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

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 

ZÁPIS č. 43 

 
 
ze zasedání VV OSH Brno-venkov za účasti starostů okrsků dne 6. 6. 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, Malášek Libor, Šmerda Jaroslav, Musílek Jaroslav,   
Omluveni Mazzolini Jindřich, Montag Jan, Zbořilová Renata, Pejřil Petr, Machanec Zbyněk, Kocáb 
Jan, 
Okrsek 1. Bajer, 2. Vašulín, 6. Růžička, 8. Valoušek, 11. Malášek 
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) zhodnocení I a II kol Plamene a PS 
4) vyhodnocení okresního a krajského kola PO očima dětí a předání odměn 
5) úprava rozpočtu 
6) OZ na podzimní závody ZPV 
7) došlá o odeslaná pošta 
8) 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  
- Pyros – setkání se starostou sdružení 
- zápis do kroniky 
- výročí SDH – rozdělení mezi členy VV 
- přestup sborů z kraje Vysočina do JMK  
Libor Malášek jednal s níže uvedenými sbory a přednesl žádost  
- žádost sborů z okresu Žďár nad Sázavou do okresu Brno -venkov  
Dolní Loučky, Horní Loučky, Tišnovská nová Ves, Skryje, Kaly, Újezd u Tišnova, Žďárec, Říkonín, 
Rojetín a Kuřimské Jestřebí. 
Přestup k 1. 1. 2020 do okresu Brno-venkov. 
Žádost musí podat jednotlivé sbory, každý sbor samostatně. 
VV OSH Brno – venkov na podzimním zasedání představitelů sborů tyto žádosti projedná. 
- žádost o znovuobnovení SDH Padochov -VV  OSH Brno – venkov souhlasí 
  
3) zhodnocení I a II kol Plamene a PS 
Okrskové kola, účast a postupující sbory - zhodnotil starosta Josef Gargula  
Okresní kolo hry Plamen - zhodnotil Milan Weis  
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Okresní kolo PS – muži, ženy – zhodnotil Jiří Bajer 
 
4) vyhodnocení okresního a krajského kola PO očima dětí a předání odměn 
- OORP provedla vyhodnocení a její vedoucí Jaroslav Šmerda požádal členy VV o důstojné předání 
odměn a poděkování účastníkům této celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí. 
Členi VV si rozdělili účastníky dle okrsků. 
5) úprava rozpočtu 
- přidána dotace MV na provoz odborných rad 
- úprava dotace MŠMT na vzdělávání a volnočasovky 
- dotace z MŠMT dosud nebyla přidělena 
 
6) OZ na podzimní závody ZPV 
- OZ – ZPV 5. 10. 2019 v 9:00 hod. Zbýšov u Brna – areál místního koupaliště 
- čas příjezdu dle startovních čísel, která budou po nahlášení hlídek včas vyvěšeny na stránkách 
OSH Brno -venkov  
- zdravotní služba ČČK 9.00-15.00 objednat – zajistí Štelclová Jana 
 
7) došlá o 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  
- ÚORP-vyhodnocení PO očima dětí, problémy s diplomy 
- změna v legislativě 
- témata na rok 2020 PO Očima dětí  
- nový zákon o PO byl přesunut na rok 2021 
Karel Fojtík  
- příprava dráhy  
- dětský den 
- okresní kola organizace 
Milan Weis 
- žádost o zapůjčení překážek požární útok CTIF okresu Břeclav 
- zapůjčení překážky pro SDH Lískovec na trénování v Hrušovanech 
- hadice do džberovek – dodá Gargula 
– zakoupení štítkovače – zajistí Weis 
- okresní kolo přípravek – občerstvení a ceny zajistí SDH Hrušovany u Brna 
Jiří Bajer  
- zájezd sboru do Harrachova 
- pálení čarodějnic  
Jaroslav Musílek  
- soutěž v Kuřimi 
Jaroslav Šmerda 
- poděkování členům OORP za vyhodnocení a pomoc při PO očima dětí 
- výjezdní zasedání VV OSH Brno-venkov - informace a program bude upřesněn a rozeslán do 
konce června pro účastníky 
Jana Štelclová 
- charitativní akce pořádaná v Těšanech CHARITY DAY 
- Těšanská stopa  
- zakoupení nového zásahového vozidla CAS 24 
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- výročí 120 let SDH Nosislav-předání ocenění PO očima dětí 
- mimořádná schůze SDH Nesvačilka a předání ocenění členům sboru 
- elektroodpad a sběr železného šrotu 
Okrsek č. 11 Malášek  
- sbory v okrsku fungují  
- změny v okresu Žďár 
Okrsek č. 8 Valoušek 
- sbory pořádají plesy, pálení čarodějnic, odpoledne pro děti, lampionový průvod cvičení sv. 
Floriána 
- soutěže, memoriál F. Šrámka  
- školení zásahových jednotek, údržba techniky 
- oprava budovy v areálu JZD pro sbor a chasu – SDH Přibyslavice   
Okrsek č. 6. Růžička  
- změna starosty v SDH Nová Ves  
- plánované akce proběhly  
- pozvánka na neckyádu do Oslavan 
- znovuobnovení sboru v Padochově 
- klub historické techniky v Oslavanech  
- hasičské muzeum otevřeno od 9.00-17.00 
Okrsek č. 2. Vašulín 
- 12. 2. VH okrsku  
- návrh do voleb člen VV OSH 
- ostatkový průvody  
- soutěže 
- hasičská pouť 
- hody sv. Floriána 
- neúčast mužů na II kole 
 
Dovolená v kanceláři OSH 1. 7. – 12. 7. 2019. 
 
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

SDH Ocenění Jméno 

Prace ČU OSH David Paleček,  

 ZPP Lubomír Paleček, Zdeněk Paleček,Stanislav Čandrla 

 ZZ Antonín Burian, Pavel Buchta 

Měnín ČU OSH Jaroslav Florian 

 ČU KSH Josef Novotný 

 Medaile sv. Floriána Zdeněk Chudáček 

 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 5. 9. 2019 od 15.00 hod.  
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.15 hod. 
 
        Zapsala                                                                                                  Předsedající 
Jana Štelclová v. r.                                                                                     Josef Gargula v. r. 


