
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo

dne 6.6.2018 – zasedací místnost Hasičské stanice Znojmo, Pražská 3873/59b

přítomni : Procházka L., Ing. Novosad Ján, Kondler V., Ing. Verčerková J., Bloudíček 
M., Hrbáček A., Lesová R., Klouda J., Veleba J., plk. Mgr. Chromý R.

omluveni : Ing. Biegler B., Klouda V., Souček R.

program : 

1. Zahájení a schválení programu
2. Splnění úkolů minulého jednání VV OSH Znojmo
3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS
4. Vyhodnocení okrskových a obvodových soutěží
5. Příprava na OK v PS
6. Vyhodnocení Hry Plamen a Dorost
7. Delegování členů VV OSH Znojmo na slavnosti SDH okresu Znojmo
8. Účast na KS v PS
9. Diskuse
10. Závěr jednání

1. Zahájení a scházení programu – Procházka L. zahájil jednání VV OSH Znojmo, 
přivítal Mgr. Chromého a poděkoval za poskytnutí prostor pro jednání. 
Seznámil přítomné s programem jednání. Minutou ticha se uctila památka 
zesnulého p. Březiny.

2. Kontrola splnění úkolů minulého jednání VV OSH Znojmo – úkoly byly splněny
3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS – řešily se změny v přihláškách 

v návaznosti na GDPR, které platí od 25.5.2018. nové přihlášky jsou dány na 
stránkách OSH Znojmo, zdůraznilo se, že přihlášky se nesmí posílat mailem, 
musí být razítka a podpisy starostů SDH, mládež do 18 let musí mít přihlášku 
podepsanou zákonným zástupcem.

4. Vyhodnocení okrskových a obvodových soutěží – soutěže proběhly, při 
organizování soutěží se nerespektují datumy. Na OK v PS jsou přihlášeny 
družstva mužů – Únanov, Citonice, Chvalovice, Mikulovice, Blížkovice a 
společné družstvo okrsku č. 5. Ženy – Miroslav a Vedrovice.
Organizátoři soutěží míchají pohárové soutěže starostů obce s okrskovými 
koly. Byla zahájena Liga 2018 v Jezeřanech-Maršovicích. Ing. Novosad měl 
připomínku k výchově mladých hasičů – ústředí by mělo vydat metodiku 
k výchově mladých dobrovolných hasičů.

5. Příprava OK v PS – v týdnu od 11.6. do 15.6.2018 se sejde výbor – Mgr. 
Chromý, Ing. Novosad, Bloudíček, Badin. Bude provedeno rozlosování 



družstev. Starosta města Znojma Grois J. převzal záštitu nad letošním 
okresním kolem. Medaile a poháry zajistí Kondler V. a Bloudíček M..

6. Vyhodnocení Hry Plamen a Dorost – bohužel p. Souček nebyl přítomen, aby 
seznámil VV s průběhem soutěže. P.Procházka jen oznámil, že bylo hodně 
úrazů. Na Krajské kolo pojedou družstva Hodonic a Mikulovic.

7. Delegování členů VV OSH Znojmo na slavnosti SDH okresu Znojmo – 
Rakšice – Mgr. Chromý, Klouda V.
Rešice – Ing. Večerková, Salátová
Tulešice – Procházka, Veleba
Blížkovice – Ing. Novosad, Hrbáček
Jezeřany-Maršovice – 
Olbramkostel – Souček
Rybníky – Kondler, Veleba
Horní Kounice – Veleba, Procházka
Slup – Ing. Novosad, Hrbáček
Běhařovice – Ing. Biegler
Čermákovice – Klouda J., Procházka
Rakšice – Lesová, Procházka

8. Účast na KS v PS – Hodonice, Mikulovice a vítězové OK v PS
9. Diskuse – p. Veleba sdělil kdy je ozdravný pobyt hasičů, aktiv zasloužilých 

hasičů se bude konat v červenci, budou se zde řešit noví funkcionáři. P. 
Procházka navrhl položit věnec k 28.10.2018 – 100. Výročí založení republiky.
Mgr. Chromý všechny přítomné pozval na den otevřených dveří nové hasičské 
stanice ve Znojmo, které se koná 22.6.2018. také pozval na denní soutěž 
profesionálních hasičů, které se koná 5.9.2018 ve Znojmě. Na 5.10.2018 je 
připravena kolaudace pro staré hasiče, Výkonný výbor a dobrovolné hasiče.
Řešilo se proplácení cestovních náhrad u pana Součka – nebudou se proplácet
cesty na krajský aktiv ZH. P. Souček – vedoucí Rady mládeže, má rozbitý 
notebook, ten musí vrátit na okresní sdružení a to vyřídí jeho vyřazení a 
zlikvidování. OSH Znojmo zakoupilo 6 slavnostních šňůr – ty budou na 
okresním sdružení a budou se na vyžádání zapůjčovat.

10. P. Procházka poděkoval všem přítomným za účast, všechny pozval na 
Okresní kolo v Požárním sportu, které se bude konat 23.6.2018 a popřál všem 
klidné léto.




