Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Znojmo
náměstí Armády 8, 669 02 Znojmo

Zápis
Z jednání VV OSH Znojmo, které se uskutečnilo dne 22. 2. 2012 od 14.30 hodin.
Přítomní: p. Procházka Ludvík, Ing. Novosad Ján, Kondler Václav, Souček Rudolf, Veleba Josef,
Hrbáček Antonín, Klouda Vlastimil, Ing. Večerková Jana, Bartoň, Novák Petr
Omluveni: Mudr. Špaček a Málek
Za OKRR: Ing. Biegler
Hosté: JUDr. Osvald Antonín
Návrh programu jednání
1) Zahájení a schválení programu jednání
2) Kontrola plnění usnesení z min. VV
3) Hodnocení průběhu VVH ve SDH a OHS okrsků a projednání připomínek z těchto jednání
4) Projednání celkového rozpočtu OSH za rok 2011
5) Projednání Inventarizace OSH za rok 2011
6) Projednání OZ shromáždění představitelů SDH
7) OZ školení vedoucích mládeže a OZ vyhodnocení hry Plamen 2012, dorostu a informace o
konání krajské hry Plamen, která se uskuteční v okr. Znojmo
8) OZ I. kol v PS, obvodových kol, okresního kola v PS a Ligy 2012
9) Závěr jednání VV
1) Jednání zahájil a řídil starosta OSH p. Procházka. Ten přivítal všechny přítomné a seznámil je
s návrhem programu jednání výkonného výbor. Mezi členy VV přivítal hosta JUDR. Osvalda
zástupce KÚ JMK. K přednesenému návrhu jednání nebylo vzneseno žádných připomínek
a program byl schválen.
2) Bylo konstatováno, že usnesení z minulého výkonného výboru bylo splněno.
Zůstává jen připomínka k nástřikovým terčům. Pan Kondler zdůraznil, že nástřikové terče
spotřebují více vody, a protože se soutěže konají na sportovních hřištích, většina pořadatelů raději
používá terče klasické, aby šetřili vodou a dané hřiště nevytopily.
Dále se řešila připomínka k rozdělení soutěží od pohárových a obvodových. V roce 2012 by se měli
striktně tyto soutěže oddělit.
3) Členové výkonného výboru dále projednávali průběh VVH ve SDH. Starosta informoval, že dle
zaslaných materiálů bylo provedeno v okrese Znojmo celkem 132 VVH a 8 nebylo provedeno.
Okresní sdružení hasičů má v evidenci celkem 140 SDH. Na jednání VVH ve SDH bylo celkem
přítomno 2084 členů a 313 bylo omluveno. Řádných členů bylo přítomno 1740 a 149 omluveno. Na
jednání bylo 18 mimořádných členů, hostů 192, zástupců obcí 100 a zástupců OSH 80. Starosta dále
konstatoval, že ne všechny SDH se zapojily do naší náročné práce.
Jeden z důvodů je starší členská základna a přes veškerou snahu jak funkcionářů sborů v místě
a funkcionářů v okrsku se nedaří získávat mladé členy do našeho sdružení. Do zlepšení činnosti
SDH se zapojují i některé obce v okrese za což jim patří naše poděkování. Naopak jsme velice rádi,
že obnovily svoji činnost tyto SDH: Práče, Suchohrdly, Rešice a Džbánice. Dovolte, abych
poděkoval všem funkcionářům SDH, kteří mají velký podíl na znovuzrození těchto sborů. Naše

poděkování patří všem funkcionářům SDH a okrskům, kteří se podíleli na zajištění a průběhu VVH
ve SDH a OSH v okrese Znojmo.
Okrskové hodnotící schůze se v roce 2012 uskutečnily ve všech 20 okrscích. Přítomno na jednání
OHS. Na okrskových schůzích, nebyly žádné připomínky, které by musel řešit VV a písemně
odpovědět. Jak na VVH tak i na OHS dochází ke zlepšení účasti členů a zástupců jednotlivých
sborů. Na jednání OHS se účastnili všichni členové VV dle rozdělení. Na jednání VV byly podány
informace z jednání OHS, které byly velmi kladně hodnoceny.
Připomínky z jednání VVH a OHS:
Okrsky 3, 8 - vysoké ceny za vyznamenání pro členy SDH
Okrsek 10 - pojištění členů SDH a nedostatek rozhodčích
Okrsek 17 - školení kronikářů SDH a školení hospodářů
Členové VV – p. Novák, Kondler, Procházka, Veleba, Souček, Hrbáček
Informovali, že se účastnili několika VVH ve SDH, kde kladně zhodnotili průběh těchto schůzí.
Byla kladně hodnocena účast členů a program jednání.
Většina připomínek byla zodpovězena na jednání VVH nebo OHS.
4) Výkonný výbor dále projednal celkový rozpočet OSH za rok 2011
Rozpočet předložila ekonomka sdružení p. Grossová – viz dodatek č. 1
Členové po diskuzi tento návrh schválili bez připomínek.
5) Dále byla projednána inventarizace OSH za rok 2011.
Informaci o provedené inventarizaci přednesl vedoucí komise Ing. Novosad, který uvedl, že
inventarizace byla schválena. Byla vyřazena tiskárna EPSON. Vyřazení provedli pracovníci
REPROSERVISU Znojmo – vyřazovacím protokolem.
6) Výkonný výbor dále projednal organizační zabezpečení shromáždění představitelů SDH v okrese
Znojmo. Návrh přednesl starosta OSH p. Procházka.
Shromáždění se uskuteční ve čtyřech obvodech, tak aby byla zajištěna dobrá účast: rozdělení
obvodů dle okrsků:
Obvod č. 1 Jevišovice dne 11. 3. 2012 místo PZ v 10,00 hod. okrsky: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Za
VV OSH se účastní p. Procházka a Ing. Novosad.
Obvod č. 2 Hrušovany nad/Jev. dne 11. 3. 2012 místo PZ v 10,00 hod. okrsky: 19 a 20. Za VV OSH
se účastní jednání p. Hrbáček a Novák členové VV.
Obvod č. 3 - Miroslav dne 18. 3. 2012 místo PZ v 10,00 hod. okrsky: 12, 14, 15, 16, 17. Za VV se
účastní p. Procházka, Ing. Novosad a Kondler
Obvod č. 4 - Znojmo – Dobšice dne 25. 3. 2012 místo restaurace Barák v 10,00 hod. Okrsky: 1, 2,
3, 10, 18. Za VV se účastní p. Procházka a Ing. Novosad
Dále byl předložen program jednání.
7) V dalším bodě jednání projednal výkonný výbor OZ školení vedoucích mládeže a OZ okresního
vyhodnocení hry PLAMEN 2012 a dorostu 2012.
Do hry PLAMEN evidujeme 20 přihlášek. Budou tři kategorie:
Okresní kolo mladých hasičů hry Plamen se uskuteční dne 19. 5. 2012 Výrovice
Okresní kolo dorostu se uskuteční dne 27. 5. 2012 ve Výrovicích
Krajské kolo mladých hasičů se bude konat dne 9. 6. 2012 ve Výrovicích a hlavní rozhodčí bude
p. Svoboda.
8) Vedoucí ORV seznámil VV s OZ I. kol v PS, konáním obvodových kol,
Okresního kola v PS, které se uskuteční ve Znojmě na stadionu dne 16. 6. 2012. Dále uvedl, že do
LIGY 20112 se přihlásilo 15 družstev mužů a 4 družstva žen.
VV OSH přeje všem družstvům a soutěžícím hodně úspěchů v soutěžích.

9) Starosta OSH seznámil členy VV s jednáním z vyšších orgánů:
Se zápisem z jednání KSH JMK, které se uskutečnilo v Brně a s jednáním VV SH ČMS v Praze
a Přibyslavi. Na shromáždění představitelů SDH budou starosti seznámeni s jednání těchto orgánů.
Dále vystoupil JUDr. Osvald za KÚ JMK , který uvedl několik slov k dotacím. Byla prosazena
dotace 700 000,- Kč pro KSH JMK, které musely být vybrány do konce roku 2011. Dále požádal
VV, aby rozhodl, komu bude předána stříbrná a bronzová medaile KÚ JMK. Starosta p. Procházka
nechal po diskuzi hlasovat.
Všichni členové odsouhlasili, že stříbrnou dostane p. Nezveda František z SDH Prokopov
a bronzovou p. Novák Petr z SDH Šanov. Medaile budou předány dne 25. 3. 2012 na jednání
shromáždění představitelů SDH okresu Znojmo.
Dne 29. 2. 2012 pojede delegace KSH JMK do Senice, kde bude podepsána dohoda o spolupráci
s Trnavským krajem. Dále se připravuje dohoda o spolupráci mezi KÚ JMK a KSH JMK. Dále se
pan JUDr. Osvald zmínil o krajské soutěži, která bude dne 4. 8. 2012 dospělých společně s HZS
JMK.
Slova se dále ujal pan Melta, který je zodpovědný za krizové řízení v JMK.
Hovořil o financování a rozpočtu KÚ JMK pro hasiče.
Ing. Novosad informoval, že od 28. 2. 2012 proběhne školení velitelů a strojníků JPO ve Znojmě.
Dále zdůraznil, že pokud některé jednotky chtějí provádět prověřovací a taktická cvičení musejí
žádosti podávat na formulářích. Za proškolení členů ZJ odpovídá starosta obce a velitel.
Informoval, že od 1. 1. 2012 vznikla nová jednotka JPO 2 ve Slupu a dále se připravuje vznik nové
JPO 2 ve Višňovém v roce 2013.
Vedoucí aktivu ZH okresu Znojmo Informoval o přípravách krajského zasedání, které se v letošním
roce uskuteční v okrese Znojmo – Hostěradicích v KD.
Požádal p. Procházky a Ing. Novosada o zabezpečení sponzora a propagačního materiálu.
Krajského aktivu se celkem účastní asi 120 ZH a ZF.
Jednání výkonného výboru ukončil starosta OSH p. Procházka v 16,45 hodin

zapsala
Ing. Jana Večerková.

