
 
Příloha č. 8 
 
 
Vážené sestry, bratři, vážení ZH ,nositelé řádu sv. Floriána - vážení hosté! 
 
                     Jako předešlá léta tak i letos s pověřením okresního aktivu ZH zdravím vás všechny 
přítomné, děkuji za pozvání a v krátkosti vás budu informovat o naší činnosti od minulého setkání 
představitelů sborů na podzim minulého roku. 
Začnu členskou základnou, členům při OSH Brno-venkov bylo celkem uděleno 30titulů ZH. 
15 nositelů zemřelo a 14 nositelů žije z toho počtu je 15 mužů a jedna žena. 
Dále je 5 nositelů Řádu sv. Floriána, o proti roku 2015 v letošním roce zemřel nositel ZH Br. Jaroslav 
Sláma z SDH Říčany a nositel Řádu sv. Floriána Vlastimil Beran z SDH Lelekovice. 
Dále k činnosti, která se odvíjí od zdraví jednotlivých členů aktivu. Podílíme se na přípravách různých 
soutěží v jednotlivých sborech, okrese a v kraji a samozřejmě okresní kolo, hra plamen a branný 
závod zároveň dbáme na zdárný průběh těchto akci. Máme zastoupení ve sborech, jsou platnými 
funkcionáři ve výboru okrsků, člen v okresním VV a krajském VV br. Ladislav Švejda je členem 
republikové rady ZH, vedoucím krajské rady ZH a členem OSH Brno-venkov je také starosta OSH Brno-
venkov Josef Gargula. 
Dále byla zajištěna účast na ozdravném pobytu v ÚHŠ v Jánských Koupelích 10 členů z našeho okresu 
Brno-venkov. 
15. října proběhlo výroční zasedání nositelů titulu ZH v Tuřanech okr. Brno město, kterého se 
zúčastnilo 12 nositelů ZH z počtu 15. Dlouhodobě nemocen František Kubeš a dlouhodobě na to kašle 
a nejeví vůbec zájem Karel Štrobl a novodobě Jan Sedmík. 
Vedoucí aktivu ZH se účastnil 2krát jednání Krajského aktivu a úkoly kladené byly splněny až na 
fotografii od br. Sedmíka do krajské kroniky nebyla i přes urgenci dodána! 
Vedení aktivu ZH při OSH Brno-venkov tvoří vedoucí br. Jiří Tesař, zástupce Jiří Sukovatý a zapisovatel 
Ing. Josef Dragoun. 
To je zhruba vše co jsem vám chtěl říci, jestli jsem na něco zapomněl tak v diskuzi mě můžete doplnit. 
Jelikož se blíží svátky vánoční a konec roku, tak mě dovolte, abych vám všem i vašim rodinám popřál 
pěkné a ve zdraví prožité vánoční svátky a zároveň popřál vše dobré, hodně štěstí, zdraví a hodně 
úspěchů v osobním, rodinném, hasičském a veřejném životě po oslavě příchodu nového roku 2017. 
To vše vám přeji jménem ZH a nositelů řádu sv. Floriána při OSH Brno-venkov a jménem svým děkuji 
za pozornost. 
 
Vedoucí aktivu Tesař Jiří  
Shromáždění představitelů SDH Brno-venkov 11. 11. 2016 budova GŘ HZS JMK 
 
Příští zasedání ZH v rámci JMK se bude konat na půdě OSH Brno-venkov asi v čase obvyklém měsíci 
říjnu! 
 


