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Vážení čtenáři, 
  Přichází k Vám další vydání hasičského zpravodaje OSH Znojmo, který Vás bude informovat o 

činnosti odborných rad a činnosti výkonného výboru OSH  a HZS JmK – ÚO Znojmo 

                   

Co nás nejvíce trápí 

K tomu, aby mohla být jednotka SDH zařazena do poplachového plánu a do IZS, musí splňovat 

několik kritérií (akceschopnost = zřizovací listina, seznam členů, jmenovací listina velitele jednotky, 

zdravotní a odborná způsobilost členů, vybavení hlavní a pomocnou technikou, vybavení osobními 

ochrannými prostředky…)  

 

Odborná způsobilost velitelů JSDH obcí 

odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti 

 

Dnem 27. ledna 2014 vešel v platnost SIAŘ GŘ HZS ČR č. 3/2014 k odborné přípravě a 

odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí (JSDHO) a jednotek SDH podniků, který stanovuje mj. 

systém k získání a prodlužování odborných způsobilostí (OP). Zásadní změna nastala pro velitele 

JSDHO kategorie JPO V, kteří musí absolvovat min. 3 z 5 OP k prodloužení odborné způsobilosti 

(OZ) V-8 v průběhu pěti let. Roky 2014 a 2015 byly přechodné, a protože tito členové nemohli 

podmínku tří účastí splnit, odborná způsobilost se jim prodlužovala automaticky. V letošním roce 

2016 musí již velitelé při prodloužení platnosti OZ prokázat, že absolvovali 2x odbornou přípravu 

k prodloužení odborné způsobilosti V-8 a to v letech 2014 a 2015. Pokud velitel tuto podmínku splní, 

bude mu platnost OZ v letošním roce prodlužena.  

 

Po konzultaci s krajským ředitelem HZS JmK doporučuje oddělení IZS a řízení JPO, aby územní 

odbory oslovily dané velitele s tím, že HZS JmK navrhuje dvě možná řešení: 

 Velitelé jednotek a družstev SDH obcí 

1.   Velitel, který prodlužuje v letošním roce odbornou způsobilost a neabsolvoval ani jednu 

odbornou přípravu v letech 2014 a 2015, může v letošním roce absolvovat tři odborné 

přípravy V-8, přičemž mu bude při třetí odborné přípravě prodloužena odborná způsobilost. 

Velitel, který prodlužuje v letošním roce odbornou způsobilost a absolvoval jednu odbornou 

přípravu V-8 v letech 2014 nebo 2015, může v letošním roce absolvovat dvě odborné 

přípravy, přičemž na druhé mu bude prodloužena odborná způsobilost. 

Příprava a organizace těchto kurzů bude plně v kompetenci územních odborů, avšak v rámci 

ÚND může být těmto členům započtena pouze 1 odborná příprava v délce 8 hodin (tj. 400,- 

Kč). 

   

2.   V případě, že velitel neabsolvuje odbornou přípravu podle bodu 1, pozbude odbornou 

způsobilost a má možnost se přihlásit do kurzu k získání odborné způsobilosti v kurzu V-40 

(možná je i e-learningová forma OP) v Zařízení Tišnov. 

 Výše uvedená pravidla prosím přeneste i na velitele, na které se tato podmínka bude vztahovat 

v roce 2017. Následně již nebudou realizována žádná „variantní“ řešení, která by prodloužení 

odborné způsobilosti umožnila. 

  Strojníci JPO SDH obcí 

Listopad 2016 

Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Znojmo. 

 

Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany. 
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1. Strojníci JPO II a III získávají odbornou způsobilost v kurzu S-40 (možná je i e-learningová 

forma OP) v Zařízení Tišnov. 

Prodloužení odborné způsobilosti je 1x za 5 let v kurzu S-16 na ÚO Znojmo. 

 

2. Strojníci JPO V s CAS nebo AS získávají odbornou způsobilost v kurzu S-16 na ÚO Znojmo. 

Prodloužení odborné způsobilosti je 1x za 5 let v kurzu S-16 na ÚO Znojmo. 
 

3. Strojníci JPO V bez CAS (AS) získávají odbornou způsobilost v kurzu S-8   na ÚO Znojmo. 

Prodloužení odborné způsobilosti je 1x za 5 let v kurzu S-8 na ÚO Znojmo. 
 
 

Prosíme o včasné zasílání „Přihlášek“ jak k získání, tak k prodloužení odborné způsobilosti. 
Termíny jsou včas rozesílány jak na zřizovatele, tak i na velitele jednotek. 
 Více na stránkách: www.oshznojmo.cz  v sekci „INFO z HZS JMK“. 

 

Konání VVH 

 

Každoročně v závěru roku se probíhají výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů, kde sbory 

hodnotí svoji činnost za uplynulý rok. Žádáme Vás, abyste přípravě a konání VVH ve SDH věnovali 

zvýšenou pozornost. V letošním roce jsou výroční valné hromady bez voleb. Provádí se pouze 

doplňovací, nebo nutné změny, které prosíme, uveďte ve zhodnocení VVH. Na základě schválení 

organizačního zabezpečení konání VVH a OHS okrsků doporučuje VV OSH tyto uskutečnit v těchto 

termínech: 

 

- výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů od 15.11.2016 do 

15.1.2017  

- okrskové hodnotící schůze od 15.1.2017 do  19.2.2017 

 

PROSÍME, ABY BYLO POUŽITO NOVÝCH TISKOPISŮ PRO HODNOCENÍ 

ČINNOSTI SBORŮ ZA UPLYNULÝ ROK 2016 

Doporučený program výročních valných hromad: 
1. Zahájení a přivítání hostů 

2. Volba návrhové komise 

3. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2016  

4. Zpráva revizora účtu 

5. Volba delegátů na okrskovou hodnotící schůzi (počty si dohodněte v okrsku) 

6. Diskuze – ocenění členů 

7. Návrh činnosti na rok 2017 

8. Usnesení a závěr jednání 

9. Žádáme, aby po skončení výročních valných hromad ve sborech dobrovolných 

hasičů byly ihned vráceny tyto materiály na okresní sdružení hasičů ve Znojmě 

nám. Armády č 8: 
 

1. Zhodnocení výročních valných hromad v SDH – tiskopis 

2. Hlášení o činnosti za rok 2016 – tiskopis 

3. Změny pokud budou ve složení výboru SDH – změna přílohy 

k registračnímu listu 
 

http://www.oshznojmo.cz/
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Materiály na VVH pro SDH – Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů, obdrží starostové 

okrsků na Shromáždění představitelů SDH které se uskuteční dle obvodů. Výkonný výbor 

doporučuje seznámit členskou základnu s novým jednacím a organizačním řádem, které jsou jedny 

ze základních dokumentů našeho sdružení pro naši činnost.  

 

Vzhledem k tomu, že odvod z členských příspěvků musí být uhrazen na SH ČMS v Praze do 

20. 2. 2017, doporučujeme starostům SDH a starostům okrsků provést výběr členských příspěvků 

na výročních valných hromadách SDH a nebo za SDH na OHS dle okrsků.  

 

Po ukončení všech výročních valných hromad SDH v okrsku budou následovat okrskové hodnotící 

schůze. Termín místo a čas konání si dohodněte v rámci okrsku. Delegáty na VVH sborů v okrsku 

si deleguje okrsek. OZ jak výročních valných hromad, tak okrskových hodnotících schůzí budou 

projednány na Shromáždění představitelů SDH dle obvodů. 

 

Pozvánky těchto delegovaných členů výkonného výboru na okrskové hodnotící schůze si každý 

starosta okrsku zajistí sám, nebo přes OSH, které o termínu uvědomí delegovaného funkcionáře. 

Totéž platí o změně nahlášeného termínu, kdyby byla změna v konání OSH. Program OHS zůstává 

beze změn. Z okrskových hodnotících schůzí prosíme o vrácení na OSH ve Znojmě tyto materiály:  

 

1. Zhodnocení okrskové hodnotící schůze – tiskopis 

2. Plán činnosti okrsku na rok 2017 – tiskopis 

3. Případné změny v okrsku napsat do zhodnocení 
  

Pokud se nedostavil určený delegát výkonného výboru okresního sdružení žádáme starosty okrsků, 

aby vyplněné tiskopisy z jednání zaslali na okresní sdružení hasičů ve Znojmě náměstí 

Armády č. 8. Tiskopisy zaslat do 20. 2. 2017. 

 

                                                                                                                                                  

    

 Dále děkuji všem funkcionářům, vedoucím mladých hasičů, členkám, členům a mladým hasičům, 

kteří se podíleli na plnění úkolů v naší náročné práci v roce 2016. Přichází čas, kdy budeme hodnotit 

práci jednotlivých sborů na výročních valných hromadách. Budeme hodnotit nejen naši práci, ale i 

spolupráci s obcemi, která je velmi důležitá pro naši činnost. Děkuji starostům a starostkám obcí a 

měst a zastupitelům za přízeň, kterou věnují dobrovolným hasičům. 

VV OSH přeje všem funkcionářům, členkám, členům a mladým hasičům našeho sdružení hodně 

zdraví, osobní pohody a úspěchů v roce 2017.  Dovolte, abych poděkoval jménem výkonného výboru 

okresního sdružení hasičů ve Znojmě všem obětavým funkcionářům, kteří se podíleli na zabezpečení 

soutěží všech soutěží v okrese Znojmo. 

                                                                         

Poděkování 
 

VV OSH děkuje těmto sborům dobrovolných hasičů a obcím/městysům: Blížkovicím, dále 

Jiřicím u Mor. Budějovic, Jevišovicím, Hluboké Mašůvky, městu Znojmu, Hostěradicím, 

Miroslavi, kteří zajišťovali propagační jízdu SH ČMS v okrese Znojmo. Dále děkujeme všem 

dobrovolným hasičům a hasičkám, kteří se účastnili na této propagační jízdě. Na zabezpečení 

této jízdy mají velký podíl také Ing. Ján Novosad a Václav Kondler. 

 Ludvík Procházka 

 starosta OSH Znojmo 
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Delegovaní členové výkonného výboru na okrskové hodnotící schůze okrsků:      

 

 1. Lessová, Klouda Vlastimil 11. Ing. Večerková, Procházka 

 2.  Souček  12. Kondler Václav 

      3.  Procházka, Lessová  13. Ing. Novosad Ján 

      4.   Ing. Novosad  14. Procházka,  

        5.  Procházka, Lessová  15. Souček, Kondler  

        6.  Souček, Bloudíček  16. Kondler Václav 

 7.    Procházka                  17. Ing. Novosad, Ing. Večerková, Lessová                        

            8      Ing. Večerková, Lessová                   18. Ing. Novosad, Procházka                                                                                                

            9.     Procházka, Klouda Josef                      19. Procházka, Hrbáček  

          10.     Ing. Biegler, Bloudíček                        20. Ing. Novosad, Klouda Vlastimil                       

  

 

 

     Odborná rada velitelů: 
 

Odborná rada velitelů se scházela na svém jednání dle plánu práce. Její členové prováděli v měsíci 

únoru školení rozhodčích PS, kde bylo proškoleno celkem 32 rozhodčích s prodlouženou kvalifikací a 

11 nových rozhodčích. Školení proběhlo na PZ v Miroslavi. Další školení rozhodčích bylo 

uskutečněno v měsíci březnu  v Blížkovicích, kde 5 rozhodčím byla prodloužena kvalifikace a 4 nový 

rozhodčí složili zkoušky. Členové odborné rady velitelů v měsíci dubnu provedli zkoušky odbornosti 

HASIČ III. a II. stupně v Horních Dunajovicích. Hasič odbornosti III. stupně úspěšně složilo celkem 5 

členů a Hasič odbornosti II. stupně uspělo 7 členů. V měsíci únoru provedla odborná rada velitelů 

organizační zabezpečení okrskových a obvodových kol v požárním sportu, místo a termín konání 

okresního kola v PS v roce 2016. Další zabezpečení okresního kola bylo projednáno na štábu soutěže, 

který se uskutečnil začátkem měsíce června. Toto zabezpečení soutěží bylo předáno všem velitelům 

okrsků. Okrskové soutěže se uskutečnily ve všech 20 okrscích. V I. kole se účastnilo celkem 96 

družstev mužů a 10 družstev žen, tedy celkem 106 družstev. Vítězná družstva z okrsků postoupila do 

obvodových kol. 

Všechna družstva žen, která se účastnila okrskových kol byla pozvána do obvodových kol. Na 

obvodová kola bylo pozváno 17 družstev mužů a 10 družstev žen. 

Okresní kolo v požárním sportu se konalo dne 18. 6. 2016 na stadionu ve Znojmě a  účastnilo se ho 11 

družstev mužů a 5 družstev žen celkem tedy 16 družstev. Okresní kolo v požárním sportu mělo velmi 

dobrý průběh za což patří poděkování celému štábu soutěže, všem rozhodčím a městu Znojmu za jeho 

velkou podporu. 

Vítězem okresního kola v kategorii mužů, se stalo družstvo SDH Výrovice a v kategorii žen družstvo 

SDH Miroslav. Vítězové reprezentovali okres Znojmo na krajském kole dne 6. 8. 2016 v Blansku, kde 

muži z Výrovic obsadili 3 místo a ženy z Miroslavi také 3 místo. Všem družstvům, které se účastnily 

krajského kola patří naše poděkování za dobrou reprezentaci okresu Znojmo. 

I přes toto umístění patří naše poděkování družstvu žen za dobrou reprezentaci našeho kraje a okresu 

Znojmo, Okresní kolo v požárním sportu mělo velmi dobrý průběh, za což patří poděkování celému 

štábu soutěže a všem rozhodčím. Naše poděkování patří i příslušníkům ÚO HZS JMK okresu Znojmo 

vedené plk. Ing. Jánem Novosadem, kteří se podíleli na zdárném průběhu okresního kola v PS 

zapůjčením požárních stříkaček na požární útoky a poskytnutí počítače na vyhodnocení výsledků 

okresního kola. Naše další poděkování patří všem sponzorům, kteří se velkou měrou podíleli na 

hladkém průběhu soutěže.  
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 Hasičská liga okr. Znojmo 2016

 



  HASIČSKÝ ZPRAVODAJ 

 Stránka 6 
 

 
 
 



  HASIČSKÝ ZPRAVODAJ 

 Stránka 7 
 

Výsledky poháru ORV 

muži   ženy  

 Jezeřany –Marš. 17,28  Výrovice 18,52 

Police 17,93  Miroslav 18,53 

Černín 18,84  Loděnice 18,71 

Dobřínsko 18.88  Vémyslice 19,64 

Blížkovice 19,34  Božice 20,14 

Kuřim 19,72  Rešice 21,69 

Hostěradice 20,41    

Mikulovice 20,46    

Chvalovice B 21,92    

Šaratice 22,86    

Rešice 24,57    

Chvalovice  A    N    

Pasohlávky   N    

     

     

Okresní kolo v požárním sportu - 2016 

Muži – celkové výsledky 

SDH PÚ štafeta Běh na 100m celkem pořadí 

Újezd   8      5             7     20    9 

Mackovice   9    10           11     30     3 

Blížkovice   2      3             2      7    2 

Rešice  11    11           11     33  11 

Lukov   7     7           11     25    9 

Šumná   3     9            8     20    6 

Slup   6     6            6     18    5 

Výrovice   1     1            1       3    1 

Citonice 10     8            5     23    8 

Ženy – celkové výsledky 

SDH PÚ štafeta Běh na 100m celkem pořadí 

Miroslav  1       1           1        3    1 

Slup  5      5           5      15    5 

Božice  4      3           4      11    4 

Výrovice  2      2           2        6    2 

Únanov  3      4           3      10    3 
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Odborná rada mládeže 
 

            První týden v říjnu se sešli mladí hasiči spolu s dorostenci v Plenkovicích, na zahájení 

celoroční soutěže hry „Plamen“ pro ročník 2016 – 2017. Byl krásný, slunný letní den a první hlídka 

přípravky vyrazila přesně v 09.00 na poměrně náročnou trať. Pořadatelům z Plenkovic a celého okrsku 

se podařilo připravit trasu dle požadavků směrnic velice dobře. Drobné nedostatky byly odstraňovány 

během celé soutěže. Pro velký zájem ze strany soutěžících musela ORM přijmout organizační změny 

pro celý systém soutěžení a tak na společném nástupu nebyly všechny kolektivy přítomny. Celkem se 

zúčastnilo 60 hlídek a jednotlivců. Startovalo se v 5 min intervalech a tak poslední hlídka vyrazila na 

zdolání tratě ve 13.55 hod. 

Souběžně s BZ probíhala i soutěž ve štafetě požárních dvojic. Na jarní kolo mají nejlepší náskok v ktg. 

starší Vítonice, Hodonice a Tasovice. V ktg. mladší Hodonice, Výrovice a Vítonice. V ktg. přípravek 

určitě nebude poražených, protože jsou zde nejlepší soutěžící a tím pádem jsou všichni na prvním 

místě. 

Poděkování patří všem, kteří se sportovního klání zúčastnili. Zejména patří poděkovat organizátorům 

celé akce a rozhodčím, kteří na svých stanovištích setrvali celý den. Sponzorům, mezi které patřili, 

obec Plenkovice na čele se svým starostou p. Vybíralem, p. Špačkovi a p. Groisovi patří taktéž 

poděkování. 

 

 

SDH Přípravka Mladší Starší Dorky-

družstva 

Dorky-

jednotlivci 

Dorci-

družstva 

Dorci-

jednotlivci 

Blížkovice   1/7    3/3 

Chvalovice  2/12 1/6     

Hodonice  1/9 3/18    1/1 

Hostěradice   1/6 1/6    

Jamolice  2/10      

Jevišovice  1/6 1/6     

Kuchařovice  1/7 1/7     

Miroslav  2/12   1/1   

Plenkovice   1/6  1/1 1/6 1/1 

Skalice  2/10 1/6  2/2  2/2 

Slup  2/12 1/5   1/5  

Tasovice  1/7 2/12  1/1  1/1 

Trstěnice   2/11     

Únanov 2 3/15 1/5  1/1 1/5  

Vítonice 1 3/15 1/5     

Výrovice  1/5 1/5     

        

Celkem 3/15 21/120 18/105 1/6 6/6 3/16 8/8 
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Zasloužilý hasiči: 

Klub Zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů v okrese Znojmo, byl založen v roce 2000 a stal 

se poradním orgánem výkonného výboru OSH ve Znojmě. Celkem bylo uděleno v okrese Znojmo 50 

titulů ZH.V současné době máme 34 žijících nositelů titulu ZH a 25 zasloužilých funkcionářů. Činnost 

klubu je prováděna dle plánu práce, který je schválen na celý rok. Pravidelně od roku 2000 se 

scházíme na svátek Sv. Václava, abychom pobesedovali, vyměnili si zkušenosti. V letošním roce 2016 

se uskutečnilo naše setkání ve Výrovicích za velké podpory obce a místního SDH. V roce 2017 by se 

měl uskutečnit aktiv ZH a ZF ve Višňovém. Činnost klubu po finanční stránce je zabezpečována 

z vlastních zdrojů a z dotací od sponzorů. V závěru dovolte, abych apeloval na místní SDH, aby 

přehodnotili činnost svých členů a poskytli výkonnému výboru OSH a radě ZH a ZF návrhy na 

ocenění zasloužilých hasičů a vytipování ZF, abychom je mohli zařadit za členy našeho klub.  Dne 

15. 10. 2016 se zúčastnila delegace ZH okresu Znojmo, krajského aktivu ZH v Brně Tuřanech. Za 

okres Znojmo se účastnili, vedoucí aktivu ZH okresu Znojmo Antonín Bartoň, Bohumil Hrůza, 

Stanislav Šeiner, Josef Chromý, František Kříž. Doprava ZH na krajský aktiv byla zajištěna vozidlem 

OSH Znojmo, které řídil bratr Jan Málek. 

 
 

Různé : 

 Pracoviště pobočky BRNO Hasičské vzájemné pojišťovny zastupuje p. Pavel Šulák 

tel. 602 266 757 

 Při placení členských příspěvků předloží určený funkcionář jmenný seznam sboru, 

který bude ověřen podpisem starosty sboru a razítkem sboru pro daný rok 

 Úřední hodiny na OSH:  

 Pondělí  7.30 – 13.30   p. Lenka Salátová, Ludvík Procházka 

 Středa    8.00  - 16.00  p. Lenka Salátová, Ludvík Procházka 

 Starosta OSH je přítomen oba dva dny v uvedené dny a hodiny. V některých případech 

se účastní jednání mimo okres Znojmo, nebo ve SDH v okrese popřípadě jednání na 

obecních úřadech. Starosta OSH je k zastižení kdykoliv na čísle 605 923417. 
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       Plán práce  OSH  okresu Znojmo na rok 2017 
 

Plánované akce leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosinec 

Shromáždění představitelů sborů             

Výkonný výbor             

Porada starostů okrsků             

Kontrolní a revizní rada             

Rada velitelů             

Rada mládeže             

Rada prevence             

Štáb soutěže             

Soutěže/okrskové             

        /obvodové             

        /okresní             

        /pohár ORV             

Vyhodnocení hry plamen             

ZHV mládeže             

Školení a přezkoušení 

Hasič II.-III.stupně 
            

Školení roz.mládeže                   

Školení roz.dospělých             

Krajské kolo M+Ž v PS             

Krajské kolo  

D v PS 
            

MR v PS SH ČMS             

Krajské kolo 

MH - Plamen 
            

             

EXTRALIGA  

Chvalovice 
            

             

             

Školení ved. mládeže             

Okresní kolo dorostu             


