
Delegáti OSH zvolili nové vedení SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje 

V sobotu 3.10.2020 proběhlo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Hulíně jednání 
"Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje". Letošního zasedání se zúčastnilo všech  
25 pozvaných delegátů. Jednání řídil náměstek starosty KSH Zlínského kraje Stanislav Pumprla. 
Mezi hosty jsme přivítali významné hosty v čele se starostou SH ČMS Janem Slámečkou, 
náměstkyní starosty Monikou Němečkovou, ředitelem kanceláře SH ČMS Janem Aulickým, 
ředitelem HZS Zlínského kraje Vítem Rušarem, starostou Města Hulín Romanem Hozou  
a Renatou Šarmanovou ze společnosti „Požární bezpečnost s.r.o.“. V průběhu jednání  
se dostavil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

V úvodu vystoupil starosta Města Hulín, který účastníky přivítal a ocenil práci dobrovolných 
hasičů v řízeném regionu. 

Starosta Krajského sdružení hasičů (dále jen KSH) Josef Bernátík zhodnotil činnost 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 konstatuji,  

že VVH proběhly řádně a většinou na vysoké úrovni. Za to chci všem odpovědným 

funkcionářům poděkovat a věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat“.  

V další části zprávy připomněl akce celospolkového rozsahu, které se v rámci KSH realizovaly. 

Patří se připomenout každoroční organizaci Mezinárodních hasičských poutí na Svatém 

Hostýně, kterých se účastní tisíce poutníků z celé republiky i ze zahraničí.  

V roce 2015 KSH podpořilo dvě významné akce. První z nich byla celostátní výstava a soutěž 
historických parních a ručních vahadlových hasičských stříkaček. Velmi náročnou byla druhá 
akce, a to dokončování vydání knih o historii dobrovolných hasičů okresů Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Vsetín a Zlín. 
V průběhu roku 2016 jsme realizovali netradiční akci a to projekt „Junior Univerzita – 
vzdělávání mladých záchranářů“, který měl u mladých hasičů velký úspěch. V říjnu se 34 hasičů 
zúčastnilo exkurze do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Tuto akci nabídla  
a zprostředkovala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová jako formu poděkování  
za dlouhodobou dobrovolnickou činnost pro funkcionáře ze všech okresů Zlínského kraje. 
V roce 2017 jsme ve Zlíně pořádali nejrozsáhlejší akci tohoto volebního období,  

a to několikadenní MČR Hry Plamen a soutěží dorostu, které bylo taktéž kladně hodnocené. 

V roce 2018 byla první velkou a vydařenou akcí X. propagační jízda SH ČMS, vedoucí po trase 

Velehrad – Zlín – Holešov – Svatý Hostýn v pátek 27. 4. 2018. Na jízdu navazovala jubilejní 

XXV. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně v sobotu 28. dubna 2018. 

Nejvýznamnější akcí roku 2019 byl VII. ročník celorepublikového setkání parních stříkaček, 
které proběhlo dne 15. 6. 2019 s centrem soutěží v Otrokovicích. Společně s KSH 
Jihomoravského kraje jsme se podíleli na zajištění Setkání lidí dobré vůle "Velehrad 2019". 
 
Rok 2020 je od počátku zásadně ovlivněn pandemií koronaviru COVID-19. Nařízení Vlády ČR, 

ministerstev, příslušných krizových štábů a ústředí SH ČMS byla řešena i na úrovni KSH 

Zlínského kraje a byla důvodem ke zrušení většiny akcí. V souvislosti s koronavirovou pandemií 

starosta poděkoval všem dobrovolným hasičům, kteří se zapojili do pomoci samosprávám  

a ohroženým skupinám spoluobčanů ve svém okolí.  

 



Dále uvedl: „V uplynulých pěti letech byla činnost KSH řízena sedmičlenným výkonným 

výborem a třemi 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 Krajská kontrolní a revizní rada“.  

Následovalo hodnocení činnosti krajských odborných rad represe, prevence a mládeže, 

kontrolní a revizní rady a Aktivu zasloužilých hasičů. 

Dále uvedl: „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 kraji.  
Začátkem roku 2015 bylo v rámci KSH registrováno 21312 členů a k dnešnímu datu máme 

22940 členů v 381 sborech dobrovolných hasičů. Nárůst členské základny o 1628 členů 

vypovídá o tom, že hasičina neustále táhne a přináší seberealizaci pro dost výraznou část 

našich spoluobčanů“.  

Hospodářské výsledky KSH byly po celé volební období kladné se ziskovým závěrečným účtem 

hospodaření. 

V závěru starosta poděkoval všem za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil,  
že bez vstřícnosti Zlínského kraje, měst, obcí, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů  
si nedovede představit fungování dobrovolných hasičů v kraji. Bez spolupráce a vzájemné 
pomoci bychom velmi těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS. 

Člen Krajské kontrolní a revizní rady Vojtěch Lukeš přednesl hodnotící zprávu o činnosti rady  
s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti. Poděkoval za správnost a úplnost 
veškeré dokumentace činnosti KSH a účelnost využití dotačních prostředků. 

Předseda návrhové komise okomentoval dokumenty „Program činnosti SH ČMS – Krajské 
sdružení hasičů Zlínského kraje do roku 2025“ a „Plán činnosti KSH Zlínského kraje na rok 
2021“. K materiálům nebyly ze strany delegátů žádné připomínky.  

Hospodář KSH Vlastimil Nevařil okomentoval návrh rozpočtu KSH na rok 2021, ke kterému 
nebylo připomínek.    

Hlavním úkolem jednání byly volby funkcionářů pro volební období 2020 – 2025. Výsledky 
tajné volby a veřejného hlasování jsou následující: 
 
Starosta KSH      Vlastimil Nevařil 
 
Náměstek starosty KSH    Václav Holásek 
       Jaromír Polanský 
       Stanislav Pumprla 
 
Člen výkonného výboru KSH    Luděk Cholasta 
       Josef Jakuba    
       Jiří Chlápek 
             
Předseda Krajské kontrolní a revizní rady  Josef Bernátík 
 
Člen Krajské kontrolní a revizní rady   Kateřina Blinková 

Vojtěch Lukeš 
       Dáša Tomaštíková 



Nominace kandidátů do funkcí ve vyšších orgánech SH ČMS: 
 
Člen VV SH ČMS     Jaromír Polanský 
Člen ÚKRR      Jiří Gavlas 
Člen ÚORR      Stanislav Pumprla 
Člen ÚORP      Josef Jakuba 
Člen ÚORM      Jiří Chlápek 
Člen ÚOROO      Tomáš Bartoň 
Člen ústřední OR historie a muzejnictví  Martin Holčík 
       Jan Štalmach 
Člen ústřední OR hasičských soutěží   Vladimír Gába 
       Jaroslav Křen 
 

Starosta SH ČMS, starosta KSH a ředitel HZS ZK předali vyznamenání: 

Medaile Za mimořádné zásluhy   Jaromír Polanský 
Čestné uznání KSH     Vít Rušar 
Záslužná medaile KSH ZK III.stupně   Josef Bernátík 
       Jaromír Polanský 
       Stanislav Pumprla 
Medaile ředitele HZS Zlínského kraje   Josef Bernátík 

V diskusi vystoupili: 

Starosta SH ČMS Jan Sláměčka – informoval o financování dobrovolných hasičů, které zhodnotil 
jak nejlepší v novodobé historii našeho spolku. Kriticky se vyjádřil k neustále se zvyšující 
administrativě pro všechny úrovně spolku a mnohdy nepravdivým informacím sdělovaným 
veřejnosti zeb strany médií. Závěrem poděkoval dobrovolným hasičům Zlínského kraje. 

Hejtman ZK Jiří Čunek – pozdravil jednání a hovořil o odpovědnosti, kdy lidé v dnešní době se 
bojí odpovědnosti. Poděkoval končícímu starostovi KSH Josefu Bernátíkovi za práci a nově 
zvolenému starostovi Vlastimilu Nevařilovi popřál hodně úspěchů. 

Ředitel HZS Zlínského kraje Vít Rušar – poděkoval za práci s mládeží, kdy i díky ní nemá HZS 
ZK problém s navyšováním stavů příslušníků HZS. Poděkoval Josefu Bernátíkovi za velmi 
dobrou spolupráci.  

Náměstkyně starosty SH ČMS Monika Němečková – poděkovala dobrovolných hasičům 
Zlínského kraje za spolupráci při společných akcích. Poděkovala Josefu Bernátíkovi za práci pro 
spolek a vyjádřila podporu hasičům ZK. 

Předseda KKRR Josef Bernátík – poděkoval za slova uznání a ocenění výsledků práce v 
hodnoceném období. Zdůraznil, že je to zásluha funkcionářů a většiny členské základny 
dobrovolných hasičů v kraji. 

Starosta KSH Vlastimil Nevařil – poděkoval za podporu při volbě starosty i ostatních zvolených 
funkcionářů a vyjádřil přání dobré spolupráce dobrovolných hasičů Zlínského kraje 
v nadcházejícím období. 

Vedoucí zlínské pobočky společnosti Požární Bezpečnost s.r.o. Renata Šarmanová – 
poděkovala za spolupráci dobrovolných hasičů a pozvala je do nově otevřené prodejny  
ve Zlíně. 

Náměstek starosty OSH Vsetín Přemysl Sousedík – poděkoval za dotace MŠMT Můj klub 



Starostka SDH Hulín Jarmila Zapletalová – pozdravila přítomné a poděkovala za možnost 
pořádat toto významné jednání delegátů OSH na hasičské zbrojnici právě v Hulíně. 

 

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění delegátů OSH, 
který byl schválen. 

Závěrem nově zvolený starosta KSH Vlastimil Nevařil poděkoval přítomným za důvěru a aktivní 
účast na jednání.  

Ve Hulíně dne 3.10.2020 
Zapsal: Josef Bernátík 
 


