
Zápis ze Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko

konaného 13. listopadu 2021 v     Černovicích  

Shromáždění zahájil náměstek starosty OSH Blansko Ladislav Kantor, po té přítomné vyzval, 
aby minutou ticha uctili památku těch, kteří nás za uplynulý rok opustili. 
Následně předal slovo 1. náměstkovi starosty OSH Blansko Michalovi Kobylkovi, který přivítal
hosty a přítomné na Shromáždění seznámil s     programem jednání:  

1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Volba mandátové, návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti OSH Blansko za uplynulé období – celý rok 2020 a leden – říjen 2021
5. Zpráva mandátové a návrhové komise
6. Zprávy odborných rad – mládeže
                                              - represe
                                              - prevence
                                              - historie a muzejnictví
7. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 1. - 31. 12. 2020 a od 1. 1. - 31. 10. 2021 
účetní uzávěrka, inventarizace za rok 2020
8. Informace ze shromáždění starostů OSH konaného dne 23. 10. 2021 v Přibyslavi
9. Zajištění VH SDH a Okrsků
10. Návrh zaměření činnosti OSH Blansko na rok 2022
11. Předání vyznamenání sborům 
12. Diskuze
13. Návrh usnesení
14. Usnesení
15. Závěr
A tento návrh nechal schválit.
Navržený program byl jednomyslně schválen.

K bodu 3 - Volba mandátové, návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Do mandátové a návrhové komise byli navrženi Ing. Zdeněk Kakáč, za ověřovatele Jaroslav 
Bárta a Svatopluk Dračka. Navržení byli schváleni, 1 se zdržel hlasování a po schválení začali 
komise pracovat.
Za zapisovatele byla navržena Laura Novotná, za ověřovatele Lenka Ambrozová a Jakub 
Dočekal. Navržení byli následně schváleni, 1 se zdržel hlasování.

K bodu 4 - Zpráva o činnosti OSH Blansko za uplynulé období – celý rok 2020 a leden – říjen
2021
Zprávu o činnosti OSH sepsal starosta OSH Mgr. Milan Vykydal. Ze zdravotních důvodů se 
nemohl Shromáždění zúčastnit, proto požádal Ladislava Kantora, aby zprávu přečetl. Ten 
tak učinil a úplné znění zprávy je v příloze č. 1.
Letošní zpráva byla výjimečná tak, jak byl výjimečný rok 2020 a rok 2021 do dnešního dne. 
Zmínil mimo jiné i to, že vláda v březnu 2020 nařídila zastavení veškeré činnosti, v červnu 
došlo k uvolňování a sbory začínali pomalu žít. Od října vláda vyhlásila další lockdown a ten 
trval do května roku 2021.



V samotné zprávě se zmínil o stavu členské základny k 1. 1. 2020, k 31. 12. 2020 a k 1. 11. 
2021. Podotkl, že rok 2020 začal tak, jak jsme byli zvyklí, probíhaly volební valné hromady.
VV se v roce 2020 sešel 2x ve starém složení, 1x v novém. V roce 2021 to bylo 5x (včetně 
Shromáždění delegátů), z toho 1x na hřišti ve Vavřinci. Shromáždění delegátů se nakonec 
uskutečnilo 5. 9. 2020 v Kotvrdovicích. A i přesto, že se všechno několikrát za den měnilo, 
zdařilo se to nejdůležitější – bylo zvoleno nové vedení OSH Blansko.
Starostou se byl zvolen Mgr. Milan Vykydal, náměstky Ladislav kantor, Martin Janíček, Pavol 
Herda a Michal Kobylka, který byl později zvolen 1. náměstkem starosty OSH. Vedoucí 
odborné rady mládeže Mgr. Bc. Tereza Tesařová, odborné rady prevence Bárta Roman, 
odborné rady represe Michal Kobylka a odborné rady historie a muzejnictví Pavol Herda. 
Členy VV byli zvoleni: Laura Novotná, Ing. Zdeněk Kakáč, Martin Čapka, Jindřich Kocour, 
Zdeněk Učeň, Dis., Ing. Vítězslav Fiala, Jaroslav Ondráček, Marek Vala. Okresní kontrolní rada
byla zvolena ve složení předseda Kuchař František, členové Bohuslav Švancara a Josef Dufka. 
Vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů se stal Ladislav Valenta.
VV se sešel hned 16. 6. 2020, po té až do 19. 5. 2021 jeho činnost byla jen e-mailovou 
korenspondencí.
Shromáždění delegátů OSH Jmk byla ovlivněno lockdownem. Shromáždění proběhlo a bylo 
zvoleno nové vedení KSH Jmk. Starostkou se stala Bc. Zdeňka Jandová, náměstky Michal 
Kobylka (který byl později jmenován 1. náměstkem starostky KSH), Tomáš Letocha a Ivan 
Musil, který bohužel v únoru 2021 podlehl Covid 19. V současné době jsou ve funkci jen dva 
náměstci. Dále jsou členi VV starostové OSH Jmk: Blansko – Mgr. Milan Vykydal, Brno město 
– Martin Elstner, Brno Venkov – Jana Štelcová, Břeclav – Leona Žárská, která v červnu 2021 
na svou funkci rezignovala a v současné době ještě není zvolen nový starosta, Hodonín – 
Miroslav Kuchař, Vyškov – Miloslav Brandýs a Znojmo – Václav Kondler. Dále jsou ve VV KSH 
vedoucí krajských odborných rad: mládeže: Jana Trojancová, represe – Michal Kobylka, 
prevence – Jaroslav Kožnárek. Dále byli zvoleni následující členi VV KSH: Martin Janíček, 
Martin Lipár a Stanislav Šíma. Ve funkci vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů Jmk pracuje 
Rudolf Souček. Dále Shromáždění delegátů zvolilo do VV SH ČMS Tomáše Letochu. 
Na podzim postihlo starostu Sdružení Jana Slámečku mozková příhoda a později infarkt.
Ve sborech se šili roušky, pomáhaly obcím, rozvážely se letáky s informacemi, nakupovaly 
lidem, kteří byli v karanténě atd. Byly zajištěny respirátory pro JSDH a jejich distribuce po 
okrese.
V červnu bylo OSH osloveno vedením KSH o pomoc při zajištění účasti hasičských historických 

praporů na děkovné modlitbě záchranářům na Velehradě. V podvečer oslav Cyrila a 

Metoděje odjela malá delegace tří praporů Doubravice nad Svitavou, Roubanina a Velké 

Opatovice na Velehrad. Stejná situace se opakovala i v roce 2021 jen s tím rozdílem, že místo 

Doubravice jeli hasiči z Cetkovic. Stejná situace nás zřejmě bude čekat i v dalších letech, proto

by bylo na místě se na ni připravit. Věřte, že dva tři dny před samou akcí, kdy se někdo 

probudí a zjistí, že nemá zajištěnou část hasičů, je velmi málo a „Proto Vás prosím, pokud by 

měl některý sbor zájem o účast na této akci, ať se přihlásí. Stačí e-mail na OSH Blansko.“ 

poznamenal starosta OSH.

Veškeré postupové soutěže, které organizovalo OSH, probíhaly v roce 2021 v Ráječku. Zač 

patří velký dík všem do Ráječka. Díky rozhodnutí ústředí probíhalo vše v okleštěné podobě. 

Plamen, dorost – jen vybrané disciplíny. PS – jen požární útok. I za těchto podmínek se naši 

borci prosazovali ve vyšších kolech. Mistrovství republiky dorost – mladší dorost Patrik Filka 

SDH Žernovník celkově 3. místo a Filip Zouhar SDH Senetářov v kategorii střední dorost pěkné 



5. místo, nesmíme zapomenout ani borce v TFA nebo soutěži ve vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel. Všem, kteří nás reprezentovali na postupových soutěžích, patří 

obrovský dík.

Když vzpomínáme rok 2021, v žádném případě nesmíme zapomenout za obrovskou pomoc 

všem postiženým tornádem. Ať jde o pomoc přímo na místě, ale i pomoc v rámci všech sbírek 

materiální či finanční pomoci.

Dále se ve zprávě zmínil o situaci v kanceláři OSH Blansko. Od 1. 1. 2020 pracoval v kanceláři 

Ing. Ladislav Krejčí. Měl tu smůlu, že začal pracovat v době poznamenané Covidem, neměl to 

vůbec lehké. P. Krejčí nám oznámil, že by rád k 31. 12. 2021 skončil. Na jeho místo se 

přihlásila Laura Novotná, členka VV a po dohodě s Ing. Krejčím nastoupila již 1. 10. 2021 a 1. 

11. 2021 po zapracování převzala celou agendu kanceláře. Proto vznesl požadavek do 

Usnesení schválit Lauru Novotnou do funkce vedoucí kanceláře OSH Blansko.

Závěrem zprávy poprosil o vyřízení ve sborech své i poděkování Výkonného výboru, za vše, co 

v těchto těžkých dobách vykonali pro dobré jméno hasičů.

K bodu 5 - Zpráva mandátové a návrhové komise

Na Shromáždění představitelů sborů bylo pozváno všech 148 Sborů dobrovolných hasičů 

okresu Blansko. Přítomných na Shromáždění představitelů je 82 SDH – tj. 55,41%. 

Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko je usnášeníschopné.

K bodu 6 - Zprávy odborných rad – mládeže, represe, prevence, historie a muzejnictví
a) OOR mládeže – vedoucí Mgr. Bc. Tereza Tesařová
Zprávu OORM přečetl Martin Čapka. Úplné znění zprávy je v příloze č. 2.
Rada mládeže pracuje v počtu 7 členů a řídí činnost mládeže a vedoucích na našem okrese. 
Jsou otevřeni k doplnění členů rady z Vašich řad, tedy ze sborů. Pokud by se našel zájemce o 
tuto funkci, ať se nebojí napsat a rádi ho přijmou mezi sebe.
V roce 2020 a 2021 nebyla vyhlášena Okresní liga mládeže z důvodu coronaviru.
V rámci celé České republiky patří k nejaktivnějším okresům v práci s mládeží. Každoročně 

bojují s hledáním pořadatele jarních a podzimních okresních kol. V tomto roce se jarní kolo 

konalo v osekané verzi v Ráječku. Soutěžilo se pouze ve dvou disciplínách, a to ve štafetě 

dvojic a štafetě 4x60 metrů. Díky omezení si vyzkoušeli také plnění disciplín dle časového 

harmonogramu, tj. systém, přijeď-odzávoď-odjeď. Systém se velmi dobře ujal na podzimním 

kole, kdy se pořadatelství skvěle ujalo SDH Lysice. Po diskuzích s vedoucími vyplývá, že 

podzimní kolo i do příštích roků pojede podle časového harmonogramu. Podzimního kola se 

zúčastnilo 426 dětí. Toto číslo svědčí o výborné práci Vás, v jednotlivých sborech, že máte co 

nabídnout mladé generaci a přivést je tím k hasičině.

Bohužel museli zmínit i jednu nepříjemnost. Na podzimním kole došlo k situaci, kdy za některé

sbory nastoupili závodníci, kteří za danou kategorii nesměli startovat z důvodu vyššího věku. 

Na tuto skutečnost se přišlo až po závodě díky bouřlivé diskuzi na webových stránkách a na 

základě zpráv, které od některých sborů došly. Rada zareagovala kontrolou všech 

startovacích průkazů a porovnání s Centrální evidencí. Nakonec bylo nutné některé hlídky a 

sbory diskvalifikovat. Nedělalo se nám to příjemně, ale musíme hrát ve stylu fair play. Z této 

zkušenosti budou vyplývat také podmínky na jarní kolo, které budou diskutovány na školení 

vedoucích a včas zveřejněny na webových stránkách.



Dále ve zprávě zazněly úspěchy zástupců na postupových soutěžích. Z jarního kola postoupilo 

do krajského kola družstvo starších žáků z SDH Bořitov, družstvo dorostenců z SDH Bořitov a 

družstvo dorostenek také z SDH Bořitov. Z jednotlivců se na krajské kolo nominovali zástupci 

z SDH Žernovník, Senetářov, Petrovice, Těchov a Ostrov u Macochy. Žáci z Bořitova 4. místo, 

dorostenky a dorostenci z Bořitova 2. místo, Tereza Foitová z SDH Těchov 2. místo, Jana 

Mikulášková z SDH Těchov 4. místo, Anna Musilová z SDH Ostrov u Macochy 2. místo a 

dorostenci Patrik Filka z SDH Žernovník a Filip Zouhar z SDH Senetářov vybojovali 1. místo a 

postup na MČR v soutěži dorostu. Na tomto MČR si Filip Zouhar vyběhal 5. místo a Patrik 

Filka si odvezl bronzovou medaili. K vzorné reprezentaci tohoto okresu na MČR Plamenu a 

dorostu přispěli také naši rozhodčí – Mgr. Bc. Tereza Tesařová a Martin Janíček, kteří byli už 

po několikáté vybráni do republikového sboru rozhodčích a oba si na MČR dorostu odpískali 

také rozhodčí disciplíny. Všem patří dík za tuto reprezentaci našeho okresu.

V letošním roce uspořádaly soustředění dorostu v areálu ZŠ Sloup, které bylo zaměřeno na 

disciplínu běhu na 100 metrů s překážkami, kde trenéři jsou z celé ČR, pracují dobrovolně, bez

nároku na mzdu, stejně tak zástupci SDH Ostrov u Macochy, kteří radě s organizací této akce 

pomáhají – všem patří velký dík.

Také zajišťuje školení vedoucích mladých hasičů, které proběhne další týden a školení 

rozhodčích mládeže. Na okrese Blansko bylo k 31. 12. 2020 zaevidováno 1.644 mladých 

hasičů. Na tento počet máme momentálně 22 rozhodčích s platnou kvalifikací. Tímto apelují 

na případné zájemce o vzdělání v oblasti rozhodčího mládeže, aby se jim ozvali.

Závěrem jménem odborné rady mládeže Martin Čapka poděkoval za vše, kdo v radě i mimo 

radu se vším pomáhá, protože je to jediné, „Co Vám a Vašim rodinám můžeme dát.  Ať se 

Vám v této činnosti daří minimálně tak, jako dosud.“

b) OOR represe – vedoucí Michal Kobylka
   Zprávu za OORR přečetl Zdeněk Učeň, Dis. Úplné znění zprávy je v příloze č. 3.
Okresní odborná rada represe se zabývá jednak činností na úseku požárního sportu a také na 

úseku vzdělávání, činností spjatou s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, s jejími veliteli, 

strojníky, techniky atd. Přejímá podněty z krajské odborné rady represe, potažmo z ústřední 

odborné rady represe. Je stálým poradním a pracovním orgánem.

Po shromáždění delegátů OSH Blansko, které bylo volební, byla sestavena nová odborná rada

represe. První jednání odborné rady bylo až 29. 6. 2021. Plánovali činnost na druhou část 

roku. Postupové soutěže doznaly změny napříč celým sdružením. Požární sport byl zeštíhlen 

na požární útoky. Od toho se odvíjely soutěže v okrscích a i na okrese.

První, okresní kolo v požárním útoku se uskutečnilo 3. 7. 2021 v Ráječku. Bohužel v tuto dobu 

postihlo jižní Moravu ničivé tornádo a mnoho sborů odjelo na pomoc. Soutěž z těchto 

pochopitelných důvodů byla zeštíhlena. Proběhla na dva pokusy.

V kategorii ženy: 1. místo – Letovice

                               2. místo – Šebetov

                               3. místo – Žernovník

V kategorii muži: 1. místo – Pamětice

                               2. místo – Bořitov

                               3. místo – Velké Opatovice

                               4. místo – Kochov



Vedoucí rady poděkoval všem soutěžícím, rozhodčím, pracovníkům soutěže a v neposlední 

řadě Sboru dobrovolných hasičů Ráječko za hladký a přátelský průběh soutěže.

Plánované podzimní školení rozhodčích požárního sportu přesunují na druhou polovinu února

2022, pokud to covidová situace dovolí. O přesném datu budou informovat.

V roce 2022 chystají zorganizovat postupové soutěže v požárním sportu, uvidí, jestli je 

uskuteční standardně nebo upravené tak, jako byly letos.

V oblasti vzdělávání jsou připraveni, v případě zájmu, zastřešit zkoušky odbornosti Hasič III. 

potažmo II. Stupně.

Jednotky se aktivně podílely na zmírnění následků vzniklé situace. Velice rád jim vyslovil 

poděkování za jejich obětavou dobrovolnou práci. Sbory a jednotky se velkou měrou podílely 

na zmírnění následků tornáda na jižní Moravě svou obětavou pomocí. Sestry a bratři – moc 

děkuji, zaznělo ve zprávě.

Rád touto cestou poděkoval členům Okresní odborné rady represe za jejich práci.

c) OOR prevence – vedoucí Roman Bárta

Zprávu přečetl Ing. Zdeněk Kakáč. Úplné znění zprávy je v příloze č. 4.
Hlavními úkoly Okresní odborné rady prevence jsou především osvěta a propagace prevence 

v požární ochraně. Rada pořádá semináře a školení pro členy SH ČMS, publikuje materiály o 

požární ochraně, pořádá besedy pro širokou veřejnost a ve spolupráci s výkonným výborem 

OSH Blansko vyhlašuje soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže na okrese Blansko. Rada

se podle potřeby schází v hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou, tímto poděkoval 

vedení SDH Doubravice nad Svitavou za propůjčení prostor pro naše zasedání.

Vzhledem k trvající pandemii onemocnění COVID-19 se rada během roku sešla pouze třikrát:

Dne 14. 4. 2021 jsme hodnotili výtvarné a literární práce, které byly přihlášeny do okresního 

kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Této soutěže se letos zúčastnilo celkem 

95 dětí našeho okresu. V okresním kole bylo oceněno 27 soutěžících. V krajském kole se 

z našeho okresu umístilo 10 soutěžících a v republikovém kole se umístila 1 soutěžící Denisa 

Neužilová z SDH Březina, která obsadila 1. místo ve své kategorii.

Na zasedání 7. 6. jsme zhodnotili letošní ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a 

mládeže. Zajistili ocenění pro výherce v soutěži a připravili předání cen jednotlivým výhercům.

Kvůli opatřením vlády ceny rozvedli a předali členové odborné rady prevence. 

V pátek 9. 7. se v Brně konal VI. Sjezd SH ČMS. Rada prevence byla oslovena starostou OSH 

Blansko Mgr. Milanem Vykydalem s žádostí o pomoc při organizaci – jako skrutátoři 

hlasování.

Ve středu 3. 11. se konal seminář pro držitele odbornosti „preventiva“ a další zájemce o 

prevenci. Pro držitele odborností je tento seminář povinný s ohledem na prodlužování 

platnosti odbornosti. Seminář vedl bratr Antonín Pivoňka, seznámil přítomné s požární 

prevencí v domácnostech. Velký důraz kladl na osobní aktivitu přítomných preventistů při 

předávání znalostí. Poděkoval bratru Pivoňkovi za výborně připravenou přednášku. 

Plnili úkoly zadané výkonným výborem OSH Blansko. Dále se zúčastňovali zasedání 

výkonného výboru OSH. Pokud by měl někdo z Vás, případně někdo z Vašich sborů, zájem 

pracovat na úseku prevence, velmi rádi ho uvítáme. Dále Vás seznámím s rozpočtem a 

plánem práce na rok 2022.



Okresní odborná rada prevence v rámci rozpočtu OSH Blansko předkládá požadavek na 

finanční zajištění vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

2022 a propagaci prevence.

Věcné dary, diplomy, medaile, občerstvení                 10.000,- Kč

Propagační materiál                                                          2.000,- Kč

Plán práce OORP na rok 2022:

1. V lednu 2022 první zasedání OORP.

2. Na konci února nebo začátku března Rada prevence uspořádá seminář o požární 

prevenci.

3. V březnu proběhne vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a 

mládeže 2022.

4. V červnu uspořádáme slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola soutěže Požární 

ochrana očima dětí a mládeže 2022.

5. V září podzimní jednání OORP. Příprava semináře a zkoušek odbornosti „Preventista 

III. a II. stupně“. Příprava zprávy o činnosti OORP Blansko, rozpočtu a plánu práce na 

rok 2023.

6. Během celého roku bude Rada prevence plnit požadavky a aktivně spolupracovat 

s výkonným výborem OSH Blansko.

7. Během celého roku se budou členové Rady podílet na propagaci požární prevence.

8. Během celého roku se budou členové Rady zúčastňovat akcí SH ČMS.

Na závěr vedoucí rady ve zprávě poděkoval členům rady a všem ostatním za práci věnovanou

v průběhu roku oblasti požární prevence.

d) OOR Historie a muzejnictví – vedoucí Pavol Herda

Zprávu přečetl Pavol Herda. Úplné znění zprávy je v příloze č. 5.

Od posledního zasedání funkcionářů sborů ze dne 5. září 2020 se odborná rada historie a 

muzejnictví sešla jednou a to na ustavující schůzi, na které byl vypracován plán činnosti na 

rok 2021.

Odborná rada historie a muzejnictví navrhla uspořádat po 5 letech hasičský den. V plánu byla

i dálková doprava vode přes tře kraje, později doplněn o Zpracování galerie Zasloužilých 

hasičů okresu Blansko. Je všem známo, že kvůli kovidovým opatřením nebylo možné 

realizovat akce. Na VV OSH bylo navrženo, pokud to situace dovolí, uskutečnit hasičský den 

v roce 2022. Budou o tom jednat v roce 2022, pokud to bude možné a Pavol Herda by byl 

velice rád a potěšen za Vaše návrhy kde, jakou formou a v jakém rozsahu tuto akci připravit.

Na Galerii Zasloužilých hasičů rada pracuje, vznikají menší problémy s dohledáváním fotek 

oceněných.

Závěrem poděkoval za obětavou práci nejen v okresní odborné radě historie a muzejnictví, 

ale i všem ostatním a jejich rodinám a popřál klidné prožití svátků vánočních a do nového 

roku pevného zdraví a štěstí.

K bodu 7 - Zpráva OKRR o hospodaření OSH za období 1. 1. - 31. 12. 2020 a od 1. 1. - 31. 10.

2021 účetní uzávěrka, inventarizace za rok 2020

Zprávu přečetl František Kuchař. Úplné znění zprávy v příloze č. 6.



OKRR pracuje od 5. 9. 2020 ve složení: předseda – František Kuchař z SDH Jestřebí, členové – 

Bohuslav Švancara z SDH Lysice a Josef Dufka z SDH Cetkovice.

OKRR se sešla: 9. 12. 2020, 10. 2. 2020, 23. 6. 2021 a 20. 10. 2021

Zápisy z těchto schůzek jsou zapsány v Knize kontrol.

Starosta OSH Blansko jmenoval inventarizační komisi ve složení: Předseda - Kuchař František, 

členové – Švancara Bohuslav, Dufka Josef a Novotná Laura. Komise provede inventarizaci dle 

metodických materiálů SH ČMS.

K bodu 8 - Informace ze shromáždění starostů OSH konaného dne 23. 10. 2021 v Přibyslavi

Zprávu přečetl Ladislav Kantor. Úplné znění zprávy je v příloze č. 7

VI. sjezd SH ČMS se uskutečnil v pátek 9. 7. 2021 v Brně na Výstavišti. Díky vládním opatřením

s ohledem na COVID-19, byl sjezd pojat čistě pracovně. 

Hlavním úkolem sjezdu bylo zvolení nového vedení SH ČMS. Do čela sdružení byla zvolena 

starostka Monika Němečková. Šest náměstků: Jan Aulický, Josef Bidmon, Richard Dudek, 

Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar a Dana Vilímková. Předsedou ÚKRR byl zvolen Jan Bochňák. 

Dále byl zvolen Výkonný výbor a Ústřední kontrolní rada. V obou případech z každého kraje 

jeden zástupce. Sjezdu se zúčastnilo 334 delegátů. Celkové náklady na sjezd činily 1.421.000,-

Kč, z toho 389.000,- Kč činila dotace z Jihomoravského kraje a 1.081.000,- Kč byly náklady 

sdružení. Původní rozpočet byl cca o 500.000,- Kč vyšší.

Do funkce prvního náměstka jmenovala Josefa Bidmona z Pardubického kraje. Společně s ním

získal podpisové právo Jaroslav Salivar.

Do vedení jednotlivých odborných rad byli jmenováni:

ÚOR represe – Robert Kučera

ÚOR ochrany obyvatelstva – Jaroslav Říha

ÚOR prevence – Ing. Jan Aulický

ÚOR vnitroorganizační – Bc. Josef Orgonik

ÚOR mládeže – Dana Vilímková

ÚOR soutěží – Ivan Kraus

ÚOR historie a muzejnictví – Václav Liška

Aktiv Zasloužilých hasičů – Josef Netík

Dále starostka připomněla dvě žaloby, kterým SH ČMS čelí, v obou případech jde o Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnu.

Byl uzavřen dodatek k pojistné smlouvě mezi sdružením a HVP – úrazové pojištění v rámci 

přípravy zásahových jednotek.

Dále došlo ke změně zákona 352 sb. 2001 – využití státních symbolů, úprava zákona 

umožňuje využít státních symbolů i u spolků působících v požární ochraně. Čeká se na 

schválení senátem a podpis prezidenta.

25. 8. 2021 předložilo vedení MŠMT potřebné doklady pro přiznání statutu Organizace 

pracující s mládeží. Tento statut byl sdružení udělen  .  
Změna v kanceláři sdružení – místo Moniky Němečkové pracuje na úseku mládeže L. Šulcová.

Na posledním vedení vzpomněli dobrovolných hasičů z Koryčan a schválili příspěvek 100.000,-

Kč pro pozůstalé.

Sportovní akce - přehled proběhách akcí: MČR PLAMEN Jihlava, MČR dorost Zábřeh,



MČR v     PÚ Hradec Králové  , Jednotlivci 100m Ostrava, Výstup na cvičnou věž Pustá Rybná, 

MČR CTIF Dvůr Králové, 100 m jednotlivci proběhlo 5 závodů, TFA Svitavy,

MČR ve vyprošťování osob z     havarovaných vozidel  .

MS mládeže Chorvatsko, Čakovec, MS v     PS dospělých Kazachstán, Karakanda  
Malá rekapitulace dotací, které získalo sdružení:

Ministerstvo vnitra (MV) cca 25 mil., z toho 18,5 mil. na zajištění provozu kanceláří

MŠMT cca 22 mil., Reprezentace 8 mil., Celkem 56 mil. Můj klub 40 mil.

V současné době je zpracována výzva z NSA na pořízení 4 ks FOX a dvou přívěsných vozíků.

Dále z MV dotace na DA 168, CAS 133, investice na rekonstrukce hasičských zbrojnic 53.

Komunikace v rámci Můj klub bude od příštího roku možná jen přes datové schránky. Proto 

apeluje na všechny sbory, aby si datové schránky pořídily. 

Starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizování VI. Sjezdu a poskytli svoji pomoc

obcím postiženým tornádem. Poděkování samozřejmě patří všem, co se podíleli na bohaté 

činnosti sdružení.

Ekonom sdružení bratr Sojka informoval o stavu hospodaření sdružení v roce 2021 a 

přípravách rozpočtu na rok 2022. Hospodaření sdružení za rok 2021 skončí v přebytku cca 

500 tisíc. Příprava rozpočtu na rok 2022 vychází z roku 2019. Vše ale záleží na dotacích, na 

které dosáhneme v roce 2022.

Vnitroorganizační Josef Orgonik seznámil přítomné s následujícími materiály – Organizační 

zajištění VH sborů a okrsků a Zaměřením činnosti SH ČMS 2021+.

Pan Zeman informoval o novinkách v HVP, a.s.

Novým předsedou dozorčí rady je pan Moravec. V dozorčí radě pracuje v počtu 3 členů. Další 

snížení by již musela řešit ČNB. 

V rámci SH ČMS má pojišťovna uzavřeny tři rámcové smlouvy.

1. smlouva mezi SH ČMS a HVP,a.s. se v současnosti upravuje

2. smlouva o spolupráci mezi SDH a HVP,a.s. cca 4.900 smluv – žádné změny

3. smlouva mezi OSH a HVP,a.s. připravuje se úplně nová smlouva.

Na závěr nás pan Zeman seznámil se skutečností o svolání mimořádné valné hromady 

HVP,a.s.

V současné době disponuje HVP,a.s. finanční jistinou ve výši 319 mil. (požadavek ČNB 240 

mil.). Část této jistiny je ve formě nemovitého majetku (Bílé Poličany a nemovitost v Praze 

Michli). HVP, a.s. oslovila jednu advokátní kancelář, aby připravila prodej nemovitosti 

v Praze. Tato skutečnost byla napadnuta minoritním vlastníkem akcií za netransparentní 

průběh.

K této záležitosti se vyjádřila starostka. Sdružení jako majoritní vlastník může tuto žádost 

vetovat. Na doporučení právních poradců projeví sdružení vstřícnost a podpoří svolání této 

mimořádné valné hromady, požadavky svolavatele jsou akceptovatelné i ze strany sdružení. 

Transparentnost prodeje zajistit informováním všech akcionářů na web HVP,a.s.

Na mimořádné valné hromady HVP,a.s., do příštího Setkání starostů OSH jsme zvolili jako 

delegáta SH ČMS Richarda Dudka a jako náhradníka Josefa Bidmona. Dále jsme na 

doporučení vedení SH ČMS zvolili nového člena dozorčí rady HVP,a.s. a to bratra Lišku.

V rámci diskuze jsme byly seznámeni se dvěma projekty v rámci Moravsko-slezského kraje.



Starosta OSH BM požádal vedení sdružení o pomoc při zajištění mobilních dat, které by se 

daly používat při zajišťování soutěží, např. přístup do Centrální evidence.

Na tento příspěvek reagoval Jaroslav Salivar, v současné době vedení jedná s O2 a součástí 

jednání je i tento problém.

K bodu 9 - Zajištění VH SDH a Okrsků

   VH SDH mají proběhnout do 31. 1. 2022, VH okrsků do 28. 2. 2022. O termínu a místě 

konání informovat delegáta OSH Blansko – seznam delegátů v příloze č. 10.

   Vyplnění Hlášení o činnosti sboru za rok 2021 – elektronická podoba do 31. 1. 2022.

   Vyplnění a odevzdání Registračního listu kolektivu mladých hasičů do 31. 1. 2022.

   Vyplnění a odevzdání Registračního listu sportovního kolektivu do 31. 1. 2022.

   Odeslání účetní uzávěrky do sbírky listin veřejného rejstříku do 31. 5. 2022.

   Zajištění včasného zaplacení členských příspěvků za členskou základnu sboru do 28. 2. 2022 

– v měsíci lednu bude všem sborům zaslána faktura s přesnou částku platby příspěvků na rok 

2022. Při platbě zadat variabilní symbol registrační číslo sboru – částka se bude odvíjet od 

stavu členské základny sboru ke dni 31. 12. 2021. Prosíme tímto o včasné odhlášení členů 

z SDH, aby se předešlo k nedorozumění.

K bodu 10 - Návrh zaměření činnosti OSH Blansko na rok 2022

Zprávu sepsal Mgr. Milan Vykydal, přečetl Ladislav Kantor. Úplné znění zprávy je v příloze 

č. 8.

Pozvánky na VV OSH budou zasílány jen ve výjimečných případech.

Termíny VV OSH: 9. 2. 2022, 13. 4. 2022, 15. 6. 2022, 14. 9. 2022 a 7. 12. 2022.

Začátek VV vždy v 16 hod. v zasedací místnosti MP Blansko, Sadová 2.

Na VV OSH se budou kontrolovat plnění úkolů, došlé a odeslané pošty, schválení návrhů na 

vyznamenání, informace z OOR, projednávat zajištění jarního a podzimního kola Hry Plamen 

a dorostu – okresního, krajského a základních, okresních a krajských kol PS, zabezpečení 

soutěže PO očima dětí a její vyhodnocení, příprava a uskutečnění Shromáždění představitelů 

sborů okresu Blansko, Setkání dorostu, Předání titulu Zasloužilý hasič, zpráva o inventarizaci 

majetku OSH Blansko, organizační zabezpečení školení vedoucích a instruktorů mladých 

hasičů atd.

K bodu 11 - Předání vyznamenání sborům

Starostka KSH JMK Bc. Zdeňka Jandová, Michal Kobylka, Jaroslav Bárta a Ing. Zdeněk Kakáč 

předali na Shromáždění vyznamenání všem zástupcům sborů okresu, kteří měly v průběhu 

posledních dvou let výročí založení sboru a nebylo možné jim toto vyznamenání předat 

z důvodů vládních nařízení.

K bodu 12 – Diskuze

V diskuzi vystoupila starostka KSH JMK Bc. Zdeňka Jandová.

Poděkovala za přípravu VI. Sjezdu SH ČMS, kdy se jeho datum několikrát měnilo, Pavolu 

Herdovi za historickou výstavu, na sjezdu byla i historická auta.

Krajské kolo Hry Plamen zajistil letos okres Hodonín, PS proběhl v Brně Tuřanech. 



Dále se zmínila o obhájení titulu Mistrů české republiky chlapců do 35 let, nad 35 let na MČR 

TFA, a družstva celkově na 1. místě. Muži do 35 let, nad 35 let a družstva budou oceněni 

v Mistříně 17. 11. 2021.

Velehrad – název akce „MODLITBA ZA VLAST“ – i přes veškerou snahu se nedaří získat termín 

akce co nejdříve, protože KSH je jen účastníkem, akci nezajišťuje.

Veliké poděkování bylo vysloveno všem členům sborů a jejich rodinám při pomoci po tornádu,

protože tornádo zasáhlo i členy našeho sdružení a většina z nich přišla o všechno nebo skoro 

o všechno.

28. 8. 2021 KSH s krajskou radou mládeže uspořádalo TFA dětí a dorostu – 83 soutěžících.

Aktiv Zasloužilých hasičů - setkání v Hostěradicích na Znojemsku 13. 11. 2021- za okres 

Blansko se zúčastnilo asi 16 zasloužilých hasičů.

Vyprošťování osob z havarovaných aut – KSH je jen spolupořadatelem, zajišťuje ceny pro 

vítěze a platí jen stravu a ubytování, ostatní je v kompetenci a zajištění HZS. 

Závěrem poděkovala všem za jakoukoli pomoc, práci a výchovu mládeže a do nového roku 

popřála pevného zdraví.

Další se do diskuze nepřihlásil.

K bodu 13 -  Návrh na usnesení

Návrh na usnesení přečetl Ing. Zdeněk Kakáč. Úplné znění Návrhu na usnesení v příloze č. 9.

Shromáždění 

I.       SCHVALUJE
a) Zprávu o činnosti OSH Blansko za rok 2020
b) Zprávu okresních odborných rad
c) Zprávu OKRR
d) Účetní uzávěrku OSH Blansko za rok 2020
e) Inventarizaci OSH Blansko za rok 2020
f) Rámcový plán práce Výkonného výboru OSH Blansko 2022
g) Lauru Novotnou do funkce vedoucí kanceláře OSH Blansko
h) Zprávu mandátové komise

II.       BERE NA VĚDOMÍ
a) Informace ze Shromáždění starostů OSH konaném 23. října 2021 v Přibyslavi

III.       UKLÁDÁ
a)  Výkonnému výboru OSH Blansko

     Případné nezodpovězené diskuzní příspěvky projednat a písemně odpovědět.

     Řídit činnost OSH Blansko dle schváleného rámcového plánu práce na rok 2022.

b)  Představitelům okrsků

     Zajistit z řad členů výborů okrsků delegáty na Valné hromady sborů.

     Projednat zaplacení členských příspěvků od SDH do 28. 2. 2022 a tento úkol sledovat a 

dělat opatření k dodržení daného termínu.

    Zabezpečit konání Valné hromady okrsků a jejich ukončení do 28. 2. 2022. O termínu a 

místě konání informovat delegáta OSH Blansko.

    Pravidelně informovat sbory o jednání VV OSH.



c)   Představitelům sborů

     Seznámit členskou základnu se závěry Shromáždění představitelů.

     Zajistit konání Valných hromad sborů (dle metodických materiálů) termín do 31. 1. 2022.

     Vyplnit Hlášení o činnosti sboru za rok 2021, elektronická podoba, termín do 31. 1. 2022.

     Vyplnit a odevzdat registrační list kolektivu mladých hasičů, termín do 31. 1. 2022.

     Vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního kolektivu, termín do 31. 1. 2022.

     Zajistit včasné zaplacení členských příspěvků za členskou základnu sboru, termín do 28. 2. 

2022.

     Odeslat účetní uzávěrku do sbírky listin veřejného rejstříku, termín do 31. 5. 2022 (přehled 

o majetku a závazcích).

K bodu 14 -  Schválení usnesení

Schválení usnesení přednesl Michal Kobylka

Usnesení schváleno všemi přítomnými představiteli sboru, nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování. 

K bodu 15 – Závěr

Michal Kobylka poděkoval Ladislavu Kantorovi za přípravu tohoto Shromáždění, které pojal 

zodpovědně.

Následně si vzal slovo Ladislav kantor a poděkoval SDH Černovice za poskytnutí Kulturního 

domu a zajištění občerstvení pro všechny účastníky a všem ostatním za jejich účast na 

Shromáždění, do nového roku pevného zdraví a štěstí, spokojenosti, úspěchů.

Zapsala: Novotná Laura

                

Ověřovatelé zápisu:   Ambrozová Lenka

                                      Dočekal Jakub


