
Zasedání VV OSH Brno-venkov, konané dne 15. 6. 2022 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti OSH, Zubatého 1, Brno  

 
 
Přítomni:  
Štelclová Jana, Pospíšil Roman, Kožnárek Jaroslav, Bajer Jiří, Trtoňová Lucie, Malášek Libor, Tomek Petr, 
Šmerda Jaroslav, Zapulová Hana  
Zástupci z okrsků: 
okrsek č. 1 – Jiří Bajer v. z., okrsek č. 2 – Jan Vašulín, okrsek č. 3 – Roman Pospíšil, okrsek č. 11 – Libor 
Malášek, okrsek č. 12 – Petr Tomek 
Omluveni: 
Pejřil Petr, Zbořil Tomáš, Flodrová Jitka, Weis Milan, Gargula Josef, Machanec Zbyněk, Musílek Jaroslav, 
Krejčí Jiří, zástupci okrsků č. 4 – 9 se omluvili. 
 

1. Zahájení:  
Starostka OSH Jana Štelclová přivítala všechny přítomné členy VV, starostu okrsku č. 2 – Jana Vašulína. 
 

Informace z vyšších orgánů: 
- od 1.1.2023 budou navýšeny odvody na ústředí SH ČMS na 100,- Kč/člen (dítě/dospělý)  
- nové vedení muzea v Přibyslavi 
- žádosti na tisk plastových průkazek - eyca@dh.cz 
- požadavek z ústředí SH ČMS - provádět důrazné kontroly při uplatňování úrazových pojistek – na 
www.dh.cz-pojištění je uvedeno jejich přesné určení a formuláře 
- zájemci o službu v KACPU se mohou přihlásit pouze u starostky KSH Bc. Jandové 
- 16. 7. 2022 - Závody o pohár starostky KSH v Brněnských Ivanovicích – muži, ženy 
- 6. 8. 2022 – Krajské kolo v PS, Palacký vrch 
- 7. 8. 2022 – Krajské kolo 60 m s překážkami - mladší, starší žáci, VUT, Palacký vrch, Brno 
- Elektrowin – sběr starých mobilů – odevzdání zajistí starostka OSH 
- Pyrocar se bude konat 18. – 19. 8. 2023 v Přibyslavi 
 

Od 1. 1. 2023 bude povinnost zřízení datových schránek pro všechny spolky s IČO. 
 

Dotace z MV na semináře OR jsou 5.000,- Kč nižší – nutné dodat zápisy OR. 
Dotace na provoz OSH a MTZ SDH cca o 30.000,- Kč nižší. 
Žádosti z SDH o dotace MTZ, volnočasové aktivity, mezigenerační dialog, zelená Evropa - finanční 
rozdělení zpracuje OORM. Dotace „Zelená Evropa“ – návrh sázení stromů např. v místech konání soutěží 
(Přísnotice, Hrušovany u Brna, Kuřimské Jestřabí, Moravské Bránice, Hlína) – termín podzim. 
 

Členové VV OSH Brno venkov schválili návrh odvodu členských příspěvků sborů - 200,- Kč/člen 
(dítě/dospělý). 
S návrhem budou seznámeni starostové sborů na Shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků 
dne 12. 11. 2022 v Senticích. 

Toto je nutné prezentovat na okrscích a ve sborech. Vzhledem k navýšení odvodů je nutné zvýšení 
členských příspěvků.  
 
2. Zhodnocení okresních kol soutěží „Plamen“, dorostu a II. kola v PS: 

Okresního kola hry „Plamen“ v Přísnoticích se zúčastnilo 13 družstev mladších žáků a 13 družstev starších 
žáků – menší účast než v minulých letech. 
II. kola v PS v Přísnoticích se zúčastnilo 5 družstev mužů, 3 družstva žen a 1 družstvo dorostenců. Téměř 
všechna družstva byla z jednoho okrsku. Je nutná větší aktivita všech k účasti na této soutěži.  
Dorost - 100 m s překážkami v Hrušovanech u Brna – účast dobrá 
Žáci – 60 m s překážkami v Hrušovanech u Brna – účast dobrá 
 

3. Příprava okresního kola Plamen – přípravka 

19. 6. 2022 – Přípravka - Hrušovany u Brna  
Jídlo a pitný režim - děti, rozhodčí – zajistí SDH Hrušovany 
 



4. Návrhy na konání seminářů - represe, historie a další 

Návrh na výjezdní zasedání VV, 7. - 9. 10. nebo 14. – 16. 10. – školení represe, datové schránky – 
prezentace R. Pospíšil. 
Školení vedoucích proběhne na podzim – termín a místo bude upřesněno. 
 

5. Předání ocenění za POODM 2022 

Vyhodnocení a odměny okresního a krajského POODM byly předány příslušným členům VV a okrsků 
k předání oceněným dětem. 
 

6. Předběžné schválení OZ ZPV v Kuřimském Jestřabí 1. 10. 2022 

OZ ZPV bylo předběžně schváleno. Velitel soutěže Petr Tomek. Bude opět jako v minulých letech podle 
časovky. Návrh VV je vyhlášení 1., 2. a 3. místa na zasedání starostů na podzim v Senticích. OZ musí 
doplnit a schválit OORM. 
 

7. Diskuse - organizační a osobní záležitosti: 

J. Štelclová – pracovnice kanceláře OSH pokračuje s DPP do 31.12.2022 
- účast Sokolnice - výročí, Telnice – otevírání HZ, Kobylnice – VH, Řícmanice – výročí, Modřice – 
otevírání HZ, pozvání Přibyslavice – předání stuhy k výročí, Nesvačilka – výročí, Dolní Loučky – výročí, 
Otmarov – soutěž žáků v PÚ, účast na krajském kole ve Znojmě 
- žádost SDH Moutnice o zapůjčení nástřikových terčů pro nácvik na krajské kolo a memoriál – schváleno 
- zapůjčení PS 12 na krajském kole ve Znojmě 
- poděkování rozhodčím OSH Brno-venkov za účast na soutěžích KSH JMK ve Znojmě 
- poděkování starostky OSH SDH Čebín – Liboru Maláškovi za reprezentaci v Litoměřicích 
M. Weis – zaslány přihlášky do dalšího kola Ligy mládeže – soutěže a přihlášky pro sbory, které chtějí 
v roce 2022/2023 soutěž Ligy mládeže pořádat 
H. Zapulová – účast na mimořádné VH Ivančice – setkání se staršími členy 
- uzavření kanceláře ve dnech 4. – 8. 7. 2022 a 29. 8. - 2. 9. 2022 z důvodu dovolené 
- v měsících červenec a srpen bude kancelář otevřena pouze v pondělí – bude na webových stránkách 
J. Šmerda – SDH Viničné Šumice pořádá 3. 7. 2022 letní noc 
J. Kožnárek – účast na hasičské pouti ve Křtinách 
- pozvání pro OSH na 3. 9. 2022 – 130. výročí založení SDH Kanice 
– vyhodnocení POODM OSH a KSH a účast na předání ocenění POODM v OSH Břeclav 
- změna v POODM – předání prací DT 1, 2 na flash disk, tematické vyhlášení je pouze pro DT 1, 2 
- zvážení předávání ocenění POODM se slavnostním posezením 
- odbornosti preventista III a II mají nové otázky – viz www.dh.cz 
- OORP se sejde v září na slavnostech v Oslavanech 
L. Trtoňová – v květnu SDH Zbýšov družba s HZS Hliník nad Hronom (SK) 
- účast mládeže na okrskových soutěžích v Újezdě u Rosic a soutěže v Moravských Bránicích 
- SDH Zbýšov pomoc městu při konání dětských dnů a letních slavností 
L. Malášek – účast na VH Svatoslav a Lomnička, účast na soutěži ve Štěpánovicích a v Litoměřicích 
P. Tomek – okrskové kolo v Tišnovské Nové Vsi, svěcení praporu – Kuřimská Nová Ves 
- 4. 6 .2022 Dětský den v Kuřimském Jestřabí – soutěž mládeže 
- 13. 8. 2022 Tišnovská Nová Ves – školení v prostorách HZS JMK 
J. Bajer – účast na hasičské pouti, poděkování SDH Přísnotice za přípravy hřiště a prostor pro II. kolo v PS, 
4. 6. 2022 soutěž ve Tvarožné 
Okrsek č. 2 – J. Vašulín – účast na soutěži v Sivicích, soutěž v Jiříkovicích, pomoc uprchlíkům UA 
R. Pospíšil – chybí rozhodčí PS, návrh na školení na podzim, oznámit v SDH 
- nové proudnice upraví M. Weis a zakoupí se na ně kufr 
- 14.7.2022 krajská porada ZH v Hostimi 
8. Závěr 

Starostka J. Štelclová poděkovala členům VV za práci a popřála jim příjemnou dovolenou. 
 

Zasedání VV ukončeno 18.10 hod. 
Příští zasedání VV OSH Brno-venkov 14. 9. 2022. 

 
 
       Zapsala Lucie Trtoňová 


