
Zápis z jednání výkonného výboru OSH Znojmo, ze dne
21.8.2019, které se uskutečnilo na ÚO HZS okresu Znojmo 

Přítomni: Procházka,  Ing.  Novosad,  Kondler,  Souček,  Ing.  Večerková,  Ing.
Bigler, Klouda Josef, Veleba, Lesová, Bloudíček

Omluveni: Klouda Vlastimil, Hrbáček

Hosté: plk. Mgr. Chromý

Pan Procházka přivítal všechny členy VV OSH a Mgr. Chromého

Členům výkonného výboru  představil  novou pracovnici  kanceláře  OSH paní
Ing. Bohuslavu Říhovou, která nastoupila na okresní sdružení od 1.7.2019

Návrh programu jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola  plnění  usnesení  z min.  jednání  VV  (viz  jednání  Blížkovice

23.3.2019)
3. Zhodnocení OK v PS Znojmo 22.6.2019, krajského kola a Ligy 2019 a

soutěže mladých hasičů
4. Vyhodnocení soutěže PO OČIMA DĚTÍ
5. Výročí SDH v okrese – účast členů VV
6. Zabezpečení  výročních  valných  hromad  v SDH,  příprava  materiálů  a

příprava shromáždění delegátů SDH v okrese Znojmo 2020
7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Pan Procházka seznámil všechny přítomné s návrhem programu jednání, který
byl schválen

2. Kontrola usnesení z min. jednání VV

Dne 23.3.2019 se uskutečnilo v Blížkovicích shromáždění představitelů sboru,
kde byly schváleny všechny soutěže a jejich zabezpečení

3. Odborná rada mládeže
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Soutěže:

Pan souček vedoucí rady odborné mládeže informoval, že vyhodnocení okresní
hry Plamen, dorostu a přípravky. Vyhodnocení bylo zveřejněno na okresních
stránkách OSH. Celkem se zúčastnilo 296 dětí. Dále uvedl, že rada připravuje na
5.10.2019 na branný závod v Hodonicích.

Odborná rada velitelů:

Pan Kondler informoval o průběhu okresního kola PS, okresní kolo proběhlo
bez  problémů.  Postupující  družstvo  žen  a  mužů  Mikulovice  postoupily  do
krajského  kola.  Krajské  kolo  bylo  ukončeno  dříve,  než  proběhly  všechny
disciplíny z důvodu deště. Dle slov pana Kondlera je organizace krajské soutěže
naprosto  nedostačující,  selhala  i  měřící  technika  a  časomíra  je  velice  špatně
čitelná.

K tomu se vyjádřil Ing. Novosad:

Není možné zrušit jakoukoli disciplínu na krajské soutěži – to je ve výsledku
jako,  kdyby  soutěž  neproběhla  vůbec.  K tomuto  názoru  se  přiklonili  všichni
členové VV OSH.

Dále  pan  Kondler  přítomné  o  termínu  vyhodnocení  ligy,  které  proběhlo
28.8.2019 ve 20 hodin ve Chvalovicích.

Závěrečné  rozloučení  s ligou  proběhne  dne  19.10.2019  v Mikulovicích  a
současně pozval všechny přítomné na vyhodnocení ligy.

Dále  sdělil  přítomným  názor  o  zvýšení  pojistky  pro  děti.  Případné  plnění
pojistky je v současné době absolutně nedostačující.

4. Odborná rada prevence vyhodnocení soutěže PO OČIMA DĚTI

Pan Klouda Vlastimil byl z jednání omluven, ale poslal vyjádření:

Soutěže se v okrese Znojmo zúčastnilo 10 škol – Oleksovice, Šanov, Hrušovany
nad  Jevišovkou,  Pravice,  Milíčovice,  Blížkovice  a  dále  mateřské  školy  –
Blížkovice, Hrabětice, Pravice a Oleksovice. Tři nejlepší práce z okresu Znojmo
postoupily do krajského vyhodnocení, kde první místo získala ZŠ Šanov a MŠ
Hrušovany nad Jevišovkou.

Všechny děti byly oceněny diplomy a sladkostmi. První dvě místa v kraji byla
oceněna  věcnými  cenami.  Vedoucí  odborné  rady  prevence  pan  Klouda
jmenovitě  poděkoval  Ing.  Novosadovi  za  zajištění  paní  učitelky,  která  velmi
odborně provedla hodnocení prací. Ve výsledku pak tyto práce získaly ocenění
v kraji.  Ing.  Novosad se  vyjádřil,  že  již  v současné  době by se  mělo  zajistit
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e-mailové oslovení škol, aby se do soutěže zapojily. Vše by mělo být dopředu
projednané a domluvené.

5. Výročí SDH v okrese Znojmo

Členové VV, kteří se zúčastnili výročí založení SDH ve sborech hodnotili velmi
kladně  a  důstojně  průběh  výročí  SDH.  Sborům,  které  oslavily  sté  výročí
založení byly předány stuhy OSH Znojmo.

6. Zabezpečení výročních valných hromad v SDH, příprava materiálů

Výkonný  výbor  na  svém  jednání  schválil  zabezpečení  výročních  valných
hromad SDH a okrskových konferencí takto:

Výroční valné hromady ve sborech SDH od 1.11.2019 do 31.1.2020 a okrskové
hodnotící konference od 1.2.2020 do 29.2.2020. Dále VV schválil  předběžný
termín shromáždění představitelů SDH ve dnech 9.11. nebo 10.11.2019, přesný
termín bude upřesněn.

Vzhledem k tomu, že v roce 2020 bude 6. sjezd SH ČMS žádám Vás o dodržení
termínů konání výročních valných hromad a okrskových konferencí.

V roce 2020 se uskuteční shromáždění delegátů sborů, termín výkonný výbor
schválil na 14.3.2020 v Mikulovicích v KD.

7. Diskuze

Ing. Bigler informoval přítomné o provedení fyzické kontroly pokladny. Této
kontroly  se  zúčastnily:  Procházka,  Ing.  Bigler,  Slívka,  Ing.  Říhová.  Z této
kontroly byl proveden zápis, který všichni podepsali. Stav fyzické kontroly bude
sloužit jako počáteční stav pro paní Ing. Říhovou. 

VV OSH pověřil pana Procházku, aby se stavem provedené fyzické kontroly
seznámil paní Lenku Salátovou.

Dále VV konstatoval, že za případné nesrovnalosti nese veškerou zodpovědnost
starosta OSH pan Procházka.

Mgr. Chromý ředitel  ÚO HZS okresu Znojmo pozdravil  všechny přítomné a
pozval  je na Pohár Vysočiny,  který se uskuteční 18.9.2019 ve Znojmě. Dále
uvedl,  že  v průběhu  září  asi  21.9.2019  se  uskuteční  schůzka  s vedoucími
mládeže,  na  které  budou  vysvětleny  podmínky  pro  podání  žádosti.  Budou
pozvání vedoucí mládeže.

Vedoucí  aktivu  ZH  okresu  Znojmo  bratr  Veleba  informoval  VV  o  termínu
aktivu Zasloužilých hasičů okresu Znojmo dne 28.9.2019 v Jiřicích u Miroslavi.
Dále uvedl, že vše je již téměř zajištěné a naplánované. Je nutné domluvit svoz
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Zasloužilých hasičů. Aktivu se zúčastní 64 Zasloužilých hasičů a funkcionářů a
hosté. Předběžně se jedná zhruba o 80 lidí. 

V listopadu 2020 Krajský zasloužilých hasičů cca 120 lidí.

8. Závěr

– závěr jednání v 16:30.
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