
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje

Zubatého 1, 614 00 Brno

ZÁPIS  z jednání VV KSH JMK 30. 3 . 2017

Přítomni: Bc. Z. Jandová, J. Gargula , I. Musil, P. Novák, ,T. Letocha, L. Žárská, M. Kuchař, 
Mgr. M. Vykydal, P. Pejřil, ing. B. Biegler, L. Procházka, Z. Špaček,  J. Fabiánová,                      

Omluveni: JUDr. Michal Hašek, L. Švejda,  M. Brandýs,  M. Kobylka
Hosté:  zástupce JMK  Zdeněk Melkes

Program : 
1.  Zahájení VV KSH JMK  
2.  Informace o činnosti členů vedení VV KSH JMK a jednotlivých OSH
3.  Zpráva o hospodaření KSH JMK za rok 2016 
4.  Zpráva KKRR za rok 2016
5.  Příprava krajských kol 2017
6.  Krajská hasičská pouť 
7. Vyznamenání
8. Diskuse
9. Závěr 

1. Zahájení: 
Starostka  Bc.  Zdeňka Jandová přivítala  na  dnešním zasedání,  členy VV KSH JMK, a
přítomné zástupce OSH. Přednesla program uvedený na pozvánkách. 
Program byl schválen všemi přítomnými

2. Informace o činnosti členů vedení VV KSH JMK a jednotlivých OSH
Starostka KSH JMK 

 - schůzka vedení VV KSH JMK,
 - schůzka starosty SH ČMS a starostka KSH JMK s hejtmanem JMK
 - Nesuchyně – výjezdní zasedání starostek SH ČMS
 - pracovní setkání s představiteli Trnavského kraje- volby
-  liga dětí se slovenskou stranou na úrovni okresů
- zúčastnila jsem se krajské revizní rady, represe a mládeže
- zasedání VV SH ČMS aktuální informace 
- projednávání změny stanov
- na úrovni sborů bude zapsán jen revizor účtu od roku 2020
- sjednocení pojmů statutární orgán
- titul zasloužilý hasič – ocenění od okresů k vyšším orgánům
- pochvala pro okresy Blansko, Brno – venkov, Brno –město za včasný odvod příspěvků ,  
  zbytek okresů nemá zapomenout, že datum pro odvodu je 30.3. 2017 
- dotační titul AGROTEC - nadace pro hasiče 
- schůzka s ředitelem HZS JMK košt sv. Floriána-svoz vzorků z okresů Hodonín, Břeclav  
  a Znojmo 
- 10.12. 2016 návštěva Trnavského kraje – maďarská spolupráce s SH ČMS
- PYROS –zasedání s HZS JMK –sobota 3.6. 2017 pavilon Z, Záchranáři dětem - děti   
   vstup  zdarma

            - dětská soutěž TFA o pohár starostky KSH JMK od 9 hod.-17. hodin



Náměstek I. Musil
- 1 kola soutěže 
- připravujeme oslavy MŠ
- občerstvení na akcích Kroužek, Tuřany
- příprava krajského zasedání zasloužilých hasičů 

Náměstek J. Gargula
Brno –venkov

- PO očima dětí – otázka kdo bude dělat vyhodnocení kraje
- školení rozhodčí PS
- školení revizorů
- v podzimních měsících pořádání školení starostů s někým z ústředí
- PYROS oslovil jsem členy naší okresní rady historie o pomoc s historickou technikou
- řád sv. Floriána pro členy našeho okresu 

Náměstek P.Novák
- běžná činnost
- účast na VH okrsků
- příprava na soutěže

Náměstek T. Letocha
- volební shromáždění okresu Skalica
- byl jsem jmenován do hodnotící komise JMK
- školení vedoucí mládeže 
- příprava dětské TFA

Vyškov
- VH sborů  v okrese 
- školení rozhodčí mládeže a PS na 2 části
- školení nových rozhodčí v Jánských Koupelích
 - tréninky na atletické rovině ve Vyškově
- sbory byly  upozorněny na nutnost podat daňové přiznání
- předběžný termín na zasedání Z H 14. 10. 2017v Kozlanech

Hodonín
- shromáždění představitelů OSH 
- ples v Skalici a Senici 
- 17. sněm vedoucí mládeže
- poděkování za účast na pohřbu bratra Javornického z Petrova
- zahájení Velká cena-Velká nad Veličkou

Břeclav
- shromáždění představitelů sborů OSH
- kontrola revizní rady z ústředí 
- účast na školení ohledně dotací
- uzlování mladých hasičů Bořetice



Blansko
- VH sborů a okrsků  
- školení hospodářů na 2 krát
- odborky 
- příprava krajské soutěže PLAMEN  17.- 18.6. 2017 BLANSKO

Brno –město
- školení hospodářů společné s OSH Brno –venkov, 24 účastníků – lektor Ing. Jirota 
- školení rozhodčích mládeže
- příprava okresní soutěže
- okresní soutěž PS společná s dorostem na učilišti v Líšni
- výcvikový den jednotek a sborů po prázdninách 

Znojmo 
- shromáždění představitelů OSH  - účast 101 sborů
- školení rozhodčí 
- 20.- 21.5.okresní kolo Plamen
- úprava stránek OSH Znojmo
- 28. 9. 2017 aktiv ZH v okresu Znojmo
- úmrtí člena 

Rada mládeže
- Drnovice –krajské zasedání rady mládeže 
- není hlavní rozhodčí na krajské kolo 
- rozhodčí disciplín
- soutěže , TFA pro dorost
- ústřední  odborná rada –školení instruktorů 
- 7.4. bude ORM   
- na každé OZ logo PLAMEN –výročí 45.let
- ADHR vyhlášení pro kategorii děti
- mistrovství republiky v hale 60 a 100 metrů
- podpořit okresy aby pořádaly soutěže pro dorost

Rada represe
- propozice krajských kol 
- losování pořadí 
- určení rozhodčích

Rada prevence
- na okresech proběhla P O očima dětí 

Z H
- vedoucí aktivu omluven 
- ozdravný pobyt zasloužilých hasičů v Jánských Koupelích posunut na termín 
   28.8.-2.9. 2017
- krajské zasedání Z H na okresu Vyškov –Kozlany

KKRR
- proběhla kontrola hospodaření a účetnictví za rok 2016
- samostatný bod v programu  VV KSH JMK



3. Zpráva o hospodaření KSH JMK za rok 2016

4. Zpráva KKRR za rok 2016
- zprávy přečetl  předseda KKRR 
- předseda doporučil VV KSH JMK tuto zprávu schválit a starostka  dala o této zprávě  
 hlasovat PRO - 13 , ZDRŽEL SE  - 0 , PROTI – 0   Zpráva byla schválena

5. Příprava krajských kol 2017
- příprava krajských kol se průběžně probírá a řeší 
- krajské kolo PO očima dětí vyhodnotí KSH JMK složené ze zástupců OSH
  a vyhodnocení proběhne v rámci akce PYROS ,o tomto návrhu  VV dala  starostka  
  hlasoval PRO - 10 , ZDRŽEL SE  - 2 , PROTI – 1  , Návrh  byl schválen
- OSH JMK do 10.4.vyhodnotí práce svého okresu a do 10.4. doručí do kanceláře
  Zubatého 1
- krajské vyhodnocení proběhne 19. 4. v 16 hod. za účasti členů komise z OSH JMK 

6. Krajská hasičská pouť
- pozvánky budou rozesílány na sbory přes jednotlivá OSH
- informace a přihlášky na výstavu jsou uveřejněny na stránkách KSH JMK
- tištěné plakátky rozdány jednotlivým OSH které je rozešlou svým sborům
- ukázky, hudba, občerstvení, strava, konferenciér, ozvučení
- sponzoři PERSPEKTA, HVP
- pořadatel SDH Brněnské Ivanovice, SDH Holásky, Chrlice, Slatina, Moutnice, Těšany a
  Kobeřice

7. Vyznamenání

8.  Diskuse
 - Zdeněk Melkes KÚ JMK  poděkování a představení nového poradce hejtmana JMK

- představení nové hodnotící komise při JMK 
- navázání na práci JUDr. A. Osvalda
- pozvánka na Jízdu elegance,  která je pravidelně pořádána v Tišnově 2. neděli v září 

9. Závěr
Na závěr starostka KSH JMK Zdeňka Jandová poděkoval všem členům výkonného 
výboru  a všechny ještě jednou pozvala na Hasičskou pout do Tuřan .

 Příští zasedání VV  KSH JMK     bude 18. 5. 2017 v     15.30 hodin

V Brně 30. 3. 2017 Ověřila: Bc. Zdeňka Jandová

 Zapsala: Jana Štelclová                                                 


