
Zápis se Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů
okresu Znojmo

konaného dne 23.3.2019 v 9:30hod, v Blížkovicích

V 9:30 hod. všechny přítomné pozdravil a přivítal ing. Novosad, jmenovitě přivítal paní starostku městyse 
Blížkovice paní Ježkovou a ředitele územního odboru Znojmo Mgr. Chromého

Všechny zúčastněné seznámil s programem jednání:

Program
1.Zahájení, schválení programu jednání
2.Volba návrhové komise
3.Zpráva o činnosti Výkonného výboru
4.Zpráva o činnosti Okresní rady velitelů,
5.Zpráva o činnosti Okresní rady mládeže
6.Zpráva o činnosti Okresní rady prevence
7.Zpráva o činnosti Okresní kontrolní a revizní komise
8.Zpráva o hospodaření Okresního sdružení za rok 2018
9.Stav členské základny za rok 2018 a placení člen. příspěvků 2019
10.Zpráva o činnosti ZH
11.Diskuze
12.Usnesení a provedení závěru jednání

Program jednání byl jednohlasně schválen.

1. Zahájení, schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise
Členové návrhové komise

1. Miroslav Volf
2. Jan Maurer
3. Lukáš Badin

Členové návrhové komise byli jednohlasně schváleni.

Přítomní uctili minutou ticha všechny zemřelé hasiče.

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru
K přítomným promluvil p. Procházka:

• všechny přítomné pozdravil

• dále všechny přítomné seznámil s důležitou akcí konanou v loňském roce, kdy jsme oslavili 100
výročí založení vzniku samostatného Československa. Do těchto oslav se velmi aktivně zapojila
většina sborů dobrovolných hasičů našeho okresu, ať již pořádáním soutěží nebo dalších akcí, které
byly v duchu těchto oslav. Na mnoha místech byly vysazovány lípy.

SH ČMS vydalo k tomuto výročí pamětní medaile pro členy našeho sdružení. Tyto medaile byly určeny i
pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohly udělovat svým
členům  sbory  dobrovolných  hasičů.  Výkonný  výbor  uděloval  tyto  medaile  zasloužilým  hasičům  a
zasloužilým funkcionářům za jejich dlouholetou a záslužnou práci pro naše sdružení v okrese Znojmo. Dále
byly  medaile  předány všem družstvům,  které  se  účastnily  okresního kola  v PS a  starostům okrsků na
jednání v Jevišovicích. P. Procházka je přesvědčen, že členové všech SDH oslavili důstojně výročí založení
Československa, za což všem poděkoval.
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• zmínil se také o úmrtí starosty našeho sdružení Ing. Karla Richtra. Díky této události byl svolán 
mimořádný VV OSH Znojmo, na kterém byl určen termín 11.10. pro mimořádný sjezd delegátů 
sborů do Jevišovic.

Dne 8.12.2019 se uskutečnily volby starosty sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v zámku Přibyslavi.
Starostou sdružení byl většinou hlasů zvolen Jan Slámečka, náměstek starosty SH ČMS a starosta KSH
kraje Vysočina, který tuto funkci bude vykonávat dle jeho vyjádření do VI. sjezdu SH ČMS, které se bude
konat v Brně v roce 2020.

Schůze VV OSH Znojmo se konaly dle pánu 6.6. 2018, 6.9. 2018, 12.12.2018 a 27.2.2019

• Výroční valné hromady SDH a okrskové hodnotící schůze okrsků v okrese Znojmo:

v okrese Znojmo máme evidováno celkem 131 SDH. Výroční valné hromady se uskutečnily ve 127 SDH,
což znamená že nebyly provedeny ve 4 sborech. Na jednání bylo přítomno 2850 členů, mimořádných členů
12, hostů 130, účast zástupců obcí 52 a zástupců okresního sdružení hasičů celkem 88. V současné době
probíhá zaregistrování nového sdružení Vranovská Ves.

• Okrskové hodnotící  schůze se uskutečnily ve všech 20 okrscích.  Celkem se jednání účastnilo 385
zástupců ze SDH, hostů 36, zástupců obcí 32, zástupců OSH 45.

4. Zpráva o činnosti Okresní rady velitelů, 
k přítomným promluvil p. Kondler

• ORV se schází dle plánu práce, tato rada má 15 členů. 
• Závěrem roku se rada velitelů sešla na výjezdním zasedání dne 8. 12. 2018 v Medlicích. Součástí 

výjezdního zasedání byla návštěva ve vybraných sborech, kde byly provedeny kontroly. Členové 
ORV byli rozděleni do 4 skupin, které provedly kontroly v 8 obcích. Mimo jiné byla hodnocena 
spolupráce sboru a obce.

• Org. zabezpečení 1. kola soutěže v požárním sportu v roce 2019 
◦ termín ukončení okrskových kol do 19.5.2019 
◦ termín ukončení obvodových kol do 2.6.2019
◦ termín okresního kola v požárním sportu je 22.6.

• 24.8. se uskuteční ve Chvalovicích soutěž o pohár odborné rady velitelů
• oznámil  termíny, kdy se uskuteční Ligy
• dále přítomné seznámil s tím, že 236 členů má zkoušky vzorný hasič
• v současné době je 96 přeškolených rozhodčích
• dále byli všichni přítomní upozorněni na důležitost připojištění 3 osoby u hasičských soutěží a na 

důležitost mít u soutěží přeškoleného rozhodčího
• p. Kondler informoval o zasedání velitelů odborných rad okresu a kraje, který se konal v Přibyslavi

◦ velitelům odborných rad nebyl doposud předložen plán strategie a represe 
◦ nebyly zodpovězeny otázky jako - jaké jsou výhody zaměstnanců, kteří jsou ve výjezdových 

jednotkách; 
• závěrem p. Kondler všem poděkoval za práci, jmenovitě panu starostovi města Znojma, paní  

starostce Blížkovic

5. Zpráva o činnosti  Okresní rady mládeže 
účastníky seznámil p. Souček:

• odborná rada mládeže pracovala ve stejném složení jako v letech minulých. Podařilo se získat dva
nové rektory vzdělávání, kteří budou již v březnu školit nové i stávající vedoucí mládeže. Jedná se o
Marii a Bohumíra Kasalovi.

• na poslední únorové pracovní poradě ORM v Hnanicích byly dohodnuty a upřesněny postupy při
organizování a vlastním prováděním soutěží mládeže v roce 2019. 

• v současné době se připravují nové směrnice pro dorost ???
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• 5.4. se bude konat celorepublikový aktiv – bylo by dobré, aby se po pravidla nezměnila během 
volebního období

• 16., 17.3  proběhlo školení vedoucích mládeže, kterého se účastnilo 145 vedoucích
• 17. – 19.5. – proběhne jarní kolo hry Plamen
• 8. – 9.6. – proběhne krajské kolo 
• 5.10. – proběhne branný závod v Hodonicích
• 7.12. – proběhne turnaj v sálové kopané
• činnost a volba odborné rady mládeže – představitelé sborů by měli zodpovědně přistupovat 

k návrhům členů odborné rady mládeže 
• návrh pana Součka je, aby se novou vedoucí rady mládeže stala p. Marie Kasalová
• závěrem všem poděkoval za podporu a práci kterou všichni odvádí na úseku mládeže a  pro naše 

OSH.

6. Zpráva o činnosti Okresní rady prevence
• K tématu měl promluvit p. Klouda Vlastimil, ale ze zdravotních důvodů se omluvil. Proto všechny

přítomné stručně seznámil s poslední akcí Ing. Novosad.
• Každý z členu odborné rady převzal  soupis škol v jeho blízkém bydlišti,  které  navštívil  a  předal

metodický pokyn starosty SH ČMS pro 45 ročník soutěže Požární ochrana očima dětí  a mládeže.
Časové období bylo od 1.1.2019 do konce února 2019. Poté proběhlo vyhodnocení ve školských i v
mimoškolských zařízeních, následně do 15.3.2019 byly předány vyhodnocené práce a počty účastníků
na okrese Znojmo. 

Znojmo provedlo vyhodnocení a tři nejlepší práce ve všech kategoriích byly odeslány na okresní kola
v Brně.

• Děti, které se do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže zapojily, budou odměněny.

7. Zpráva o činnosti Okresní kontrolní a revizní komise 
informoval Ing. Bigler

• Kontrolní a revizní rada se sešla celkem 4x
• kontrola autoprovozu, byl kontrolován 4x – bez závad
• stav členské základny – kontrola 1x –  část SDH nemá ještě všechna data v pořádku 
• členské základny jsou vedeny na www.e  v  idence.sdh.cz   – pro přístup k těmto stránkám musí být 

přiděleno vstupní jméno a heslo, toto může být přiděleno vždy pro dvě osoby
• cca 10% SDH nemá ještě vyměněny členské průkazy, na tomto se stále pracuje
• dokumentace – je vedena na dobré úrovni
• stížnosti a připomínky byly projednány na VV  OSH a všem bylo řádně a včas odpovězeno
• veškeré faktury za rok 2018 byly zaplaceny
• v listopadu provedla kontrolní a revizní komise kontrolu v SDH Plaveč, Tvořihráz, Žerotice, 

Němčičky, Rudlice – všechna kontrolovaná SDH měla vše v pořádku, nebo závady odstranila během 
kontroly

• kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření OSH bez výhrad

8. Zpráva o hospodaření Okresního sdružení za rok 2018
seznámil p. Bigler:

• Všechny přítomné seznámil s příjmy a výdaji v roce 2018 
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9. Stav členské základny za rok 2018 a placení člen. příspěvků 
2019 
informoval p. Procházka:

• V okrese Znojmo máme evidováno celkem 131 SDH
• Celkem je 4648 členů
• Z toho: 3 – 5 let 38 členů

6 –14 let 503 členů
15 –18 let 722 členů
19 –25 let 626 členů
26 – více 2759 členů

10. Zpráva o činnosti ZH
informoval p. Veleba:

• Vedení aktivu zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů se scházelo v roce 2018 dle schválení 
schváleného plánu práce.

• Vedení zabezpečovalo ozdravné týdenní pobyty pro ZH a ZF s jejich rodinnými příslušníky v 
Janských Koupelích 

• Dále byl připraven celookresní aktiv ZH a ZF, který se uskutečnil v Tulešicích  a bylo zde předáno 
ZH a ZF 25 kusů medailí ke 100.Výročí založení Československa  a 25 ks Pamětních listů.

11. Diskuze 
p.  Procházka apeloval  na  zúčastněné  představitele  sborů,  aby  se  pokusili  zvýšit  účast  družstev  na

okresním kole v požárním sportu, třeba i jako družstvo za obvod

p. starostka městyse Blížkovic – všechny přítomné delegáty pozdravila a poděkovala jim, že se účastnili
této akce v tak hojném počtu a v tak krásném počasí

• seznámila je s prací a akcemi konanými v Blížkovicích, mimo jiné byla potěšena, že při volbách do 
místního zastupitelstva byla vytvořena první hasičská kandidátka

• dále vyzdvihla hasičský ples konaný v Blížkovicích
• poděkovala SDH Blížkovice za velmi dobrou spolupráci
• všem přítomným rovněž popřála, aby bylo co nejméně zásahů a co nejméně ztrát na životech

Mgr.  Radek  Chromý –  pozdravil  všechny  přítomné  jménem  svým  a  jménem  krajského  ředitele  a
poděkoval za dobrou práci v loňském roce, popřál vše dobré v roce 2019.

• přítomné seznámil s počtem celorepublikových zásahů, které byly v roce 2018, při kterých bylo 
zraněno 53 profesionálních hasičů a 35 dobrovolných hasičů

• dále přítomné seznámil s počtem zásahů na okrese Znojmo
• informoval o  možnosti dotací a jakých chyb se mají obce vyvarovat při podávání žádostí
• informoval dále o nové hasičské stanici ve Znojmě a možností prohlídek této stanice

p.  Kondler –  všem  zúčastněným  sdělil,  že  při  soutěžích  nese  za  družstvo  zodpovědnost  velitel
družstva(zaplacené příspěvky apod…)

• dále je nutné ustanovit delegaci, která by se sešla se starostou města Znojma
• a také informoval o množství přidělených dotací na okrese Znojmo
• ke zvážení dal možnost vzniku vnitroorganizačního výboru, který by zabezpečoval sledování a 

vystavování gondolencí při úmrtí zasloužilých hasičů

p.  Galatík z  SDH Rokytná  informoval  o  výsledku akce,  která  proběhla  9.3.  –  Kontrola  přenosných
hasičských přístrojů pro občany
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• bohužel, žádný z občanů  si nenechal hasičské přístroje zkontrolovat – což je na zvážení, jestli 
vůbec se v domácnostech hasičské přístroje nachází. 

p. Ing. Novosad na to reagoval, že naprosto chybí prevence.

Mgr. Radek Chromý sdělil,  že odborné způsobilosti pro nové velitele a strojníky se již neprovádí ve
Znojmě, ale v Tišnově. Ve Znojmě je možné provést pouze přezkoušení.

p. Veleba apeloval na všechny představitele, aby hlásili a posílali žádosti o přijetí členů SDH starších
65let za členy zasloužilých hasičů.

Neboť v současné době je zasloužilých hasičů evidovaných jen 22.

Pro všechny starší členy je čest být v tomto aktivu, je to odměna za jejich dlouholetou práci.

12. Usnesení a provedení závěru jednání
Návrhová komise seznámila delegáty se usnesením z jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 13:00hod.
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