
Zápis ze shromáždění představitelů sborů okresu Blansko 

konaného dne 14. listopadu 2015 v kulturním domě v Rudici. 

 

Jednání bylo zahájeno v 10:00. 

Shromáždění zahájil a řídil člen VV  OSH Blansko bratr Martin Janíček přivítáním všech přítomných 

účastníků shromáždění.   

Shromáždění se zúčastnili také hosté a to: 

- starostka KSH JMK sestra Bc. Zdenka Jandová 

- zástupce z kanceláře Hejtmana p. JUDr. Antonín Osvald 

- zástupce HVP, ředitel pobočky Brno p. Ing. Tomáš Reitmeier 

- místostarosta obce Rudice Vlastimil Jeřábek 

- bývalý starosta OSH Blansko bratr František Nečas 

Bratr Janíček seznámil s programem shromáždění: 

Program shromáždění: 

- Zahájením shromáždění 

- Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

- Zpráva o činnosti OSH Blansko za uplynulé období  

- Zprávy odborných rad 

- Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 1. – 30.9 2015  

- Zajištění VVH SDH a okrsků 

- Informace o V. sjezdu SH ČMS a shromáždění starostů OSH konaném 24. 10. 2015  

- Návrh hlavního zaměření činnosti OSH na rok 2016 

- Předání ocenění 

- Diskuze 

- Návrh usnesení 

- Závěr 

Program jednání byl schválen počtem 101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0. 

 

K bodu 2: Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Do mandátové komise byli navrženi: bratr Ladislav Kantor SDH Olešnice, sestra Bc. Tereza Tesařová 

SDH Rájec a bratr Jiří Špaček SDH Velké Opatovice 

Mandátová komise byla zvolena počtem 100 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 1. 

Do návrhové komise byli navrženi: bratr Libor Toul SDH Borotín, bratr Jiří Sedláček  SDH Svatá 

Kateřina a bratr Lubomír Dürr SDH Dolní Smržov 

Návrhová komise byla zvolena počtem 101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0. 

Jako zapisovatel byla navržena sestra Bc. Tereza Tesařová SDH Rájec. 

Zapisovatelka byla zvolena počtem 101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0. 



Jako ověřovatel zápisu byl navržen bratr František Kuchař SDH Jestřebí. 

Ověřovatel zápisu byl zvolen počtem 101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0. 

Mandátová komise provedla součet všech přítomných. 

Na jednání bylo posláno 152 pozvánek. 

Jednání se zúčastnilo 101 zástupců sborů, okrsků, členů VV, OKRR a ZH, kdy se jednalo o 

 66,4% účast. 

Jednání se účastnilo 5 hostů. 

Jednání představitelů sborů okresu Blansko bylo usnášeníschopné. 

 

K bodu 3: Zpráva o činnosti OSH Blansko za uplynulé období  

Starosta OSH Blansko bratr Mgr. Milan Vykydal ve své zprávě zhodnotil činnost okresního sdružení 

za posledních 7 měsíců. Připomněl zvolení nového vedení a poděkoval bratru Františkovi Nečasovi a 

sestře Jitce Křížové za skvěle odvedenou práci v kanceláři OSH Blansko a vedení její agendy.  

Ze zprávy vyplývá, že jsme nejpočetnější organizací na okrese a v současné době OSH Blansko 

registruje 8 425 členů ve 152 sborech. Z toho je 1 443 dětí ve věku 6 – 15 let a 86 dětí v přípravkách. 

Bratr zhodnotil práci VV a uvedl zvolené delegáty VV jednotlivých okrsků. Upozornil na změnu 

pracovní doby kanceláře a to v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin. Jako 

vedení kanceláře OSH byl zvolen bratr Milan Hubený. 

Dále zmínil čerpání dotací MŠMT na zakoupení materiálu MTZ, které byli ve výši 86 100 Kč. Ostatní 

prostředky byly přenechány jednotlivým sborům, a to SDH Těchov, SDH Petrovice, SDH Velké 

Opatovice, SDH Újezd u Kunštátu, SDH Doubravice nad Svitavou.  

Překážky OSH Blansko jsou uskladněny v okresní garáži, která prošla celkovou rekonstrukcí.  

Celého okresu se dotkla registrace jednotlivých sborů a okrsků do spolkového rejstříku. Tato akce se 

neobešla bez problémů, avšak OSH ji zvládlo a většina sborů má veškeré materiály odeslané na soud 

do Prahy a předány k registraci. V souvislosti s touto registrací upozornil starosta na problémy 

s komunikací s mnoha sbory, kdy telefonní kontakty, adresy či e-mailové kontakty neexistují či jsou 

na nesprávné osoby, často nepůsobící ve sboru. Bratr poprosil o spravení kontaktů v centrální evidenci 

a uvádění správných kontaktů na hlášení z VVH.  

Termíny soutěží v požárním sportu pro rok 2016 jsou:  

- okresní kolo PS 2. 7. 2016 v Blansku 

- krajské kolo PS 6. 8. 2016 v Blansku 

- mistrovství ČR v PS 26. – 28. 8. 2016 v Brně 

Bratr poděkoval Davidu Pospíšilovi z SDH Bořitov za výbornou reprezentaci na mistrovství republiky 

v kategorii mladších dorostenců, kde obsadil 3. místo. Dále všem dorostencům a dorostenkám, kteří 

reprezentovali náš okres na krajském kole ve Vyškově a na mistrovství republiky v Praze. Dále 

starším žákům z SDH Bořitov za účast na krajském kolem hry Plamen v Přísnoticích. Blahopřání patří 

také ženám z SDH Ostrov u Macochy a mužům z Bořitova za krajské kolo v PS v Brně. Gratulace také 

ženám z SDH Sychotín, které vyhrály extraligu České republiky v požárním útoku. Poslední 



poděkování patřilo všem, kteří se podíleli na okresních kolech hry Plamen a soutěže dorostu v Ostrově 

u Macochy a v Lysicích. 

Informoval o krajském setkání zasloužilých hasičů, které proběhlo ve Velkých Opatovicích.  

Starosta poukázal na výborné vztahy s HZS ÚO Blansko a s HVP. 

V závěru poděkoval všem účastníkům shromáždění a všem hasičům našeho okresního sdružení za 

odvedenou práci. Nezapomněl poukázat také na rodiny nás všech, bez kterých bychom nemohli tolik 

času obětovat této dobrovolné práci.  

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 4: Zprávy odborných rad 

- Zprávu Okresní odborné rady mládeže přednesla sestra Jaroslava Nejezchlebová. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

- Zprávu Okresní odborné rady velitelů přednesl bratr Michal Kobylka. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

- Zprávu Okresní odborné rady prevence přednesl bratr Zdeněk Špaček. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

- Zprávu aktivu zasloužilých hasičů přednesl bratr Ladislav Valenta. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 5: Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 1. – 30.9 2015 

- Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl bratr František Kuchař. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 6: Zajištění VVH SDH a okrsků 

Zprávu o zajištění VVH SDH a okrsků přednesl bratr Pavol Herda a ukládá sborům a okrskům 

následující: 

- zajistit VVH sborů do 15. 1. 2016. 

- hlášení o činnosti spolu s registračním listem kolektivu MH odeslat v elektronické podobě na 

OSH do 31. 1. 2016. 

- členské příspěvky musí být odevzdané na OSH do 28. 2. 2016. 

- nezapomenout odevzdat zprávu o činnosti za rok 2015 a zprávu o zaměření činnosti na rok 

2016. 

- předat informace o V. sjezdu SH ČMS. 

- zajistit VVH okrsků do 28. 2. 2016 a také odeslat ihned veškeré materiály na OSH. 

- na VVH okrsků projednat a zajistit to stejné, co na VVH sborů. 

 

 



 

 

K bodu 7: Informace o V. sjezdu SH ČMS a shromáždění starostů OSH konaném 24. 10. 2015  

Informace o V. sjezdu SH ČMS a shromáždění starostů OSH přednesl bratr Mgr. Milan Vykydal.  

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Na závěr se bratr vyjádřil k nově vzniklé komoře velitelů JSDH, která byla projednávána také na 

sjezdu. Komora velitelů vystupuje pod hlavičkou SH ČMS. Původně se jednalo o tříčlennou komisi, 

momentálně je členů již více. Zápisy z jednání této komory nejsou dohledatelné. Na přihlášce do této 

komory je znát, že se jedná o narychlo vzniklý dokument.  Jihomoravský kraj o této komoře, jako 

jeden z mála krajů ČR nevěděl. Podstatou této komory je nabízení pojištění, jako konkurent již dlouho 

působící HVP, kdy bylo nabádáno k tomu, abychom nepojišťovali u naší pojišťovny, ale u komory 

velitelů. SH ČMS poslalo na všechna OSH dopis vysvětlující tuto komoru s poukázáním na to, že tato 

komora nemá se SH ČMS nic společného. Komora velitelů tento dopis napadla a žádá omluvu.  

 

K bodu 8: Návrh hlavního zaměření činnosti OSH na rok 2016 

Návrh hlavního zaměření činnosti OSH na rok 2016 přednesla sestra Bc. Tereza Tesařová. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 9: Předání ocenění 

Předání ocenění se ujal bratr Mgr. Milan Vykydal.  

Bylo požádáno o schválení udělení čestného titulu OSH Blansko bratru Františku Nečasovi. 

101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0.  

Titul byl udělen s velkým poděkováním za odvedenou práci.  

 

K bodu 10: Diskuze 

Sestra Bc. Zdenka Jandová 

Poděkování starostovi OSH Blansko a podotknutí, že v jeho zprávě bylo řečeno prakticky vše. 

Upozornila přítomné, že v letošním roce byli zvoleni tři noví starostové okresů.  Hejtman JMK  

JUDr. Michal Hašek je také členem SH ČMS a proto byl dodatečně zvolen do VV kraje s hlasem 

poradním.  Podotkla, že okres Blansko je v rámci kraje okresem nejpočetnější a odvádí největší práci, 

především v oblasti mládeže.  

Zmínila se také o registraci sborů, že největším problémem je sídlo a s tím související souhlas 

vlastníka nemovitosti. Největší úbytek sborů proběhne na Znojemsku – 5 sborů.  

Kraj má 27 000 členů z toho přes 5 000 je mládež a 4 600 žen.  

Krajské sdružení si v letošním roce také zvolilo nové vedení a zasedá vždy dle potřeby vedení kraje 

před jednáním VV.  



Práce je kraj schopný především díky dotacím na činnost OSH. Další dotace byly získané na nákup 

automobilu pro OSH Vyškov, Břeclav a Brno město. 

Vláda chystá projekt na podporu jednotek SH ČMS. Na jednání s ministrem vnitra proběhla také 

diskuze na téma podpory JPO 3 a 5.  Velkým problémem je uvolňování hasičů ze zaměstnání na 

zásahy, školení apod.  

Sestra podotkla, že naše práce často překračuje mez dobrovolnosti.  

Byla navázána spolupráce JMK se slovenskou Trnavou. Tato spolupráce je a bude probíhat v rámci 

školení, zásahů či soutěží.   

Poděkování zasloužilým hasičům okresu Blansku a OSH Blansko za uspořádání shromáždění ve 

Velkých Opatovicích.  

Prosba o opravení kontaktů v centrální evidenci. 

Termíny pro následující rok: 

- Shromáždění představitelů OSH -  5. 3. 2016 

- Krajské kolo Plamene bude v okrese Hodonín 

- Krajské kolo dorostu 11. 6. 2016 v Drnholci 

- Krajské kolo PS 6. 8. 2016 v Blansku 

- 1. hasičská pouť v Tuřanech 7. 5. 2016 

- proběhne krajské kolo TFA 

Poděkování všem za odvedenou práci a jmenovitě bratru Nečasovi.  

Na závěr prohlášení ke komoře velitelů. 

 

JUDr. Antonín Osvald 

Pan Osvald na začátek omluvil pana Hejtmana, že se musel zúčastnit jiné akce v jiné části kraje.  

Vyjádřil se k financování hasičů v JMK. Pochválil hasiče za jejich práci a podotkl, že při mimořádné 

události mohou zabezpečovat veškeré činnosti na úrovni kraje. Byl schválen dotační program na  

250 miliónů na SDH, který se rozšíří o možnost čerpání na opravu hasičských zbrojnic. Upozornil, že 

se dotační program dá využít na prapory, výročí apod.  

28. 2. 2016 je uzávěrka žádosti na dotace na věcné prostředky. Na vše ostatní se dají žádat dotace 

v průběhu celého roku. 

V kanceláři hejtmana bylo vytvořeno oddělení pro sport, později by mělo být možno žádat dotace na 

soutěže. V případě této možnosti budou všichni předem informování.  

 

Ing. Tomáš Reitmeier 

Pan Reitmeier upozornil na nové občanské pojištění (dům, byt, domácnost). V případě jakýkoliv 

dotazů se obracet na pana Špačka, paní Krejčí či jakoukoliv pobočku HVP. 



Požádal představitele sborů, aby si na obci zjistili, jaké pojištění mají v rámci JSDH a v případě 

nejasností o správném pojištění se obrátili na zástupce HVP. Upozornil, že ne každý člen JSDH je 

členem SDH, kdy SDH je pojištěno rámcovou smlouvou díky členským příspěvkům.  

Vyjádřil se také ke komoře velitelů, kdy prohlásil, že se jedná o konkurenční nabídku, která je 

cílenější. HVP má pro každou obec zvláštní smlouvu, kdežto Komora velitelů má pojištěné všechny 

obce jednou rámcovou smlouvou. HVP nezvyšuje částku za pojištění v závislosti na počtu plněných 

událostí.  

 

Bratr Pavol Herda 

Upozornil na plánovaný Hasičský den v Boskovicích 8. 5. 2016 ve spoluprácí s vedením města a 

muzeem v Boskovicích. V tomto muzeu by měla být vystavena hasičská technika. Prosba o zapojení 

všech sborů a předání informací dále. Dále poprosil sbory o zapůjčení praporů na tuto akci a 

zúčastnění se této akce. Bratr Pavol Herda je sběratelem hasičských nášivek – pokud je možno, prosí o 

darování nášivky Vašeho SDH do jeho sbírky, která bude vystavena při příležitosti Hasičského dne 

v Boskovicích. 

 

Bratr Milan Hubený 

Předal informace o obdržených obálkách – kdo nedostal přílohu k registračnímu listu, zatím není 

zapsán u soudu v Praze. 

Je možno registrovat okrsky – registrační list 3x originál, 3x originál přílohy k registračnímu listu, 

sídlo – IČO. 

V případě plánování předání vyznamenání na VVH, prosí o zaslání žádostí s dostatečným předstihem, 

nejlépe e-mailem. 

Vydávání členských průkazek – nejprve poslat e-mailem seznam nových členů s registračním číslem 

z centrální evidence. Za každého nově zapsaného člena je nutno zaplatit členský příspěvek.  

V případě nutnosti hesla do centrální evidence se obracet na bratra Vykydala. Heslo je nutno každé tři 

měsíce měnit – sami, není nutno chodit do kanceláře OSH. 

Žádost o opravení kontaktů, jelikož zástupce sborů není často osoba kontaktní.  

 

Bratr Libor Toul 

Dovysvětlil problém registrace do spolkového rejstříku – každý se může podívat na portál justice.cz, 

kde si ověří, zda je už zapsán.  

Žádost o zpětnou vazbu, kolik sborů dosáhlo na dotaci z MŠMT programu VIII. 

Prosba, aby všechny odborné rady podpořili kancelář OSH a snažili se jí práci, co nejvíce ulehčit.  



Informoval o různých vzdělávacích akcích, které jsou v rámci SH ČMS pořádány, např. Hasič, 

Preventista, Velitel Strojník, Rozhodčí PS, mládeže, Referent ochrany obyvatelstva, Vedoucí… 

Bratr Toul upozornil na www.stránky OSH Blansko – ozývat se, posílat materiály = vyměňovat 

informace. 

 

K bodu 11: Návrh usnesení 

Bratr Libor Toul přednesl návrh usnesení shromáždění představitelů SDH okresu Blansko. 

Usnesení bylo schváleno 101 hlasy pro, 0 proti, zdržel se 0. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 12: Závěr 

Závěru se ujal bratr Mgr. Milan Vykydal, který vyzval všechny sbory, aby poslaly termíny a místa 

konání VVH, pokud chtějí účast někoho z VV. To stejné se týká okrsků pro zajištění delegátů z VV.  

Na závěr bratr Vykydal poděkoval všem zúčastněným představitelům a požádal o přetlumočení tohoto 

poděkování všem členům SDH i JSDH našeho okresu za odvedenou práci. 

 

 

 


