
                                                 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
                                                    Okresní sdružení hasičů Brno-venkov

      Zubatého 1, 614 00 Brno

ZÁPIS
č. 5 ze zasedání VV OSH Brno-venkov ze dne 13. 10. 2015 které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1, 
614 00 Brno od 15.00 hod. se zástupci okrsků.

Přítomni: Josef Gargula, Jiří Bajer, Jana Štelclová, Renata Zbořilová, Fojtík Karel, Kocáb Jan, Bc. Trtoňová Lucie, Mgr.
Weis Milan, Hradílek Tomáš, Petr Pejřil, Libor Malášek, Kožnárek Jaroslav

Zástupci okrsků: č. 1 – Bajer Jiří, č. 3 – Ing. Pospíšil Roman, č. 4 - Ambrozek Antonín, č 6. – Růžička František,
č. 2 – Vašulín Jan, č. 9 - Montag Jan, č. 11 – Malášek Libor, č. 8 - omluveni.

Omluveni: Komosná Lucie, Buchálek Josef, Šmerda Jaroslav,

Hosté -  zástupce JMK p. JUDr. A. Osvald, Jaroslav Musílek

Inspektor OSH: Zapulová Hana

Za OKRR: Mazzolini Jindřich

Zasedání bylo svoláno jako řádné

Program:
1) Kontrola plnění úkolů usnesení VV OSH a OR
2) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS
3) Zhodnocení ZPV a školení mládeže 
4) Došlá a odeslaná pošta
5) Organizační příprava shromáždění zástupců sboru 
6) Organizační a osobní záležitosti
7) Příprava příštího zasedání VV OSH

Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Josef Gargula dle plánu práce. Dříve, než přečetl program dnešní schůze,
seznámil přítomné o rezignaci členky VV OSH Brno-venkov.

Dobrý den bratři a sestry,
Žádám o uvolnění z funkce členky výkonného výboru OSH Brno -venkov. Důvodem je nové zaměstnání a pracovní
doba mi bohužel neumožňuje účast na jednáních. Proto budu ráda, když schválíte mé uvolnění a získáte tímto nového
člena, který bude mít více volného času nežli já. 
S pozdravem
Lucie Komosná  v. r.
12. 10. 2015 v Újezdě u Brna

Po přečtení této rezignace vyzval pana Jaroslava Musílka z SDH Kuřim, který při shromáždění delegátů sborů OSH Brno
-venkov měl v pořadí nejvíce hlasů, zda má zájem se stát členem výkonného výboru. Pan Jaroslav Musílek potvrdil, že
se stane členem VV OSH Brno-venkov.
VV Brno-venkov hlasoval o přijetí nového člena pana Jaroslava Musílka – všemi hlasy byl přijat.
Starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula přivítal nového člena a odstupující člence poděkoval za její práci pro OSH
Brno-venkov.

Starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula předal plaketu s poděkováním za práci ve výkonném výboru OSH Brno-venkov
za minulé volební období panu Janu Montagovi.

1) Kontrola úkolů z minulého zasedání
-  zaplacená  faktura  restaurace  „Korok“  za  shromáždění  delegátů  Brno-venkov  v roce  2015,  dosud  nebyla  zaslána
faktura od firmy „Korok“

2) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS
- Starosta okresu Brno-venkov informoval členy VV 



- registrace na okresu Brno-venkov nedodaly sbory – Litostrov, Rudka a Podolí
- MČR v PS 26. - 28. 8. 2016 v Brně - příprava, schůzka s představiteli HZS a SH ČMS
- účast na pohřbu p. Zdenka Hanáka v Břeclavi
- plán práce na rok 2016
- ustanovení inventarizační komise předseda- J. Mazzolini, členové – M. Weis, J. Musílek
- 24. 10. 2015 proběhne shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
-příprava a možnost odvozu autem OSH Brno-venkov na krajské zasedání Zasloužilých hasičů do Velkých Opatovic
- hasičské noviny zhodnocení článků

3)   Zhodnocení ZPV a školení mládeže 
- poděkování všem, kteří připravili a účastnili se letošního ZPV v Hostěnicích, které bylo hodnoceno velice kladně
- letošní školení vedoucí mládeže bylo hodnoceno také velice kladně, poděkování také všem, kteří připravili toto školení
a nedělní zdravotnický kurz byl hodnocen jako nejlepší. Účastníci byli vyzváni o písemné zhodnocení tohoto kurzu a
tyto postřehy budou umístěny na stránkách OSH Brno-venkov.

4)   Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta
- parte pana Stanislava Kališe z Oslavan
- pozvánka na výroční zasedání zasloužilých hasičů dne 17. 10. 2015 ve Velkých Opatovicích a program
- leták a cenová kalkulace trička s potiskem
- školení – kurz na vodě SDH Strachotín 7. 11. 2015
- potvrzení o zápůjčce zasedací místnosti na 13. 11. 2015 
- žádost o zaslání kopie přihlášek a výsledkových listin z okresních kol soutěží SH ČMS v roce 2015, z těchto podkladů
bude zpracována celková evidence členů SH ČMS, kteří se zúčastnili sportovních postupových soutěží SH ČMS
- pokyny k čerpání a vyúčtovaní dotací volnočasových aktivit
- propozice a schválené změny k Požární Ochraně očima dětí pro rok 2016

Odeslaná pošta
- SH ČMS – registrace sborů

5) Organizační příprava shromáždění zástupců sborů
-  Shromáždění  se  uskuteční  ve  velké zasedací  místnosti  KŘ  HZS  dne  13.  11.  2015  v 16  hod.  Ústroj:  vycházkový
stejnokroj. 

6) Organizační a osobní záležitosti
Okrsek č. 2 Jiříkovice  - Vašulín Jan
- prevenci provádí p. Lengál
- výročí 125 let SDH Podolí
- výročí115 let SDH Ponětovice 
- výročí 85 let SDH Bedřichovice 
- soutěže Ponětovice Kobylnice, Blažovice 
- Jiříkovice a Podolí společně práce s dětmi
- 4. ročník okrskové soutěže proběhne 27. srpna
- provádí se školení jednotek a dovybavují se jednotky technikou

Okrsek č. 1 Pozořice - Bajer Jiří
- 10. 5. 2015 proběhla soutěž TFA ve Viničních Šumicích
- výročí 120let SDH Ochozu Brna 
- výročí 130let SDH Pozořice 
- výročí 120let SDH Kovalovice
- noční soutěž SDH Mokrá
- soutěže Tvarožná, Mokrá, Řícmanice, Sivice, Kanice
- SDH Velatice – žehnání nového praporu
- pořádání ZPV v Hostěnicích

Okrsek č. 9 Svatoslav - Montag Jan
- všechny sbory - ostatkové zábavy, pochůzky po obcích, hodové zábavy 
- sběr elektroodpadu, sběr železného šrotu
- výhrady k zastoupení okrsků členy VV OSH
- zprávy z výboru OSH zasílat starostům okrsku
- špatná informovanost na stránkách OSH
- úvahy některých SDH o přechodu k MHJ
- zápisy dodávat do týdne na stránky OSH
- starosta OSH odpověděl na dotazy starosty okrsku č. 9 p. Montaga



Okrsek č. 6 Oslavany – Růžička František
- pohřeb bratra Kališe
- setkání klubu historické techniky v Oslavanech
- výročí 110 let SDH Ketkovice
- výročí 120 let SDH Oslavany, železný hasič, neckyáda
- Nová Ves – traktoriáda
- Neslovice pořádají výstavy, ukázky historické techniky
- Senorady – školení velitelé a strojníci
- Čučice – pořádání soutěží
- noví členové sboru v Neslovicích navrhují přechod k MHJ

Okrsek č. 4 Dolní Kounice – Ambrozek Antonín
- pohřeb bratra Ferdinanda Šrámka
- práce s dětmi, soutěže
- soustředění mladých hasičů
- začínají v okrsku pracovat s dětmi – přípravka
- ostatky, noční soutěž, hody, dětský den
- divadelní spolek SDH Hlína nastudoval novou hru Tři bratři
- údržba techniky a opravy požárních zbrojnic
- požární asistence u rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně
- úklid na židovském hřbitovu
- oslavy SDH Němčice nový prapor, žehnání stroje
- sběr elektroodpadu
- rekonstrukce hasičských zbrojnic a žádosti o přidělení techniky, obnova
- vzpomínání akce k výročí konce války

Okrsek č. 3 Žatčany – Ing. Pospíšil Roman
- výročí 130 let SDH Újezd u Brna 
- sbory na okrsku pořádají, soutěže, ligy, okresní kolo, memoriál
- všechny sbory, které mají družstva dětí, jsou aktivní 
- problémy s družstvy, která se nechtějí účastnit postupových soutěží 
- proběhlo školení mládeže v Těšanech 
- na schůze okrsku pravidelně dojíždí i velitel PS Židlochovice
- proběhla v okrsku registrace 

Okrsek č. 11 Čebín – Malášek Libor
- práce s dětmi a účast některých na soutěžích na Vysočině
- oprava hasičské zbrojnice v Drásově
- účast na oslavách s historickou technikou
- pořádání závodů, kulturních akcí

Host - zástupce JMK -  JUDr. A. Osvald
- memorandum rozšířit, obnovit
- dotace z JMK na OSH a KSH přijdou do konce října
- individuální dotace – žádosti průběžně během celého roku
- žádosti na opravy, rekonstrukce, nové hasičské zbrojnice do 28. 2. 2016
- připomínky k webovým stránkám 
- Starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula poděkoval za podporu a přízeň hejtmanu Jihomoravského kraje.

7)   Příprava příštího zasedání VV OSH
Příští zasedání VV OSH se bude konat  13. 11. 2015 od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti KŘ HZS JMK. Ústroj:
vycházkový stejnokroj.

VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání
SDH Ocenění Jméno

Babice nad Svitavou VM 10 Hruška Marek, Kheilová Eliška, Prachař Richard, Procházka Libor ml., Starý Marek

VM 50 Procházka Josef

Dolní Kounice VM 20 Kratochvíl Daniel, Lampír Lubomír, Horáček David, Zbořil Tomáš

VM 30 Macík Jaroslav, Matuška Milan

Hostěnice ČU OSH Horák Vojtěch

VM 40 Horák Vojtěch



Lelekovice VM 20 Fiala Jan

VM 60 Kyselák Ladislav

Moutnice Za záchranu života Springinsfeld Pavel, Formánek Martin

Tvarožná VM 10 Machanec  Zbyněk,  Ondráčková  Žofie,  Ryšavá  Helena,  Šimková  Marie,  Ondráčková
Iveta, Pejřilová Michaela,Ing. Ryšavá Marie

VM 20 Doležal Vlastimil

VM 30 Ondráček Petr

VM 40 Řičánek Jan, Brzobohatý Jan, Kaláb Rudolf, Severa Miroslav, Bajer Jiří, Šmerda Miloslav,
Daněk Josef

Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.45 hod.

                            Zapsala                                                                                                   ověřila
                     Jana Štelclová v. r.                                                                              Hana Zapulová v. r.


