
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo dne 28.2.2018

Účast :
Procházka, Ing. Novosad, Kondler, Souček, Bloudíček, Klouda J., Ing. 
Biegler, Veleba, Mgr. Chromý, Salátová
Omluveni :
Ing. Večerková, Lesová, Hrbáček, Klouda V.

Program :
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání VV
3. vyhodnocení průběhu VVH a OHS
4. Seznámení s hlášením o činnosti OSH 2017
5. Organizační zabezpečení Hry Plamen 2018
6. organizační zabezpečení LIGA 2018
7. projednání hospodaření OSH Znojmo 2017 a rozpočtu 2018
8. Organizační zabezpečení vydání Zpravodaje OSH
9. Příprava Shromáždění představitelů SDH
10. Návrhy na vyznamenání
11. Diskuse
12. Závěr jednání

1.Zahájení provedl starosta OSH, který všechny přítomné přivítal a 
přednesl návrh programu jednání. Tento program byl schválen bez 
připomínek

2.Z minulého jednání VV byly tyto úkoly, které byly splněny
- inventarizace  OSH k 31.12.2017 (členové komise Ing. Večerková, Lesová 
a Bloudíček)
- p.Procházka společně s Ing. Novosadem byli poděkovat starostovi a 
místostarostovi města Znojma za spolupráci v roce 2017
- termín OK v PS je 23.6.2018 ve Znojmě v Horním parku, město již 
schválilo bezúplatné zapůjčení stadionu
- Mgr. Chromý nabídl pro akce pořádané SDH i OSH ukázky hasičů 
z Územního odboru Znojmo
- výměna členských průkazů pro členy SDH i nadále probíhá, byla stížnost 
z okrsku 5, že výměna neprobíhá podle okrsků
- VV navrhuje společné položení věnce ke 100.výročí vzniku samostatného 
Československa s městem Znojmo
- Ing. Novosad navrhl, aby se soutěže věnovaly 100.výročí vzniku 
Československa
- Ing. Biegler byl s OKRR řešit problém se členem SDH Hevlín, závěr je 
porušení stanov ze strany člena SDH

3. vyhodnocení výročních valných hromad a okrskových hodnotících schůzí
– většinou průběh schůzí proběhl bez závad



Citonice – stížnost, že nemají přehled o školeních, Mgr Chromý na to uvedl,
že je změna v systému, na každou obec chodí info maily, kde jsou školení 
uváděná a jsou pozvánky
Hnánice – prošli školením, které se neuznává. Mgr Chromý uvedl, že na 
Hodonínsku pořádá školení paní Feldrová, a toto školení není odpovídající 
potřebám
Ing. Novosad na téma školení – důležitá je způsobilost, v případě úrazu je 
rozhodující. Je to letitý problém. Dalším problémem je, že při školení 
velitelů a starostů tito neposlouchají co se přednáší a pak vznikají 
problémy
Ing. Novosad zdůraznil, že Výkonný výbor se má zabývat činností sdružení 
a ne činnosti zásahových jednotek. Zdůraznil, že pokud nemá člen 
způsobilost nesmí vykonávat činnost. Velitelé a starostové SDH se musí 
starat o způsobilost svých členů. Starosta obce by měl dbát, aby velitel 
jednotky byl připravený. Starosta obce si musí zajistit odborníky. 
p. Kondler – Višňové, zde byla schůze bez připomínek
p. Kondler – zdůraznil, že jsou nová pravidla Ligy
p. Procházka – Rybníky, Tulešice jsou bez problémů, Petrovice se 
nezúčastnily
Ing. Novosad – špatná komunikace mezi starosty ONP a dobráky, nejsou 
porady
Mgr. Chromý – bezpečnostní rada Znojma, setkání starostů o bezpečnosti
Klouda J. – Jevišovice, Blížkovice, schůze bez problémů, Lesná – 
nepřipraveno
Ing. Biegler – Únanov, vše v pořádku
p. Procházka – Olbramkostel, v pořádku
p. Veleba – Petrovice, starostka obce dobrovolným hasičů fandí, ale mladí 
nemají zájem, Kadov – starosta nemá zájem

4. hlášení o činnosti – VV byl seznámem s hlášením o činnosti celého 
okresu, hlášení odesláno do Prahy 

5. Organizační zabezpečení Hry Plamen – 10.-11.3.2018 školení vedoucíh 
MH, je přihlášeno 90 vedoucích
6.4.2018 setkání vedoucích v Přibyslavi, bude zde upřesnění směrnic Hry 
Plamen
18.5.2018 – proběhne OK ve Výrovicích – přípravka
19.5.2018 – mladí hasiči
20.5.2018 – dorost
Organizační zabezpečení se domluví se starostou OSH p. Procházkou
16.6.2018 – proběhne krajské kolo, pořádá OSH Brno – město
17.6.2018 – dorost
6.10.2018 – branný závod, zajistí se strava pro rozhodčí
8.12.2018 – vánoční turnaj

6. organizační zabezpečení LIGA – obvodová kola  budou v květnu, 
23.6.2018 proběhne okresní kolo v PS, změna pravidel, pravidla jsou na 
stránkách OSH, rozhodčí neznají pravidla



Ing. Novosad navrhl, aby se každému družstvu dala pamětní medaile ke 
100. výročí založení Československa, výroba se domluví s firmou 
Czermann

7. na VV bylo projednáno hospodaření roku 2017 a rozpočet 2018

8. organizační zabezpečení Zpravodaje – zpravodaj bude v elektronické 
podobě na stránkách OSH Znojmo

9. 24.3.2018 v Blížkovicích proběhne Shromáždění představitelů, z Prahy 
přijede Ing.  Aulický, který seznámí s novými stanovami, shromáždění 
bude řídit p. Kondler, zahájení v 9,30 hod.

10. návrhy na vyznamenání – Blížkovice, Horní Kounice, Čermákovice, 
Rybníky, Rešice, Rakšice

11. diskuse 
p. Souček – ozdravný pobyt ZH 27.8.-1.9.2018 Janské Lázně, cena cca 
1850,- Kč
p. Veleba – aktiv ZH, členů 26, jmenný seznam se dá na stránky OSH, 
vyzvou se starostové SDH, aby navrhly zasloužilé hasiče, 14.3.2018 se 
sejde Ing. Novosad a p. Veleba, budou aktualizovat seznam ZH
ing. Novosad – ověřit pojištění auta, které má OSH Znojmo
na stránky OSH  uveřejnit SDH, která dosud nezaplatila příspěvky na rok 
2018
Salátová – úkol prověřit získání dotace na pamětní medaile
Mgr. Chromý – poděkoval za věcné ceny pro soutěž, poděkování za pomoc 
při organizování soutěží
ORV společně s kanceláří OSH zajistit propagaci OK v PS – rádio, noviny
Ing. Biegler – stížnost SDH Hevlín na člena a návrh na jeho vyloučení, 
OKRR doporučila vyloučit – hrubé, vulgární napadání ostatních členů

12. p. Procházka poděkoval za účast


