
Vážené sestry a bratři 

máme za sebou nezvykle dlouhé období omezení naší bohaté spolkové činnosti, které poznamenal 

vyhlášený nouzový stav na jaře i na podzim v souvislosti s pandemickým šířením obávaného 

onemocnění COVID-19. Samozřejmě to také ovlivnilo činnost našeho Okresního sdružení. 

Veškerá činnost, oslavy, výročí, soutěže a další kulturní a společenské akce byly zrušeny nebo se 

konaly jen v komorním duchu. 

Informace ze zasedání vedení OSH Brrno-venkov a vyšších orgánů. 

Vedení OSH to je starostka a náměstci se bude scházet dle potřeb, zápisy z vedení budou zasílány 

členům VV.  

Zápisy z jednání VV budou zveřejňovány na webových stránkách OSH. 

V zápise VV č. 1 je uvedený seznam členů, kteří mají na starosti okrsky v našem OSH . Tito v daném 

okrsku budou delegování na oslavy, valné hromady, soutěže apod. Budu samozřejmě ráda za každé 

pozvání na akce sborů, okrsků, ale okres Brno-venkov má 81 sborů a termíny se mohou krýt. 

 

Naplánovaný VI. sjezd SH ČMS, který se měl konat v Brně nejprve 11. 7., byl posunut na  12. 12. 2020, 

ale i tento termín byl zrušen a termín v jarních měsících roku 2021 ještě nebyl stanoven. Mám předat 

od starostky KSH JMK Zdenky Jandové poděkování všem dobrovolníkům, kteří se v rámci 

organizačního zabezpečení na tento sjezd přihlásili. Určitě budou osloveni o pomoc, až bude 

stanoven nový termín. 

 

Nadační fond REGI BASE daroval každému okresu Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje 

respirátory FFP2. Okresní sdružení hasičů Brno-venkov převzalo 12.120 kusů. Každý sbor obdržel 

navržený počet. Požádala jsem o navýšení počtu respirátorů pro Zasloužilé hasiče a pro členy vedení 

a výkonného výboru. Navýšení bylo akceptováno v počtu 1.800 kusů. Proto se dostalo i na sbory, 

které nemají zásahovou jednotku, ale fungují. 

Respirátory kluci mého sboru rozvezlyi po okrscích, kde je členi VV předali starostům jednotlivých  

sborů. Bylo na starostech, aby se darované respirátory dostaly k těm, kteří je potřebují, to je k 

členům výjezdových jednotek a členům kteří spadají do rizikové skupiny. Věřím, že se dostalo na 

každého a že tento dar pomohl všem . 

Ještě jednou děkuji Nadaci za dar pro naše členy a pokud se chcete dozvědět něco víc o této nadaci, 

tady je odkaz      Nadační fond  REGI BASE - www.vlcimak.cz. 

Na stránkách OSH Brno-venkov jsou uveřejněny veškeré informace o fungování OSH i kanceláře. 

V letošním roce jsme ji museli již dvakrát uzavřít. Hanka Zapulová pracuje z domu. 

Prosím o aktuální adresy sborů a telefonní čísla funkcionářů sborů. Při rozvozu respirátorů se stalo, že 

čísla uvedená v evidenci SDH nejsou správná. Také uvedené mailové adresy nejsou aktivní, proto Vás 

žádám o kontrolu a úpravu. Pokud máte změnu dejte vědět a my si ji upravíme v adresáři.   

Pracovnice kanceláře vám přeposílá veškerou poštu, která je doručena. Návratky, které jste zaslali 

budou zpracovány do plánu práce OSH Brno-venkov. 

Protože tato situace, kterou teď zažíváme nás utvrzuje o velké potřebě vice komunikovat e-mailovou 

poštou. Pokud máte potřebu více kontaktů pro sbor, tak si je prosím zadejte do okresního adresáře 

sboru. Určitě to uvítáme a budeme rádi, že je větší informovanost ve sborech. 

Také pro větší informovanost členů, funkcionářů jsme založili Facebook Okresního sdružení hasičů 

Brno-venkov  



Chtěla bych touto cestou vyjádřit veliké poděkování všem SDH a jejich členům, kteří se zapojili do šití 

roušek v jarních měsících, rozvozu desinfekcí, respirátorů a pomoci starším lidem. 

Poděkování patří také všem dobrovolným funkcionářům a jednotkám SDH obcí za aktivní zapojení se 

do řešení situací v souvislosti s nouzovým stavem a pandemií COVID-19. 

Dobrovolní hasiči mnohdy v součinnosti s profesionálními příslušníky HZS prokázali, že jsou připraveni 

pomoci tam, kde je to potřeba. 

Nakonec chci poděkovat všem členům výkonného výboru z minulého volebního období, kteří 

nekandidovali nebo nebyli zvoleni a také především emeritnímu starostovi OSH Brno-venkov bratru 

Josefovi Gargulovi za všechnu práci, co pro okres odvedli a chci je ubezpečit, že se budu snažit vést 

Okresní sdružení Brno-venkov tak, aby byl nadále platným okresem Krajského sdružení hasičů  

Jihomoravského kraje i celého Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska . 

Děkuji Vám i vašim rodinám a partnerům nejen jménem svým, ale i za celý výkonný výbor Okresního 

sdružení hasičů Brno-venkov a přeji, pokud to bude alespoň trochu možné klidné vánoční svátky, 

hlavně zdraví a pohodu .  

Těším se na setkání za příznivější situace . 

Jana Štelclová 

starostka OSH Brno-venkov    

 


