Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 14.2.2018
Zahájení: 16:00 hod
Ukončení: 17:35 hod.
Účast: Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Kantor L., Menšík Z., Škrabal D., Vala M.
Špaček Z, Janíček M, Fiala V.,
Omluven: Kobylka M., Hubený M.
Neomluven: Musil Z.
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Valenta Ladislav
Vedoucí OKRR: Kuchař František
Hosté: Jan Soukal, Radek Tesař - TFA
Jednání proběhlo podle následujícího programu:
1. zahájení a schválení programu schůze
2. projednání pořádání krajského kola TFA
3. došlá - odeslaná pošta
4. návrh na vyznamenání
5. Informace vedoucích OR, OKRR, AZH
6. informace členů VV OSH Blansko
7. diskuse
8. závěr
Zápis z jednání VV provede Vítězslav Fiala, ověřovatelé – zápis před rozesláním do
okrsků a ke zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV
ad 1) starosty Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání
VV, který byl přítomnými členy VV schválen.
ad 2) vzhledem k přítomnosti hostů bylo jednání zahájeno přípravou zajištění soutěže
TFA, kterou pořádáme pro kraj.
Navrhované prostory – Opatovice - budova není jistá, dále Blansko schody u
přehrady, Boskovice – letní kino, rozhodne se podle výsledků jednání
Projednáno zajištění-překážky - projednány potřebné počty a možnosti OSH,
případné zajištění materiálu,
-časomíra 4x, zajištění osobami, 5x rozhodčí, TČ min.15x, doktor
-okresní kolo nemá smysl řešit,
-krajské kolo - předpokládat asi 40 závodníků, případně dát horní strop soutěžících,
- účast žen – stejné podmínky, jako muži
Závěr – do měsíce zajistit prostory a sejít se na další jednání, projednat co je
zajištěno, návrh na sponzorování cen do soutěže.
3/ Došlá - odeslaná pošta
-dopis od starosty SH ČMS, přání 2018 + upozornění na problémy při kontrole
financí
-od ředitele kanceláře SH ČMS – ochrana osobních dat - bude vypracována směrnice
-účetní závěrka za r. 2017 – je k nahlédnutí
- došel anonymní dopis z Lipůvky - obsah – upozornění na vedení MH Lipůvka,

pořádání táborů, školení jednotky, nákup zboží, používání hasičského vozidla
Stanovisko OSH – problematiku zásahové jednotky musí řešit obec jako zřizovatel
-starosta OSH byl na VH Lipůvky, školení vedoucího MH má být do konce roku
doplněno,
-Lipůvka nemá RL- pracují na vlastní riziko,
-vnitro organizační problémy jsou věcí výboru sboru, který je má řešit, okres nemůže
suplovat jejich rozhodovací pravomoci.
Obsah dopisu projednán, založeno
4/ Návrh na vyznamenání
Synalov, Vavřinec, Ráječko, Sulíkov, Lipovec, Lysice
5/Informace vedoucích OR
- ORM – vedoucí J. Ondráček
- Problém se zajištěním jarního kola Plamene a Dorostu
- není kde konat závody, Ráječko – špatný termín, Opatovice –mohou jen jeden den,
podzim snad bude zajištěn
-možnosti - přejít s veškerými náklady na ASK Blansko, potom jsou ale problémy
s prostory.
V následující dlouhé diskusi řešeny možnosti posunutí termínu a jiných pořadatelů.
Z. Špaček – když už to celé platit Blansku, je lepší to zaplatit sboru
-reakce členů VV - sbory už nemají zájem, nechtějí to dělat, jsou unaveny
pořadatelskou službou
-další problém – areály nepatří sborům
Závěr – starosta - návrh řešení
Opatovice /mládež/ - v sobotu, se šebetovským okrskem /dorost/- neděle,
Zůstává stejný termín, dohovor s pořadateli M. Vykydal, J. Ondráček
T: 19.-20.5., potom se domluví podrobnosti zajištění
Marek Vala – Lysice mají zájem o podzimní kolo Plamene a Dorostu – bez námitekschváleno VV
- ORP—Z. Špaček
27.2.školení v Blansku v 16 hod – na stránkách OSH
17.3. školení zájemců P2, P3 - na stránkách OSH, možnost přihlásit se
Koncem února končí 1.kolo PO očima dětí, po 16.3. vyhodnocení
-ORH a M – P. Herda
Proběhlo jednání v Boskovicích v muzeu, debata na MU s místostarostkou,
a s ředitelem muzea – byl přijat do ORH a M
Úkoly
Kronika - dopsání kroniky, schválení dosavadních zápisů k přepsání, chodí i
příspěvky, budou zapisovány nejen akce okresu ale i sborů, postupně podle toku
informací

100.výročí založení republiky – návrh na pořádání společně s městem Opatovice,
15.9.
- hasiči budou mít samostatnou část programu, koňka apod.
-pořadatel – OSH, akci připraví ORHM
Nebyly vznešeny námitky proti akci ani termínu – bylo schváleno
- Dlouhodobá výstava v muzeu v Boskovicích, hasiči budou mít opět část výstavy
k 100.výročí, pořádá opět OSH, připraví ORHM –podán návrh na schválení akce
- nevznešeny námitky, schváleno
Hasičský den – jednání s Knínicemi, mají výročí 145let, chtějí udělat výstavu, je
možnost s tím udělat hasičský den, ukázky, útok,
-ORH udělá OZ
-schváleno pokračování jednání pořádání hasičského dne, pokračuje ORHM
-poslední návrh - na příští rok 2019 – dálková doprava vody přes 3 kraje, Pardubice,
Olomoucký, Jihomoravský – cca 6 km.
Oslovili by se kraje a jednání by se dále vedla k přípravě akce v příštím roce
Bez námitek, výbor souhlasí s pokračováním jednání
-informace, že by hasiči mohli mít muzeum v Boskovicích
Na závěr měl P. Herda organizační dotazy
-sbor Bukovinka-zrušen,
Lhota u Letovic-v řešení
Rohozec – v řešení
Svitávka – zaplatila loňský rok
Zpráva ORHM projednána bez připomínek a schválena. Zápis z ORHM poslat na
OSH ke zveřejnění
OKRR –Kuchař F.
Schůzka 22.1. – kontrola účetnictví - vcelku bez závad, kontrola autoprovozuevidence zlepšena, stáhnout směrnici kraje a schválit-starosta na příště
Inventarizace majetku-provedeny kanceláře. Inventarizace věcí, které jsou mimo,
bude provedena na jaře.
Soupisy vcelku v pořádku, bez závad, dodělat někde inventární štítky
A ZH - vedoucí aktivu Valenta L.
Setkání 8.12. předvánoční v Letovicích za účasti starosty OSH, KSH, starosta Letovic
a další. Hodnoceno velmi kladně
6/ Informace členů VV OSH
Informace starosty o zajištění provozu kanceláře
Starosta jezdí jen na odpoledne jak to jde.
Nabídka Martina Janíčka na částečný zástup a byl by spojením mezi kanceláří a
Milanem H.

Starosta - návrh na příspěvek pro M. Janíčka na dojíždění,
-služební auto není praktické, protože by musel cesty spojovat s cestou do zaměstnání
Další jednání bylo o jiných možnostech zajištění dopoledního fungování OSH
Na závěr schválen příspěvek 2000 Kč na náhradu dopravy pro M. Janíčka na únor,
březen na zajištění dopoledních hodin na OSH Blansko apod.
-Školení funkcionářů – je dost zájemců, 17.3. 8.00.Knínice, v 13.00 Kotvrdovice
-Nabídka Černovic na prostory ke shromáždění apod.
V diskusi zazněli informace z některých valných hromad s účastí členů VV, někde
špatné ozvučení
Informace z - Olešnice, Křtěnov, Sulíkov, Benešov a další
7/ Diskuse Starosta - na kraji byla vyhlášena dotace pro hasiče, pro spolky na požární sport
-čerpat bude kraj a nakoupí stroje pro požární sport – budou jednotné stroje,
půjčování pro okresy
-29.4. bude ve Křtinách Hasičská pouť
-v diskusi zaznělo, že některé okrsky dosud neměly VH, ani nenahlásily termín
-některé termíny a místa byly upřesněny v diskusi
7/Závěr jednání
Na závěr starosta požádal o doplnění seznamu sborů, které neodevzdaly Hlášení 2017
Do dne dnešního dne 14.2.2018 15:00 neodevzdaly hlášení o činnosti za rok 2017
následující sbory:
Bačov, Běleč, Bořitov, Brťov Jeneč, Brusná Veselí, Černá Hora, Deštná, Dolní Lhota,
Kotvrdovice, Krhov, Lažánky, Lažany, Lhota Rapotina, Lhota u Letovic, Lomnice,
Louka, Míchov, Mladkov, Ochoz, Rašov, Rohozec, Rudka, Skalice nad Svitavou,
Stvolová, Svitávka, Tasovice, Ústup, Voděrady, Vranová, Žďár.

Zapsal: Vítězslav Fiala

