
                                  OSH Blansko
                                                                                  Sadová 2
                                                                                                                   

Zápis z Výkonného výboru OSH Blansko
ze dne 13. 4. 2022, v 16.00 hod., Sadová 2. Blansko

Přítomni:  Herda Pavol,  Kantor Ladislav, Mgr.  Vykydal  Milan, Tesařová Tereza,  Janíček Martin,
Kuchař František, Valenta Ladislav, Kobylka Michal, Čapka Martin, Fiala Vítězslav
Omluveni: Novotná Laura, Kakáč Zdeněk, Vala Marek, Bárta Roman, Ondráček Jaroslav, Učeň
Zdeněk, Kocour Jindřich
Neomluven: 

Program schůze VV OSH Blansko:
1. Zahájení, seznámení s dnešním programem a jeho schválení – zapisovatelka,

                  ověřovatelé zápisu
2. Informace starosty o úmrtí bratra Špačka
3. Došlá pošta 
4. Vyznamenání 
5. Zhodnocení shromáždění OSH Blansko
6. Informace ze shromáždění starostů OSH
7. Zpráva z okresní odborné rady represe
8. Zpráva z okresní odborné rady mládeže
9. Zpráva z okresní odborné rady prevence
10.Různé

Ad. 1.
Výkonný výbor odsouhlasil dnešní program a zvolil:
                            Zapisovatelka: Tesařová Tereza
                            Ověřovatelé zápisu: Kantor Ladislav a Kobylka Michal

Ad. 2. 
Starosta Vykydal informoval o náhlém úmrtí bratra Zdeňka Špačka a informoval o rozloučení, které
se uskuteční v kostele ve Velkých Opatovicích.

Ad. 3. 
a) Starostka KSH JMK sestra Jandová vyřizuje poděkování všem zapojeným členům za práci

na KACPU na brněnském výstavišti. 
b) Bratr Vykydal informoval přítomné o pozvánce na Shromáždění představitelů OSH JMK,

které se bude konat v sobotu 23. 4. 2022. K této pozvánce připojil také návrh na společnou
dopravu členů na toto shromáždění. 

c) Dále seznámil s pozváním na předávání titulu Zasloužilý hasič, který se bude konat 4. 5.
2022 v Přibyslavi. Na této akci budou vyznamenáni dva členové z našeho OSH. 



Ad. 4. 
VV OSH Blansko schválil vyznamenání pro:

- SDH: Osiky, Bedřichov

Ad. 5.
Starosta Vykydal informoval o průběhu shromáždění představitelů sborů, které se konalo 26. 3.
2022 v Cetkovicích. Vyjádřil se k nízké účasti představitelů a oznámil, že na tomto shromáždění
proběhlo schválení  navýšení  členských příspěvků.  Dále poděkoval  SDH Cetkovice za přípravu
tohoto shromáždění. 

Ad. 6.
Starosta Vykydal přednesl informace ze shromáždění starostů OSH. Kde byly předneseny nové
dokumenty, jako je Koncepce 2021+, Strategie mládež 2030+ a výroční zpráva. Dále seznámil
s novou výší členských příspěvků za OSH na ústředí. Byl schválený jednotný odvod 50,-/člen bez
rozlišení věku. Z této částky bude odvedeny 3,- na KSH. 

Ad. 7. 

a) Michal Kobylka informoval o proběhlém školení rozhodčích PS (3. 4. 2022 v Paměticích),
kterého se zúčastnilo více než 30 rozhodčích, z toho 6 nováčků.

b) Dále Kobylka předal informace o okresním kole PS. Stadion ASK Blansko je zamluven na 
2. 7. 2022. OSH poskytne stravu rozhodčím a technické četě. Pro závodníky bude na místě
stánkový  prodej.  Družstva  budou  mít  možnost  si  vyzkoušet  jednotné  stroje  z KSH
Rosenbauer IV. Technickou četu zabezpečují okrsky Blansko a Sloup. Nůžkové stany jsou
z důvodu plné garáže umístěny u sestry Tesařové v zaměstnání. 

c) Krajské kolo PS se uskuteční 6. 8. 2022 v Brně na VUT Pod Palackého vrchem. 
d) Krajské kolo TFA se uskuteční 27. 8. 2022 ve Strážnici. 
e) MČR v TFA se uskuteční 1. 10. 2022 ve Štranberku.

Ad. 8. 

a) Tereza Tesařová předložila VV OSH následující organizační zabezpečení:
- Okresní kolo hry Plamen (21. 5. 2022 v Ostrově u Macochy)
- Okresní kolo soutěže dorostu (28. 5. 2022 v Senetářově)
- Okresní kolo v běhu na 60 m – jednotlivci (21. 5. 2022 v Ostrově u Macochy)
Tyto organizační zabezpečení VV OSH všemi hlasy odsouhlasil.

b) Sestra Tesařová dále informovala o zásadních změnách, které nastanou od 1. 9. 2022, kdy
vejdou  v platnost  nové  směrnice  hry  Plamen  a  také  soutěže  dorostu.  Z důvodu  těchto
významných změn má OORM naplánovanou schůzku s vedoucími kolektivů MH na 21. 4.
2022. 

c) Dále byl přednesen návrh na dovybavení disciplíny Útok CTIF a časomír pro požární sport.
VV OSH souhlasí se zakoupení vybavení pro Útok CTIF a jedné časomíry. 

d) Nakonec byla předána informace o dotaci na úsek mládeže z MŠMT. Pro tento rok jsou
vypsány tři nové dotační tituly, a to: Mezigenerační spolupráce, Spolupráce se školami a
Zelená Evropa. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách okresní
rady mládeže až ve chvíli, kdy ústředí zveřejní metodický pokyn pro čerpání těchto dotací. 



Ad. 9. 
a) Ladislav Kantor informoval o proběhlém vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí

na okresní úrovni. 

Ad.10. 
a) Starosta Vykydal informoval o naskladnění odznaků k 50. výročí hry Plamen. Odznaky bude

možné  zakoupit  v kanceláři  OSH  za  50,-  /  ks.  V souvislosti  s tímto  výročím  bude
zorganizováno  setkání  členů,  kteří  se  významně podíleli  na  rozvoji  mládeže  na  okrese
Blansko. Toto setkání proběhne v rámci Okresního kola hry Plamen v Ostrově u Macochy. 

Výkonný výbor ukončen v 17:40 hod.

                                                                         Zpracovala dne 13. 4. 2022 Tesařová Tereza

Starosta OSH: Mgr. Vykydal Milan

                                                                              ověřovatel: Kantor Ladislav

                                                                              ověřovatel: Kobylka Michal

 


