
Zápis z výkonného výboru OSH Blansko

ze dne 25. 10. 2021, v 16.00 hod., Sadová 2. Blansko

   

         Přítomni: Mgr. Vykydal Milan, Kobylka Michal, Herda Pavol, Mgr. Bc. Tesařová 
Tereza, Kantor Ladislav, Novotná Laura, Ing. Krejčí Ladislav, Ondráček Jaroslav, 
Čapka Martin, Valenta Ladislav, Marek Vala

        Omluveni: Učeň Zdeněk Dis., Kuchař František, Janíček Martin, Ing. Fiala 
Vítězslav

Program schůze VV OSH Blansko:

1. Zahájení – zapisovatelka Novotná Laura
                  Ověřovatelé zápisu: Kantor Ladislav, Kobylka Michal

2. Došlá pošta
3. Vyznamenání 
4. Okresní odborná rada mládeže Tesařová Tereza 
5. Okresní odborná rada represe Kobylka Michal
6. Okresní odborná rada prevence Bárta Roman
7. Okresní odborná rada historie a muzejnictví Herda Pavol
8. Aktiv Zasloužilých hasičů – Valenta Ladislav
9. Různé:

- Školení hospodářů 6.11.2021 – zajištění dopravy pro Ing. Jirotu, 
dataprojektor a plátno

- Shromáždění představitelů sborů 13.11.2021 v Černovicích, materiály pro 
sbory – návrh na usnesení, zajištění VH sborů a okrsků

- Ostatní

Ad.1.  Zahájení – VV zahájil Mgr. Vykydal Milan

                            Zapisovatelka: Novotná Laura

                            Ověřovatelé zápisu: Kantor Ladislav, Kobylka Michal

Ad.2.  Došlá pošta – došlá pošta se vyřizuje hned po přebrání a rozdělení

Ad. 3. Vyznamenání – VV OSH Blansko schválil vyznamenání pro:

SDH: Borotín, Kotvrdovice, Jabloňany, Letovice, Vanovice, Sudice

Okrsek: Deštná



Udělená vyznamenání sborům k jejich výročí za poslední 2 roky se po schválení VV 
OSH budou předávat všem na Shromáždění představitelů v Černovicích 13.11.2021 
– vyznamenání vyzvedne v kanceláři OSH Ladislav Kantor

Ad. 4. Okresní odborná rada mládeže – Tesařová Tereza

a) Školení a zkoušky rozhodčí pro Plamen a dorost – 16.10.-17.10.2021 
v Bořitově. Školení a zkoušek se zúčastnilo asi 10 rozhodčích, z toho 4 
noví rozhodčí a 3 rozhodčí jsou z OORM.
Školení a zkoušky provedl Petr Kostrůnek z okresu Uherské Hradiště.

b) Podzimní kolo Hry Plamen a dorostu 2.10.2021 v Lysicích.
Sbory přijížděly na čas dle rozpisu, po odsoutěžení odjížděly zpět domů, 
výsledky jim byly zaslány později, neboť po soutěži byly řešeny některé 
protesty sborů a po vyřešení všechny hlídky z SDH Sychotín byly 
diskvalifikovány.

                 VV OSH Blansko projednal problémy průběhu Podzimního kola Hry 
Plamen a dorostu, zadal OORM projednat a vydat pokyny pro další pořádání 
Hry Plamen a dorostu.

c)  26.10.-30.10.2021 pořádá OORM Setkání dorostu ve Sloupě 
d) Školení instruktorů a vedoucích mládeže MH a dorostu je naplánováno na

pátek 19.11.2021 a v sobotu 20.11.2021 
e) Většina SDH dodala špatné vyúčtování dotací za rok 2021 – OORM prosí 

sbory o větší pozornost ve vyúčtování v příštích letech 

Ad. 5 Okresní odborná rada represe – Kobylka Michal

a) Školení a zkoušky rozhodčí pro PS – termín bude upřesněn, plán v 2/2 měsíce
února 2022

b) Upřesnění k dálkové dopravě vody – Dálkovou dopravu vody pořádal Okrsek 
Šebetov společně s SDH Úsobrno. 
Dálková doprava vody se konala v sobotu 18.9.2021 v Úsobrně a dopravy se 
zúčastnilo 13 ručních vahadlových stříkaček. 

Ad. 6. Okresní odborná rada prevence – Kantor Ladislav

a) Odborný seminář prevence se uskuteční ve středu 3.11.2021 v 17 hod. na 
hasičské stanici v Doubravici nad Svitavou 

Ad. 7. Okresní odborná rada historie a muzejnictví – Herda Pavol

a) Nový člen OORHM: RNDr. Ošlejšek Radek., Ph.D.



b) Návrh na uspořádání Setkání seniorů – VV OSH Blansko se vyjádřil k tomuto 
návrhu tak, že v současné době by uspořádání tohoto setkání nebylo vhodné

Ad. 8. Aktiv Zasloužilých hasičů – Valenta Ladislav

a) Setkání Zasloužilých hasičů se uskuteční 13.11.2021 v Hostěradicích, okres 
Znojmo, žádost o zapůjčení auta, na toto setkání pojede 16 zasloužilých 
hasičů.
Termín setkání Zasloužilých hasičů je ve stejném termínu jako pořádání 
Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko, proto se dodatečně vyjme 
z programu našeho Shromáždění zpráva z Aktivu Zasloužilých hasičů.

Ad. 9. Různé

a) Školení hospodářů 6.11.2021 v 9 hod. v Ráječku a ve 14 hod. v Knínicích – 
školit bude p. Jirota z SH ČMS - z důvodu malého počtu přihlášených 
hospodářů do Knínic VV OSH Blansko schválil zrušit odpolední školení a 
napsat e-mail všem sborům okresu, aby se dostavili na školení na 9 hod. do 
Ráječka.
P. Jirotu vyzvedne u vlaku Novotná Laura, zajistí dataprojektor, plátno a po 
ukončení školení p. Jirotu zaveze k vlaku.

     b) Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko – se uskuteční 13.11.2021 
v Černovicích

         Příprava: Kantor Ladislav

         Předsedající: Kobylka Michal

         Prezence: Čapka Martin 

         Zapisovatelka: Novotná Laura

         Návrh na předsedu mandátové a návrhové komise: Ing. Kakáč Zdeněk

         Občerstvení zajištěno

         Vystavení hasičských předmětů na stoly: Herda Pavol

         Letošní Shromáždění představitelů: celý rok 2020 a rok 2021 do 31.10.2021 

         Jarní Shromáždění představitelů: rok 2021 a termín shromáždění je předběžně 
naplánován na měsíc březen 2022 v Cetkovicích – termín bude upřesněn

         Ve středu 10.11.2021 se ještě sejdou na OSH Blansko k poradě Kantor 
Ladislav, Kobylka Michal a vyzvednou si potřebné věci na Shromáždění

     c) setkání starostů OSH v Přibyslavi dne 23.10.2021

    Jmenování prvního náměstka starostky SH ČMS: při jmenování se vycházelo 
z výsledků voleb na sjezdu a do této funkce byl jmenován Josef Bidmon 
z Pardubického kraje.



Společně s ním získal podpisové právo Jaroslav Salivar.

Do vedení jednotlivých odborných rad byli jmenováni:

ÚOR represe – Kučera Robert

ÚOR ochrany obyvatelstva – Říha Jaroslav

ÚOR prevence – Ing. Aulický Jan

ÚOR vnitroorganizační – Bc. Orgonik Josef

ÚOR mládeže – Vilímková Dana

ÚOR soutěží – Kraus Ivan

ÚOR historie a muzejnictví – Liška Václav

Aktiv Zasloužilých hasičů – Netík Josef

         Datové schránky budou výhledově pro organizace povinné!

        

    d) Mistrovství světa dorostu v Chorvatsku – ČR dovezlo a skládalo všechny 
překážky

   e) Vyúčtování - VI. Sjezd vyšel v kladných číslech 

   f)  OKRR – revize proběhla ve středu 20.10.2021 za přítomnosti p. Kuchaře, p. 
Švancary, p. Dufky, p. Krejčí a pí. Novotné

       Hlavní pokladna byla v pořádku.

       Dořešit a doplnit protokoly o majetku OSH Blansko.

       Ti, co mají materiály u sebe doma, donést fyzicky na OSH Blansko anebo 
potvrdit a doplnit zaslané protokoly co nejdříve, aby se vše mohlo dořešit nejpozději 
do 15.12.2021.

        Inventarizace – starosta OSH Blansko jmenoval inventarizační komisi ve 
složení: Předseda - Kuchař František

   Členové – Švancara Bohuslav, Dufka Josef a Novotná Laura

         Komise provede inventarizaci dle metodických materiálů SH ČMS.

         Inventarizaci je nutné provést ve sborech a okrscích!                                    

    g) Co se týká zaplacení členských příspěvků, SDH Krhov slíbil, že příspěvky za 
rok 2021 zaplatí na účet OSH Blansko co nejdříve. Ostatní sbory mají zaplaceno.

    h) Přestup člena SDH v rámci OSH Blansko – na OSH dodat převodní lístek, 
eventuálně e-mail od SDH, který odhlašuje člena ze svého sboru a e-mail od SDH, 
které přihlašuje dotyčného člena do svého sboru



   ch) Okrsky – starostové okrsků předat termíny jejich VH delegátům OSH Blansko 

 i) Poděkování Ing. Ladislavu Krejčímu za jeho dvouletou práci vedoucího kanceláře 
OSH Blansko. P. Krejčí končí jako vedoucí kanceláře OSH Blansko k 31.10.2021 a 
na jeho místo byla schválena Novotná Laura

Zpracovala dne 29.10.2021                                                  Novotná Laura

Mgr. Vykydal Milan                 Kantor Ladislav

                                                                                          Kobylka Michal


