
                                  OSH Blansko 

                                                                                  Sadová 2 

                                                                                                                    

 

 

                                   Zápis ze zasedání výkonného výboru 12.6.2019 

 
  Přítomni: 

  M. Vykydal, J. Ondráček, M. Kobylka, M. Janíček, D. Škrabal, L. Kantor, F. Kuchař 

 

  Omluveni: 

  M. Vala, V. Fiala, P. Herda 

   

  Neomluveni: 

  J. Kocour, Z. Menšík, Z. Musil 

 

 
  Program zasedání: 

1.  Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 

2.  Kontrola plnění úkolů 

3.  Kontrola došlé pošty 

4.  Návrhy na vyznamenání – SDH Senetářov, SDH Olešnice, SDH Borotín, SDH Sloup, 

 R. Krajíček ZMZ 

5.  Zhodnocení průběhu soutěží Plamen a dorost 

6.  Zajištění I. kola PS 

7.  Informace z jednání shromáždění starostů OSH 13.4.2019 

8.  Různé - rada historie 

                - krajské kolo VOZHV (vyprošťování osob z havarovaných vozidel) 

                - vyhodnocení soutěže POOD (požární ochrana očima dětí) 

                - Organizažní směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel 

 

 

ad 1. 

Starosta zahájil zasedání VV, přivítal přítomné. VV konstatoval, že Z. Špaček pozbyl mandát 

člena VV s vedoucím OORP. 

 

ad 2. 

Úkoly dané z minulého VV byly splněny. 

 



ad 3. 

Došlá pošta byla vyřízena. 

 

ad 4. 

Návrhy na vyznamenání byly VV scháleny. 

 

ad 5. 

Br. Ondráček hodnotil okresní kolo hry plamen a dorostu velice kladně, za OORM vyslovil 

poděkování SDH Ostrov za zorganizování této soutěže. Problémy nastaly ve sčítací komisi. 

Rada poznatky vzala k ponaučení. Na příští okresní kolo je nutno stanovit podnímky 

finančního příspěvku pro SDH za organizaci této soutěže. 

  Na podzim OORM plánuje setkání dorostenců. Poplatek 850,- za účastníka. 

 

ad 6. 

Br. Kobylka seznámil přítomné s propozicemi okresního kola PS. Přítomní propozice 

schválili. Příprava stadionu proběhne v pátek 28.6. v 16.30 hod. V pondělí 24.6. v 17 hod. 

Proběhne v kanceláři OSH porada OORR a pracovníků soutěže a rozlosování startovního 

pořadí družstev. Bylo VV odhlasováno 12000,- na finanční ocenění vítězných družstev 1.-3. 

místa.  

 

ad 7. 

Starosta OSH sdělil přítomným, že po zvolení nového starosty SH ČMS došlo k uklidnění 

napjaté situace ve sdružení. Probíhá příprava sjezdu SH ČMS, který v roce 2020 proběhne v 

Brně. 

 

ad 8. 

 - Starosta informoval přítomné, že okresí vozidlo VW parkuje na HZS Blansko a klíče jsou 

uloženy na denní směně. 

 

 - Dále informoval, že br. Herda rezignoval na funkci vedoucího OORHistorie. Akce 

„Dálková doprava vody mezi kraji“ proběhne v roce 2020 dle návrhu OORHistorie. 

 

 - Krajské kolo VOZHV proběhlo 25.5. 2019 ve Velkých opatovicích. Starosta OSH 

informoval přítomné o umístění: 1. místo – JSDH Velké Opatovice 

                                   2. místo – JSDH Jedovnice 

                                   3. místo – JSDH Soběšice 

Starosta OSH  a vedoucí OORR br. Kobylka vyslovili poděkování HZS JMK za zastřešení 

celé soutěže organizačně a technicky, SDH Velké Opatovice a městu Velké Opatovice za 

organizaci této soutěže. 

MČR VOZHV proběhne 4.-5.10. 2019 v Olomouci 



- Vyhlášení POOD proběhne 20.6. 2019 v 16 hod. V Blansku 

 

- VV byly představeny směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel, členové 

VV je dostanou v elektronické podobě k důkladnému prostudování. 

 

- VV na návrh br. Kobylky vyslovuje poděkování Vitězslavu Fialovi za zorganizování 

technické čety a celé technické četě, která 7.6. 2019 nakládala v Tišnově nářadí na KK 

Plamene a dorostu.   

  

Zapsal: Kobylka Michal 

 

 

 

 

 


