OSH Blansko
Sadová 2

Zápis z Výkonného výboru OSH Blansko
ze dne 16. 2. 2022, v 16.00 hod., Sadová 2. Blansko
Přítomni: Mgr. Milan Vykydal, Kobylka Michal, Herda Pavol, Kantor Ladislav, Novotná Laura,
Kakáč Zdeněk, Tesařová Tereza, Bárta Roman, Ondráček Jaroslav, Čapka Martin, Vala
Marek, Učeň Zdeněk, Fiala Vítězslav, Kuchař František, Valenta Ladislav
Omluveni: Janíček Martin, Kocour Jindřich
Program schůze VV OSH Blansko:
1. Zahájení, seznámení s dnešním programem a jeho schválení – zapisovatelka,
ověřovatelé zápisu:
2. Došlá pošta – rezignace ředitele kanceláře SH ČMS
3. Vyznamenání
4. Shromáždění představitelů sborů OSH Blansko
5. Okresní odborná rada mládeže – zajištění Jarního kola hry Plamen a dorost – Tesařová
Tereza
6. Okresní odborná rada represe – zajištění základních kol a I. kola PS – Kobylka Michal
7. Okresní odborná rada prevence – zajištění soutěže POOD 2022 – Bárta Roman
8. Okresní odborná rada historie a muzejnictví – Herda Pavol
9. Aktiv zasloužilých hasičů – Valenta Ladislav
10. Platy starosta a vedoucí kanceláře OSH Blansko
11. Různé:
- jednání VV KSH JmK: Krajské kolo Hry Plamen Znojmo
Krajské kolo PS VUT Brno
Krajské kolo TFA Strážnice
Krajské kolo MH 60m s překážkami VUT Brno
Krajské kolo TFA MH Stav. Fakulta VUT Brno
Školení hospodářů 1. 4. 2022 Přibyslav
Shromáždění představitelů OSH JmK 23. 4. – zajistit 8 delegátů
Jánské Koupele – ještě jsou volná místa na Hasičskou univerzitu
KSH JmK – připravuje on-line školení Datové schránky
HASPARTY – zrušena
Informace z jednání VV SH ČMS
- Hodnocení VH sborů a okrsků
- VH Okrsku Jedovnice
- Hlášení o činnosti SDH za rok 2021

Ad. 1. Zahájení – VV zahájil starosta OSH Mgr. Milan Vykydal a přítomné seznámil s dnešním
programem VV OSH.
Výkonný výbor odsouhlasil dnešní program a zvolil:
Zapisovatelka: Novotná Laura
Ověřovatelé zápisu: Kobylka Michal a Čapka Martin
Ad. 2. Došlá pošta – došlá pošta se vyřizuje hned po přebrání a rozdělení
Starosta informoval přítomné o rezignaci ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Jana Aulického
Ad. 3. Vyznamenání – VV OSH Blansko schválil vyznamenání pro:
- SDH: Pamětice, Olešnice, Křtěnov, Ostrov u Macochy, Vratíkov, Suchý, Doubravice
n./Svit.
Ad. 4. Shromáždění představitelů sborů OSH Blansko
- Shromáždění představitelů sborů OSH Blansko se bude konat v sobotu 26. 3. 2022
v Kulturním domě v Cetkovicích od 16. hod.
Příjezd a prezence od 15:00 – 15:45 hod.
Každý sbor zajistí jednoho zástupce svého sboru a Zasloužilé hasiče ve svých sborech.
Ústroj – vycházkový stejnokroj.
Pozvánky: všechny SDH OSH Blansko, Zasloužilí hasiči, starostka KSH Jmk Mgr.
Zdeňka Jandová, ředitel územního odboru HZS Blansko PLK. Ing. Jan Kala, členka
Senátu Jaromíra Vítková
Ad. 5. Okresní odborná rada mládeže – Tesařová Tereza
- Jarní kolo hry Plamen 21. 5. 2022 v Ostrově u Macochy
- Dorost + 60 m s překážkami jednotlivci MH 28. 5. 2022 v Senetářově
Všechny disciplíny, každý kolektiv doveze s sebou pomocného rozhodčího
Kontrola průkazek bude čtečkou, všichni soutěžící musí mít nové průkazky vzadu
s čárovým kódem. Vystavení nových průkazek pro MH + dorost jde na náklady OSH
Blansko a každý sbor (který tak ještě neučil) pošle na e-mail OSH Blansko
(osh.blansko@c-mail.cz) seznam MH a dorostu nejpozději do 30. 4. 2022.
Poznámka vedoucí kanceláře – v Centrální evidenci musí mít všichni MH a dorost
fotografii člena, aby mohla být průkazka vystavena. Tímto prosí všechny vedoucí MH o
doplnění fotografií.
Více aktuálních informací bude v OZ.
Pravděpodobné termíny dalších kol:
- 25. 9. 2022 – MČR 60 m s překážkami jednotlivci MH v Benešově u Prahy
Byla uskutečněna schůzka s vedoucími MH a na ní bylo dohodnuto, že se nebude kontrolovat
kronika celoroční činnosti.
Dotace 2021 byly všechny proúčtovány a poslány na příslušné sbory.
Jsou nové dotace na: spolupráce se seniory
spolupráce se školami
Ad. 6. Okresní odborná rada represe – Kobylka Michal

-

-

OORR předložila Výkonnému výboru Pokyny pro pořádání základních kol
Okresní kolo PS: 2. 7. 2022 na stadionu Blansko
Krajské kolo PS: 6. 8. 2022 na VUT Brno (OSH Blansko dodá 6-8 lidí do technické čety)
Okresní kolo PS 2. 7. 2022 v Blansku. Technická četa schválena z okrsků Blansko a
Sloup v počtu 8 - 10 členů z každého okrsku, příprava proběhne už v pátek 1. 7. 2022 –
více v propozicích soutěže, které budou včas zveřejněny
OORR připravuje školení a zkoušky Rozhodčí PS. Termín a místo bude včas zveřejněno
Krajské kolo TFA – zatím není dán pevný termín

Ad. 7. Okresní odborná rada prevence – Bárta Roman
- Radek Ošlejšek rozeslal propozice POOD 2022 na všechny SDH, MŚ a ZŠ.
- Do 11. 3. 2022 musí být odevzdané na OSH Blansko, do 25. 3. 2022 OSH vyhodnotí tři
nejlepší práce ve všech kategoriích okresního kola a do 8. 4. 2022 odešle na KSH JmK
k vyhodnocení krajského kola.
- VV OSH projednal zvláštní ocenění do soutěže POOD 2022
- Roman Bárta předal VV OSH rozpočet OORP na rok 2022 ve výši 12.000,- Kč, z toho
10.000,- Kč na věcné dary atd., 2.000,- Kč na propagační materiál
Ad. 8. Okresní odborná rada Historie a muzejnictví – Herda Pavol
- Rada se sešla 26. 1. 2022 v Boskovicích, zhodnotila činnost roku 2021 a
navrhla plán práce na rok 2022
- Z minulého VV je v jednání místo uskutečnění Hasičského dne – VV OSH po domluvě
odložil konání Hasičského dne na rok 2023 s dostatečným časovým prostorem k jeho
realizaci – např. Výstava, tabla Zasloužilých hasičů atd. a sbory by si tuto akci mohly dát
do plánu práce roku 2023
- 10. 9. 2022 by se měla uskutečnit akce „Koňkó přes tře kraje“, kterou zajišťuje okrsek
Šebetov ve spolupráci s ostatními sbory. Okresní sdružení nabídlo záštitu této akce, což
projedná delegát na VH Okrsku Šebetov
- Zřízení Hasičského muzea – prozatím nezískána shoda se zástupci JmK, Města
Boskovice i se současným provozovatelem budovy na ulici Svatopluka Čecha
- HASPARTY 29. – 31. 7. 2022 – zrušena, bude pravděpodobně dán nový termín
- Projednala námět ocenění jednotlivců (i celých sborů), kteří se zúčastnili záchranných a
samaritních prací při likvidaci škod způsobených tornádem dne 24. 6. 2021 – námět
přednesen VV OSH Blansko a VV vzal tento námět v potaz a zaujme k němu patřičné
stanovisko
Ad. 9. – Aktiv Zasloužilých hasičů – Valenta Ladislav
- 10. 2. 2022 – Krajské setkání v okrese Znojmo
- Zasloužilých hasičů v Jihomoravské kraji je 95 členů
- 14. 7. 2022 – Setkání
- 22. 8. – 26. 8. 2022 Janské Koupele
- 12. 11. 2022 – Krajské setkání
- Krajská setkání budou v budoucnu pod patronací KSH, respektive Aktivu zasloužilých
hasičů KSH JmK a OSH budou na tato setkání účastníkům přispívat

Ad. 10. Platy starosta a vedoucí kanceláře OSH Blansko – Mgr. Vykydal Milan
- Na zaslaný na e-mail od starosty ohledně návrhů změn smluv reagovali jen 4 členové
výboru. Od 1. 1. 2022 se změnily dohody o pracovní činnosti s ohledem na navýšení
minimální mzdy.
- Návrh změny: starosta OSH Blansko změna z DPĆ na DPP a vedoucí kanceláře z DPČ
na pracovní smlouvu s 0,5 úvazkem.
Do příštího VV OSH kancelář předloží výboru celkové příjmy a náklady OSH Blansko
v roce 2021.
Bude projednáno na mimořádném VV OSH Blansko 3. 2. 2022.
Ad. 11. Různé
- Krajské kolo Hry Plamen 4. 6. 2022 Znojmo
- Dorost 5. 6. 2022 Znojmo
- 1. 4. 2022 Školení hospodářů Přibyslav
- 23. 4. 2022 Shromáždění představitelů OSH JmK – OSH Blansko zajistí 8 delegátů na
toto shromáždění
- Jánské Koupele – jsou ještě volná místa na Univerzitu dobrovolného hasiče
- KSH JmK připravuje on-line školení Datové schránky
- Připravuje se široká diskuze ohledně členských příspěvků na úrovni SH ČMS
- Novotná Laura vznesla požadavek od členů sborů, zda by byla možnost opět dávat
výsledky okresních soutěží na okresní WEB a eventuálně doplnit výsledky soutěží
v minulých ročnících
- Hodnocení VH sborů a okrsků – dle svých možností sbory a okrsky uskutečňují svoje
Valné hromady a okrskových VH se zúčastňují zástupci VV OSH Blansko
- Novotná Laura VV OSH informovala:
a) o zvýšení nájmu a energií kanceláře od 1. 4. 2022 o průměrnou míru inflace.
b) dopis od ČSÚ za rok 2021 – podklad poslala pí. Šímová a bude vyplněno s p. Krejčím
c) návrh na pořízení a instalování průtokového ohřívače na teplou vodu do kuchyňky
kanceláře – bere si na starosti Vala Marek
d) k dnešnímu dni byly zaplaceny faktury za členské příspěvky 2022 od 137 sborů
okresu a 31 sborů má ještě faktury platit
e) byly odvedeny platby členských příspěvků 2022 za OSH Blansko
f) návrh na zakoupení utěrek a ručníků do kuchyňky – VV koupi schválil
g) návrh změny vystavování faktur za členské příspěvky v dalších letech –
neuvádět Variabilní symbol evidenční číslo daného sboru, ale ponechat
automaticky variabilní symbol z programu – VV OSH s touto změnou souhlasí
- Mgr. Milan Vykydal:
a) do dnešního dne neodeslali Hlášení o činnosti SDH 2021 tyto sbory: Krhov, Lažánky,
Louka, Skalice nad Svitavou, Sulíkov, Svitávka a Tasovice. Starosta OSH hlášení u
těchto sborů urgoval a byla přislíbena brzká náprava
b) od roku 2023 budou pro všechny sbory povinné mít Datové schránky – pokud dojdou
bližší informace na OSH, budou rozeslány na sbory
c) na VH Okrsku Jedovnice pojede Mgr. Milan Vykydal
d) zápichy do uniforem k 50. výročí Hry Plamen byly zadány do výroby

-

Zdeněk Učeň:
a) se zúčastnil VH Okrsku Benešov a okrsek Benešov má zájem v letošním roce o
zkoušky Hasič III a II. Okresní odborná rada represe vyhodnotí průzkum na OSH o
zájmu této odbornosti a stanoví místo a termín zkoušek, případně ve spolupráci s
Krajskou odbornou radou represe, která má v kompetenci odbornost Hasič II. st.
b) dále vznesl dotaz, zda jde dohledat historie okrsku – odpověď je, že historii dohledat
z pozice okresu nelze, jedině v rámci pamětníků jednotlivých sborů
- Zápichy do uniforem k 50. výročí Hry Plamen byly zadány do výroby
- Jaroslav Ondráček – 24. 4. 2022 Hasičská pouť ve Křtinách – budou
rozesílány pozvánky
- František Kuchař - Inventura za rok 2021 byla provedena 26. 1. 2022.
Fyzicky se provedla inventura pokladny, která byla v pořádku. Namátkově
se pak udělal zbytek inventury a inventura byla všemi přítomnými podepsána.
Novotná Laura poděkovala za velikou pomoc s přípravou podkladů k této
inventuře Martinovi Janíčkovi.
Kompletní doklady inventury za rok 2021 byly zaslány pí. Šímové ze
SH ČMS, která po její kontrole dá na OSH zpětnou vazbu.
Výkonný výbor ukončen v 18:05 hod.

Zpracovala dne 22. 2. 2022

zapisovatelka: Novotná Laura

Starosta OSH: Mgr. Vykydal Milan

ověřovatel: Kobylka Michal

ověřovatel: Čapka Martin

