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Zápis ze shromáždění představitelů sborů okresu Blansko 

konaného dne 26. listopadu 2016 v kulturním domě v Kotvrdovicích. 

 

Jednání bylo zahájeno v 15:00 

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

účastníků shromáždění.   

Shromáždění se zúčastnili také hosté a to: 

- p. JUDr. Antonín Osvald 

- zástupce HVP – Ivo Burian 

- Zástupce HZS, ÚO Blansko – mjr. Ing. Jan Kala 

- místostarosta obce Kotvrdovice - Zdeněk Pernica  

 

Bratr Janíček seznámil s programem shromáždění: 

1. Zahájení a přivítání hostů 

2. Návrh a schválení programu 

3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Zpráva o činnostech OSH za uplynulé období 

5. Zprávy odborných rad 

6. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 1. – 30.9 2016, účetní uzávěrka, inventarizace 

za rok 2016  

7. Zajištění VH SDH a okrsků 

8. Informace ze shromáždění starostů OSH konaném 23. 10. 2016  

9. Předání ocenění 

10. Diskuze 

11. Návrh usnesení 

12. Závěr 

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

 

K bodu 3: Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Do mandátové komise byli navrženi: bratr Ladislav Kantor SDH Olešnice, Ošlejšek Radek SDH 

Suchý, bratr Lubomír Dürr SDH Dolní Smržov 

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

Do návrhové komise byli navrženi: bratr Vala Marek SDH Lysice, bratr Strnad Milan SDH Velké 

Opatovice, bratr Toul Libor SDH Borotín 

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

Jako zapisovatel byla navržena sestra 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, bratr Bárta Jaroslav SDH 

Roubanina, Mazal Zdeněk SDH Lysice 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni počtem 101 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 0. 
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Mandátová komise provedla součet všech přítomných. 

Na jednání bylo posláno 150 pozvánek. 

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

 67,3% účast. 

Jednání se účastnili 4 hosti. 

Jednání představitelů sborů okresu Blansko bylo usnášeníschopné. 

 

K bodu 4: Zpráva o činnosti OSH Blansko za uplynulé období  

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

za posledních 12 měsíců. 

Okresní sdružení má k dnešnímu dni registrováno 8 580 řádných členů ve 150 sborech sdružovaných 

ve 20 okrscích. U výše zmíněných sborech došlo k registraci do spolkového rejstříku. Ve dvou 

sborech tato registrace neproběhla – Bukovinka a Rohozec. U těchto dvou sborů nedošlo k úhradě 

členských příspěvků a v následujícím roce dojde k jejich likvidaci. SDH Svitávka do dnešního dne 

nedodala hlášení o činnosti. Zbylé sbory mají své povinnosti splněné, za což jim starosta poděkoval.  

Výkonný výbor je třináctičlenný a sešel se čtyřikrát. Průměrně se jednání účastní 10 členů. Jednání se 

účastní také předseda OKRR a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů.  

Starosta zhodnotil práci jednotlivých rad a podotknul existenci okresního facebooku. Vyjádřil se ke 

špatnému fungování Okresní odborné rady prevence, která k nepředložila zápisy ze svých jednání a 

tím porušuje stanovy SH ČMS.  

Dále zhodnotil významné akce, které v rámci našeho okresu proběhly. Mezi největší akci patří 

Hasičský den, který se uskutečnil 16. 4. 2016 v Boskovicích. Této akce se zúčastnilo přes 300 hasičů. 

Akci podpořila řada hostů. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, jmenovitě bratru Herdovi. 

Akce se dle odhadů zúčastnilo cca 1 500 návštěvníků.  Další akce, které na našem okrese probíhají je 

jarní a podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Jarní kolo se konalo v Ostrově u Macochy a 

podzimní ve Velkých Opatovicích. Zástupci našeho okresu se probojovali až na MČR Plamene a 

dorostu. Jihomoravský kraj reprezentovalo družstvo SDH Bořitov a na soutěži dorostu družstvo 

dorostenek ze Senetářova, Klára Pařízková z SDH Sychotín a Štěpán Kašparec z SDH Žernovník. 

Těmto reprezentantům a jejich trenérům patří velký dík za vzornou reprezentaci a odvedenou práci. 

OORM pořádá také čtyřdenní soustředění dorostu, kterého se letos zúčastnilo přes 50 dorostenců a 

dorostenek 

V zásahových jednotkách v působnosti OSH Blansko pracuje 1 685 hasičů (dle HZS Blansko), což je 

číslo, které se neshoduje s čísly získané z hlášení o činnosti. Bratr Vykydal vyzývá k pozornosti při 

vyplňování hlášení.  

Náš okres pořádal v letošním roce krajské kolo soutěže v PS. Zástupci našeho okresu: ženy SDH 

Němčice a muži SDH Bořitov obsadili druhá místa. Poděkování za vzornou reprezentaci. Na tyto 

okresní akce jsou vždy zvolené dva okrsky, které zajišťují technickou četu na dané závody. Okresní 

kolo zajistily okrsky Rájec a Kunštát, krajské pak Blansko a Lomnice. V obou případech byla jejich 

práce hodnocena velice kladně.  

Letos poprvé postupovali závodnici TFA z našeho okresu do vyšších kol. Naši závodníci tvořili jádro 

reprezentace JMK na MČR.  

Bratr Vykydal nezapomněl také na rozhodčí, poděkoval jim za odvedenou práci. Tři rozhodčí našeho 

okresu se zúčastnili také MS v Ostravě. 



3 
 

19. 11. 2016 se uskutečnilo vyhlášení Okresní ligy mládeže a Velké ceny Blanenska. Gratulace patří 

nejen vítězným družstvům v OLM a VCB, ale také děvčatům z družstva Sychotín B, které získali 

druhé místo na Extralize ČR v požárním útoku. 

Během vyhlášení VCB Blanenska představilo družstvo SDH Žernovník svůj charitativní projekt. 

V roce 2016 předalo toto družstvo šek na 13 000,- Kč porodnici boskovické nemocnice. Současně 

vyzvali ostatní k obdobné charitativní aktivitě.  

Dále se bratr Vykydal vyjádřil ke komunikaci mezi SDH a OSH. Porovnal ceny České pošty vůči 

mailu. Komunikace nyní probíhá výhradně elektronickou poštou. Jen prosil o zkontrolování 

kontaktních adres a předávání pošty v rámci sborů dále kompetentní osobě.  

Vyjádřil se také k SDH Bukovince, která s likvidací souhlasí, jelikož veškerá její práce je soustředěna 

na vyškovský okres. SDH Rohozec bohužel nekomunikuje.  

Dále poukázal na práci se základními dokumenty, které by měli členové a funkcionáři znát. Jedná se o 

Stanovy, Jednací a volební řád, Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis a Veřejné 

vystupování hasičů. Všechny tyto dokumenty jsou volně stažitelné na internetových stránkách SH 

ČMS: dh.cz. 

Technickou četu na krajském kolem Plamene, které se uskuteční 10.6. 2017 budou zajišťovat okrsky 

Jedovnice a Černá Hora, na krajském kole dorostu, 11. 6. 2017 okrsky Letovice a Křetín. Okres PS,  

1. 7. 2017 mají na starosti okrsky Lysice a Křtěnov.  

Pokud mají sbory zájem o účast zástupce OSH Blansko na jejich VH, musí dát dostatečně dopředu 

vědět, například e-mailem.  

Ve sborech v poslední době dochází k vyčleňování na dvě částí – sbor a zásahová jednotka. Návrh na 

zamyšlení nad zlepšením, jelikož jednotka bez sboru nebude. Také je nevhodné nošení označení z PS 

II na uniformách. 

Dochází k úpravě úředních hodin kanceláře OSH Blansko. Pondělí a středa: 8–12, 13 – 16 hodin. 

Momentálně, až do odvolání dochází také k omezení provozu kanceláře. V pondělí se úřední hodiny 

nemění, ale ve středu bude kancelář pracovat omezeně – odpoledne. Před návštěvou ve středu, 

doporučení zavolání dopředu.  

Na podzimní kolo soutěže Plamen a dorost přijelo o 200 dětí méně, než bylo přihlášeno. OSH Blansko 

přišlo díky tomu o více než 8 tisíc Kč. Doporučení se zamyslet nad zlepšením této situace a jak ji řešit. 

Na závěr bratr Vykydal poděkoval všem za odvedenou práci a také rodinným příslušníkům za 

trpělivost. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 5: Zprávy odborných rad 

- Zprávu Okresní odborné rady mládeže přednesla bratr Jaroslav Ondráček. 

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. 
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K bodu 6: Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 9. 2015 – 30.9 2016 

Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl bratr František Kuchař. 

Zpráva je přílohou tohoto zápisu 

 

K bodu 7: Zajištění VH SDH a okrsků 

Zprávu o zajištění VH SDH a okrsků přednesl bratr Pavol Herda. Bratr vysvětlit označení valná 

hromada, jelikož se již nepoužívá termín výroční valná hromada, protože došlo k úpravě ve Stanovách 

SH ČMS z roku 2014. Plné znění stanov, čl. 79 Valná hromada, odstavec 5) Valná hromada se koná, 

a) jako řádná nejméně jednou za rok. Dřívější verze byla, že se během roku měly konat dvě valné 

hromady za rok, z nichž jedna byla výroční. 

Bratr Herda ukládá sborům a okrskům následující: 

- Valná hromada sboru se musí konat do 15. 1. 2017 

- Valná hromada okrsku se musí konat do 15. 2. 2017 

- Sbory hlášení o činnosti sboru a registrační list kolektivu MH za rok 2016 odevzdají 

elektronicky do 30. 1. 2017 

 

K bodu 8: Informace o shromáždění starostů OSH konaném 23. 10. 2016  

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

Zpráva je přílohou tohoto zápisu 

Okresní kolo hry Plamen se uskuteční 13. a dorostu 14. 5. 2017 v Ráječku – poděkování pořadatelům 

za zájem pořádání téhle velké akce. 

Došlo ke změně výstrojního řádu – polokošile pro členy a rozhodčí, šaty, lodičky. 

Budou vystavovány nové členské průkazy. Výměna členských průkazu bude zahájena 1. 1. 2017 a 

ukončena k 31. 12. 2018. Budou dva typy – plastové a papírové. Plastové zajišťuje ústředí na žádost 

OSH. Tento typ členského průkazu musí mít fotografii člena (vkládání přes evidenci sborů). Na žádost 

OSH může obsahoval symbol EYCA (pro členy do 30 let, možnost čerpání slev, platnost 4 roky). 

Plastová průkazka povinná pro mladé hasiče, sportovce a funkcionáře. Papírové vydává OSH buď jako 

dočasnou (po dobu výroby plastové) nebo jako trvalou, na tomto průkazu nemusí být fotografie člena.  

Vysvětlení, proč se sbory nedostanou do evidence na vkládání a odhlašování členů – porušení stanov 

z hlediska SHČMS – změny členské základny smí jen okres. Změny nyní na OSH přes mail.  

 

K bodu 9: Předání ocenění 

Předání ocenění se ujal bratr Mgr. Milan Vykydal.  

Udělení čestného uznání KSH JMK bratru Milanu Hubenému. 

Udělení čestného uznání KSH JMK bratru Pavlovi Herdovi 

Bylo požádáno o schválení udělení ocenění čestný člen OSH Blansko bratru JUDr. Antonínu 

Osvaldovi. 

99 hlasů pro, 0 proti, zdržel se 2.  
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Ocenění bylo předáno. 

 

 

K bodu 11: Diskuze 

Ivo Burian – zástupce HVP  

Pojišťovna si stojí dobře. Je nabízen inovovaný druh pojištění všech akcí – pojištěná všechna rizika, na 

dobu neurčitou. Dále je nabízeno pojištění úrazu u zásahu a odpovědnost za škodu  

 

JUDr. Antonín Osvald 

Poděkování za pozvání a ocenění. Nastínil spolupráci kraje (bývalé vedení) s hasiči – finanční 

spolupráce Na další rok plánuje kraj pořídit nová požární vozidla Návrh novému vedení kraje na 

pokračování ve spolupráci s hasiči 

 

Mjr. Ing. Jan Kala, ÚO Blansko 

Poděkování za pozvání a VV OSH. Poukázal na dobrou spolupráci.  

 

Pavol Herda, SDH Benešov 

Zhodnocení hasičského dne v Boskovicích a poděkování za dobrou spolupráci sbor Letovice, 

Drnovice a ostatním. Poděkování za ocenění. Přednesl poděkování od muzea v Boskovicích. Pokud 

bude zájem, mohla by se tato akce opakovat. Je jen na domluvě, jak často. Návrh na zřízení odborné 

rady historie a muzejnictví. V případě zájmu napsat na OSH.  

Vyjádřil se k oslovování hasičů bratři a sestry a že se neoslovujeme hasiči i když by to bylo lepší . 

Poděkování za práci všem.  

 

Milan Křivánek, SDH Olešná 

Vyjádřil se k problematice EET a SDH. Přesněji k ročnímu obratu 180 000 Kč. Hasiči ji 

nejpravděpodobněji překročí (každý sbor pořádá mnoha akcí). Sbory budou hledat kličky, návrh na 

zvýšení hranice ročního obratu pro sbory. 

Poděkování okresku Lomnice a Blansko za práci v technické četě při krajském kole PS.  

Prosba o rychlejší zveřejňování zápisu z VV OSH. 

Návrh na finanční příspěvek na tříleté studium Univerzity dobrovolného hasiče pro zájemce. 

Návrh na příští zasedání pozvat nového hejtmana.  

 

 Milan Hubený, SDH Doubravice nad Svitavou 

 Vyjádření k zápisu – nejprve musí proběhnout kontrola členy VV OSH Blansko. 

Příspěvek na univerzitu – minulý VV příspěvek zamítnul. Nový VV se bude tímto návrhem 

zabývat.  

 Jaroslav Bárta, SDH Roubanina 
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 Reakce na EET – 180 tis.  je obrat ve vedlejší činnosti. 

Otázka, kolik je členů v SDH Rohozec, o které přijdeme. (Odpověď: 23 členů, komunikace 

prakticky nulová neprovedli registraci, když nezaplatili příspěvky, automaticky nejsou 

pojištěni…) 

Poděkování starostům a členům obcí za financování SDH a podporu.  

 

Milan Strnad, SDH Velké Opatovice 

EET – bavíme se o výnosu nebo obratu? (Odpověď: jedná se o obrat, který se počítá jen z vedlejší 

činnosti (nepočítá se soutěž, ples, zábava…) 

Výměna průkazek (Odpověď: Plastové (VV SHČMS – 10 Kč) ale my jako OSH musí být přirážka 

(provozní náklady) – minimální cena bude 15 Kč; to vše se děje kvůli tomu, abychom mohli čerpat 

dotace z ministerstva školství) 

Návrh na školení ohledně dokumentů a účetnictví ve sboru. (Odpověď: toto školení je plánované) 

 

Libor Toul, SDH Borotín 

Poděkování bratru Martinovi Janíčkovi za práci na webových stránkách.  

Návrh na kontaktování nového vedení kraje pro úzkou spolupráci. 

Návrh pro OSH: zpracovat podporu EET, klasického a podvojného účetnictví pro SDH.  

Vyjádření k nezájmu o práci rozhodčího.  

 

K bodu 11: Návrh usnesení 

Bratr Marek Vala přednesl návrh usnesení shromáždění představitelů SDH okresu Blansko. 

Návrh, aby bylo školení hospodaření zapsáno do úkolu, který musí být splněn do 30.5.2017 

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

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 13: Závěr 

Závěru se ujal bratr Mgr. Milan Vykydal, podotknul že KSH už jedná s krajským vedením, tudíž musí 

OSH Blansko počkat. Školení hospodářů bude na dvakrát, jednou pro Blansko a jedno pro Boskovice. 

Vyzval všechny sbory, aby poslaly termíny a místa konání VH, 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. 

 


