
Zápis ze schůzky vedení OSH Blansko, konané dne 8. 12. 2021

Velké Opatovice Šraňky 116, zahájeno 1530, konec 1700

Přítomní: P. Herda, L. Kantor, M. Kobylka, M. Vykydal

Omluven: M. Janíček

Schůzku zahájil starosta M. Vykydal, který přivítal přítomné a seznámil je s programem 
schůzky.

PROGRAM:
1. ZAHÁJENÍ
2. DOŠLÁ POŠTA
3. HODNOCENÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH Blansko
4. DOPISY PRO STAROSTY SDH A OKRSKŮ
5. SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTU – refundace
6. NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
7. RŮZNÉ

2. DOŠLÁ POŠTA- z došlé pošty je třeba řešit jen dva e-maily:
- příkaz starostky SH ČMS k provedení inventarizace. Tento bod byl již řešen na VV 
25. 10. 2021.
- e-mail od ředitele kanceláře SH ČMS ohledně tarifů O2 na mobilní data, zajištění 
přístupu do CE při akcích pořádaných OSH. E-mail byl přeposlán M. Janíčkovi, aby se 
k problému vyjádřil.

           3. HODNOCENÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH Blansko, od přítomných, kteří se   
     shromáždění zúčastnili, bylo toto hodnoceno kladně, jen velmi malá účast. Starosta 
     poděkoval písemně SDH Černovice za přípravu shromáždění. Ze shromáždění nevzešly 
     žádné úkoly pro VV.

           4. DOPISY PRO STAROSTY SDH A OKRSKŮ – starosta rozešle dopisy na sbory – 
           informace o skutečnosti, že rozhodující pro platbu příspěvků je stav členské základny
           k 31. 12. 2021 v CE. Platba bude na základě faktur, které vystaví OSH, variabilní symbol
           registrační číslo sboru. Valné hromady provést za dodržení aktuálních hyg. nařízení.
           Volba delegátů na shromáždění představitelů, které se uskuteční 26. 3. 2022 
           v Cetkovicích.
           M. Kobylka upozornil, že v daném termínu je plánováno dvoudenní zasedání VV KSH.
           M. Vykydal - ze zkušeností víme, že toto zasedání končí z pravidla v poledne, takže 
           bude dostatečný prostor na přesun.
           Dopis pro starosty okrsků. Valné hromady provést za dodržení aktuálních hyg. nařízení.
           Delegovat na jednotlivé VH sborů členy výboru daného okrsku. Dále v dopisech budou 
           uvedeny kontakty na členy VV, kteří mají daný okrsek v patronaci. L. Kantor není třeba 
           přeposílat termíny jednotlivých schůzí VV. Tyto termíny se nachází v plánu práce VV,
           který je přístupný na web. stránkách.
           Dopis pro členy VV, OKRR a ZH s plánem práce, který bude současně pozvánkou na
           schůze VV. Plán doplnit o mimořádné jednání, které se uskuteční 12. 1. 2022 v 16 hod.
           v kanceláři OSH. 
           5. SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTU – refundace, tento bod přesunout na jednání VV, kdy bude
           přítomna T. Tesařová a M. Janíček. 



6. NOVOROČNÍ PŘÁNÍ – pro všechny členy VV byly objednány malované stolní 
kalendáře firmy „Naši hasiči“, budou předány 12. 1. 2022. 
         Jako každoročně navštíví starosta OSH, starosty Blanska, ÚO HZS (Kala, Poděbradský) 
         Měst. policii (ředitel, asistentka ředitele). Tito budou obdarováni lahví vína, stolním 
         kalendářem a přáním.
RŮZNÉ – 29. - 31. 7. 2022 se uskuteční ve Vyškově akce HASIPÁRTY, kterou organizuje firma 
Naši hasiči. Oslovil nás ředitel firmy pan Knapek s žádostí o možné spolupráci. Starosta 
dohodl schůzku s vedením OSH na začátek příštího roku. P. Herda byl již osloven, aby 
instaloval na této akci své panely.
Starosta navrhuje ukončit spolupráci s paní Krejčí. Sestra Novotná je ochotná úklid kanceláře 
převzít.
L. Kantor navrhl uskutečnit zájezd do Litoměřic (pokud se akce uskuteční) cca 9 osob VW, 
Fabia.
M. Kobylka – od roku 2022 bude organizovat pravidelné krajské setkání ZH, KSH. Na tuto
akci se bude vybírat příspěvek na stravu 100,- až 200,- Kč. Na zajištění této akce navrhuje 
vedení vyčlenit v rozpočtu částku 5.000,- Kč.
11. 12. 2021 se uskuteční omezená VH sboru Žďárná. Této VH se zúčastní první náměstek 
starostky SH ČMS Josef Bidmon, který předá sboru stuhu k praporu. Za OSH se VH zúčastní 
Pavol Herda.

V 1700 hod. ukončil starosta schůzku vedení OSH Blansko.

                                                            8. 12. 2021 zapsal M. Vykydal
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