
     Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 4. prosince 2019 

 

Zahájení:       16:00 

Ukončení:      17:20 

Účast:            Vykydal M.,  Ondráček J., Kobylka M., Škrabal D, Kocour J.,  

   Kantor L., Vala M. 

                       Janíček, Fiala  

Omluven:       Herda P., Menšík Z., Srba Z. 

Neúčast:         Musil Z. (dlouhodobá) 

Aktiv ZH:       Valenta L. 

OKRR:           Kuchař F. 

Host:             ing. Ladislav Krejčí 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu 

2. Kontrola přijaté a odeslané pošty 

3. Informace z jednání OKRR, ORM, OR 

4. Projednání schválení plánů odborných rad, aktivu zasloužilých hasičů a VV 

OSH na rok 2020 

5. Návrhy na vyznamenání 

6. Informace členů VV OSH 

7. Různé 

8. Výběrové řízení mna místo pracovníka kanceláře OSH 

9. Zhodnocení průběhu shromáždění představitelů – doplnění volebního řádu 

(VV OSH) 

10. Příkaz starosty SH ČMS – Inventarizaci a účetní uzávěrky 

11. Delegování členů VV OSH na VVH okrsků SDH 

12. Plánované volby 

 

 

1) Zahájení, jako zapisovatel byl zvolen Marek Vala. Ověřovalelé zápisu členové    

          VV OSH. Schválen program jednání. 

 

 

 

2) Odeslaná a přijatá pošta: V přijaté poště -  návrhy na vyznamenání viz bod.4. 

 

3,4) Informace z jednání OORR, OORM, OORP : 

Informace z jednání OORR – poslední schůzka byla 22.11.2019 v Lysicích, po 

zahájení byly postupně projednány body : 

- Vyhodnocení postupových kol pořádaných OSH. Při vyhodnocení jsme 

probrali i problémy na okrscích, které měli problém sestavit postupové 

družstvo. Za poslední roky slábne účast družstev a závodníků. 

- Zhodnocení práce za rok 2019. Po zhodnocení, patří poděkování technické četě 

okrsku Boskovice, Velké Opatovice, ZS Pamětice a dalším , kteří se zúčastnili 



29.6.2019 Okresního kola PS V Blansku. Dále SDH Velké Opatovice za 

pořádání KK VOZHV. 

- Plánovaný termín školení rozhodčích PS. Hlavní termín byl navržen na 

14.3.2020, náhradní 7.3.2020. Místo a termín bude ještě upřesněn. 

- Plán práce na rok 2020 – Organizační zabezpečení základních a postupových 

kol PS 2020, okresní kolo TFA, plnit úkoly uložené VV OSH, pravidelné 

zasedání a dle potřeb rady, školení rozhodčích PS 

- Diskuze – 12.9.2020 – dálková doprava vody přes tři kraje, Malá účast členů 

OORR na zasedáních. 

 

- Informace z jednání ORM : - informace ze schůzky vedoucích v Bořitově :  

-  Podle návrhu vedoucích kolektivu mladých hasičů, přednesl vedoucí ORM : 

poplatek 1000kč za zařazený závod do OLM – splatný do 7.2.2020 na OSH, 

pak celá výše bude použita na vyhlášení OLM. Tento návrh byl jednohlasně 

schválen na VV OSH. 

-  Dále padl návrh na startovné pro závod MH Plamen – tento návrh rada 

nedoporučuje a VV OSH jej zamítl. 

-  Podpora rozhodčích – dospělo se k závěru, že pro rozhodčí, kteří budou 

v nadcházejícím roce aktivní (budou se aktivně účastnit závodů), bude po 

skončení sezóny předána odměna (trička atd. bude v jednání) 

-  Poděkování pořádajícímu SDH Bořitov, rozhodčím, a všem, kteří se podíleli 

k zajištění ZPV v krajně nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

- Školení vedoucích – poděkování SDH Bořitov 

-  Vyhlášení OLM ve Velkých Opatovicích – vznesena kritika od vedoucích. 

-  V souladu se zákonem VV OSH upozorňuje na zákaz prodeje alkoholických 

nápojů vč. piva na všech akcích a soutěžích určených převážně dětem a 

mládeži.  

-  Plán na rok 2020 : 

  27.-28.3.2020 školení rozhodčích MH II., Duben – celostátní porada vedoucích 

OORM a KORM, 16.-17.5.2020 jarní část soutěže Plamen a dorost – pořadatel 

bude určen, červen – krajské kolo Plamen a dorost, 26.-28.6.2020 – MČR 

Plamen Jihlava, 4.-6.7.2020 – MČR dorost Zábřeh na Moravě, 11.7.2020 – VI. 

Sjezd SHČMS Brno, 18.9.2020 – setkání vedoucích, 3.10.2020 – zahájení 

nového ročníku Plamen a dorostu – pořadatel bude určen, 9.-10.10.2020 – 

školení vedoucích a obnova kvalifikace, 27.-31.10.2020 – setkání dorostu 

Sloup. 

 

- Informace z jednání ORP :  

- Plánované zasedání bude příští týden vč. zhodnocení roku 2019 a plánu práce. 

- Byla provedena aktualizace seznamu „preventistů“ okresu Blansko I. až III. 

stupně. 

- seznámení s návštěvou výrobního závodu na Fosfor a ukázka hoření 

 

- Informace z aktivu zasloužilých hasičů: 

- Seznámení s termínem a účastí akcí (např. 9.11.2019 Hovorany, 29.11.2019. ..)  



 

 

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. 

Některé návrhy nebyly z důvodu neúplnosti žádosti schváleny a budou žadatelům 

vráceny k doplnění.  

Jedná se o SDH Ludíkov, Letovice, Vavřinec, Bořitov, Šebetov, Drnovice, Bukovina, 
Šošůvka, Kozárov, Kotvrdovice, Černá Hora. 
 

 

6,7) Informace členů VV OSH :  

- Odměna za velký počet odpracovaných hodin – podpora a celkové zpracování 

dotací pro OSH pro Tesařovou Terezu v jejím osobním volnu, a to jednorázově 

7000kč – jednomyslně schváleno VV OSH. 

- Návštěva vyhlášení VCB v Černovicích – vzešel návrh pro další ročník o 

příspěvek pro VCB cca 3000kč – bude schvalovat nový VV OSH 

 

 

8) Výběrové řízení na pracovníka kanceláře OSH : 

- byly podány návrhy od 3. uchazečů – Řehořková, Svobodová, p. Krejčí 

Výsledkem byl zvolen kandidát Ing. Ladislav Krejčí. Plánovaný nástup od ledna 

2020, první měsíce bude zaškolen Martinem Janíčkem. 

 

9) Zhodnocení průběhu shromáždění představitelů : 

- starosta OSH seznámil VV OSH o jeho průběhu, dále připomenul o nutnost vyplnit 

formulář o nových případně stávajících členech (starosta a výbor SDH, okrscích 

SDH) po plánovaných volbách 2020 a pak jej zaslat na OSH, který jej předá dál. 

Tento formulář bude zaslán elektronicky na starosty SDH. 

- Zápis o shromáždění měl být umístěn na stránky OSH a zaslán elektronicky 

starostům. 

- Poděkování obci Kotvrdovice, SDH Kotvrdovice. 

 

 

10) Příkaz starosty SH ČMS : 

- Starosta OSH informoval o plánovaných inventarizaci a účetní uzávěrce. 

Plánovanou na 19.12. 2019 

 

11) Delegování členů VV OSH na VVH okrsků SDH: 

 

Dle možností byly delegovány členové VV OSH na VH okrsků SDH. Prosíme, aby 

okrsky a sbory zaslali na e-mail OSH termíny v dostatečném předstihu, aby se mohla 

případně upravit účast členu VV OSH při překrývání termínů. 

 

 



- Blansko – Vykydal 

- Boskovice – Herda 

- Deštná – Kobylka 

- Letovice – Vykydal 

- Rájec – Janíček 

- Velké Opatovice – Kobylka 

- Benešov – Kocour 

- Černá Hora – Janíček 

- Jedovnice – Kocour 

- Kunštát – Škrabal 

- Lipůvka – neobsazeno 

- Lomnice – Fiala 

- Lysice – Škrabal 

- Křtěnov – Kantor 

- Skalice na Svitavou – Vala 

- Sloup – Kocour 

- Křtiny – Ondráček (1.2.2020 Rudice) 

- Křetín – Vykydal 

- Šebetov – Vykydal 

- Sulíkov – Kantor 

- SDH Olešnice – Kantor 

- SDH Svitávka - Vykydal 

 

13) Plánované volby: 

- Starosta OSH informoval o představě počtů, míst pro nové vedení OSH a VV OSH 

(1x starosta OSH, 4x náměstek pro komunikaci s odbornými radami a ekonomika, 

celkem 15. členů). 

- SDH a okrsky by měly zvážit a napsat návrh na kandidáty obsazení funkcí : 

oborných rad, vedení OSH, VV OSH, KSH JMK atd. 

- 19.2.2020, 16h – plánovaná schůzka VV OSH před konáním shromáždění delegátů 

- 18.4.2020 – plánovaná schůzka VV KSH JMK 
                                                                                           

 

 

Zapsal: Vala Marek 


