
ZPRÁVA O ČINNOSTI KSH ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

Činnost Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje je řízena v souladu se schváleným plánem 

činnosti na rok 2015. Akce jsou zajišťovány vedením a Výkonným výborem KSH spolu 

s krajskými odbornými radami a Krajskou kontrolní a revizní radou a ve spolupráci všech 

okresních sdružení v rámci Zlínského kraje. Velmi dobrá je spolupráce s HZS Zlínského kraje 

a to hlavně při zabezpečení okresních a krajských soutěží. Finančně velmi výrazně podporuje 

práci KSH a jednotlivých OSH Zlínský kraj. 

 

První velkou akcí byla XXII. mezinárodní hasičská pouť na Svatý Hostýn. Opět po roce se 

zde setkali hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, 

Chorvatska, Polska a Německa. 113 historických praporů ze 119 registrovaných sborů 

dobrovolných hasičů přivedlo tisíce účastníků poutě do baziliky a jejího nejbližšího 

okolí. V průběhu mše svaté byly žehnány nové hasičské prapory a další hasičské symboly. 

 

Tradičně při příležitosti svátku sv. Floriána byla přijata delegace padesáti vybraných 

hasičských funkcionářů a sportovců hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem 

Mišákem. Účastníci obdrželi jako výraz poděkování za dlouhodobou, obětavou práci a 

dosažené sportovní výsledky záslužné vyznamenání a pamětní list Zlínského kraje.  

 

V jednotlivých okresních sdruženích je maximální pozornost věnována vzdělávání a praktické 

přípravě vedoucích mládeže a následné práci s nejmladší generací registrovaných členů. OSH 

Zlín má v rámci SH ČMS registrovaný druhý nejvyšší počet mladých hasičů do 18 let 

s podílem 24% z celkového počtu členů v okrese. To se projevuje v rostoucím počtu družstev 

a jednotlivců zapojených do postupových soutěží mladých hasičů a dorostu.  Nejlepší z nich 

dosahují výborných výsledků na celostátní i mezinárodní úrovni a jsou zařazeni do 

reprezentačních družstev nejen mladých hasičů, ale i dospělých. Velké zastoupení zde mají 

hlavně dorostenci a junioři z OSH Vsetín a Kroměříž. 

Vyvrcholením soutěžního roku v rámci Zlínského kraje jsou výběrové pohárové soutěže 

nejlepších družstev mladých hasičů a dospělých s garancí a záštitou hejtmana a ředitele HZS. 

Již 14. ročník soutěže O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje proběhl ve Slavkově pod 

Hostýnem. Zvítězily ženy ze Zahnašovic a muži z Pravčic. 12. ročník soutěže O pohár 

ředitele HZS Zlínského kraje se konal v Jarcové a vítězi se stali mladší i starší žáci 

z Prostřední Bečvy. 

 

Bohatá je i činnost Zasloužilých hasičů. V průběhu roku probíhají jednání okresních aktivů, 

společná setkání s návštěvou zajímavých míst v regionu a již tradiční rekreace na Horní 

Bečvě, které se zúčastnilo 46 Zasloužilých hasičů s partnery. Největší akcí bylo krajské 

setkání Zasloužilých hasičů v Hovězí na Vsetínsku, jehož pravidelnými účastníky jsou 

hejtman Zlínského kraje a ředitel HZS Zlínského kraje. Letošní setkání navštívil i senátor Jiří 

Čunek, zástupce vedoucího celostátního Aktivu Zasloužilých hasičů, starostové OSH a řada 

dalších hostů, kteří ocenili dlouholetou práci a přínos nositelů titulu Zasloužilých hasičů pro 

společnost. 

 

V roce 2015 byla vydána první kniha o historii dobrovolných hasičů a to v okrese Vsetín. Ve 

Zlíně jsou podklady předány vydavateli. Je zřejmé, že se záměr projektu zpracování historie 

dobrovolného hasičského hnutí ve všech okresech Zlínského kraje daří naplňovat a 

s podporou Zlínského kraje se podaří zanechat pro budoucí generace výsledky dobrovolné 

práce současné generace hasičů a našich předchůdců. 

 



Všechny uvedené aktivity jsou výrazně podpořeny neinvestiční dotací z rozpočtu Zlínského 

kraje a to jak na činnost okresních sdružení, tak i na akce pořádané sbory. Finanční prostředky 

jsou poskytovány na zajištění hasičských poutí, soutěží mladých hasičů a dospělých, údržbu 

historické techniky a oslavy výročí založení SDH. Ze strany poskytovatele dotace jde o formu 

podpory a zajištění aktivit dobrovolných hasičů celého Zlínského kraje. 
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