OSH Blansko
Sadová 2

Zápis z Výkonného výboru OSH Blansko
ze dne 15. 6. 2022, v 16.00 hod., Sadová 2, Blansko
Přítomni: Mgr. Vykydal Milan, Kobylka Michal, Janíček Martin, Herda Pavol, Kantor Ladislav,
Mgr. Bc. Tesařová Tereza, Kuchař František, Valenta Ladislav, Čapka Martin, Ing. Fiala Vítězslav,
Ing. Kakáč Zdeněk, Vala Marek, Bárta Roman, Ondráček Jaroslav, Učeň Zdeněk, DiS., Kocour
Jindřich
Omluveni: Novotná Laura
Neomluven:
Program schůze VV OSH Blansko:
1. Zahájení, seznámení s dnešním programem a jeho schválení – zapisovatel, ověřovatelé
zápisu
2. Došlá pošta
3. Vyznamenání
4. Informace z VV KSH 9. června 2022
5. Hodnocení Plamen, dorost
6. Příprava I. kola PS
7. Hodnocení POOD
8. OORH
9. OKRR
10. Ostatní, diskuze

Ad. 1.
Výkonný výbor odsouhlasil dnešní program a zvolil:
Zapisovatel: Učeň Zdeněk, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Tesařová Tereza a Ing. Kakáč Zdeněk
Ad. 2.
a) Došlá pošta se vyřizuje hned po předání a rozdělení

b) Starosta Milan Vykydal informoval přítomné o přesunu termínu konání PYROCAR 2021 na
rok 2023.
c) Dále informoval o žádosti k účasti na akci Dny lidí dobré vůle konané na Velehradě 4.- 5.
července 2022. Prozatím se přihlásil k účasti starosta Mgr. Vykydal Milan, Pavol Herda a
zástupci z SDH Cetkovice s praporem.
Ad. 3.
VV OSH Blansko schválil vyznamenání pro:
- SDH: Vysočany, Pamětice, Velké Opatovice a Velenov
Ad. 4.
-

hodnocení Krajského kola Plamen a soutěže dorostu, z našeho okresu postoupila na MR
družstva z Těchova a Senetářova. Z jednotlivců postoupil dorostenec Matěj Španiel z
V. Opatovic
soutěžní družstva obdrží na reprezentaci JMK 20.000,- Kč na družstvo
nová ředitelka Centra hasičského hnutí Přibyslav - sestra Fialová
termín konání Pyrocaru Přibyslav 18. - 19. 8. 2023
akce sběr starých mobilů a dětských akcích, mobily odevzdat do 22. 6. 2022 na KACPU budou odvezeny do Přibyslavi
16. 7. 2022 se uskuteční soutěž O pohár starostky KSH ČMS v PÚ dle pravidel PS, v
kategoriích do 35 let a nad 35 let, každý okres zajistí 2 rozhodčí a 2 členy technické čety

Ad. 5.
Tereza Tesařová,
a) podala informace o průběhu Okresního kola celostátní hry Plamen konané v sobotu
21. května 2022 v Ostrově u Macochy, kde byl úspěšně otestován nový systém evidence
soutěžících pomocí čárového kódu, který celý proces evidence značně urychlil.
b) následně referovala o výsledcích reprezentace okresu družstva starších žáků z SDH Velké
Opatovice na Krajském kole celostátní hry Plamen, konané v sobotu 4. června 2022 ve
Znojmě, kde družstvo starších žáků obsadilo celkově 2. místo a stalo se vicemistrem
Jihomoravského kraje.
c) Dále informovala o reprezentaci okresu v Krajském kole dorostu konané v neděli 5. června
2022 ve Znojmě. V mladších dorostencích se na 3. místě umístil Daniel Janíček z SDH
Bořitov a tuto kategorii vyhrál a zasloužil si tak postup na MČR Matěj Španiel z SDH Velké
Opatovice. Ve starších dorostenkách se na 3. místě umístila Anna Kopalová z SDH
Žernovník. Náš okres reprezentovalo družstvo dorostenek z SDH Těchov a družstvo
dorostenců z SDH Senetářov. Obě tyto družstva svoje kategorie vyhráli a zajistili si tak
postup na MČR do Ústí nad Labem. Kromě závodníků budou hájit OSH Blansko na tomto
mistrovství také tři rozhodčí našeho okresu. Na závěr referátu vyslovila slova díků všem
zúčastněným za vzornou reprezentaci a postupujícím popřála hodně štěstí na mistrovství
ČR.
d) Na závěr byl vznesen požadavek na zlepšení komunikace mezi VV OSH a OORM při
žádosti o pomoc při manipulaci s překážkami.

Ad. 6.
a) Michal Kobylka zopakoval informace o konání Okresního kola PS, které jsou dostupné
v zápisu VV OSH z 13. dubna 2022, mimo jiné zmínil i fakt, že ke dni 16. června není
prozatím přihlášeno jediné soutěžní družstvo. Nastalá situace se bude operativně řešit, zda
neselhal přihlašovací systém.
b) Dále informoval o konání porady Okresní odborné rady represe svolané na pondělí
27. června 2022.
Ad. 7.
Ladislav Kantor informoval o proběhlém vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí na
okresní a krajské úrovni, která se konala 25. května 2022 na hasičské stanici HZS Blansko.
Vyhlášení a předání cen se zúčastnil starosta OSH Mgr. Milan Vykydal a Ladislav Kantor. Po
předání cen byla pro všechny zúčastněné připravena ukázka zásahové techniky a drobné
občerstvení. Ladislav Kantor vyslovil poděkování HS HZS Blansko a směnu sloužícím hasičům za
možnost využití prostor pro vyhlášení výsledků a ukázku techniky. Na závěr podal návrh na příští
ročník 2023 k zajištění více lavic k sezení.
Ad. 8.
a) Pavol Herda předvedl vizualizaci tabla Zasloužilých hasičů z našeho OSH, které má za úkol
evidovat veškeré bratry a sestry, kteří dosáhli tohoto záslužného titulu.
b) Dále informoval o svém přijetí do rady Historie a muzejnictví v Přibyslavi.
Ad. 9.
Předseda Okresní kontrolní a revizní rady František Kuchař informoval VV OSH o kontrole
hospodaření OSH, která byla shledána bez závad s tím, že:
a) Z kontroly byl vynechán autoprovoz, který proběhne v pololetí
b) Při kontrole členských příspěvků bylo zjištěno, že doposud nemají zaplaceny příspěvky
2 SDH
Ad.10.
a) Starosta Milan Vykydal,
a. vydal úkoly k zabezpečení účasti představitelů OSH na akcích, které budou pořádané
na našem okrese dne 2. července 2022:
-

Oslavy 135 let od založení SDH Olomučany (Kocour)
Oslavy 100 let od založení SDH Velenov (Herda)
Oslavy 150 let od založení SDH Vanovice (Vykydal)
I. kolo PS v Blansku (Kantor)

b. podal návrh k obnově polepu u dodávkového automobilu značky VW Transportér

c. přednesl prosbu o zapůjčení nůžkových stanů pro SDH Kořenec (žádost byla
schválena)
b) Tereza Tesařová,
a. upozornila na problém se zamykacím mechanismem a stavem vrat u garáže.
b. ohlásila zahájení možnosti k přihlášení se k dotaci na provoz.

Výkonný výbor ukončen v 17:00 hod.
Zpracoval dne 27. 6. 2022 Zdeněk Učeň, DiS.

Starosta OSH: Mgr. Vykydal Milan

ověřovatelka: Mgr. Bc. Tesařová Tereza

ověřovatel: Ing. Kakáč Zdeněk

