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Z á p i s 
z aktivu zasloužilých hasičů okresu Brno-venkov, 

který se konal 13. června 2018 od 10.00 hodin v Brně. 
 

Přítomni: Tesař Jiří, Beran Vladimír, Dragoun Josef, Hála Josef, Kyselák Ladislav,  
Pospíšil Jaromír, Pospíšilová Helena, Sukovatý Jiří, Švejda Ladislav, Fasora Jan. 
Švejdová Naděžda. 
Omluven: Gargula Josef. 
 
Program:  1. Zahájení, schválení programu aktivu. 
        2. Zhodnocení činnosti aktivu ZH při OSH Brno-venkov. 
        3. Informace z jednání aktivu ZH JM kraje. 
        4. Informace o činnosti OSH B-v. 
        5. Ozdravný pobyt ZH v Jánských Koupelích. 
        6. Zajištění podzimního setkání ZH JM kraje. 
        7. Diskuse. 
        8. Schválení usnesení a závěr. 
 
1. Aktiv zahájil předseda br. Jiří Tesař. Připravený program přítomní jednomyslně schválili. 
V úvodu aktivu přítomní minutou ticha uctili památku zemřelého ZH br. Karla Štrobla.  
 
2. Aktiv ZH OSH Brno-venkov má 14 žijících členů (13 mužů a 1 žena). 16 nositelů titulu 
zemřelo. Ozdravného pobytu v Jánských Koupelích se v minulém roce z okresu Brno-venkov 
zúčastnilo pouze 7 členů. Je třeba zvýšit účast, aby byla plně využita kapacita zařízení. 12 
členů z okresu Brno-venkov se zúčastnilo podzimního setkání ZH JM kraje v Kozlanech – 
okres Vyškov. 
Účast ZH na akcích OSH Brno-venkov a akcích místních nelze hodnotit, protože jejich účast 
není registrovaná. 
Uzávěrka na přihlášení ZH k ozdravnému pobytu je 3. srpna 2018. 
 
3. Informaci podal br. Švejda. 
5. 12. v Hostimi byl aktiv ZH JM kraje. Vedoucí br. Tesař se aktivu nezúčastnil pro obtížnou 
dostupnost veřejnou dopravou a také z rodinných důvodů. Byla zde projednána činnost ZH 
kraje. Do 31. 3. byla možnost zakoupit medaili vydanou k 100. výročí založení republiky. 
Možnost nebyla využita. 
Hodnocení organizačního zabezpečení a průběhu podzimního setkání ZH kraje v Kozlanech 
bylo negativní.  
Termín ozdravného pobytu v Jánských Koupelích byl potvrzen. Ve čtvrtek – kulturní večer, 
místo zájezdu není dosud stanoveno, bude zastávka v nákupním centru. 
12. 7. bude ve Svatobořicích příští jednání krajského aktivu ZH. 
Hejtman JM kraje mění postoj k dobrovolným hasičům. Zlepšuje se podpora kraje jejich 
činnosti. 
Negativně byla zhodnocena akce Brno – výstaviště. 
Br. Švejda doporučil přítomným účast na oslavanských slavnostech 8. září 2018. 
 
4. Pracovnice sekretariátu s. Zapulová informovala o organizačním dopadu nařízení 
parlamentu EU č. 679/2016 na činnost SH. Zpracovává se nová evidence členů. Do konce 
roku bude provedena výměna čl. průkazů. 
S činností OSH Brno-venkov nebyli přítomní seznámeni z důvodu absence starosty OSH. 
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5. Přihlášky byly rozeslány členům e-mailem. Doprava vlastní, pokud by použil účastník 
pobytu vlak, bude z Vítkova použito osobní auto. Příjezd účastníků je stanoven do 13 hodin. 
Je třeba využít kapacitu zařízení. 
 
6. Podzimní setkání ZH JM kraje bude letos 10. listopadu ve Tvarožné. Pro finanční pokrytí 
akce je třeba získat sponzory.  
Organizační přípravou setkání se bude VV OSH Brno-venkov zabývat na jednání VV OSH 
v měsíci září. 
 
7. V diskusi přítomní projednávali současné úkoly a činnost hasičů v OSH Brno-venkov. 
 
8. Na jednání aktivu byl členům předložen tento návrh na usnesení: 
Aktiv ukládá: 
- vedoucímu aktivu: 
podílet se spolu s VV a členy aktivu na organizačním zajištění a zdárném průběhu 
podzimního setkání ZH JM kraje ve Tvarožné, 
- členům aktivu: 
podílet se na organizační přípravě a průběhu setkání ZH ve Tvarožné, 
zúčastnit se tohoto setkání, 
podílet se na činnosti SDH a obcí. 
Předložený návrh na usnesení byl přítomnými jednomyslně schválen. 
 
Vedoucí aktivu poděkoval přítomným za účast na jednání, za činnost pro hasiče a aktiv 
ukončil. 
 
 
 
   Zapsal:  Josef Dragoun. 
 
 
 


