
Zasedání VV OSH Brno-venkov konané dne 5. 5. 2021 

v Hasičské zbrojnici v Těšanech od 16.00 hodin 
 

Přítomni: Štelclová Jana, Pejřil Petr, Ing. Pospíšil Roman, Zbořil Tomáš, Kožnárek Jaroslav, Bajer Jiří,  
Mgr. Weis Milan, Malášek Libor, Machanec Zbyněk, Gargula Josef, Šmerda Jaroslav, Musílek Jaroslav, 
Tomek Petr, Flodrová Jitka,  
OKRR: Krejčí Jiří 
ORHH: Kocáb Jan 
Omluveni: Trtoňová Lucie 
Zaměstnanec kanceláře: Zapulová Hana 
Hosté: Zborovský Miroslav – starosta obce Těšany 
 

1. Informace z vyšších orgánů 
- Schválený termín jednodenního sjezdu SH ČMS – 9. 7. 2021 – BVV Brno  
- – účast za OSH Brno-venkov - Štelclová Jana – starostka, Pejřil Petr, Ing. Pospíšil Roman, 

Kožnárek Jaroslav – náměstci. 
- 28. 5. 2021 zasedání starostů v Přibyslavi. 
- Doklady o hospodaření za rok 2020 v pořádku předány účetní. 
- HVP podána žaloba o údajném špatném hospodaření, proběhlo soudní řízení.  
- Dle vládního nařízení se postupně začíná rozvolňovat a bylo nutné vydání restrikcí k pořádání 

soutěží. 
- Doklady, které jsou dodány z vyšších míst jsou řádně založeny v kanceláři OSH Brno venkov, 

(doklady k rozdaným rouškám). 
 

- Rozdělení dotací z MV.  
- J. Krejčí navrhl seminář odbornosti ochrana obyvatelstva, zváží čerpání dotace i rada historie, 

prevence a represe. Koordinátorem semináře ochrany obyvatelstva byl navržen Petr Svoboda ve 
spolupráci s radou represe - T. Zbořilem. 

- Do 15. 5. 2021 zaslat žádost, které sbory chtějí připravovat tábory. 
- Pracovnice bude docházet do kanceláře 1xtýdně, a to ve středu. V případě potřeby je nutné si 

domluvit jiný termín. 
- Sbory, které se podílely na proticovidových opatřeních mají tuto skutečnost řádně zapsat do 

ročního hlášení. 
 

2. Postupové soutěže: 
- Plamen 29. 5. 2021 - Mokrá   
- PS + družstva dorostu 30. 5. 2021 - Mokrá 
- Dorost jednotlivci 5. 6. 2021 - Hrušovany u Brna 
- Kraj. kolo Plamen + dorost 12. 6. a 13. 6. 2021 OSH Hodonín 
 
Plamen 29. 5. 2021 Mokrá Horákov – zabezpečení 
Přihlášky do soutěže do 22. 5. 2021 – družstva nepřihlášená do tohoto data budou startovat na konci 
čas. rozpisu. 
Organizačně časový harmonogram jako ZPV, dle návratek a bude rozeslán na sbory a vyvěšen na 
webových stránkách OSH. Stravu OSH pro závodníky zajišťovat nebude. Pravidla soutěže dle 
směrnice Plamen, doprava vlastní. OSH zajistí mašinu + přetl. ventil, zbývající materiál vlastní. 
Disciplíny – PÚ, štafeta dvojic – hřiště, štafeta 4x60m – sportovní areál 
7.00 – příjezd rozhodčích 
8.30 – porada rozhodčích 
9.00 – začátek soutěže - 1.družstvo 15 min. před startem 
 
 

PS – muži, ženy + družstva dorostu 30. 5. 2021 Mokrá - zabezpečení 
Přihlášky do soutěže do 22. 5. 202.  
Disciplíny – pouze PÚ, štafeta 4x100m a 100m s překážkami nebude. 



Členové družstev dorostu si mohou napsat test a 100 m s překážkami zaběhnout v následujícím 
termínu pro dorost jednotlivci 5. 6. 2021 v Hrušovanech. 
Kauce za protest RD – 100,-, HR – 500,- 
9.00 – příjezd družstev 
9.15 – start prvního družstva 
 
Dorost – jednotlivci 5. 6. 2021, Hrušovany u Brna – zabezpečení 
Přihlášky do soutěže do 29. 5. 2021 
Zajistit zdravotní službu – Červený kříž. Materiál. Zabezpečení SDH Hrušovany u Brna. 
 
Rozpis rozhodčích disciplín: 
Velitel soutěže: Weis Milan – časomíra? 
Hl. rozhodčí: Machanec Zbyněk 
100m + dvojboj: Flodrová Jitka 
Testy: Zapulová Hana 
 
29. 5. 2021 – Plamen Mokrá-rozpis rozhodčích disciplín: 
 
Velitel soutěže: Machanec Zbyněk 
Hl. rozhodčí: Flodrová Jitka 
Časomíra: OSH Brno venkov / SDH Hrušovany 
PÚ: Pejřil Petr 
4x60m: Weis Milan 
Štafeta dvojic: Ryšavá Marie 
Sčítací komise: Pospíšil Roman 
Štáb: Výkonný výbor OSH Brno venkov 
Materiál. zabezpečení: SDH Mokrá 
 
30. 5. 2021 – PS Mokrá – rozpis rozhodčích disciplín: 
 
Velitel soutěže: OSH Mokrá 
Hl. rozhodčí: Flodrová Jitka 
Časomíra: OSH Brno venkov 
PÚ: Gargula Josef 
Sčítací komise: Pospíšil Roman 
Štáb: Výkonný výbor OSH Brno venkov 
Materiál. zabezpečení: SDH Mokrá 
 
3. Rozpočet na rok 2021: 
- zakoupení proudnic 
- školení PS 
- zakoupení propagačního materiálu na soutěže SH ČMS – vlaječky, nálepky, tašky, pera aj. 
- zakoupení nového mob. telefonu pro Hanku 
- pronájem kontejneru na soutěž. překážky 
- magnetická tabule se stojanem 
 
4. Diskuze: 
- SDH Tvarožná oslavy 130 let 
 
- 2. 10. 2021 pořádání ZPV – SDH Hlína 
 
 
- Weis M. – stále problém se vstupem na webové stránky OSH, ponechat vstup náměstkům ostatní 
členové možnost přístupu jako host na vložení např. zápisů. 
 



- Pospíšil R. – informoval o situaci, která v současné době probíhá na hřišti v Přísnoticích. Pracuje se 
na odvodnění hřiště a pokládka kabelů k el. časomíře. Dále požádal, pokud někdo posílá smuteční 
oznámení, tak aby bylo něco připsáno o zesnulém. 
 
- Krejčí J. – 19. 5. 2021 proběhne revizní kontrola 
 
- Machanec Z. – poděkoval za okrsek členům za účast na pohřbu. 
Tomek P. – Nabídl možnost v budoucnu pořádání ZPV v Dolních Loučkách a také tři aktivní lidičky 
do rady mládeže anebo jiné rady. 
 
- Malášek L. – začíná se rozbíhat činnost v SDH Štěpánovice- aktivní pomoc spoluobčanům 
v covidové situaci. 
 
- Zbořil T. – zrušen tábor, začíná se rozbíhat činnost sboru, prozatím proběhl sběr železného šrotu. 
 
Nafukovací andulák „Cyril“ je zapůjčen v SDH Sokolnice a je možno zapůjčení do sborů k názorné 
výuce nebo tréninku. 
 

Další termín výboru OSH Brno venkov 22. 6. 2021 v 16.00 Tvarožná – na hasičce. 
 
 
 
Výbor ukončen v 18.40 h.       Zapsala: Flodrová Jitka 
 
 

 
 
 
 
 

         


