
                       Zápis z jednání VV OSH Blansko 12.  prosince 2018 
 
Zahájení 16oo 

 hod. 
Ukončení 1730  

 hod. 
Přítomni:  Vykydal M., Ondráček J., Herda P., Kobylka M. ing. Fiala V. Janíček M., Vala M. 
 Kantor L., Škrabal D., Srba Z. 
Omluveni: Menšík Z., Kocour J. 
Neomluveni:  Špaček Z., Musil Z. 
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Valenta L. 
Vedoucí OKRR OSH Blansko: Kuchař F. 
Jednání proběhlo dle následujícího programu 
1) Zahájení 
2) Kontrola plnění úkolů 
     Kontrola došlé a odeslané pošty 
3) Informace o jednání OORM, OORR, OORP, ZH, OKRR 
4) Návrhy na vyznamenání  
5) Zhodnocení průběhu Shromáždění představitelů sborů 
6) Inventarizace majetku OSH  
7) Projednání a schválení plánů práce odborných rad, aktivu zasloužilých hasičů a VV OSH na rok     
      2019  
8) Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 
9) Schválení návrhu OORP na vedoucího této rady 
10) Delegování členů VV na Valné hromady okrsků 
 
ad.1) Starosta přivítal přítomné členy na jednání VV OSH, provedena volba zapisovatele  
     br. Kantor Ladislav 
 

ad.2) Kontrola úkolů, došlá pošta – pozvánky na VH okrsků, projednání včasného zveřejnění 
zápisu       
      z jednání VV OSH, návrhy na vyznamenání od jednotlivých SDH 
 
ad.3) Obsáhlá zpráva vedoucího OORM a následná diskuze k tématu: 

zajištění stravy soutěžícím pro Okresní kolo hry Plamen a dorost, finanční částka činí na celý 
ročník (jaro + podzim) cca 80 000 Kč z rozpočtu OSH, nelze čerpat dotace. OORM rozeslala dle 
přihlášených kolektivů za SDH e-mail vedoucím.  Vrátilo se 20 odpovědí - 19 pro zrušení stravy 
a 1 pro zachování. Výbor se tedy přiklonil k návrhu OORM a vedoucích stravu zrušit a 
jednomyslně toto rozhodnutí odhlasoval. 
Dále se obsáhle vedla diskuze ohledně stále chybějícího pořadatele okr. kola hry Plamen a 
dorost na příští rok. Jako motivaci pro uspořádání závodů, VV OSH odsouhlasil částku 15 000 
Kč pořádajícímu SDH z částky ušetřené na stravu.      

     Vedoucí OORM br. Ondráček velmi pozitivně hodnotil SDH Lysice za pořádání podzimního kola             
     hry Plamen a dorost 
     Termíny pořádání okresního kola Plamen a dorost na rok 2019 : 
     18. – 19. května 2019 - jarní kolo  



     5. října 2019 -  podzimní kolo 
     Vedoucí OORM dále zhodnotil školení vedoucích MH – kvalita znalostí vedoucích není na  
  příliš vysoké úrovni, dále nezájem o funkci rozhodčího na soutěžích MH, za dva roky se přihlásil  
  pouze jeden zájemce. 
 Dále bylo odsouhlaseno – dle návrhu OORM na poradě vedoucích: Pokud pořadatel zruší soutěž   
zařazenou do kalendáře OLM, OLD v termínu kratším než jeden měsíc před jejím konáním, zaplatí 
sankci 1 500 Kč do pokladny OSH. Tato částka bude použita v plné výši na vyhlášení OLM, OLD. 
 
OORR – 9. března 2019 proběhnou v Paměticích zkoušky Hasič ll. a lll. stupně  
Zajištění technických čet na l kolo v PS 2019, navrženy okrsky Boskovice a Letovice 
4. května 2019 – Krajská hasičská pouť – Brno Tuřany 
  
OORP – hlavní úkol - zajištění soutěže Požární ochrana očima dětí, propozice k SDH byly rozdány 
na setkání představitelů (delegátů) sborů v Drnovicích, do Mateřských a Základních škol byly 
rozeslány e-mailem členem OORP br. Ošlejškem 
 
OKRR OSH – bez významných připomínek, proběhne inventarizace majetku OSH v měsíci lednu 
2019. Zvážení formy zápisu „soukromé jízdy služebními vozidly OSH“ dvě knihy jízd mohou být 
matoucí. Starosta OSH navrhuje jízdy zapisovat do jedné knihy s barevným oddělením textu 
(červený) vč. PHM.  
 
Zpráva vedoucího ZH-Předvánoční setkání Z.H. Blansko se konalo v hasičské zbrojnici v Letovicích 
  25.5.2018 proběhlo májové setkání Z.H. na HZS Blansko. 
  27.8.-1.9. 2018 proběhl ozdravný pobyt Z.H. JMK v Janských Koupelích 
 10.11.2018 se uskutečnilo Krajské zasedání aktivu Z.H. JMK 
 
ad.4) Návrhy na vyznamenání: Mikulášek František-med. ZMZ, SDH Sudice, SDH Deštná, SDH 
Suchý        
     SDH Bačov, SDH Jedovnice, SDH Velká Roudka, SDH Křetín, SDH Zbraslavec, SDH Kotvrdovice 
     SDH Újezd u Boskovic, SDH Synalov 
  
ad.5) Zhodnocení průběhu Shromáždění představitelů sborů – hodnoceno velmi pozitivně, na    
     jednotlivé dotazy dle zápisu odpoví starosta OSH co nejdříve písemně. 
 
ad.6) Inventarizace majetku OSH bude provedena dle pokynů starosty SH ČMS 
 
ad.7) Plány práce odborných rad, Zasloužilých hasičů a VV OSH byly předneseny na setkání  
     představitelů (delegátů)  sborů a znovu budou prezentovány na VH okrsků 
 
ad.8) Shromáždění starostů OSH 8. Prosince 2018 Přibyslav. Novým starostou SH ČMS byl zvolen 
     br. Slámečka Jan 
 
ad.9) Novým vedoucím OORP byl přítomnými členy VV OSH jednomyslně zvolen br. Zdeněk Srba  
    SDH Velenov, VV dále doporučí jako člena KORP JMK. 
 



Ad.)10 Členové VV OSH byli delegováni na jednotlivé Valné hromady okrsků a nezačleněným                
     sborům, prosíme o včasně nahlášené termíny VH okrsků na OSH. 
 
 Na závěr jednání starosta OSH poděkoval členům VV OSH za vykonanou práci v r. 2018 a do  
 Nového roku 2019 popřál všem přítomným hodně zdraví, štěstí a pohody. 
 Jednání ukončeno v 17 30 hod.   

 Zapsal: Ladislav Kantor 
 
                     
    


