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

Zubatého 1, 614 00 Brno 

 

ZÁPIS č. 22 
 

 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov ze dne 4. 5. 2017, které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1, 
614 00 Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni: Gargula Josef, Jiří Bajer, Petr Pejřil, Machanec Zbyněk, Kožnárek Jaroslav, Jana Štelclová, Renata Zbořilová, 
Musílek Jaroslav, Mgr. Weis Milan, Fojtík Karel 
Za OKRR: omluven - Mazzolini Jindřich 
Omluveni: Bc. Trtoňová Lucie, Kocáb Jan, Hradílek Tomáš, Malášek Libor, Šmerda Jaroslav, 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
Host: plk. Ing. Petr Svoboda ředitel územního odboru - pověřen zastupováním ÚO Brno-venkov 
 
Zasedání bylo svoláno jako řádné 
 
Program: 
1) zhodnocení průběhu 1. kola soutěže v PS 
2) kontrola plnění úkolů OZ 2. kola soutěže v PS 
3) kontrola plnění úkolů OZ okresního kola Plamen a dorostu 
4) vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí 
5) úprava rozpočtu 2017 podle přidělených dotací  
6) došlá a odeslaná pošta 
7)organizační a osobní záležitosti 
 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Josef Gargula dle plánu práce. 
 
 Informace z vyšších orgánů 
- školení funkcionářů OSH Přibyslav zúčastnil se j. Gargula J. Štelclová 
- školení hospodářů a OORM v Přibyslavi – H. Zapulová a P. Pejřil 
- Shromáždění starostů OSH ČMS Přibyslav – změna stanov, úpravy statutár ní orgán SDH,OSH,KSH 
- změna revizor účtu SDH – jen 1 revizor, ale až od roku 2020 
- nový výstrojní řád 
- změna ve vedení Trnavského kraje a nový prezident DHZ SR 
- pozvání starostky do Prahy  KSH JMK na jednání s premiérem a ministrem vnitra 
- 3. 6. 2017 se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonu Z PYROS – vstup pro děti zdarma 
- účast hasičské pouti:  Sv. Hostýn, Křtiny,  
- 6. 5. 2017 Brno-Tuřany- pozvánka na sobotní krajskou pouť 
- 3. 6. 2017 při akci PYROS na výstavišti proběhne den záchranářů v pavilonu Z , - soutěž TFA , - dětská soutěž TFA , 
ukázky všech složek IZS 
 
1) Zhodnocení průběhu I. kola soutěže v PS 
- I. kolo okrsek č. 1 – postupující družstva na okresní kolo 
- 7. 5. okrsková soutěž okrsku č. 3. 
- poháry jsou koupené, vyzvedne a zakoupí dárky pro 1. – 3. místo - PEJŘIL  
- pití, tatranky - GARGULA 
- strava na sobotu a neděli – závodníci a rozhodčí -ŠTELCLOVÁ 
- pomazánka na sobotu pro rozhodčí- ZBOŘILOVÁ 
 
2) Kontrola plnění úkolů OZ 2. kola soutěže v PS  
- školení rozhodčí PS – aktuální seznam 
 
 
3) Kontrola plnění úkolů OZ okresního kola Plamen a dorostu  
- OZ Plamen a OZ dorostu je schválený a okrsky dodají členy na chystání hřiště 
- 20. - 21. 5. časomíra z okresu Blansko 
 
4) Vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí 
- diplomy i peníze na drobné dárky jsou nachystány 
- krajského vyhodnocení POOD, uskuteční se 19. 4 2017 za účasti zástupců jednotlivých OSH kraje a výsledky jsou již 
zveřejněny na stránkách KSH JMK 
- vyhodnocení proběhne 3. 6. na výstavišti při akci PYROS 
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5) Úprava rozpočtu 2017 podle přidělených dotací 
- rozpočet byl upraven na základě dotace z MV, dotace z MŠMT a KSH JMK nejsou dosud známy 
Dotace z JMK zatím nejsou schváleny zastupitelstvem JMK 
 
6) Došlá a odeslaná pošta 
Došlá pošta 
- přestupy pro kategorii Požární sport 
- materiály k dotaci MV na rok 2017 
- nový web SH ČMS 
- OZ pro kategorii přípravek – 28. 5. 2017 v Hrušovanech u Brna 
- pozvánka a setkání zástupců hasičských sborů HO Rosice 
- poptávka na převlečné dresy pro útok CTIF a startovní čísla 
- obnova antiviru ESET 
- pozvánka SDH Dolní Kounice na 46. ročník soutěže O putovní proudnici a I. kolo PS HO Ivančice 
- pozvánka SDH Sokolnice na soutěž TFA – Železný saňař 
- pozvánka ORM Kraje Vysočina na VI. ročník soutěže Šedesátky Vysočiny 
Odeslaná pošta 
- veškerá pošta, která přijde e-mailem na OSH Brno-venkov je rozeslána do SDH, VV a okrsky včetně pozvánek  
na soutěže  
a výročí SDH 
- objednávka převlečných dresů pro útok CTIF a startovních čísel 
- objednávka prodloužení antiviru na 3 roky 
 
7) Organizační a osobní záležitosti 
Hana Zapulová 
- ročenky z roku 2016 
- průkazky – celý sbor + foto a budou se laminovat 
- zakoupení nové řezačky 
- vstup do evidence i pro SDH po schválení VV OSH Brno-venkov 
- přihlášeno jedno družstvo dorostu 
- jednotlivci dorost - překážky Židlochovice 
Petr Pejřil 
- chystání sobotních závodů až v sobotu v 7 hod. ráno všichni členové VV OSH účast nutná 
- chystání na neděli v sobotu po závodech Plamen 
- změna příjezdu družstev – zahájení soutěže Plamen v sobotu v 10.30 hod. změna bude rozeslána na sbory 
- vše ostatní se vyzvedne na Zubatého v a středu 16.5. 
Renata Zbořilová 
- Akce osvobození Brna 1945 
- 13. 5. 2017 – I. kolo v PS a soutěž O putovní proudnici 
Zbyněk Machanec 
- historická technika SDH Pozořice 
Jaroslav Kožnárek 
- materiál pro prevenci, návrh tisku i pro OSH Brno-venkov cena 5 000 Kč - první pomoc velikost A5 
- zdůvodnění vyznamenání pro SDH Kanice 
Weis Milan  
- návrh organizace Okresního kola přípravek 28. 5. 2017 Hrušovany u Brna - OZ  
- časomíra 
- webové stránky, odborná rada represe - uveřejnit  rozhodčí PS bez telefonů  
- možnost tréninku na tartanovém hřišti v Židlochovicích ZŠ – jsou zde umístěny i překážky 
- další postup skartační komise 
Karel Fojtík 
- zhodnocení školení revizorů v Zastávce - evidence majetku 
Petr Pejřil 
- krajské kolo Plamen – Blansko, rozhodčí každé OSH dodá 4  
- počet družstva starší žáci Plamen 
Jaroslav Musílek 
- proběhla soutěž v Kuřimi 23. 4. – Liga mládeže 
- akce čarodějnice s hasiči 
Jana Štelclová 
- školení Přibyslav 
- dopravní den 
- pálení čarodějnic  
- návštěva hejtmana JMK a zahájení stavby nové hasičské zbrojnice v Těšanech 
 
Host: plk. Ing. Petr Svoboda ředitel územního odboru - pověřen zastupováním ÚO Brno-venkov se představil členům 
VV OSH Brno-venkov a nastínil svoji spolupráci se  SH ČMS a OSH Brno-venkov. 
Představil také pilotní projekt výjezdových jednotek, stáže a velitelské dny. 
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VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 
SDH Ocenění Jméno 
Silůvky ČU OSH Pavel Dvořák, Rostislav Cesar, Jiří Průša, Josef Šedrla, Květoslava 

Dvořáková 
Kanice VM 10 Oldřiška Petlachová, Lukáš Láník, Vladimír Kalivoda, Vlastimil Minařík 
 ČU OSH Alois Hamerský, Jan Krs, Jiří Minařík, 
 ZPP Vlastimil Minařík, Lukáš Láník, Vladimír Kalivoda 
 ZZ Jaroslav Kožnárek, Petr Petlach 
 Medaile za 

Mezinárodní 
spolupráci III. stupně 
(Rakousko) 

Anton Jarmer, Alfred Scheuringer, Alexander Mattausch, Josef Kührer, 
Ferdinand Mayer, Josef Trimmel 

 Medaile za 
Mezinárodní 
spolupráci I. stupně 
 

Adolf Huber  (Rakousko) 

  . 
 
 
Příští zasedání VV OSH se bude konat za účasti starostů okrsků 1. 6. 2017 od 15.00 hod. v zasedací místnosti  
KŘ HZS JMK. 
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.30 hod. 
 
 
    Zapsala                                                                                                                                             Předsedající 
Jana Štelclová  v. r.                                                                 .                                                         Josef Gargula v. r. 


