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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Brno-venkov 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

 
ZÁPIS č. 34 

 
ze zasedání VV OSH Brno-venkov za účasti ze dne 13. 9. 2018, které se konalo v zasedací místnosti na KŘ 
HZS, Zubatého 1, 
614 00 Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni:  Bajer Jiří, Štelclová Jana, Mgr. Weis Milan, Fojtík Karel, Montag Jan, Zbořilová Renata, Bc. Trtoňová 
Lucie, Kožnárek Jaroslav, Šmerda Jaroslav, Musílek Jaroslav, Kocáb Jan, Machanec Zbyněk 
Omluveni:Omluveni:Omluveni:Omluveni: Gargula Josef, Malášek Libor, Petr Pejřil 
Za ZH OSH Brno-venkov: Tesař Jiří 
Za OKRR: Mazzolini Jindřich, 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
 
Zasedání bylo svoláno jako řádné. 
Program: 
1) kontrola plnění stálých bodů 
2) informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 
3) kontrola plnění úkolů  ZPV  
4) rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí 2018, dotace 
5) projednání činnosti odborných rad 
6) projednání školení odbornosti 
7) příprava výročního zasedání ZH JMK 
8) došlá a odeslaná pošta  
9) organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil náměstek starosty OSH Bajer Jiří dle plánu práce a omluvil starostu, který se 
pro nemoc nemohl zasedání VV zúčastnit. 
 
1) Kontrola plnění stálých bodů  
- zápis z minulého jednání VV 
 

2) Informace z činnosti OSH a vyšších orgánů Jiří Bajer  
- změna data VV z 6.9 na 13.9. 
- zasedání představitelů OSH a KSH JMK s ministrem vnitra p. Hamáčkem 
- pohřeb starosty SH ČMS Karla Richtra, účast zástupců OSH Brno -venkov  
- informace k připravované volbě nového starosty SH ČMS 
- Jaroslav Kožnárek zůstává jediný zástupce KSH JMK v ÚORP, rezignace předsedy KORP Špačka   
- zhodnocení krajského kola PS - Palacký vrh 
- poděkování všem kdo se podílel na přípravě a průběhu krajského kola 
- kritika termínů okresních a krajských kol 
- krajské kolo TFA v Jedovnici proběhne 22.9. 
- poděkování všem hasičům, kteří kandidují v komunálních volbách 2018 
- náměstek starosty Jiří Bajer slavnostně předal všem členům výkonného výboru OSH Brno – venkov  
Medaili k 100 letům založení republiky, kterou k této příležitosti vydalo SH ČMS 
 

3) Kontrola plnění úkolů a příprava na ZPV  
- zakoupení nových vzduchovek - 7 kusů,  
- vedoucí stanovišť si zajistí potřebný počet rozhodčí 
- změna v zapisování, sčítací komise 
- Hostěnice zajistí stravu pro rozhodčí a technickou četu  
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- odměny pro hlídky 
- startovní časy a výsledné časy budou vyvěšeny na webu OSH 
- zakoupení digitálních hodin na start 
- svačinu a pití pro rozhodčí zajistí  OSH 
- objednávka ČČK – zdravotnický dozor 
- vše ostatní se dořeší na VV 4.10. 
 

4) Rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí 2018, dotace 
- rozbor hospodaření bude předložen na příštím zasedání VV OSH 
- dotace na materiál pro SDH rozdělila rada mládeže na svém zasedání 
- dotace na volnočasové aktivity, ještě zbývá na rozdělení  
 

5) Projednání činnosti odborných rad  
- rada mládeže se sešla a rozdělila dotace pro jednotlivé sbory, které pracují s družstvy mladých hasičů 
- příprava školení mládeže v Těšanech 20. - 21. 10. 2018, lokomoce, objednávka tělocvičny. 
- rada prevence se nesešla – zařídila zakoupení vzduchovek 
- rada represe bude zasedat v říjnu 
 

6) Projednání školení odbornosti 
- školení vedoucích mládeže Těšany 20. - 21. 9. 
- sobota obnova stávajících vedoucí mládeže  
- sobota, neděle nový vedoucí mládeže 
- neděle lokomoce 
- zajištění prostoru tělocvičny, školy a strava pro účastníky 
 

7) Příprava výročního zasedání ZH JMK v Tvarožné 10. 11. 2018 
- finanční zajištění z dotace od JMK ,KSH JMK a OSH Brno – venkov, rozpočet 
- propagační materiály OSH Brno-venkov 
- výběr – tašky-  500ks, diář 2019 - 200 ks ,tužky - 300 ks - zajistí Renata Zbořilová 
             -dárkové balení regionálního piva 100 ks – zajistí Jaroslav Šmerda 
             - cimbálová muzika DONAVA – zajistí Jana Štelclová  
             -žádost o podporu akce Z H na okolní obce, reklamní předměty 
             -rada historie připraví malou výstavu do předsálí – zajistí Jan Kocáb 
 

8) Došlá a 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 
 

9)Organizační a osobní  
Jan Kožnárek 
- mistrovství záchranářů Tišnov 2018 
- Drager kamion trenažer nabídka 10 volných míst 
- SDH Kanice 15. 9. loučení s létem  
Weis Milan  
- liga mládeže 
- zasedal štáb ligy 
- závody Syrovice, Lelekovice 
Karel Fojtík 
- ukončení školního roku  
- ukončení prázdnin – přespání na hájence 
Zbyněk Machanec  
- informace o soutěži  Tvarožná a Mokrá 
- fungování dorostu na našem okrese i v okrese Vyškov 
Jana Štelclová 
- akce Pyrocar 
- účast na posledním rozloučení se starostou SH ČMS Karlem Richtrem 
- akce SDH Těšany, soustředění mladých hasičů, podzimní slavnosti 
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- nová hasičská zbrojnice získala v rámci soutěže JMK Vesnice roku Zlatou cihlu  
- příprava na komunální volby 2018 postavení kandidátky SDH Těšany 
-návrh na výjezdní zasedání VV OSH Brno – venkov v roce 2019 – termín 13. - 15. 9. 2019 
Jan Kocáb  
- zhodnocení Oslavanských slavností 
Jan Montag 
- 115 let Maršov  
- zájezdy pořádané SDH Svatoslav  
- dětský den Lažánky 
Lucie Trtoňová 
- v SDH Zbýšov se rozjíždí schůzky mladých hasičů 
- celní správa kontrola sboru 
- soutěž TFA 
Jaroslav Šmerda 
- účast na posledním rozloučení se starostou SH ČMS Karlem Richtrem 
- informace o zakoupení nových vzduchovek 
- návrh na vyřazení starých a nabídnutí k odprodeji za zbytkovou cenu – diskuse  
Renata Zbořilová  
- historické slavnosti města  
- soutěž o putovní proudnici  
 ZH OSH Brno – venkov - Tesař Jiří 
- informace k přípravě zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje 
- ozdravný pobyt za OSH Brno – venkov se ho zúčastnilo 11 zasloužilých hasičů 
Hana Zapulova 
- MHJ – SDH Zbýšov u Brna informace 
- pozvánka na schůzku hasebního obvodu Rosice – zúčastní se Jana Štelclová a Lucie Trtoňová 
- dovolená v kanceláři OSH Brno – venkov od 17. - 24. 9. 2018- vyvěšeno na webových stránkách 
- úprava konce úředních hodin pondělí a středa od 8. 00- 15.30 - vyvěšeno na webových stránkách 
 
 
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

SDH Ocenění Jméno 

Přísnotice ČU KSH Karel Fojtík, Pavel Pospíšil, Zdeněk Flodr 

Sivice VM 10 Alena Andersová, Vojtěch Brtník, Josef Fiala, Koudelková Klára, Jiří Levíček 

 VM 20 Jan, Brtník, Petr Kašík, Roman Krček, Jaromír Ondráček, Jiří Polach, Ondřej 
Šmerda, Martin Tampa 

 VM 30 Marta Koudelková 
 VM 40 Vladimír Filip, Stanislav Mrázek, Radomír Polach, Jan Smutný, Miroslav 

Řičánek, Petr Ryšavý 

 VM 50 Josef Doležel, Stanislav Smutný 
 ČU OSH František Fiala, Radek Chudiak, Martin Chládek, Jana Chudiaková,  

 ZPP Tomáš Buchta, Jana Kežlínková 
 ZZ Ivana Hanousková, Jiří Hégr, Jindra Levíčková, Vladimír Nezval, Jan 

Ondráček, Petr Ryšavý, Milan Polach 

 ČU KSH Pavel Levíček, Radomír Polach,  
 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 4. 10. 2018 od 15.00 hod.  
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17 30 hod. 
 
 
 
        Zapsala                                                                                                                                                 Předsedající 
Jana Štelclová   v. r.                                                       .                                                                        Jiří Bajer v. r. 


