
Zápis z výkonného výboru OSH Blansko

ze dne 12. 1. 2022, v 16.00 hod., Sadová 2. Blansko

   

         Přítomni: Kobylka Michal, Janíček Martin, Herda Pavol, Kantor Ladislav, 
Novotná Laura, Kakáč Zdeněk, Kocour Jindřich, Ondráček Jaroslav, Čapka Martin, 
Vala Marek, Učeň Zdeněk, Fiala Vítězslav, Kuchař František, Valenta Ladislav

        Omluveni: Mgr. Milan Vykydal, Tesařová Tereza, Bárta Roman

Program schůze VV OSH Blansko:

1. Zahájení – zapisovatelka 
                  ověřovatelé zápisu: 

2. Došlá pošta
3. Vyznamenání 
4. Valné hromady sborů, okrsků
5. Jarní kolo Plamen a dorost
6. Požární sport, základní kola, I. kolo
7. Různé:

- HASPARTY
- Refundace mzdy za soustředění dorostu 2021
- Jednání se starostou Blanska

     8. Závěr

Ad.1.  Zahájení – VV zahájil v.z. Ladislav Kantor, starosta OSH byl omluven a jeho 
jménem Ladislav popřál všem do nového roku pevného zdraví, štěstí, spojenosti i 
jejich rodinám a abychom se taky setkali ve zdraví i nadále. 

Výkonný výbor odsouhlasil dnešní program a zvolil:

                            Zapisovatelka: Novotná Laura

                            Ověřovatelé zápisu: Vala Marek a Kocour Jindřich

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

- Dopis od Města Blansko s přečíslováním evidenčních čísel (garáž), byly 
navrženy dvě varianty cedulek (plastová a smaltová). Schválena cedulka 
plastová za 108,- Kč. Tuto cedulku Město Blansko proplácí.

- Milan Vykydal netrvá na DPČ, která byla dříve sjednána kvůli dotacím.
- Laura Novotná – má plat, co měl p. Krejčí, od ledna 2022 dělá ještě úklid 

po pí. Krejčí a tady navrhujeme s ohledem na inflaci navýšit hodinou mzdu 
o 15,- Kč, tzn. ze současných 125,- Kč/ hod. na 140Kč/hod. Výkonný výbor
zvýšení odhlasoval pro 13, proti 0, zdržel se 1



- Výkonný výbor pověřil Lauru o zjištění možností smluv od pí. Šímové 
z ústředí s ohledem na možnost dotací. 

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

- SDH: Vanovice, Těchov, Obůrka, Suchý, Petrovice, Olomučany – 
vyznamenání na KSH a výše se musí podepsat náměstkem OSH a poslat 
na KSH – úkol pro Novotná Laura

- Vyznamenání sborů, které v roce 2022 budou mít výročí založení dle 
návrhu od starosty OSH, Brťov, Brusná, Bukovina, Černovice, Drnovice, 
Hodonín, Jabloňany, Jasinov, Kněževes, Kotvrdovice, Krasová, Křtěnov, 
Kunčina Ves, Kuničky, Lazinov, Meziříčko, Novičí, Olomučany, Osiky, 
Pamětice, Strhaře, Sudice, Suchý, Svárov, Svatá Kateřina, Světlá, Těchov,
Újezd u Boskovic, Vanovice, Velenov, Velká Roudka, Vratíkov, Vysočany a
Žernovník
Michal Kobylka k těmto návrhům dal připomínku, že na kraji mají stuhy 
k praporům a bylo by vhodné, aby sbory do CE doplnili, zda mají prapor či 
nikoliv. Laura Novotná s tou připomínkou souhlasí a prosí všechny 
zástupce sborů, kteří mají přístup do CE, aby doplnili kolonku, zda mají 
prapor či nikoliv.

Ad. 4. Valné hromady sborů, okrsků

- Valné hramady sborů:
Milan Vykydal se zúčastnil VH Kořenec, Velké Opatovice, Šebetov

                 Dále měly proběhnout VH Lomnice, Kotvrdovice, Rudice, Olomučany a   
Rudka – volili nový výbor, Březina

                 Laura Novotná se zúčastnila VH Žďárná, pojede na VH Chrudichromy a 
Okrskovou VH Boskovice

                  Boskovice II Mazurie bude mít VH 15.1.2022

                  V SDH Šošůvka byl zvolen nový starosta.

- VH Okrsků – kontakty na členy VV OSH Blansko byly zaslány starostům 
okrsků e-mailem, seznam bude přiložen jako příloha a Ladislav znovu 
přečetl delegáty na VH Okrsků

Termíny VH Okrsků: 13.2.2022 Sloup, 13.2.2022 Sulíkov – Ladislav 
Kantor, 22.1.2022 Benešov – Učeň Zdeněk, 27.2.2022 Boskovice – 
Novotná Laura

Ad. 5 Jarní kolo Plamen a dorost

- V letošním roce bude Jarní kolo Plamen a dorost rozdělen do dvou termínů
a více informací bude podáno na příštím VV

Ad. 6. Požární sport, základní kola, I. kolo



- Více informací na příštím VV

Ad. 7. Různé

- HASPARTY – předaly se letáky členům VV OSH a Ladislav sdělil, že jsme 
byli vyzváni organizátorem k setkání ohledně pomoci při této akci. Akce 
bude od 29.7.-31.7.2022 ve Vyškově. 
Pavol Herda byl již osloven Milanem Vykydalem, aby na této akci vystavil 
své panely. A Pavol je v kontaktu s organizátorem této akce a bude 
podávat bližší informace.
Dále byla zaslána pozvánka Radkovi Ošlejškovi, aby ji dal na okresní web.

- Milan Vykydal při návštěvě starosty města Blansko projednával i možnost
pronájmu skladu na materiál. V současné době nemá město žádné vhodné
prostory k pronájmu, spíše naopak samo město prostory hledá.

- Refundace mzdy za soustředění dorostu – omylem ze strany 
zaměstnavatele Martina Janíčka došlo k zaslání faktury na refundaci mzdy 
za soustředění dorostu 2021 na OSH Blansko, faktura byla zaplacena. 
Tereza Tesařová podala kanceláři OSH a VV vysvětlení, jak se správně 
tato refundace uplatňuje a že nemá s OSH nic společného. Tímto děkuje 
Laura Terezy za vysvětlení uplatňování refundace. Ještě v loňském roce 
došel od zaměstnavatele Martina Janíčka opravný daňový doklad a celá 
zaplacená částka bude vrácena zpět na účet OSH Blansko. Tímto je celá 
záležitost vysvětlena, vyřešena a ukončena.

- Vydané faktury za členské příspěvky 2022 – všechny faktury byly 5.1.2022 
vystaveny a rozeslány všem sborům OSH Blansko. K dnešnímu dni na 
účet OSH zaplatilo faktury 31 sborů a 1 sbor do hlavní pokladny OSH 

- Hlášení o činnosti SDH za rok 2021 k dnešnímu dni poslalo 18 sborů
- Zprávy z odborných rad za rok 2021- ty byly všechny přečteny na 

Shromáždění představitelů sborů v Černovicích
- Dále byl projednán požadavek Laury Novotné, zda by byla možnost oslovit

sbory OSH, aby do CE byly vloženy, opraveny aktuální kontakty na sbor, 
včetně jejich čísla účtů, pokud účet mají, e-mailu, zda vlastní prapor, jak 
bylo zmíněno v bodě u vyznamenání atd. – členové výboru sdělili, že se to 
sborům připomíná každý rok, ale jen málo sborů to udělá. I když je CE 
podle některých nepřehledná a kvůli GDPR i omezená, některé kontakty a 
informace jsou potřeba. Aby se mohli přihlásit noví členi, musí zaslat 
hlavně RČ, jméno a příjmení, bydliště včetně celého PSČ, pro přístup do 
CE musí být u tohoto dotyčného napsán telefon, RČ a musí zaslat svoje 
uživatelské jméno a heslo. Vrátily se jí platby na účet OSH za dotace, jsou 
potom problémy v účetnictví a od některým sborů docházely prosby o 
zasílání informací, přitom e-maily jsou všem sborům rozesílány. Následně 
bylo zjištěno, že e-maily, které máme na OSH jsou nefungující…. 
Bylo by vhodné tuto změnu zaslat i na e-mail OSH Blansko, aby se mohla 
hned opravit i u nás v adresáři

- Laura Novotná projednala doobjednání odznaků odbornosti s vedoucími 
odborných rad a tento počet objedná z Ústředí



- POOD 2022 – dle informací měl již Radek Ošlejšek rozeslat na všechny 
MŠ, ZŠ, SDH propozice na rok 2022 – pro jistotu si to ještě u Radka 
nechat ověřit do příštího výboru

- Roman Bárta se na dnešní výbor omluvil, ale pověřil Lauru a Ladislava 
k rozdání zbylých cen z Krajského kola POOD 2021 – 2x Lipůvku předá 
Zdeněk Učeň veliteli SDH a on následně ředitelce ZŠ, Ladislav Kantor 
předá ceny 1x Olešnice a 1x Sulíkov.
Zbývá ještě předat ceny 1x Březina a 1x Olešná.
Ceny již byly předány na Okrouhlou, Borotín – Laura Novotná a 2x 
Doubravice nad Svitavou Roman Bárta

- Pavol Herda dal návrh na uskutečnění Hasičského dne, který by chtěl 
projednat i v Okresní odborné radě historie a muzejnictví – Výkonný výbor 
dal Pavolovi za úkol zjistit, jaký by byl ze stran sborů OSH Blansko zájem o
tuto akci v současné době a dle výsledku se bude dále tímto návrhem 
zabývat.

- Kobylka Michal předal vzkaz od starostky KSH Zdeňky Jandové, která 
všem přeje pevné zdraví.

- Informace zástupců OSH Blansko ze slavnostního vyhlášení Velké ceny 
Blanenska 20.11.2021 v Černovicích. Tohoto vyhlášení se za OSH 
Blansko zúčastnili 3 členové, vyhlášení se jim moc líbilo a byl vznešen 
dotaz, zda OSH Blansko nějakým způsobem přispívá na toto vyhlášení.
V současné době OSH Blansko na toto vyhlášení ničím nepřispívá.
Možnosti budoucí spolupráce byly navrženy projednat na příštích 
Výkonných výborech.

- Členům Výkonného výboru byly rozdány malované stolní kalendáře „ Naši 
hasiči“ 2022

                

Zpracovala dne 19. 1. 2022                                                  Novotná Laura

Starosta OSH: Mgr. Vykydal Milan   

                                                                                      ověřovatel: Vala Marek 

                                                                                    

                                                                                      ověřovatel: Kocour Jindřich      


