
     Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 10. dubna 2019

Zahájení:       16:00
Ukončení:      17:40
Účast:            M. Vykydal, P. Herda, J. Ondráček, M. Kobylka, Z. Menšík, J. Kocour,  
                      L. Kantor, Z. Srba, D. Škrabal 
Omluven:       M. Vala, M. Janíček, V. Fiala
Neúčast:         Z. Musil. Z. Špaček
Aktiv ZH:       L. Valenta.
OKRR:           F. Kuchař.
Host:              p. Sedláček

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. Organizační zabezpečení jarního kola hry Plamen a soutěže dorostu
6. Organizační zabezpečení základních kol PS
7. Organizační zabezpečení I.kola PS ASK Blansko 29. 6. 2019
8. Informace o průběhu soutěže PO očima dětí
9. Zabezpečení krajských akcí (Plamen, dorost, Záchranáři dětem, II.kolo PS)
10. Různé

ad 1) Zahájení, jako zapisovatel byl zvolen br. Ondráček. Ověřovalelé zápisu členové
          VV OSH. Schválen program jednání.

Po zahájení jako host vystoupil zástupce fy. Disk Multimedia s nabídkou ozvučení na
akce jako jsou soutěže, školení a podobně. Vyrábí a skládá systémy  různých 
velikostí, se zesilovači přímo v reproduktorech a pro hasiče nabízí slevu na zboží ve 
výši 25%. Taktéž zajišťují stálé instalace ozvučení, kabeláže atd. Nabídka firmy bude 
přílohou tohoto zápisu a rozeslána do SDH.

ad 2, 3) Plnění úkolů, pošta: Do SDH, které v určeném termínu nezaplatily členské 
příspěvky byl odeslán e-mail s upozorněním, po kterém byly některými SDH 
příspěvky uhrazeny. Do data konání VV OSH nemají uhrazeny členské příspěvky 
SDH Lažany, Novičí a Svitávka. Dle Stanov hrozí těmto SDH pozastavení činnosti se
všemi vyplývajícími důsledky. 
Byly odeslány dopisy starostům OSH Svitavy a Prostějov ohledně záměru uspořádat 
akci v dálkové dopravě vody.  Odpověď přišla pouze z OSH Svitavy.
Na okrese Blansko budou uděleny dva tituly Zasloužilý hasič.



ad 4) Vyznamenání: VV OSH projednal došlé návrhy na vyznamenání. Ty, které 
odpovídaly Statutu vyznamenání schválil, návrhy na vyznamenání vyšších stupňů 
budou odeslány na VV KSH a VV SH ČMS - namátkou návrhy na medaili Za 
zásluhy o výchovu, Za záchranu života, ČU SH ČMS.
Některé návrhy nebyly z důvodu neúplnosti žádosti schváleny a budou žadatelům 
vráceny k doplnění.  

ad 5)  Organizační zabezpečení Plamen, dorost: Vedoucí OORM předložil a VV 
OSH projednal a schválil OZ jarních kol hry Plamen a soutěže dorostu. Koná se 
18./19. května v Ostrově u Macochy. Strava pro soutěžící a vedoucí není OSH 
zajišťována, v soutěži dorostu nebude v soutěži družstev plněna disciplína požární 
útok.

ad 6, 7) Zabezpečení kol v PS: Vedoucí OORR předložil a VV OSH projednal a 
schválil Pokyny k provedení základních (okrskových) kol v PS. Dále byly podány 
informace o zajištění a konání I.kola v PS, které se uskuteční na stadionu ASK 
Blansko 29. června, jako technická četa budou osloveny okrsky Boskovice a 
Letovice.

Ad 8) Po očima dětí: OORP vyhodnotila práce zaslané do okresního kola soutěže 
Požární ochrana očima dětí, vítězné práce byly předány KSH k vyhodnocení vyššího 
kola. Předání ocenění vítězům okresního a případně i vyššího kola budou předány v 
červnu, VV OSH schválil příspěvek na ceny v "rozumné výši"

ad 9) Zabezpečení krajských akcí: VV KSH rozhodl, že krajské kolo hry Plamen a 
soutěže dorostu budou zajištěny na stadionu VUT v Brně tak, že jednotlivé okresy 
kompletně zabezpečí přidělenou disciplínu. OSH Blansko zajišťuje na obě krajské 
kola disciplínu Požární útok, tj. příprava disciplíny a technická četa, rozhodčí. 
Vedoucí OORM upozorňuje, že ani KORM nemá informace kdo a jak bude krajská 
kola zabezpečovat z hlediska obslužných činností – sčítací komise, stravování, 
zdravotní služba, převzetí a odevzdání stadionu atd.., toto nebylo zatím určeno?
Záchranáři dětem: Koná se 1. června na Výstavišti, OORM bylo starostou OSH 
uloženo zajistit několik zástupců z okresu, kteří budou pracovat jako pořadatelé. 
Konkrétní informace nemáme ani ze strany KORM.
II. kolo v PS se koná na stadionu VUT 3. srpna 2019. Naše OSH zajišťuje nakládku a
opětovné uložení krajských překážek a nářadí na HZS, Středisku Tišnov.

ad 10 Různé:
1. OORR: uspořádala zkoušky Hasič III.st, VV OSH vyslovuje poděkování SDH 

Pamětice za uspořádání zkoušek.
2. OORP: Proběhly zkoušky Preventista III. a II.st. Dále pravidelný seminář pro 

držitele osvědčení Preventista, který měl vysokou úroveň.
3. OORM: Proběhly zkoušky rozhodčích II.Ks, úspěšně absolvovali 2 noví 

uchazeči a jeden si svoji kvalifikaci obnovil. Nadále přetrvává nedostatek 
kvalifikovaných rozhodčích, a to nejen na našem okrese.



4. OORMH: Pracuje se na vzniku Hasičského muzea v Boskovicích, jako 
pobočky Muzea Boskovicka jakožto organizace zřizované Jm. krajem. Tato 
převezme i financování běžného provozu, energií apod. Nicméně časové určení
vzniku muzea není známé, probíhají jednání a zpracovává se zaměření muzea z
hlediska exponátů, jejich zajištění a podobně. Rada historie a muzejnictví 
apeluje na SDH a okrsky, aby jí zasílaly svoje Výroční zprávy o činnosti z 
důvodu zpracování podkladů do okresní kroniky a zprávy o činnosti hasičů na 
okrese Blansko.

5. KRR OSH: Upozorňuje na nutné dokončení evidence autoprovozu OSH. 
6. Br. Herda: Podal informaci a návrh na přípravu akce – Dálková doprava vody 

na vzdálenost 5,5 km přes tři kraje pomocí cca 70 koňských stříkaček. Br. 
Herda má za úkol do 2 měsíců připravit scénář a návrh finacování akce, na 
kterém se mají podílet všechny tři okresy – Blansko, Svitavy, Prostějov. Termín
předběžně první nebo druhý týden v září r. 2019

7. Informace starosty OSH: Jako člen hodonotící komise se zúčastnil 
vyhodnocení přijatých žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Jm. kraje na 
zabezpečení a činnost zásahových jednotek obecních úřadů. Podle kritérií byly 
žádosti bodově ohodnoceny, hranice pro přidělení dotace byla 25 bodů. Z 
našeho okresu uspělo dosti žádostí.  Z důvodu nepřítomnosti vedoucího 
kanceláře bude Zpráva o hospodaření OSH za rok 2018 předložena na příštím 
jednání VV. 

8. Pro kancelář OSH: Na základě upozornění ze sborů a okrsků je třeba zlepšit 
zveřejňování zápisů z jednání na stránkách OSH, např. ke dni jednání tohoto 
VV ještě není zveřejněn zápis z minulého jednání.
                 
                                                                       zapsal Jaroslav Ondráček

                                                                                          náměstek starosty OSH Blansko


