
Shromáždění představitelů sborů a starostů okrsků 
 

Zpráva starosty OSH za období od posledního 

shromáždění, které se uskutečnilo zde 11.11. 2016 
 

 
Vážené sestry, bratři, vážení hosté. 

 

Z pověření výkonného výboru OSH Brno – venkov Vás 

seznámím s činností OSH . Za období do 10.11. 2017. 
 

 

Scénář zprávy: 
 

1. Přivítání účastníků a hostů, předání slova předsedajícímu 

2. Informace o činnosti VV 

3. Informace z jednání SS OSH 28. 10. 2017 

4. Krátká informace z jednání odborných rad 

5. Poděkování za činnost všem – zvláště HZS a ostatním 

subjektům 

 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté, 
 
Také já Vás co nejsrdečněji vítám na dnešním shromáždění 

zástupců SDH zde v zařízení HZS JmK. Sešli jsme se zde 

proto, abychom se poohlédli po období, které uplynulo od 

našeho shromáždění, které se konalo zde dne 11. 11. 2016. 

    VV se pravidelně scházel každý měsíc mimo 

prázdninových. Na svém jednání se řídil schváleným plánem 

práce a mimo stálých bodů jednání, jako je kontrola plnění 

úkolů a usnesení, informace z jednání vyšších orgánů SH 

ČMS, došlé pošty a organizačních a osobních záležitostí jsou 

na každý měsíc naplánovány úkoly potřebné projednat v tom 

daném měsíci. Pravidelně každé tři měsíce zveme k jednání 



VV starosty okrsků, protože pokládáme za nutné předávat 

informace, které starostové okrsků na těchto setkáních získají 

a zpětně informují členy VV o vaší činnosti a problémech, 

které máte vy. Nebudu se zmiňovat o soutěžích, které se 

uskutečnily v letošním roce, a činnosti odborných rad to 

nechám na jednotlivé vedoucí, kteří vás ve stručnosti s jejich 

činností rádi seznámí v dalším bodu. 

 

 

  Vážené sestry a bratři, 
 
 V současné době členská základna OSH je celkem 4 106 čl. 

z toho muži 2508, ženy 718, přípravka 59, MH 680 a dorost 

154, 11 okrsků z toho dva nepracují. Členství ve VV OSH 

ukončil začátkem roku br. Hradílek s SDH Sokolnice. Jako 

náhradník připadá v úvahu br. Jan Montág, záleží na něm jak 

se k případnému členství ve VV OSH vyjádří. 

 

Sestry a bratři: 

 

Na shromáždění starostů OSH v Přibyslavi nás bratr starosta 

obsáhle seznámil ve svém referátu s činností SH ČMS 

v uplynulém období, která mimochodem byla velmi plodná. 

též na poli sportovním, kde se naši sportovci předvedli, že jsou 

hodni být členy sportovního svazu ČR a že se nemusí stydět za 

své výkony i ve světovém měřítku. Jsem rád, že i náš kraj se 

k těmto úspěchům připojil nejen organizačně, ale i co se týče 

úspěchů na poli sportovním. Informaci nechám ses. Starostce 

KSH bc. Jandové 

 

Bohužel máme též dost problémů s našimi stanovami, i když 

ne tak s obsahem stanov, ale spíš s výkladem novely OZ 

některými úředníky, kteří nás, naše vedení, legislativní radu, 



potažmo naše právníky bombardují svými názory, co bychom 

měli změnit a upravit a potom po schválení těch dodatků 

přijdou různí chytráci, kteří se k těmto dodatků nevyjádří, až 

po určitých radách některých bývalých členů a funkcionářů 

zašlou protesty k novele stanov. Hlavně se to týká 

kolektivního členství a čestného členství, kde tito členové byli 

pouze přispívajícími a nemohou být právoplatnými členy, 

podle novely OZ. Některé OSH měli smlouvy s obcemi a tyto 

jim přispívali na činnost. Nově dle OZ se pouze upraví 

smlouva a přispívat pokud budou chtít i nadále. Náš OSH toto 

nepotkalo, protože při jednáním s některými obcemi jsem 

narazil na nechuť vůbec nějakou takovou smlouvu uzavírat. 

Pokud bude zájem z řad delegátů tuto problematiku více 

objasnit jsem ochoten, co budu vědět objasnit, jinak 

doporučuji prostudovat projev starosty ing. Karla Richtra na 

našich stránkách dh.cz nebo v Alarm Revue. 

 

V současné době od 1. 1. 2017 do konce roku 2018 nás čeká 

další martyrium a to přečíslování SDH a členů s tím 

související výměna členských průkazů. Jsou dvě možnosti, 

které odhlasovali starostové OSH na svém jednání dne  

22. 10. 2016 v Přibyslavi. Jedná se papírové průkazky, které 

po úpravách budou zataveny do folie, tyto úpravy a následné 

zatavení provedeme v kanceláři OSH, nebo plastové průkazy, 

které ale budou platné pouze 4 roky a bude je vyrábět firma 

vybraná SH ČMS a jedna bude stát 10 Kč. Připomínám rovněž 

ustanovení administrátora v SDH, který bude mít přístup do 

centrální evidence vaší členské základny a bude moct dělat 

úpravy dle povolení OSH. Dále je třeba zaslat na OSH 

naskenované fotografie členů, kteří budou chtít mít na novém 

průkazu svoji fotografii. Ten koho si vedení SDH určí za 

správce, administrátora musí mít pověření od odpovědné 

osoby OSH a musí mít mob. Tel. Na který mu v případě 



přihlášení do databáze dojde přihlašovací kód, je to stejné jako 

u internetového bankovnictví.    

.   

     

 

Několik informací k termínovému kalendáři roku 2018: 

Dny 24. 2. 2018  23  repre ples SH ČMS v Uherském Hradišti 

 

 6,7,7. 4. jsou již tradičně vyhrazeny školení hospodářů, 

funkcionářů a celorep. Poradě ved. ORM v Přibyslavi. 

 

28. duben celostátní pouť sv. Hostýn, den poté pravděpodobně 

Křtiny. 

1. květen hasičský Visegradský pohár – repre dorostu 

3. - 4. 5. Předání tit. ZH Přibyslav 

4. 5. MR uctění památky Sv. Floriána 

1. – 5. Července MR ČR MH a dorostu 2018 v Plzni 

17. – 19 srpna Pyrocar 2018 Přibyslav 

24. až 26. 8. MR ČR požární sport dospělí – v Liberci 

23 září MR ČR v klasik. disciplinách CTIF Dvůr Králové nad 

Labem. 

6. 10.2018 3. MR ČR v TFA OSH Domažlice 

8. – 9. 11. Předání tit. ZH Přibyslav 

17. 11. 2018 gala odpoledne has. Sportů – Praha 

 

Toto jsou informace z návrhu práce vedení a VV SH ČMS 

Informace k plánu práce OSH ČMS Brno – venkov dostanete 

po schválení plánu práce OSH. 

 

Vážené sestry a bratři, představitelé SDH,   

 

Připomenout termíny výročních valných hromad SDH  



do 31. 1. 2018 okrsků do 28. 2. 2018, včasné zaslání 

celoročního hlášení neprodleně po skončení val. hromady, 

abychom mohli včas zapracovat do celookresního hlášení,  je 

to vizitka vaší celoroční práce tak vás žádám o přesné 

informace, pro toho kdo opravdu celý rok něco dělá tak tuto 

činnost má jistě zaznamenanou a není pro něho problém 

vyplnit pár kolonek na tomto výkazu. Tento výkaz již 

neobdržíte v tiskové podobě, ale máte ho v evidenci členské 

základny a nemusíte ho složitě vyplňovat, protože kdo vede 

řádně členskou evidenci tak se mu většina čísel načte z této 

evidence a po řádném vyplnění stačí jen stisknout kolonku 

odeslat.  A ještě připomínám termín odvodu členských 

příspěvků nejpozději do konce ledna. 

 

 

Poděkování všem, s přáním krásně prožitých svátků vánočních 

a zdraví a štěstí do nového roku. 
 

 

V Brně na Zubatého 1 dne 10. 11. 2017  
       

                     


