
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 11.9.2019 

 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 17:05 hod. 

Účast:Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Kobylka M., Kantor L., Menšík Z., 

Vala M., Kocour J., Janíček M., Fiala V., 

Omluven:Škrabal D., Srba Z. 

Neomluven: Musil Z. 

Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Valenta Ladislav 

Vedoucí OKRR: Kuchař František 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Kontrola došlé a odeslané pošty 

3. Návrhy na vyznamenání 

4. Zhodnocení průběhu soutěží v PS  

5. OZ školení vedoucích a instruktorů MH 

6. OZ zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu 

7. OZ soustředění dorostu 

8. Informace o přidělení dotací z MŠMT 

9. Příprava valných hromad sborů a shromáždění delegátů sborů 

10. Informace vedoucího Aktivu ZH OSH Blansko 

11. Různé – rada historie – propojení tří krajů, krajské kolo TFA 

                   

 

 Zápis z jednání VV provede Zdeněk Menšík, ověřovatelé – zápis před rozesláním do 

okrsků a ke zveřejnění dostanou k nahlédnutí členové VV.    

       

ad 1) starosta OSH Mgr. Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem 

jednání VV, který byl přítomnými členy VV schválen. 

 

ad 2) kontrola došlé a odeslané pošty  

Směrnice POOD 2020, pozvánky SDH Boskovice a SDH Petrovice. 

 

Ad 3) návrhy na vyznamenání 

Starosta OSH seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro okrsek Blansko a 

SDH Sudice. 

 

ad 4) zhodnocení průběhu soutěží v PS  

Vedoucí OORR Kobylka Michal zhodnotil průběh okresního kola v požárním sportu, 

které zabezpečovalo OSH na stadionu v Blansku. Poděkování Všem, co se podíleli na  

zdárném průběhu soutěže, zúčastněným soutěžním družstvům a soutěžícím za 

výborné sportovní výkony. Vítězným družstvům za skvělou reprezentaci OSH 

Blansko na krajském kole.  

 

 



ad 5) OZ školení vedoucích a instruktorů MH 

Rada mládeže předložila ke schválení OZ  na školení instruktorů a vedoucích 

kolektivů mládeže, které  se uskuteční 1.a 2.listopadu v  hasičské zbrojnici v 

Bořitově.  

 

 

ad 6) OZ zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu 

Přítomní byli seznámeni s OZ hry Plamen ročník 2019 – 2020 společného závodu 

požárnické všestrannosti Plamen a dorost, které se uskuteční 5.10.2019 v Bořitově, 

areál za hasičskou zbrojnicí. 

 

ad 7) OZ setkání dorostu 

Rada mládeže předložila OZ setkání dorostu, které se uskuteční ve dnech  

25.10. – 29.10.2019 v areálu ZŠ Sloup. Setkání budou mít na starosti Tesařová Tereza 

a Nejezchlebová Jaroslava. 

 

 

ad 8) informace o přidělení dotací  

Janíček Martin informoval VV OSH Blansko o přidělení a následném rozdělení 

dotací pro rok 2020. 

Vedoucí OORM Jaroslav Ondráček předložil zápis z jednání OORM Blansko, kde 

byly projednány žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT na MTZ a volnočasové aktivity 

kolektivů MH. V řádném termínu bylo dle podmínek doručeno 9 žádostí v oblasti 

MTZ a 5 žádostí na volnočasové aktivity. Objem prostředků na MTZ je dostačující na 

to, aby žádosti nemusely být kráceny, naopak žádosti na volnočasové aktivity byly 

zkráceny o stejnou částku pro všechny žadatele. VV OSH schvaluje poskytnutí dotací  

z MŠMT na MTZ kolektivů MH pro tyto SDH: 

 

Újezd u Kunštátu,  Lysice, Bukovina, Velké Opatovice, Borotín, Doubravice n/S., 

Ostrov u Macochy, Šebetov, Bořitov. 

 

Dotace na volnočasové aktivity kolektivů MH pro tyto SDH: 

 

Ostrov u Macochy, Kotvrdovice,  Bořitov, Olešná, Borotín.  

 

 

ad 9) příprava Shromáždění představitelů sborů a okrsků 

Výkonný výbor OSH Blansko svolává shromáždění představitelů sborů OSH 

Blansko. Shromáždění představitelů se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 v 

17 hodin v Orlovně v Kotvrdovicích. 

Program:  -  příprava valných hromad sborů -  volby 

- příprava a svolání shromáždění delegátů sborů OSH Blansko 

- schválení volebního řádu 

Ústroj: polokošile nebo civilní oděv    

Starosta OSH podal návrh termínů konání Shromáždění představitelů sborů a okrsků, 



které se uskuteční v březnu 2020. Termín a místo konání bude upřesněn. 

Starosta také informoval přítomné VV, že v příštím roce proběhnou volby na všech 

stupních SH ČMS. 

 

ad 10) informace vedoucího Aktivu ZH OSH Blansko 

Vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů OSH Blansko Ladislav Valenta seznámil 

přítomné s činností ZH OSH Blansko. 

ad 11) různé 

- Starosta informoval o schůzce se starosty krajů, která proběhne 25.9.2019 

ohledně natažení požárního vedení přes 3 kraje Prostějov, Blansko, Svitavy. 

- Podal návrh na zvýšení náměstků VV Blansko min. tři na našem okrese. 

- Navrhnout nové členy do vedení kraje 

- Starosta požádal o vyjádření všech přítomných členů o možnosti pokračování 

v dalším volebním období ve VV OSH Blansko. 

- Janíček M. informoval VV, že bude v kanceláři OSH Blansko pracovat jen do 

konce roku 2019. 

- Starosta požádal VV o zamyšlení, aby byla sehnána náhrada do kanceláře VV 

OSH Blansko. 

- Kobylka M. informoval přítomné, že proběhne krajské kolo TFA  12.10.2019 

v Tišnově. 

- Janíček M. informuje SDH, kteří ještě neodevzdaly přehled o majetku a 

závazcích, aby tak učinily do konce září na OSH Blansko jinak si budou muset 

tento přehled poslat samy. 

- Ondráček J. informuje, že proběhne 20. září 2019 setkání OORM s vedoucími 

mládeže SDH. 

- 3.11.2019  proběhne vyhlášení ligy ve Velkých Opatovicích  

- Kantor L. opakovaně žádá o včasné zveřejňování zápisů z jednání VV OSH 

Blansko na stránky OSH. Poslední zápis zveřejněn z 10. dubna 2019.   

 

 

 

 

 

                                                                                                  Zapsal: Menšík Zdeněk 


