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

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 

ZÁPIS č. 42 

 
 
ze zasedání VV OSH Brno-venkov dne 2. 5. 2019, které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, 
Zubatého 1, Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni: Gargula Josef, Bajer Jiří, Štelclová Jana, Fojtík Karel, Bc. Trtoňová Lucie, Mgr. Weis Milan, 
Kožnárek Jaroslav, Machanec Zbyněk, Kocáb Jan, Malášek Libor, Pejřil Petr, Montag Jan,  
Zbořilová Renata, 
Omluveni Mazzolini Jindřich, Šmerda Jaroslav, Musílek Jaroslav, 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
 
Zasedání bylo schváleno jako řádné. 
Program: 
1) kontrola plněných stálých bodů 
2) informace z jednání OSH a vyšších orgánů SH ČMS 
3) projednání organizace okresní kola, P S a Hry Plamen  
4) došlá o odeslaná pošta 
5) organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula . 
1) kontrola plněných stálých bodů 
- zápis z minulého jednání VV 
 
2) informace z jednání OSH a vyšších orgánů SH ČMS  
- školení představitelů OSH Přibyslav 
- vystupování starostů a představitelů sborů na veřejnosti 
- ekonomika a účetnictví 
- shromáždění starostů 13.4. Přibyslav – informace o bodech jednání 
- návrh změn ve stanovách SH ČMS 
- revizor SDH ,OSH, KSH 
- KSH JMK bude pořádat sjezd SH ČMS 11. 7. 2020 v Brně na výstavišti- rotunda pavilonu A 
- organizace sjezdu, program 
- 14. 3. 2020 – volby OSH Brno-venkov místo Hornický dům Zbýšov u Brna 
- okresní časomíra je odzkoušená a funguje 
- nákup startovací pistole 
- nákup nové baterie na okresní stroj PS 12  
- nákup počítače do kanceláře 
- stav členské základny OSH Brno venkov k 31. 12. 2018 je 4072 členů a 70 sborů 
 
3) projednání organizace okresní kola , PS a Hry Plamen 
- přihlášky na dorost 18.5. Hrušovany u Brna, strava zajistí   SDH Hrušovany 
- přihlášky Hry Plamen 25.5. Přísnotice  - sklopné terče, strava zajistí Štelclová  
- přihlášky PS 26. 5.  Přísnotice -nástřikové terče, strava zajistí SDH Přísnotice   
- objednat zdravotnický dozor u ČČK na 25. a 26. 5. do Přísnotic – zajistí Štelclová 
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4) Došlá a odeslaná pošta 
- veškerá pošta, která je e-mailem zaslána na OSH Brno-venkov, je obratem rozeslána do SDH, VV a 
okrsky včetně pozvánek na soutěže a výročí SDH.  
 
6) Organizační a osobní záležitosti 
Jaroslav Kožnárek  
- pálení čarodějnic 
- soustředění mladých hasičů 
- výcvik ve školící m středisku Tišnov  
Lucie Trtoňová  
- pálení čarodějnic 
- potvrzení rezervace na 14. 3. 2020 Hornický dům Zbýšov u Brna zasedání představitelů sborů OSH  
- 13. 4. otevření klubovny  
- železný šrot  
- výročí okolních sborů a prezentace v novinách Čebín 
Karel Fojtík  
- soutěž v Přísnoticích  
- okrskové kolo v Moutnicích 
Milan Weis 
- dráha je nachystaná 
- jarní kolo ligy mládeže v Přísnoticích 8. 5. 
- zajistit časomíru, aby fungovala na obě varianty 
- akce v základní škole proběhne 24. 5. 
- školení rozhodčí mládeže  
- skartační komise   
Renata Zbořilová 
-11. 5. 1 kolo v PS  
-18. 5. Putovní proudnice – soutěž 
-26. 5. Kounice v pohybu 
22. 6. SDH Ivančice – výročí 
Jiří Bajer  
- zájezd sboru do Harrachova 
- pálení čarodějnic  
Jana Štelclová 
- zájezd sboru na muzikál Muž se železnou maskou 
- vyhlášení soutěže JMK stavba roku 2018 Hasičská zbrojnice Těšany 3. místo  
- dopravní den – všechny složky IZS 
- pálení čarodějnic  
- charitativní akce pořádaná v Těšanech CHARITY DAY 
- výjezdní zasedání VV OSH Brno-venkov - informace bude upřesněna, na příštím VV bude 
projednán.  
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

   

 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 6. 6. 2019 od 15.00 hod.  
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 16.15 hod. 
 
        Zapsala                                                                                                  Předsedající 
Jana Štelclová v. r.                                                                                     Josef Gargula v. r. 


