
Zasedání VV OSH Brno-venkov, konané dne 14. 9. 2022 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti OSH, Zubatého 1, Brno  

 
 
 
Přítomni:  
Štelclová Jana, Pospíšil Roman, Kožnárek Jaroslav, Pejřil Petr, Flodrová Jitka, Weis Milan, Gargula Josef, 
Trtoňová Lucie, Tomek Petr, Šmerda Jaroslav, Krejčí Jiří, Zapulová Hana  
Omluveni: 
Bajer Jiří, Zbořil Tomáš, Machanec Zbyněk, Malášek Libor, Musílek Jaroslav 
 
 
Zahájení:  
Starostka OSH Jana Štelclová přivítala všechny přítomné členy VV 
 
 
Informace z vyšších orgánů: 
- probíhají republikové soutěže SH ČMS 
- zasedání VV KSH JMK neproběhlo (bude na konci září) 
- SDH Deblín vyhrál soudní spor 
- proběhly okresní a krajské soutěže 
- okresní soutěž přípravek 
- 6. 8. 2022 – Krajské kolo v PS, Palacký vrch – soutěžící OSH Brno-venkov - účast ženy SDH  Hrušovany, 
dále za OSH starostka a 2 rozhodčí 
- 7. 8. 2022 – Krajské kolo 60 m s překážkami - mladší, starší žáci, VUT, Palacký vrch, Brno 
- MČR 60 m s překážkami a hra Plamen v roce 2023 - navržené místo konání VUT, Palacký vrch, Brno 
- 20.6.2022 se konalo zasedání ZH OSH- kde byly předány Zápichy k výročí 50 let hry Plamen 
- 27.8.2022 organizoval krajské kolo TFA OSH Hodonín 
- účast starostky J. Štelclové na Haspárty ve Vyškově – účastnily se složky IZS, 
- v roce 2018 ukončena činnost SDH Moravské Knínice, všechny dokumenty znovu poslány na ústředí. 
Podle nového se musí jmenovat likvidátor. OSH Brno-venkov musí provést likvidaci sboru – likvidátorem 
byl jmenován Ing. Roman Pospíšil. 
- dotaz SH ČMS, jestli má některý sbor pozastavenou činnost – v OSH takový sbor není 
Proběhly a probíhají soutěže: MČR hra Plamen - Hradec Králové, MČR dorostu - Ústí nad Labem,  
MČR v PS – Pardubice, MČR 60 m – Benešov u Prahy, MČR TFA - Štramberk 
 
Organizační příprava a schválení OZ ZPV v Kuřimském Jestřabí 1. 10. 2022: 
OZ ZPV bylo schváleno. Schválena témata zdravovědy pro dorost. Startovat se bude opět jako v minulých 
letech podle časovky. Ceny ze soutěže budou předány na zasedání starostů 12. 11. 2022 v Senticích 
starostům sborů. 
 
Projednání činnosti odborných rad a školení odborností: 
14. 10. 2022 – výjezdní zasedání VV v Dolních Věstonicích, proběhne školení o datových schránkách a 
Goggle Workspace. 
22. – 23. 10. 2022 – školení vedoucích mládeže v Těšanech - kapacita max. 50 osob. Témata – lokomoce, 
legislativa, nové Směrnice Plamen a dorost, psychologie. Praktické cvičení vedoucích z CTIF. 
5. 11. 2022 - okrsek č. 3 připravuje školení rozhodčích v PS v Přísnoticích – lektor Zdeněk Ondráček 
- jaro 2023 - návrh na okresní školení obnov rozhodčích v PS 
 
Projednání dotací - Specifické aktivity (Zelená/udržitelná Evropa) 
- o dotaci požádaly 4 sbory – Kuřimské Jestřabí, Hrušovany u Brna, Přísnotice a Těšany. Bude rozděleno  
7 stromů – dle cenové nabídky. Ke stromům bude vyrobena visačka s logem SH ČMS a nápisem  
OSH Brno-venkov rok 2022. 
 
 
 



 
 
Organizační příprava shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků 
12. 11. 2022 se bude konat v Senticích v Sokolovně Shromáždění představitelů sborů za účasti starostů 
okrsků. Bude zde projednáno zvýšení členských příspěvků. Na OSH byl zaslán nesouhlasný dopis od okrsku 
č. 2 – bude projednán na zasedání představitelů sborů. 
Na sbory bude odeslán dopis starostky OSH s vysvětlením ke zvyšování příspěvků/odvodů na OSH a 
následně na ústředí SH ČMS. Dopis starostům sborů bude odeslán po 15.10.2022 spolu s pozvánkou na 
zasedání. Z odvodů OSH vrací ústředí SH ČMS pouze 3,- Kč na dospělou osobu příslušným KSH. 
 

Na zasedání budou pozváni hosté: 
- HZS JMK – Ing. Jiří Pelikán a plk. Ing. Stanislav Racek, KSH JMK – Zdeňka Jandová, zástupce obce 
Sentice, HVP - Bc. Miroslav Jágrik, zástupci firem Alerion, Garko, Sabe 
 
7. Diskuse - organizační a osobní záležitosti: 
R. Pospíšil 
 – proběhl Aktiv Zasloužilých hasičův Jánských Koupelích, 11.10. bude zasedání ZH a 12.11. proběhne 
setkání ZH JMK. 
M. Weis 
 – (Vaněček + Weis) – na Googlu založeny videokonference s navýšením kapacity Google disku  
- zakoupeny ochranné kryty na nové proudnice 
- žádost o zapůjčení magnetické tabule a resuscitační figuríny 
- zahájení Ligy mládeže – webová adresa: ligamladeze@hasicovo.cz, 1. závody v Syrovicích, pozvánka na 
další soutěž 17. 10. do Lelekovic 
H. Zapulová 
 – žádosti členů o školení odbornosti „hasič“ – termín 2023, vyšly nové předpisy k cestovním příkazům 
J. Šmerda 
 – SDH Viničné Šumice – proběhl dětský den a sbor dále pracuje pro děti a obec 
J. Kožnárek 
 – v Kanicích se konaly oslavy k výročí sboru, proběhl tábor MH, na slavnostech v Oslavanech – ukázky 
z prevence 
J. Gargula 
 – přesun startovních bloků 
P. Tomek 
 – zemřel br. J. Modřický – pohřeb 20.9. v Dolních Loučkách 
J. Flodrová 
 – účast 25.9. na MČR 60 m v Benešově, 26.9. – školení na nové směrnice MH 
P. Pejřil 
 – účast na MČR Plamen a Haspárty 
J. Kocáb 
 – sraz hasičské historické techniky, poděkování OORP za účast na slavnostech v Oslavanech a výstavu p. 
Mourala. 
 
8. Závěr 
Starostka J. Štelclová poděkovala členům VV za práci. 
 
 
 
Zasedání VV ukončeno 18.45 hod. 
Příští zasedání VV OSH Brno-venkov 12. 11. 2022. 
 

 
 
       Zapsala Lucie Trtoňová 


