
Delegáti sborů zvolili nové vedení SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Zlín 

V sobotu 15.8.2020 proběhlo v sále kulturního zařízení Zemědělského družstva vlastníků 
Fryšták jednání "Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 
102 delegátů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků a 
členové Okresní kontrolní a revizní rady. Jednání řídil náměstek starosty OSH Zlín Michal 
Staněk. Mezi hosty jsme přivítali Stanislava Pumprlu, člena Výkonného výboru SH ČMS, 1. 
náměstka starosty Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje a starostu OSH Kroměříž a Jana 
Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcioářů okresu Zlín. 

Starosta OSH Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za končící volební období. V úvodu 
se krátce vrátil k průběhu hodnotících a volebních valných hromad sborů a okrsků, ke kterým 
uvedl: „Naprostá většina funkcionářů odpovědně přistoupila k přípravě jednání a hlavně výběru 
kandidátů do voleb. Z osobních poznatků i hodnocení garantů okrsků na lednovém a 
únorovém jednání Výkonného výboru OSH konstatuji, že VVH proběhly řádně a většinou na 
vysoké úrovni“.  

V další části zprávy připomněl akce celospolkového rozsahu, které se v rámci OSH Zlín 
realizovaly. Patří se připomenout každoroční organizaci Mezinárodní hasičské poutě na 
Svatém Hostýně, které se účastní tisíce poutníků z celé republiky i ze zahraničí. V roce 2017 
jsme pořádali několikadenní MČR Hry Plamen a soutěží dorostu, které bylo taktéž kladně 
hodnocené.  

Dále uvedl: „V uplynulých pěti letech byla činnost okresního sdružení hasičů řízena 
patnáctičlenným výkonným výborem a čtyřmi odbornými radami. Když k tomu připojíme Aktiv 
zasloužilých hasičů a funkcionářů, partu lektorů a zkušebních komisařů ve všech oblastech 
činnosti hasičů a mladých hasičů, máme celkový záběr činností orgánů okresního sdružení. 
Nad tím vším bdí a vše kontroluje Okresní kontrolní a revizní rada.  

V průběhu volebního období došlo k několika změnám v obsazení funkcí. Zemřel bratr Vít 
Blaha z Pohořelic, kterého ve funkci člena VV nahradil bratr Petr Tománek ze Lhoty. Z funkce 
vedoucího OORR odstoupil v roce 2017 bratr Milan Tichý. Vedoucím OORR byl zvolen bratr 
Luděk Cholasta z Lípy. Další ztrátou bylo úmrtí bratra Jana Jelínka z Brumova, za kterého 
nebyl vzhledem ke krátké době do konce volebního období žádný náhradník kooptován. 

Jedním z důležitých úkolů hlavního zaměření činnosti SH ČMS na všech úrovních organizační 
struktury je svou činností působit na veřejnost ve smyslu zvyšování společenského uznání 
hasičů s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů. Rozhodným ukazatelem 
úspěšné práce pobočného spolku je nabídnout okolí takový program činnosti a podmínky 
k jeho realizaci, aby je oslovil a přitáhl k aktivní práci. O tom, jak se nám to daří, vypovídá 
velikost členské základny u nás, ve Zlínském okrese. 
 
Začátkem roku 2015 bylo registrováno 6561 členů a k dnešnímu datu máme 7277 členů ve 
116 sborech dobrovolných hasičů. Více než 10 % nárůst členské základny (přesně o 716 
členů) vypovídá o tom, že hasičina neustále táhne a přináší seberealizaci pro dost výraznou 
část našich spoluobčanů. Skutečnost, že podíl počtu mladých hasičů k celkovému počtu členů 
v OSH Zlín přesáhl 28% a v kategorií do 26 let dokonce 41% ukazuje, že se nám práce 
s mládeží daří a vychováváme si tak další potřebné pokračovatele myšlenky a tradic 
dobrovolného hasičstva.“ 

Úkoly, které byly zajišťovány ve spolupráci s jednotlivými odbornými radami, okrsky, sbory a 
ve spolupráci s krajským sdružením hasičů, byly splněny. Práci sborů a okrsků se snažíme i 
finančně ocenit a to formou hodnocení okrsků systémem příspěvků s výší dle jejich aktivity.  



„Aktivity dobrovolných hasičů na všech úrovních organizační struktury spolku v posledních 
měsících zásadně ovlivnila koronovirová pandemie a s ní související opatření a nařízení Vlády 
ČR, ministerstev, krizových štábů a hlavního spolku – SH ČMS. V souvislosti s tím chci využít 
dnešní příležitosti a poděkovat všem dobrovolným hasičům, kteří se zapojili do pomoci 
samosprávám a ohroženým skupinám spoluobčanů ve svém okolí“.  

Hodnocením uplynulého volebního období starosta konstatoval, že za OSH Zlín zůstává kus 
dobře odvedené práce. Je přesvědčen, že dlouhodobě budované pozice a stávající prestiž 
hasičů mezi občany, představiteli místní a státní správy bude v pozitivním slova smyslu i 
nadále prohlubována. To se určitě projeví i na jednání VI. sjezdu SH ČMS, který proběhne 
12.12.2020 v Brně.  
V závěru poděkoval všem za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil, že bez vstřícnosti 
Zlínského kraje, měst, obcí, KSH, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů si nedovede 
představit fungování OSH, okrsků či SDH. Bez spolupráce a vzájemné pomoci bychom velmi 
těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS. Současně požádal delegáty 
jednotlivých sborů, aby poděkování předali také všem členům sborů, kteří se na hasičské práci 
v uplynulém volebním období podíleli. 

Člen Okresní kontrolní a revizní rady Josef Majzlík přednesl hodnotící zprávu o činnosti rady 
s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti v okrese. Poděkoval za správnost a 
úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků. 
V závěru uvedl: „Také Vám ostatním chci poděkovat za to, že jste obětovali svůj volný čas 
práci pro ostatní. Přeji všem, kteří budete zvoleni do jednotlivých funkcí, aby se Vám dobře 
pracovalo, dělali to s nejlepším svědomím a s pocitem, že to neděláte pro sebe, ale hlavně pro 
druhé. Teď už jen hodně sil, trpělivosti a zdraví, ať můžete plnit úkoly, které Vám dnešním 
dnem naběhnou.  Určitě přijdou i momenty, kdy se zrovna nedaří, nebo Vás něco dopálí, že 
byste se vším nejraději sekli, ale stejně Vám to nedá a pokračujete dál. Vždyť ta hasičina za 
to stojí“. 

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil okomentoval plnění příjmových a výdajových položek 
rozpočtu za rok 2019, který byl mírně ziskový. Závěrečný účet hospodaření OSH Zlín za rok 
2019 byl schválen. Následně předložil návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2021, ke kterému 
nebylo připomínek.    

V diskusi vystoupili: 

Stanislav Pumprla pozdravil účastníky jednání jménem ústředí SH ČMS a KSH Zlínského 
kraje. Ocenil velmi dobré výsledky práce sborů, okrsků a celého OSH Zlín, hlavně v oblasti 
práce s mladými hasiči.  

Starosta OSH vystoupil se dvěma návrhy: 

- Informoval o záměru úpravy výše členských příspěvků v návaznosti na rostoucí podíl 
vlastních nákladů k dotačním titulům, které OSH využívá ke své činnosti. Vedení OSH 
Zlín připraví podklady k diskusi v rámci sborů a okrsků a záležitost bude projednána 
na příštím jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. 

- Vzhledem k posunu termínu dnešního jednání o pět měsíců zbývají necelé tři měsíce 
k plánovanému jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín dne 7.11.2020. 
Hodnocení činnosti i návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2021 byl projednán dnes bez 
připomínek, takže starosta OSH navrhuje zrušení Shromáždění představitelů sborů 
okresu Zlín, plánovaného na 7.11.2020. 
 

Náměstek starosty OSH Vlastimil Nevařil informoval o nutnosti registrace hasičských 
sportovců, důsledné kontroly závodníků na soutěžích a včasné přihlašovaní nových členů. 



Starosta SDH Slušovice Milan Novák  
- Dotační prostředky na mzdy pracovníků KSH rozdělit i na starosty OSH a Ústřední 

hasičské školy financovat z jejich činnosti 
- Uložit úkol pro delegáty na Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje a na VI. sjezd 

SH ČMS podpořit kandidáty z OSH Zlín při volbě funkcionářů KSH Zlínského kraje a 
na úrovni SH ČMS 

- Nevyplácet příspěvky okrskům a hledat možnosti dalších zdrojů (např. úhrady za 
ocenění členů) 

- Požadovat příspěvky do aktivu ZH od sborů, které ZH navrhly 
 

Hlavním úkolem jednání byly volby funkcionářů OSH, delegátů na Shromáždění delegátů OSH 
Zlínského kraje a na VI. sjezd SH ČMS: 
Jednání zvolilo funkcionáře OSH Zlín pro volební období 2020 – 2025 následovně: 
 
Starosta OSH Zlín     Vlastimil Nevařil 
 
Náměstek starosty OSH Zlín    Eva Úlehlová 
       Michal Staněk 
       Marcela Gofroňová 
 
Člen výkonného výboru OSH Zlín   Martin Holčík 
       Zdeněk Kráčalík   
       Anna Fojtíková 
       Josef Hubáček 
       Vladimír Jurča   
       Jaroslav Křen 
       Kamil Šmatlo 
       Leoš Trčka 
        
Předseda Okresní kontrolní a revizní rady  Josef Bernátík 
 
Člen Okresní kontrolní a revizní rady  Petr Bernatík 
       Josef Floreš 
       Radim Kůdelík 
       Josef Majzlík 
       Milan Novák 
       Kateřina Záhorová 
 
Delegáty Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje ve složení: 

Starosta OSH     Vlastimil Nevařil 
Náměstek starosty OSH    Michal Staněk 
Náměstek starosty OSH    Eva Úlehlová 
Náměstek starosty OSH    Marcela Gofroňová 
Vedoucí OORP    Josef Jakuba 
Vedoucí OORR    Luděk Cholasta 
Vedoucí OORM    Zdeněk Hradil 
Člen VV OSH     Zdeněk Kráčalík 
Náhradníci      Josef Hubáček 

       Jaroslav Křen 
 
Delegáty VI. sjezdu SH ČMS ve složení: 

Starosta OSH     Vlastimil Nevařil 
Náměstci starosty OSH   Michal Staněk 

Eva Úlehlová 
Marcela Gofroňová 



Vedoucí Aktivu ZH    Jan Štalmach 
Člen VV     Zdeněk Kráčalík 
Náhradníci      Josef Hubáček 

       Ladislav Jurča 
 
Potvrdilo za člena výkonného výboru OSH Zlín Luďka Cholastu, vedoucího OOR 
Represe 
       Zdeňka Hradila, vedoucího OOR Mládeže 
       Josefa Jakubu, vedoucího OOR Prevence 
 
Nominuje kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech SH ČMS: 
Starosta, náměstek starosty a člen VV KSH  Vlastimil Nevařil, starosta OSH 
Předseda a člen KKRR    Josef Bernátík, předseda OKRR 
Vedoucí a člen KOR     vedoucí okresních OR 
Vedoucí a člen Aktivu ZH Zlínského kraje  Jan Štalmach, vedoucí Aktivu ZH OSH 
Člen ústřední OR historie a muzejnictví  Jan Štalmach 
       Martin Holčík 
Člen ústřední OR hasičských soutěží  Jaroslav Křen 
 
Předseda návrhové komise Josef Tkadlec předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění 
představitelů sborů, který byl schválen. 

Závěrem nově zvolený starosta OSH Vlastimil Nevařil poděkoval přítomným za důvěru všem 
zvoleným funkcionářům a aktivní účast na jednání. Odstupujícímu starostovi OSH Zlín Josefu 
Bernátíkovi poděkoval za dlouholetou obětavou práci pro hasičské hnutí ve funkcích OSH Zlín 
a předal mu upomínkovou děkovnou plaketu. 

Ve Zlíně dne 16.8.2020 
Zapsal: Josef Bernátík 
 


