
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 18. 4. 2018 

Zahájení: 16:00hod 

Ukončení: 17:30hod 

Účast: Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Kobylka M., Vala M., Janíček M., Fiala V.,  

Kantor L. 

Omluven: Hubený M., Špaček Z., Menšík Z., Škrabal D. 

Neomluven: Musil Z. 

Vedoucí Aktivu ZH OSH Blansko: Valenta L. 

Vedoucí OKRR OSH Blansko: Kuchař F. 

Hosté: Tereza Tesařová 

 

Jednání proběhlo podle následujícího programu: 

 

1. Kontrola došlé a odeslané pošty 

2. Informace z jednání OKRR a OR 

3. Návrhy na vyznamenání 

4. Různé: 

 Organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu 

 Organizační zabezpečení základních kol soutěží PS 

 Zabezpečení I. kola soutěže PS 

 Informace z průběhu soutěže PO očima dětí 

 Nezaplacené příspěvky 

 Dopis okrsku Šebetov 

 Řešení situace v kanceláří OSH Blansko 

 Hvězdicová jízda ke 100. výročí založení Československa 

 Krajské dožínky 

 Krajské kolo TFA 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

Zápis z jednání VV provede Martin Janíček, ověřovatelé – zápis před rozesláním do okrsků a 

ke zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV 

 

Add. 1)  

 

 Bratr Jan Kakáč z SDH Vavřinec obdrží titul „Zasloužilý Hasič“, dopravu na slavnostní 

předání zajistí starosta br. Vykydal.  

 Dožínky JMK v Boskovicích – žádost o spolupráci na pořádání a výstavu. 

 SDH Velké Opatovice obdrží k výročí stuhu II. Stupně k historickému praporu – SDH 

zajistí slavnostní předání. 

 Pozvánka na Shromáždění starostů 20. – 21. 4. 

 Zpráva od p. Hladíkové – Medaile ke 100. výročí budou dodány do KSH a OSH 

v termínu květen – červen. Pro další zájemce bude na podzim vyhlášen nový termín pro 

objednání. Cena medaile bude 170,- Kč 

 Dopis z okrsku Šebetov 

 Vyúčtování z ústředí – OSH Blansko není SH ČMS nic dlužno 

 

 



Add. 2) 

 

Okresní kontrolní a revizní rada: 

  

 v pondělí 23. 4. 2018 v 8:00hod proběhne kvartální kontrola účetnictví v kanceláři OSH 

 v pátek 27. 4. 2018 proběhne při nakládání překážek na Hru Plamen kontrola překážek 

a materiálu v okresní garáži. 

 

Okresní odborná rada mládeže: 

 

 z jednání v Přibyslavi – uzavřená smlouva mezi SH ČMS a novinami „Deník“ ve všech 

mutacích. Každé úterý bude v deníku vycházet jedna strana věnující se hasičům.  

 Na notebooku pořízeném z Krajských dotací byla poškozena základní deska, cenu 

opravy není možné určit z důvodu, že se daná součástka již neprodává. Doporučuje se 

vyřadit. Žádost o pořízení nového, nutno projednat zda je možné pořízení opět z dotací.  

 Daniel Ryza zaslal e-mailem dopis o ukončení členství v OORM. Nyní zůstává rada 

v počtu 9 členů 

 Jarní kolo hry Plamen se uskuteční 19. 5. 2018, dorost 20. 5. 2018. Obě soutěže 

proběhnou ve Velkých Opatovicích v areálu U Koupaliště. Cena stravy byla ponechána 

na 45,- Kč na osobu. Z důvodu velkého nedostatku rozhodčích, kdy i přes vypsání 

termínu školení nových, na které se přihlásil pouze 1 zájemce, musela OORM 

přistoupit k alternativě dodání pomocných rozhodčích od závodících kolektivů, tak jak 

tomu bývalo a je v okolních okresech a krajích. Každý kolektiv je povinen na sobotní 

kolo Plamene dovést jednoho pomocného rozhodčího, pokud tohle nezajistí, nebude 

kolektivu umožněn start v soutěži. Vypsání pomocného rozhodčího je i podmínkou pro 

úspěšné vyplnění a odevzdání elektronické přihlášky k soutěži. Tento rozhodčí je 

požadován jen na sobotní soutěž Plamen, na nedělní soutěž dorostu již požadavek není. 

Dle přihlášky bude jmenovitě ustanoven každý vedoucí družstva, který za dané 

družstvo bude jednat. Technická četa byla ustanovena na páteční přípravu a sobotní 

závod z SDH Velké Opatovice, na sobotní přípravu, nedělní závod a úklid z okrsku 

Šebetov. 

 

Okresní odborná rada velitelů: 

    

 Jednání rady proběhlo 9. 3. 2018 v Lysicích. Projednaly se postupová kola PS a TFA. 

 Okresní kolo PS se bude konat 7.7. na ASK Blansko 

 Proběhlo jednání br. Vykydala, br. Kobylky a Jana Soukala, který toto jednání inicioval, 

s představiteli SOU v Jedovnicích, kde bylo dohodnuto konání Krajského kola 

v disciplínách TFA v termínu 22. 9. 2018. Byla zde požadována cenová nabídka při 

zapůjčení prostor, obdržená cena je 3000,- Kč, v případě požadavku na stravu je cena 

90,- Kč na osobu včetně pití. K dispozici budou 2 hřiště, šatny, kancelář. Na krajské 

radě byla schválena otevřená startovní listina s daným maximálním počtem závodníků. 

Start bude umožněn i ženám bez možnosti postupu na republikové kolo. Mistrovství ČR 

v disciplínách TFA se uskuteční 9.10.2018 na náměstí v Domažlicích. 

 Školení rozhodčích PS proběhne 28. 4. 2018 v Roubanině v Budově Hasičů.  

 Školení odbornosti Hasič bylo přesunuto na podzim. Termín a místo budou včas 

vyhlášeny. 

 Na podporu jednotek SDH byly ve spolupráci s HSZ Tišnov vytvořeny 2 min videa, jak 

pracovat s portálem, různé zkoušky, výuka členů SDH, aj. … 

 



Okresní odborná rada prevence: 

 

 Informace předal v zastoupení br. Kantor 

 Proběhl seminář Preventistů II. a III. stupně v Blansku 

 Školení Preventistů 17. 3. v Doubravici nad Svitavou 

 29. 3. proběhlo vyhodnocení PO očima dětí v Doubravici nad Svitavou 

 Požadavek na proplacení výher. Celkem 30 ohodnocených dětí. Předání proběhne 

v druhé polovině června, je nutné zajistit důstojné místo k předání, místnost na HZS je 

kapacitně nedostačující. Po předání návštěva s prohlídkou stanice HZS. Ceny a 

doprovod zajistí br. Špaček. Ceny – návrh na opuštění knih z důvodu nákladnosti, 

rozhodnuto nakoupit ceny pro všechny ohodnocené děti do celkové ceny 7 000,- Kč.  

 

Okresní odborná rada historie a muzejnictví: 

 

 Jednání ohledně 100. výročí založení Československa, výstava a ukázka v Knínicích. 

 Boskovice – výstava v muzeu – oslava města 

 Jednání s představiteli Boskovic na spolupráci při akci Dožínky JMK. Od loňského roku 

se akce stěhuje po kraji. Letos v Boskovicích. Požadavek na ukázky a výstavu techniky. 

Pro hasiče bude parkoviště za muzeem. Oslovit okolní sbory. 

 Okresní kroniku dopisuje br. Habala st. z Šebetova 

 

Add. 3) 

 

Návrhy na vyznamenání: 

 

Krajská: 

 SDH Olešná    ČU KSH 

 SDH Spešov   Medaile sv. Floriána 

 SDH Knínice   ČU KSH 

 Emil Procházka  Medaile sv. Floriána 

 Josef Hanskut   ČU KSH 

 Antonín Horský  ČU KSH 

 Jindřich Nečas  ČU KSH 

 Dušan Bartoš   ČU KSH 

 Jaromír Petrů   ČU KSH 

 Bohuslav Strachoň  ČU KSH 

 Luděk Štoudek  ČU KSH 

 Milan Hubený   Medaile sv. Floriána 

 Roman Bárta   Medaile sv. Floriána 

 Jaromír Kubík   Medaile sv. Floriána 

Josef Špaček   ČU SH ČMS (ZMZ) 

Radek Hajný   ZMZ 

Bedřich Vitouch  Řád sv. Floriána 

 

 

 



Okresní: 

 Pro členy sborů 

 

 Křtěnov 

 Újezd u Kunštátu 

 Dolní Smržov 

 Knínice 

 Horní Poříčí 

 Doubravice nad Svitavou 

 Mladkov 

 Uhřice 

 Lysice 

 Synalov 

 Valchov 

Add. 4) 

 

Nezaplacené příspěvky k 18. 4. 2018: 

 

 Běleč 

 Brusná - Veselí 

 Hluboké Dvory 

 Horní Lhota 

 Horní Smržov 

 Knínice u Boskovic 

 Krasová 

 Krhov 

 Lhota Rapotina 

 Lhota u Letovic 

 Louka 

 Míchov 

 Rohozec 

 Svitávka 

 Tasovice 

 Velenov 

 Žernovník 

 

Dopis z Okrsku Šebetov: 

 

 Seznámení členů VV s dopisem z okrsku Šebetov 

 Požadavek na delegování jiného člena VV na Valnou Hromadu okrsku Šebetov 

 Z důvodu nepřítomnosti br. Špačka bude řešeno na příštím jednání VV 

 

Řešení situace v kanceláři OSH Blansko: 

 

Na základě dlouhodobé vážné nemoci br. Hubeného byl navržen na vedení kanceláře 

br. Janíček, výpomoc v ekonomických a dotačních situacích přislíbila sestra Tesařová. 

Převzetí kanceláře je v platnosti po schválení VV od 1. 4. 2018. Od tohoto data je br. 

Hubenému pozastaven plat a předán br. Janíčkovi. Na základě zápisu z jednání VV a 

plné moci předat přístup k bankovnímu účtu od br. Hubeného br. Janíčkovi. Stejně tak 

požádat na ústředí SH ČMS o změnu přístupu do Centrální Evidence. 

 

Hvězdicová jízda ke 100. výročí založení Československa: 

 

 Termín jízdy je 25. 5. 2018, přesné upřesnění bude zasláno z kraje. 

 Jízda bude z Jevíčka do Brna. Přesný popis cesty bude upřesněn. Každé auto poveze 

prapor a každému sboru při zastávce historické jízdy bude za symbolickou cenu prodána 

pamětní stuha k praporu. K jízdě je možno se přidat s vlastní historickou technikou, a 

to po cestě až do Brna k výstavišti. Vjezd na výstaviště bude povolen jen vedoucímu 

automobilu.  

 26. 5. 2018 bude slavnostní zahájení oslav. Do průvodu je přihlášeno přes 250 praporů, 

proto je účast v průvodu omezena jen na praporečníky. Ústroj je ve vycházkové 

uniformě bez slavnostních šňůr, kalhoty, sako, brigadýrka, polobotky. Každý obdrží, 

z důvodu jednotnosti, rukavice zajištěné sponzorem na místě. Bližší informace obdrží 

přihlášené sbory z kraje. 

 



Add. 5) 

 

Diskuze 

 

 Starosta br. Vykydal se pozastavil nad členstvím br. Zdeňka Musila ve VV OSH 

Blansko pro jeho častou neúčast bez omluvení z důvodu zahraničních pracovních cest. 

Toto navrhnul řešit až v přítomnosti jmenovaného. 

 

Add. 6) 

 

Závěr 

 

Na závěr starosta br. Vykydal poděkoval zúčastněným členům a hostům a jednání VV ukončil.  

 

 

Zapsal: Martin Janíček 


