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Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Blansko 

konaného 11. listopadu 2017 od 15:00 hod. v kulturním domě Vanovice 

Účast 

Pozváno: 150 představitelů 

Přítomno: 109 představitelů = 72,7% 

Program 

1. Zahájení a přivítání hostů 

2. Návrh a schválení programu 

3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů 

4. Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období 

5. Zprávy odborných rad 

- Mládeže 

- Represe 

- Prevence 

- Přípravného výboru OOR historie a muzejnictví 

- Aktivu zasloužilých hasičů 

6. Zpráva OKRR 

7. Účetní uzávěrka a inventarizace za rok 2016 

8. Zprávy z kanceláře OSH Blansko 

9. Zajištění VVH SDH a okrsků 

10. Schválení Okresní odborné rady historie a muzejnictví 

11. Informace ze Shromáždění starostů OSH konaného dne 28.10.2017 v Přibyslavi 

12. Plán práce Výkonného výboru OSH Blansko na rok 2018 

13. Předání ocenění OORM 

14. Návrh usnesení 

15. Diskuse 

16. Zpráva mandátové komise 

17. Hlasování o usnesení 

18. Závěr 

Před zahájením jednání bratr Bc. Svatopluk Dračka (starosta SDH Vanovice) přivítal přítomné 

účastníky ve Vanovicích. Připomenul, že SDH Vanovice letos oslavil 145 let od založení a tím je 

nejstarší vesnický sbor dobrovolných hasičů na Moravě. 

Ad 1. 

Shromáždění zástupců SDH zahájil řídící shromáždění – bratr Jaroslav Ondráček. Přivítal 

hosty: sestru Zdenku Jandovou, starostku KSH Jihomoravského kraje; Jana Kalu, zástupce HZS 

Jihomoravského kraje – územní odbor Blansko; Josefa Pavlíka, starostu obce Vanovice. Po přivítání 

hostů zazněla státní hymna České republiky. 

Ad 2. 

 Jaroslav Ondráček přednesl návrh programu a vyzval k předložení připomínek a návrhů na 

změny programu. Připomínky nebyly vzneseny, proto řídící schůze přikročil k hlasování o programu. 

Výsledek hlasování PRO: 109, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. Po schválení programu se minutou ticha 

připomněla památka zemřelých hasičů.  
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Ad 3. 

Řídící schůze předložil návrh mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů. 

Návrhy byly doplněny z pléna. 

Mandátová a návrhová komise: 

- Radek Ošlejšek (SDH Suchý) 

- Zdeněk Srba (SDH Velenov) 

- Lenka Fialová (SDH Kořenec) 

Zapisovatel: 

- Zdeněk Kakáč (SDH Vavřinec) 

Ověřovatelé zápisu: 

- Pavel Bezděk (SDH Těchov) 

- Milan Strnad (SDH Velké Opatovice) 

Hlasování proběhlo společně pro všechny navržené s výsledkem PRO: 109, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. 

Ad 4. 

Zprávu o činnosti OSH Blansko za uplynulé období přednesl starosta OSH bratr Mgr. Milan 

Vykydal. V úvodu vzpomenul dne ukončení I. Světové války a vyzvedl podíl hasičů v boji i pomoci 

při obnově zdevastované země. Dále připomenul blížící se 100. výročí vzniku Československé 

republiky, které oslavíme v příštím roce. 

Činnost OSH Blansko řídí 13 – členný Výkonný výbor, který se během roku 2017 sešel 4x, 

jedno jednání VV se uskuteční v prosinci. Dále informoval o účasti jednotlivých členů na jednáních 

Výkonného výboru. Na schůze VV jsou pravidelně zváni předseda OKRR a vedoucí aktivu 

zasloužilých hasičů. O provoz kanceláře OSH se starají starosta OSH Milan Vykydal a vedoucí 

kanceláře Milan Hubený. Díky nemoci Milana Hubeného byly částečně narušeny návštěvní hodiny, 

provoz kanceláře byl celoročně zajištěn. OSH má 150 sborů, organizovaných ve 20 okrscích. 

Povinnost odvodu členských příspěvků nesplnily dva sbory: Lhota u Letovic a Rohozec – tyto sbory 

jsou momentálně v likvidaci. Po mnoha urgencích odvod příspěvku zaplatil SDH Svitávka. Velkým 

problémem je administrativní činnost sborů – přístup do centrálního registru, zpracování přehledu 

majetku a  závazků. Příští rok nás čeká výměna členských průkazů. V rámci OSH pracují odborné 

rady mládeže, represe, prevence, přípravný výbor pro historii a muzejnictví, aktiv zasloužilých 

hasičů, okresní kontrolní a revizní rada. Všechny uvedené orgány pracují aktivně, Milan Vykydal 

poděkoval za činnost. Informoval o uspořádání školení hospodářů. V Ráječku proběhlo 13. a 14. 5. 

jarní kolo hry Plamen a okresní soutěž dorostu. Na brněnském výstavišti jihomoravští hasiči oslavili 

3. 6. den záchranářů. Ve dnech 17. a 18. června uspořádal KSH společně s OSH krajské kolo hry 

Plamen a soutěže dorostu. Na této soutěži dosáhli výborných úspěchů mladí hasiči z Blanenska. 

Hodnotil účast hasičských sportovců na mistrovství ČR ve Zlíně. 5. srpna se konalo 2. kolo 

požárního sportu v Brně. Obě družstva z okresu Blansko obsadila 2. místo. 9. září proběhlo 

mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných z vozidla v Novém Městě. Velké zklamání přineslo 9. 

místo hasičů z Velkých Opatovic. Vyzvedl uspořádání setkání přípravek 17. června v Kunštátě a 

začlenění přípravek do ZPV ve Velkých Opatovicích. Na závěr referátu poděkoval všem hasičům za 

práci. 

Ad 5. 

 Zprávy odborných rad při OSH Blansko zahájil Jaroslav Ondráček zprávou o činnosti 

Odborné rady mládeže. 
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 OOR mládeže je nejaktivnější odbornou radou. Momentálně má 10 členů. Organizuje činnost 

kolektivů mládeže v jednotlivých SDH. Pro podporu této činnosti využívá prostředky z rozpočtu 

OSH Blansko a dotace. Okresní rada v uplynulém období organizovala a dohlížela: 

- Okresní ligu mládeže, které se zúčastnilo 46 družstev starších žáků a 47 družstev 

mladších žáků, 

- Okresní ligu dorostu, které se zúčastnilo 97 dorostenců a dorostenek v šesti kategoriích, 

- Postupové soutěže pro žáky a dorost. 

Bratr Ondráček poděkoval SDH Ráječko a SDH Velké Opatovice za uspořádání jarní a podzimní 

části hry Plamen. Pro rok 2018 se zatím nepřihlásil žádný SDH s nabídkou pořadatelství závodu pro 

mládež. 

 Informoval o přípravě krajské soutěže žáků a dorostu. Vyzvedl práci sestry Terezy Tesařové, 

Jaroslavy Nejezchlebové a bratra Martina Janíčka. Pochválil výborné výsledky závodníků z okresu 

Blansko a jejich vzornou reprezentaci na mistrovství ČR ve Zlínském kraji. 

Z další činnosti OORM připomenul: 

- kontrolu vedení kronik v kolektivech mladých hasičů, 

- přípravu a zkoušky odborností mladých hasičů – kritizoval malou a neomluvenou účast 

dětí z některých SDH, 

- přidělování dotací a problémy rozdělování dotací z MŠMT způsobené korupcí, 

Postěžoval si na nedostatek rozhodčí pro žákovské kategorie požárního sportu. 

 Celkově hodnotil práci OORM dobře. Poděkoval členům OORM, sborům a jednotlivcům za 

práci, kterou věnují výchově a trénování mladých hasičů. 

 Zprávu o činnosti Odborné rady represe přednesl předseda bratr Milan Kobylka. 

 OOR represe koordinuje činnost SDH na úseku soutěží pro dospělé a vzdělávání členů 

zásahových jednotek. Z činnosti odborné rady vzpomenul: 

- školení rozhodčích PS, které se konalo v prosinci 2016 v Lysicích – zkoušky obhájilo 11 

rozhodčí, 

- do práce odborné rady se zapojil jeden nový člen, 

- sledování průběhu a vyhodnocení výsledků okrskových kol PS, 

- organizace 1. kola PS na ASK Blansko – přesun termínu soutěže do odpoledních hodin se 

osvědčil, soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 5 družstev žen. 

Poděkoval všem pořadatelům, rozhodčím a technické četě za práci. Vyzvedl výborné 

výsledky mužů a žen na krajském kole PS ve Zlíně. Na příští rok OOR represe připravuje školení 

nových rozhodčích a zkoušky odbornosti hasič III a II stupně. Na závěr poděkoval všem SDH za 

přípravu sportovců a práci zásahových jednotek. 

Zprávu o činnosti Odborné rady prevence přednesl předseda bratr Zdeněk Špaček. 

 Činnost OOR prevence je rozsáhlá. Z práce odborné rady za uplynulé období informoval 

zejména o následujících akcích: 

- seminář o požárovosti v okrese Blansko, který vedl vyšetřovatel HZS Antonín Pivoňka, 

- vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí, 

- vzdělávání preventistů, 

- školení zkoušky odbornosti Preventista. Zkoušky úspěšně složili 2 preventisté III. stupně 

a 6 preventistů II. stupně. 

Upozornil na skutečnost, že 50% požárů vzniká v domácnostech. Obrací se na členy SDH, 

aby aktivně prováděli osvětu a přednášky zejména pro děti a seniory. Apeluje na obnovu požárních 
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kontrol domů a domácností. Informoval o připravované změně metodiky tvorby tištěných materiálů 

pro požární prevenci. Základní cíl prevence musí být snížení počtu a následků požárů. Dále 

připomenul platnost zákona o provozu, kontrole, revizi komínů a spalovacích cest tepelných 

spotřebičů. 

Vyzvedl vyhodnocení a předání cen v soutěži Požární ochrana očima dětí, které se konalo na 

požární stanici HZS Blansko. Tato akce se setkala s velkým ohlasem dětí, rodičů a pedagogického 

doprovodu. Požádal o propagaci této soutěže ve základních a mateřských školách, i kolektivech 

mládeže.  

Na závěr podal informaci o práci Hasičské vzájemné pojišťovny, která je jedinou pojišťovnou 

s čistě českým kapitálem. Nabídl konzultace a pomoc při sjednávání pojištění i řešení pojistných 

událostí. 

Zprávu o činnosti Přípravného výboru historie a muzejnictví přednesl bratr Antonín Habala. 

V úvodu omluvil předsedu přípravného výboru Pavola Herdu. Dalšími členy výboru jsou: 

František Nečas, Milan Křivánek, Rudolf Krajíček, Jaroslav Bárta a Antonín Habala. O činnost 

projevil zájem také bratr Vašínek. Základním úkolem výboru bylo dopsat kroniku OSH Blansko, 

která nebyla vedena od roku 2014. Dalším námětem je zveřejňování informací o činnosti 

jednotlivých SDH okresu Blansko v okresních novinách. Bylo uvažováno o vydávání vlastního 

tištěného periodika. Od vydávání bylo upuštěno kvůli finanční náročnosti. Momentálně probíhají 

jednání o zřízení stálé výstavy hasičské historie v muzeu Boskovice. Požádal SDH o zaslání 

informací o materiálním a technickém vybavení sborů, vlastnictví historické techniky a praporech. 

Dále žádá o zaslání zpráv o činnosti jednotlivých okrsků. Z těchto zpráv budou čerpány informace 

pro zápisy do kroniky OSH. Na závěr poděkoval za pozornost. 

Zprávu o činnosti Aktivu zasloužilých hasičů přednesl bratr Ladislav Valenta. 

Aktiv se během roku 2017 sešel 4x. Na okres Blansko je v současné době 25 zasloužilých 

hasičů. 8. prosince 2016 se uskutečnilo předvánoční setkání zasloužilých hasičů v Sudicích. Z 25 

zasloužilých hasičů se zúčastnilo 15, jednání bylo přítomno 7 hostů. 26. května proběhlo jarní 

setkání zasloužilých hasičů na požární zbrojnici Velké Opatovice, kterého se zúčastnilo 14 hasičů. 

Součástí tohoto setkání byla exkurze v čističce odpadních vod Velké Opatovice. Ve dnech 28. 8. až 

2. 9. 2017 proběhl ozdravný pobyt zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje v Jánských koupelích. 

Pobytu se zúčastnilo 45 zasloužilých hasičů a rodinných příslušníků, z okresu Blansko osm. 

4.11.2017 se uskutečnil krajský aktiv zasloužilých hasičů v Kozlanech okres Vyškov. Novým 

předsedou krajského aktivy byl zvolen Rudolf souček z okresu Znojmo. Poděkoval za pozornost. 

Ad 6. 

 Zprávu o činnosti okresní kontrolní a revizní rady a stavu hospodaření OSH Blansko za 

období od 1. října 2016 do 30. září 2017 přednesl bratr František Kuchař. OKRR Blansko pracuje ve 

složení: František Kuchař (předseda), Bohuslav Švancara a Josef Dufka. Rada se sešla na čtyřech 

zasedáních. Stálým bodem jednání je kontrola hospodaření. Na zasedání 23. 1. 2017 byla provedena 

kontrola hospodaření za období říjen – prosinec 2016, nebyly zjištěny nedostatky. Proběhla kontrola 

provozu dopravních prostředků od 1. 7. 2016 do 31.12. 2016. Vozidlo Škoda FABIA ujelo 7 027 km 

se spotřebou 449 l benzínu, VW Transportér ujelo 7 720 km se spotřebou 650,2 l nafty. Dále byla 

provedena fyzické kontrola a inventarizace majetku OSH Blansko dle protokolů a evidence. Majetek 

souhlasí s evidencí. Nepotřebný a nefunkční materiál byl protokolárně vyřazen. Na druhém zasedání 

26. 4. 2017 rada provedla kontrolu účetnictví za období leden – březen 2017, nebyly shledány 
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nedostatky, doklady jsou očíslovány a podepsány starostou OSH. Další kontrola se týkala odvodu 

členských příspěvků z SDH. Bylo zjištěno, že k datu 26. 4. 2017 neodvedly příspěvky SDH Míchov, 

Lhota u Letovic, Louka u Olešnice, Rohozec, Svitávka a Tasovice. Hlášení o činnosti sboru 

nezaslaly SDH Brťov u Velkých Opatovic, Lažánky, Lhota u Letovic, Louka u Olešnice, Míchov, 

Rohozec, Svitávka a Tasovice. Na třetím zasedání dne 26. 6. 2017 byla provedena kontrola 

účetnictví za duben – červen 2017, nebyly shledány nedostatky. Opakovaně byla provedena kontrola 

odvodů členských příspěvků a zaslání hlášení na OSH. Členské příspěvky neodvedly SDH Rohozec, 

Lhota u Letovic a svitávka, hlášení o činnosti nezaslaly SDH Svitávka, Rohozec, Louky, Lažánky, 

Lhota u Letovic a Brťov u Velkých Opatovic. Na čtvrtém zasedání rady dne 23. října 2017 byla 

provedena kontrola hospodaření za červenec – září 2017 bez závad. Členské příspěvky neodvedl 

SDH Rohozec a Lhota u Letovic. Další kontrola se věnovala činnosti a vedení zápisů z jednání 

odborných rad. Některé zápisy jsou pořizovány v listinné podobě, jiné elektronicky. Zápisy jsou 

v pořádku a uloženy na OSH Blansko. Proběhla kontrola provozu dopravních prostředků za období 

od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Vozidlo Škoda FABIA ujelo 8 729 km a VW Transportér 4 089 km. 

Vozidlo Škoda FABIA bylo použito k soukromé cestě Mgr. Milana Vykydala do Srbska. Milan 

Vykydal uhradil 102 l benzínu. Kontrolní a revizní rada ukládá starostovi OSH Blansko Mgr. Milanu 

Vykydalovi zajistit zpracování provozního řádu pro služební vozidla tak, aby bylo zřejmé k jakým 

účelům mohou být služební automobily používány, zda mohou být využívány k soukromým jízdám a 

pravidla vedení záznamů o provozu vozidel. Rada navrhuje ukládat záznamy po měsících (záznam o 

ujetých kilometrech a spotřebě PHM) a každé čtvrtletí provádět vyhodnocení provozu. Ze všech 

jednání jsou pořízeny zápisy v knize zápisů a opatřeny podpisy osob, které prováděli kontrolu. 

 Výsledky hospodaření OSH Blansko za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Stav 

finančních prostředků k 1. 10. 2016 činil: 

- na účtu u KB je uložena částka 270 159,08 Kč, 

- aktuální stav pokladny je 16 275,- Kč. 

Hlavní položky účetnictví za sledované období jsou: 

Dotace z Ministerstva vnitra v roce 2017 

1. kolo požárního sportu    10 200,- Kč 

Okresní soutěž Plamen + dorost    20 979,- Kč 

Krajská soutěž Plamen + dorost   22 050,- Kč 

Náklady na organizaci soutěží 

1. kolo požárního sportu    10 200,- Kč 

Okresní soutěž Plamen + dorost    20 979,- Kč 

Krajská soutěž Plamen + dorost   22 050,- Kč 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2017 

Oblast vzdělávání     72 000,- K4 (částka není dočerpána) 

Oblast volnočasových aktivit a MTZ SDH  111 150,- Kč 

Oblast provozních nákladů OSH   73 500,- Kč (přesunuto do MTZ SDH) 

Mzdové prostředky     32 500,- Kč 

Provize od Hasičské vzájemné pojišťovny  22 029,- Kč 

Příjem členských příspěvků 

Dospělí      512 000,- Kč 

Mládež      52 740,- Kč 

Odvod členských příspěvků na ústředí 

Dospělí      135 200,- Kč 

Mládež      52 740,- Kč 
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Nákup hasičského zboží a vyznamenání  52 762,-Kč 

Příjem z prodeje zboží a vyznamenání  70 551,- Kč 

Náklady na provoz vozidel (PHM, opravy, kontroly, pojištění) 

Fabia       37 199,- Kč 

Transporter       30 762,- Kč 

Energie (sekretariát)     4 600,- Kč 

Telefon + Internet     16 394,52 Kč 

Nájem sekretariátu     17 371,- Kč 

Aktiv zasloužilých hasičů    3 621,- Kč 

Mzdy (starosta, vedoucí kanceláře) vč. odvodů 201 153,- Kč 

V roce 2017 bylo na OSH Blansko pořízeno následující vybavení 

Plastové přepravky na lana    3 493,- Kč 

Transportní vozíky na překážky   3 496,50 Kč 

5 kusů pouzder na vzduchovky   3 085,- Kč 

Páková řezačka na papír a plast   844,- Kč 

Základna pro požární sport    7 000,- Kč 

Kovový regál do archivu OSH   1 891,- Kč 

Stav finančních prostředků k 30. 9. 2017 činil: 

- na účtu u KB je uložena částka 246 764,23 Kč, 

- aktuální stav pokladny je 38 619,- Kč. 

Na závěr předseda OKRR poděkoval bratru Milanu Hubenému, který přes zdravotní potíže vede 

účetnictví přehledně a bez závad. 

Ad 7.   

O zpracování účetní uzávěrky informoval vedoucí kanceláře OSH Blansko bratr Milan 

Hubený. Účetní uzávěrka, která končí daňovým přiznáním a inventarizací – provádí ústředí v Praze. 

Na dnešním shromáždění zástupců SDH se tedy schvaluje uzávěrka za rok 2016. Milan Hubený 

doporučuje uzávěrku schválit. 

Ad 8.  

S činností kanceláře seznámil bratr Milan Hubený. Obálka rozdávaná u prezence obsahuje 

materiál nazvaný „Důležité informace z kanceláře OSH Blansko“. Tento materiál mimo jiné podává 

následující informace: 

- zveřejňování majetku, závazků a inventarizace – nová povinnost sborů, která vznikla na 

základě nové legislativy – přehledy se měly odevzdat do 31. května 2017, 

- kancelář se podílela na pořádání dvou školení hospodářů (v Knínicích a Ráječku), kde se 

ing. Janota zabýval problematikou vyplňování formuláře o majetku a závazcích, 

- CD s daty oskenovaných formulářů sborů byly odeslány na ústředí 5.7.2017 – ze 150 

SDH odevzdalo formulář 87 sborů, 

- po uvedeném termínu formulář odevzdalo dalších 9 sborů, poslední možnost odevzdání 

formuláře je do 20.11.2017, 

- většina sborů měla problém se spisovou značkou, která byla přidělena při registraci, 

možnost ověření na webové stránce justice.cz přes IČ, 

- přístup do centrální evidence – od 1. 3. 2017 je nová registrace do centrálního registru, 

návod byl zaslán všem SDH, přístup má zajištěn 93 sborů, 
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- nové členské průkazy: 

a) plastové průkazy – zatím nedoporučuje (na OSH je pouze jeden požadavek), 

b) papírové průkazy – tiskne OSH, postup vkládání fotografie je jednoduchý, 

- v centrální evidenci je nutné registrovat aktivních sportovce SDH, 

- platba členských příspěvků – platební morálka se velice zhoršila, příspěvky se platí podle 

platné registrace v centrální evidenci, 3 sbory mají pozastavenou činnost z důvodu 

neplacení příspěvků, sbor, který nemá zaplacené příspěvky nemá pojištěné členy, 

- hlášení o činnosti za rok 2017 se bude vyplňovat elektronicky přímo v centrální evidenci. 

Informace o činnosti kanceláře OSH doplnil starosta OSH bratr Milan Vykydal. Poděkoval 

Milanu Hubenému a Tereze Tesařové za práci v kanceláři (letos komplikované nemocí Milana 

Hubeného). Poděkoval za spolupráci s HZS stanice Blansko a Boskovice. 

- komunikace s OSH – apeluje na používání e-mailu, často se vyskytuje špatné předávání 

informací ve sborech a okrscích, 

- stejnokrojový řád – porušování pravidel stejnokrojové kázně, pokud se nosí vycházková 

uniforma musí odpovídat stejnokrojovému předpisu, pro pracovní oděvy platí jiný předpis 

než na vycházkové uniformě, 

- na příští rok kancelář OSH plánuje školení pro funkcionáře sborů, 

- valné hromady a oslavy – pozvánka je požadována zejména z důvodu rady a konzultace, 

pozvání není povinné, ale vedení OSH je potěšeno pozváním a rádo se zúčastní. 

Informace o práci kanceláře doplnil bratr Jaroslav Ondráček filozofickým zamyšlením. Často 

od zástupců SDH slyší větu: „Co jste si to na nás vymysleli?“. Odpověď je jednoduchá: „Pravidla 

pro spolky jsou dány zákony ČR“. 

Ad 9.  

Informaci k zajištění VVH sborů a okrsků podal bratr Milan Hubený. Na VVH SDH zajistí 

delegáta okrsek. VVH okrsku se musí provést do 15.2.2018, včas doručit pozvání delegáta z OSH. 

Akce během roku 2018 směřovat ke 100. výročí založení ČSR. Vedení sborů se musí zaměřit na: 

- zaplacení příspěvků 

- výkaz činnosti 

- výkaz majetku 

- výměna členských průkazů 

Ad 10.  

Schválení založení OOR historie a muzejnictví – bratr Milan Vykydal doporučuje schválit 

radu historie a muzejnictví, která momentálně funguje jako přípravný výbor. 

Ad 11.  

Informace ze Shromáždění starostů OSH konaného dne 28. 10. 2017 v Přibyslavi podal bratr 

Milan Vykydal. Nejprve se vrátil k registraci ve spolkovém rejstříku. Volnost ve stanovách. 

Zákonem jsou dány jen statutární orgány. Založení spolku HČMS v 2014. Praxe ukázala nutnost 

změn stanov. V podružných spolků je statutární orgán starosta a kontrolní orgán – revizor. SHČMS 

je zproštěn správních poplatků – je veden jako veřejně prospěšný spolek. Volební (funkční) období 

je 5 let – do roku 2020. Zrušení kolektivního členství (např. obec, která platí pravidelné příspěvky). 

Ruší se čestné členství ve smyslu registrace, zůstává pouze jako forma ocenění významných osob. 

Na setkání  28.10.2017 bylo hovořeno o odškodnění hasičů při úrazech, proběhla rekapitulace 

činnosti republikového sdružení SHČMS. V roce 2017 je pozitivní zvýšený zájem médií o požární 
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sport. Vedení celostátního spolku řešil stížností na změny stanov – napadení kolektivního členství. 

Námitka byla zamítnuta. 

Ad 12.  

Návrh plánu práce OSH na rok 2018 předložil bratr Marek Vala – viz písemný materiál, který 

je přílohou tohoto zápisu. 

Ad 13.  

Předání ocenění OORM řídil Martin Janíček. OSH pořádal krajské kolo Plamen a dorostu. 

Ocenil práci pořadatelů. Upozornil na komplikace při jednání s úřady. Vyskytly se drobné 

komplikace. Poděkoval členům OOR a VV. Ocenění budou předávat starší žáci z Bořitova. Za 

pomoc při organizaci závodů a výchovu úspěšných mladých hasičů byly oceněni: 

SDH Bořitov   

SDH Brťov-Jeneč    

SDH Bukovina 

SDH Černá Hora 

SDH Horní Poříčí 

SDH Letovice 

SDH Lysice 

SDH Marianín 

SDH Meziříčko 

SDH Obůrka 

SDH Okrouhlá 

SDH Ostrov u Macochy 

SDH Ráječko 

SDH Senetářov 

SDH Šošůvka 

SDH Těchov 

SDH Žernovník 

Ještě jednou poděkoval za spolupráci a těší se na další společné akce 

Ad 14.  

Návrh usnesení předložil bratr Radek Ošlejšek – viz písemný materiál, který je příloho tohoto 

zápisu. 

Ad 15.  

Diskusi otevřel řídící schůze bratr Jaroslav Ondráček. 

František Bačovský, SDH Sulíkov 

Upozornil na nepřesnost usnesení VVH okrsků do 15.2.2018 a informovat VV do 2.3.2018. 

Reagoval Jaroslav Ondráček, předsedající 

Usnesení bude upraveno usnesení – informovat OSH do 2.2.2018 

Radek Ošlejšek, SDH Suchý 

Upozornil na chybný termín konání shromáždění – rok 2015. Jako předseda návrhové komise upravil 

správný termín 2017. 
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Zdena Jandová, starostka KSH JmK Brno 

Pozdravila jednání shromáždění. OSH Blansko je největší v JMK. Poděkovala za přípravu krajského 

kola Plamen a dorostu. Pozitivně hodnotila a pochválila za účast na mistrovství ČR. Podala 

informace o práci KSH – v roce 2017 se nekonalo krajské kolo TFA a soutěže ve vyprošťování. 

Nová organizace 2. kola PS. Při soutěži se objevily drobné nedostatky a připomínky, které se napraví 

do příštího roku. Akce Záchranáři dětem 3.6.2017 v pavilónu Z na BVV. Děti soutěžili v různých 

hrách zaměřených na požární ochranu. Celý den probíhal bohatý doprovodný program. Vyhodnocení 

POOD na výstavišti. Informace k novým členským průkazům KSH získal dotaci 60. tis. Kč. od JmK 

na nákup tiskárny na průkazky. Výhled na rok 2018. Plamen, dorost, PS, TFA. Zváží se akce pro 

děti. Závěrem poděkovala za činnost a rodinným příslušníkům za trpělivost. Popřála hodně štěstíčka.  

Aleš Havelka, SDH Sychotín 

Připomínkoval přidělení stravy při akcích pro děti. Navrhuje dva způsoby hrazení stravy pro 

závodníky. Pokud se na závod nedostaví celý SDH, pošle se faktura na uhrazení stravy bez možnosti 

odebrání stravy. Pokud se závodu nemůže účastnit jen část družstva, SDH si uhradí a odebere stravu 

pro nepřítomné soutěžící přímo na akci. 

Jan Kala, zástupce HZS Blansko 

Pozdravil jednání jménem HZS. Na požádání HZS stanoviště Blansko a Boskovice rádi provedou 

propagaci práce profesionálních hasičů a den otevřených dveří. Poděkoval VV za práci pro SDH a 

spolupráci s HZS. Informoval o pomoci při školení zásahových jednotek v obcích. Přeje si, aby 

pokračovala dobrá činnost ZJ a spolupráce s HZS. Popřál hodně zdraví a toleranci partnerů. 

Milan Vykydal, starosta OSH Blansko 

Objasnil problematiku náhrady stravy při neúčasti na závodech a dalších akcích pro děti. Termín na 

omluvu je dostatečný. Problematiku řešil VV, zejména metodiku odhlašování účastníků. OZ uvádí 

termín podání přihlášek a odhlášení. Důsledek neúčasti je fakturace za neúčast bez odhlášení. 

Milan Hubený, vedoucí kanceláře OSH Blansko 

Upřesňoval vystavení faktury za odebrání stravy – vedoucí mládeže s tímto řešením souhlasí. 

Jaroslav Ondráček, předseda OORM 

Upřesnil termín úkolů kvůli přípravě stravy 

Aleš Havelka, SDH Sychotín 

Upozornil na přijatou fakturu 45 Kč. Vyřízení faktury představuje mnohem vyšší náklady než částka 

na faktuře. Přitom si mohli zaplatit a odebrat stravu na místě. 

Milan Vykydal, starosta OSH Blansko 

Shrnul názor na úpravu části usnesení, která se týká poplatku za neodebranou stravu. Sbor, který 

přijede, zaplatí a odebere stravu za nepřítomné účastníky přímo na místě závodu. Pokud SDH 

nepřijede vůbec – bude mu doručena faktura na úhradu stravy. 

Milan Hubený, vedoucí kanceláře OSH Blansko 

Upozornil na nutnost správné žádostí na vyznamenání. 

Bohuslav Švancara, SDH Lysice 

Vznesl dotaz na způsob nominace na postupová kola TFA. 

Milan Vykydal, starosta OSH Blansko 

Doporučuje setkání s VV a dohodnutí na společném postupu při nominaci na soutěže TFA. Zájemci 

budou pozváni na 1. jednání VV v roce 2018. 
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Martin Koutný, předseda Rady VCB 

Informoval o pořádání VCB v roce 2017 a závěrečných výsledcích. 

Josef Kurfus, SDH Šebetov 

Vznesl dotaz na zavedení EET z akcí pořádaných SDH a školení hospodářů. 

Milan Hubený, vedoucí kanceláře OSH Blansko 

Pro registraci EET platí informace uvedené na webových stránkách dh.cz. Školení hospodářů bude 

OSH Blansko pořádat přibližně za 5 let. 

Milan Strnad, SDH Velké Opatovice 

Vznesl výtku vůči starostovi OSH bratru Milanovi Vykydalovi. Hodnocení výkon hasičů Velkých 

Opatovic na soutěži ve vyprošťování osob z vozidla bylo ze strany starosty podpásové a neadekvátní. 

Marek Vymazal, SDH Sloup 

Vznesl námitku ke kritice špatné výstrojové kázně při nošení vycházkové uniformy. Hasičům nikdo 

nepřispěl na pořízení uniformy. Stříbrná nebo zlatá rozeta by měla být tolerovaná – nabádá 

představitele OSH a KSH aby měli v ústě každého hasiče, který je v uniformě. Dále se vyjádřil 

k udělování medailí aktivním hasičům. Kritizuje byrokratický postup při podávání žádosti na 

vyznamenání – vyžaduje se postup vyznamenání a třístránkový elaborát zdůvodnění udělení ocenění. 

Zdena Jandová, starostka KSH 

Odpověděla na dotaz – udělování ocenění je dán řádem. Text zdůvodnění je podklad pro představení 

při uvádění zasloužilých hasičů do síně slávy. 

Marek Vymazal, SDH Sloup 

Je třeba tolerovat, že nejsou uděleny nižší vyznamenání. Starosta nechce udělovat ocenění sám sobě. 

Milan Vykydal, starosta OSH Blansko 

Připomenu, že nošení uniformy je dáno výstrojním řádem. 

Milan Hubený, vedoucí kanceláře OSH Blansko 

Upozornil, že vyznamenaní nemusí navrhovat starosta, ale kterýkoliv člen výboru. Vyznamenání 

musí splňovat statut udělování vyznamenání. 

Řídící schůze Jaroslav Ondráček – ukončil diskusi. 

Ad 16. 

Zpráva mandátové komise přednesl bratr Radek Ošlejšek.  Na shromáždění zástupců SDH 

okresu Blansko bylo pozváno 150 delegátů, přítomno je 109 představitelů tj. 72,7%. Shromáždění je 

tedy usnášeníschopné. 

Radek Ošlejšek, předseda návrhové komise přečetl znění navrhovaných změn usnesení, které 

vyplynuly z diskuse: 

1. Změna termínu oznámení VVH okrsku do 2.2.2018 

2. Změna hrazení a odběru stravy při soutěži. Sbory si mohou po zaplacení na místě odebrat 

stravu i pro nepřítomné účastníky. Pokud se závodu nezúčastní celá výprava SDH, pak bude 

sboru zaslána faktura na uhrazení neodebrané stravy. 

Ad 17. 

 Hlasování o usnesení řídil bratr Jaroslav Ondráček. Výsledek hlasování byl PRO: 106, 

PROTI: 0, ZDRŽEL: 3. Usnesení je závazné. 
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Ad 16.  

Závěrečné slovo přednesl bratr Mgr. Milan Vykydal, starosta OSH Blansko. Slíbil, že se 

polepší. Popřál hodně zdraví a štěstí do příštího roku. 

Shromáždění delegátů SDH okresu Blansko ukončil bratr Jaroslav Ondráček v 18.15 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:  

Zdeněk Kakáč 

 

 

 

Ověřil: 

  Pavel Bezděk     Milan Strnad 

 


