Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 6. prosince 2017
Zahájení:
Ukončení:
Účast:
Omluven:
Neúčast:
Aktiv ZH:
OKRR:

16:00
17:30
Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Kobylka M., Vala M., Janíček M., Fiala V.,
Kantor L.
Špaček Z., Škrabal D., Hubený M.
Menšík Z., Musil Z.
Valenta L.
Kuchař F.

Jednání se řídilo následujícím programem:
1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola plnění úkolů
3. Kontrola došlé a odeslané pošty
4. Návrhy na vyznamenání
5. Zhodnocení průběhu Shromáždění představitelů
6. Zhodnocení školení vedoucích a instruktorů MH
7. Delegování členů VV OSH na VVH okrsků a sborů nezařazených
8. Informace členů VV OSH
9. Obnovení činnosti SDH Svitávka
10. Inventarizace
11. Různé
ad 1) Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Ondráček J., ověření zápisu provedou členové VV
po jeho zpracování. Program jednání byl schválen jednohlasně bez doplnění.
ad 2) Plnění úkolů. Z minulých jednání nebyly stanoveny žádné úkoly k doplění a následnému
projednání.
ad 3) Pošta: Odeslány pozvánky na Shromáždění představitelů, doručeny pozvánky na VH
okrsků a sborů, dále návrhy na vyznamenání. Jinak běžná agenda mezi SH ČMS, OSH a SDH.
ad 4) Vyznamenání: Doručeny návrhy na vyznamenání pro členy SDH Velké Opatovice,
Újezd u Boskovic, Lipůvka, Bořitov, Zbraslavec, Sloup, Vavřinec, Suchý, Velenov, Sudice,
Klepačov, Drválovice, Rudice, Ostrov u Macochy. Žádosti byly zkontrolovány, zda jsou návrhy
v souladu se Statutem vyznamenání a vyhovující byly schváleny. Žádosti o vyznamenání
udělované vyššími orgány byly zkontrolovány a schváleny, budou zaslány VV KSH a VV SH
ČMS.
ad 5) Shromáždění: Shromáždění představitelů sborů proběhlo v důstojném prostředí za účasti
hostů z KSH a HZS na vysoké úrovni Poděkování pořadatelům z SDH a obce Vanovice. Na
shromáždění nebyly z členské základny vzneseny připomínky, které by musel VV OSH řešit na
svém jednání. Usnesení z jednání bude postupně naplňováno dle úkolů. Zápis z jednání se
připravuje ke zveřejnění, vedoucí OR byly vyzvání k zaslání svých zpráv v elektronické
podobě.

ad 6) Školení vedoucích. Proběhlo 4.11. v Bořitově, účast přes 90 vedoucích. Proškoleno 21
nových zájemců, 5 vedoucích si zvýšilo kvalifikaci. Velmi kladně zhodocena též strava,
poděkování pořadatelům za organizaci a lektorům za přednášky.
ad 7) Delegáti VVH. VV OSH delegoval své zástupce na VVH okrsků, rozdělení dle
dostupnosti a zvyklostí v následující tabulce. VV žádá starosty okrsků, aby na OSH a určenému
delegátovi zaslali datum a místo konání VVH.
okrsek
Blansko
Boskovice
Deštná

delegát
Menšík Z.

okrsek
Velké Opatovice

Herda P., Kobylka M. Benešov
Kobylka M.

delegát
Vykydal M.
Herda P., Kobylka M.

Černá Hora

Janíček M.

Letovice

Špaček Z.

Jedovnice

Vykydal M.

Rájec

Janíček M.

Kunštát

Škrabal D.

neurčen

Křtiny

Ondráček J.

Lipůvka
Lomnice

Fiala V., Vykydal M. Křetín

Špaček Z.

Lysice

Škrabal D.

Šebetov

Vykydal M.

Křtěnov

Kantor L.

Sulíkov

Kantor L.

Skalice nad Svitavou
Sloup

Vala M.

SDH Olešnice

Kantor L., Vala M.

Janíček M.

SDH Svitávka

Špaček Z.

Ad 8) Informace členů: Starosta spolu s vedoucím OORR podali informaci, že v roce 2018
bude náš okres pořádat krajské kolo v soutěži TFA. Předběžně projednány možnosti, kde by se
soutěž vzhledem k jejím specifikům mohla konat a potřebné personální zabezpečení soutěže.
Vedoucí OORM podal zprávu o vypsání kurzu pro získání kvalifikace rozhodčí mládeže II.Ks.
Bude se konat 9. března odpoledne a 10. března celý den. Místo konání podle počtu zájemců
bude určeno dodatečně. Přihlášky na webovém formuláři budou přijímány do půlky února. Dále
jsou problémy se zajištěním pořadatele jarních kol soutěže Plamen a dorostu, stejně tak na
zahájení ročníku nového. Na výzvu OORM se zatím nikdo nepřihlásil, čas na přihlášení
zájemců je do konce ledna. Jarní kolo se na základě požadavků vedoucích posunulo na třetí
víkend v květnu. Školení vedoucích MH na podzim bude pro nové zájemce dvoudenní. Podle
Evidence vedoucích nebudou mít některé SDH, pracující s mládeží od 1.1.2018 vedoucího s
platnou kvalifikací!
Ad 9) Obnovení: Na základě rozhodnutí VV OSH Blansko ze dne 20.9. byla z důvodu
nezaplacení členských příspěvků pozastavena činnost SDH Svitávka. SDH Svitávka příspěvky
uhradil, a VV OSH svým rozhodnutím k datu 6.12. 2017 obnovuje činnost SDH Svitávka. Dle
rozhodnutí z 20.9. mají nadále pozastavenu činnost SDH Rohozec a SDH Lhota u Letovic.

Ad 10) Invetarizace: VV OSH schvaluje příkaz k invetarizaci majetku OSH a jmenuje
invetarizační komisi ve složení: vedoucí – Hubený M., členi - Kuchař F., Švancara B., Dufka J.
Ad 11) Různé: Na základě dobrých ohlasů na letošní školení hospodářů uspořádá OSH
pravděpodobně v březnu školení funkcionářů – starostů, jednatelů se zaměřením na Stanovy,
Statut vyznamenání, Stejnokrojový předpis atd. Termín podle časových možností zástupce z
Kanceláře SH ČMS, rozdělení opět na dvě místa konání dopoledne/odpoledne.
OOR muzejnictví a historie žádá o zaslání Zpráv o činnosti okrsků, případně sborů k upřesnění
zápisu do kroniky OSH. Zároveň do svých řad zve členy-zájemce o práci v této nové Odborné
radě.
Byly určeny okrsky, které zajistí členy Technické čety pro II.kolo soutěží v PS, a to okrsky
Benešov a Boskovice. V případě, že se nepřihlásí zájemce o pořádání soutěží Plamen a dorost,
budou určeny i okrsky které zajistí technicky i tyto soutěže.
V roce 2018 oslaví celkem 36 SDH našeho okresu kulaté nebo půlkulaté výročí založení. OSH
dle Statutu vyznamenání navrhne některým SDH udělení ocenění nebo vyznamenání.
Na parkovišti u OSH byl jiným účastníkem provozu poškozen služební vůz OSH-Fabie. Škoda
cca 6 tisíc Kč a zapůjčení náhradního vozidla bude uhrazeno z povinného ručení viníka, vůz je
nyní v opravě autorizovaného servisu.
Zapsal: Jaroslav Ondráček

