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Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté 
 
Sešli jsme se dnes, abychom se poohlédli za uplynulým volebním 

obdobím, zvolili nové vedení okresního sdružení, potvrdili vedoucí 
odborných rad a vytýčily úkoly na další období.  Přišel tedy čas k 
zamyšlením nad tím, co se nám v uplynulém volebním období podařilo, ale 
také nad tím co dělat příště lépe. Pokud se podíváme na kladnou část 
našeho hodnocení, musíme konstatovat, že má daleko větší hodnotu, než 
v předchozím období. Je to tím, že jsme splněných cílů dosáhli zvýšeným 
úsilím a umem vypořádat se stále složitější ekonomickou situací. 

Nářky na nedostatek financí jsou sice slyšet dnes a denně prakticky ve 
všech oblastech výrobního, obchodního i společenského dění. My jsme se 
však po celé období snažili dělat tak, abychom to, co jsme si vytýčili před 
pěti roky, se ctí splnili. Šlo především o naplňování našeho hlavního 
poslání ochrany životů, zdraví a majetku bližních a zabezpečení všeho, co 
je k tomu potřebné. Tedy odbornou přípravou počínaje a kulturním vyžitím 
konče. Myslím si, že do výročních zpráv na výroční valné hromady sborů a 
okrsků jsme mohli s čistým svědomím napsat - obstáli jsme. Nebylo to 
jednoduché – snížení dotací, omezení přísunu financí z dalších zdrojů, 
neradostné zvyšování cen potřebného materiálu a energií, zkrátka 
problémy řešené na nejvyšších stupních státu se lavinovitě šířily až do 
obcí, kde se starostové, kteří mají na paměti bezpečnost svých 
spoluobčanů, se museli pořádně ohánět, aby i hasičům dali adekvátní díl 
ze svého rozpočtu. 

Stále více si uvědomujeme, že aktivní kontakty na všech stupních nám 
dávají větší naději, že nejistý rozpočet bude stabilizovanější podporou 
těch, co vedou obce, kraje i republiku. Znamená to nevyčkávat, ale vlastní 
iniciativou ukázat, že prakticky v každém sboru jsou lidé, kteří umějí něco 
udělat a za něčím si stát. Přes osm tisíc dobrovolných hasičů našeho 
okresu organizovaných ve153 sborech, to už je nějaká síla, která se řadí do 
třista padesáti tisícové armády hasičů v naší republice 

Najdou se však lidé, kteří tvrdí, že skutečných hasičů je daleko méně než 
udáváme v počtech svých členů. Za ty skutečné totiž považují pouze členy 
zásahových jednotek požární ochrany obcí, a to někdy ani ne ve všech 
kategoriích. Osobovat si právo na to určovat, kdo je a kdo není hasič je 
nekorektní a sobecké. Je to dokonce hanebné vůči těm, kteří jezdili k 
požáru kdysi ještě v montérkách a s obyčejnou helmou na hlavě. K těm, ke 
kterým chováme největší úctu a patří jim při jednání valných hromad 
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čestná místa. Našimi členy jsou také ti, kteří svou dovedností umí dát 
dohromady starou ruční stříkačku, přiloží ruku k dílu při přestavbě 
hasičárny nebo opravě techniky, uvaří nám čaj nebo párek při soutěži 
požárního sportu anebo jsou skvělými organizátory kulturních akcí. A 
konečně, jsou tu řady mladých hasičů, kterým věnujeme stěžejní 
pozornost. Jsme si vědomi toho, že žádný člen zásahové jednotky 
nespadne z nebe a ani ho nevyrobí žádná škola. Je to hlavně cílevědomá 
práce s mládeží a dětmi, která v nich pěstuje vztah a dává jim základy k 
jednomu z velmi hodnotných poslání. A právě přípravě těch, co jednou 
nastoupí po nás, se poctivě věnuje další řada našich členů. 

Loňský rok, rok 2014 byl pro nás hasiče rokem velmi významným. Bylo 
to již sto padesát roků od vzniku prvního hasičského spolků v Čechách. Při 
různých příležitostech jsme si připomínali tuto naší významnou historii. Je 
třeba mít stále na paměti, že dobrovolný hasič měl vždy od svého vzniku 
touhu a povinnost pomáhat tam kde to bylo potřeba. K naplnění tohoto 
úkolu musí být určitá disciplina, která je k plnění tohoto cíle potřebná. 
Naší předkové, jak čteme v dobových dokumentech, braly členství u hasičů 
se vší vážností a hrdostí. Dnes již zřejmě existuje větší benevolence, ale je 
třeba si stále připomínat že, hasiči a disciplina k sobě neodmyslitelně patří 
a proto řád našeho počínání je zakotven ve stanovách, které nelze 
obcházet, nelze nebrat v úvahu. Sám název stanovy SH ČMS nám stanoví 
práva ale také povinnosti, na které nesmíme zapomínat. Dodržování 
stanov pak, utváří zmíněnou disciplinu, bez které by asi hasič  jako takový 
těžko vydržel 150 roků.  

Každoročně jsme si také připomínali našeho patrona sv. Floriána při 
hasičských poutích a dalších vzpomínkových akcích převážně na úrovni 
okrsků. 

 Nedílnou součástí naší činnosti je také spolupráce s HVP. Žádnému 
z nás by neměla být činnost této organizace lhostejná. Vždyť řada sborů 
v okrese vlastní akcie HVP. Všichni naši členové jsou zajištěni touto 
pojišťovnou v případě úrazu při hasičské činnosti. Hasičská pojišťovna byla 
založena roku 1900. V roce 1945 znárodněním pojišťovnictví přešla pod 
Československou pojišťovnu. Svoji činnost opět obnovila v roce 1991 a přes 
určité počáteční potíže, které má snad každý začátečník, můžeme dnes 
říct, že pojišťovna si v současné době vede dobře. V průběhu dvaceti čtyř 
roků od obnovení činnosti došlo k řadě změn ve vedení, vyrovnala se ze 
škodami, které způsobily pojistníkům živelní pohromy. Rozšířila nabídku o 
další možné druhy pojištění, včetně pojištění povinného ručení motorových 
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vozidel. Pojišťovna se v současné době se řadí mezi ty dobré. Řada našich 
členů, ale i spoluobčanů má svoje nemovitosti hasičskou pojišťovnou 
zajištěny. Máme za to, že by to tak mělo být, když hasič tak Hasičská 
pojišťovna. 

     
Vážené sestry a bratři hasiči vážení hosté, 
ukončili jsme výroční valné hromady, zhodnotily naši práci na úrovni 

sborů a okrsků, zvolili jsme si nové výbory a stanovili nové cíle na příští 
volební období. Dnes jsme se sešli po uplynutí pětiletého volebního období 
i mi na Shromáždění delegátů SDH abychom zhodnotili činnost za uplynulé 
období, zvolili nové vedení okresního sdružení a rovněž vytýčili cíle na 
příští období. 

Hasiči našeho okresu se řadí, jak již bylo řečeno do více jak třista 
padesáti tisícové armády dobrovolných hasičů v naší republice. 

Naše okresní organizace čítá 6 763 mužů, žen a 1 399 mladých hasičů a 
dorostenců organizovaných ve 153 sborech a v dvaceti okrscích. Všechny 
sbory našeho okresu jsou zaregistrovány, což jim dává právní subjektivitu. 
V dohledné době nás však čekají určité změny vyplívající z nového 
Občanského zákoníku. A to zápis do rejstříku spolků u městského soudu 
v Praze. Čeká nás vyplnění řady tiskopisů, které bude nutno zpracovat, 
mnohé nechat ověřit a poslat na okresní sdružení kde budou potvrzeny a 
odeslány na ústředí k předání na městský soud a to z důvodů, že zápis 
může nechat provést pouze vrchní spolek tedy ústředí.  Musím ale 
podotknout, že toto si nevymyslel nikdo z vedení hasičů, ale bohužel Ti, 
kteří tento nedokonalý, kterému se nedá snad říkat, ani zákon schválili. 

 Povinností každého sboru, či jednatele je také, vést evidenci členské 
základny ve sboru a tuto konzultovat s evidencí OSH.  Chtěl bych 
připomenout, že členové, kteří nejsou registrováni v členské evidenci na 
OSH a víme o tom, že je jich v některých sborech celá řada nemají nárok 
na úrazové pojištění při hasičské činnosti a pochopitelně ani nárok na 
žádné vyznamenání a ocenění. V současném programu evidence, který je 
jednotný pro celé naše sdružení od sborů až po ústředí, je vedena evidence 
členů včetně vyznamenání, vzdělání, školení a dalších aktivit činností což 
zpřesnilo evidenci naší členské základny. Takže dnes každý sbor má přesný 
přehled o počtu svých členů, o udělených vyznamenání členům o výročí, 
vzdělání a pod, což je velké plus pro výbory sborů. 

Vážené sestry a bratři hasiči dámy a pánové vážení hosté 
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 Na posledním shromáždění delegátů jsme si zvolili 13 ti členný výkonný 
výbor, kontrolní a revizní radu a jmenovali předsedy odborných rad. 
V průběhu období opustili svoje funkce a naše řady dva naši členové a to 
pan Daněk Jaroslav člen KRR za něhož byl kooptován pan Palatka Václav a 
v loňském roce odešel náhle náměstek starosty a kronikář Oldřich Reibl. 
Do VV OSH byl kooptován Milan Hubený a náměstkem byl zvolen Pavol 
Herda. Oba zemřelí členové byli zkušenými funkcionáři, kteří odvedli kus 
odpovědné práce. Díky jim za vše. 

Výkonný výbor se pravidelně scházel v termínech dle plánu práce. Na 
svých zasedáních projednával, organizační zabezpečení soutěží mladých 
hasičů a dospělých, soutěže požární ochrana očima dětí, školení vedoucích 
a instruktorů mládeže, preventářů, zabýval se stavem členské základny, 
úkoly s porad starostů OSH a další.  Řešilo se také finanční zabezpečení 
akcí, které bylo nutné uskutečnit. Všichni víme, že ceny jsou rok od roku 
vyšší, ať je to poštovné, telefon, elektrická energie, topení, nájem a další 
ovšem příjmy jsou téměř stále stejné anebo menší.  Proto jsem hovořil o 
pojišťovně, s kterou máme uzavřenou smlouvu a od pojišťovny jsme 
získávali určité finanční prostředky za propojištěnost. Ovšem ani tyto 
finanční prostředky nestačily na pokrytí nákladů a situace byla stále 
vážnější. Proto na shromáždění představitelů sboru2012, bylo navrženo a 
na dalším poté schváleno navýšení členského příspěvku a to u dospělých o 
10 korun, u MH se příspěvek nezvyšoval. Schválením tohoto návrhu se 
zvýšil příjem finančních prostředků OSH, které byly a jsou používány na 
zabezpečení akcí mladých hasičů.   

Podrobnější zpráva o hospodaření bude ve zprávě KRR kterou přednese 
předseda okresní kontrolní a revizní rady pan Dvořáček. 

Další oblast, kterou výkonný výbor řídí, jsou okrsky. Zde je hodnocení 
složitější, protože ne všichni mají ke své činnosti stejné podmínky, ale je 
třeba podotknout, že ne všichni funkcionáři okrsků se k plnění úkolů stavěli 
odpovědně. Máme okrsky, které jsou na velmi dobré, ale máme i okrsky 
které si úkoly neplnili a získat od nich v termínu materiály, které jsou 
potřebné, ke zpracování pro nadřízené orgány bylo velice obtížné až téměř 
beznadějné ale nejen tyto, ale i další potřebné materiály. 

  Zasílání materiálů na okresní sdružení ze sborů, jako jsou členské 
příspěvky, hlášení o činnosti, registrační listy MH, přílohy k registračním 
listům, zprávy o konání VVH a další se podstatně zlepšilo, ale i zde jsou 
určité rezervy zvláště v termínech dodání. Získávání těchto nedodaných 
materiálů urgencí poštou, telefonem popřípadě osobní návštěvou je 
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v současné době neekonomické.  Je třeba si uvědomit, že jak jsou 
požadovány materiály od sborů v určitých termínech tak také vedení 
okresu musí dodržovat termíny pro odeslání materiálů na ústředí. Pokud 
nemáme materiály z okrsků a sborů nemohou být plně zpracovány 
odesílané materiály za okres a tak se bohužel sami okrádáme o ještě lepší 
výsledky. 

VV se na svých zasedáních také zabýval návrhy SDH a okrsků na udělení 
vyznamenání pro členy sborů a sami členové VV také podali několik 
návrhů na udělení  krajských a ústředních vyznamenání pro aktivní sbory, 
a pro aktivní členy k jejich životním jubileím.   

Z každého jednání výkonného výboru byl starostům okrsků a starostům 
sborů, nezařazených do okrsků zasílány zápisy z jednání VV s tím aby byli 
informováni a informovali zástupce SDH na okrskových aktivech a tito 
poté členskou základnu ve sborech o činnosti VV a úkolech které je třeba v 
daném období zabezpečit. Zápisy z jednání byly také zveřejňovány na 
internetových stránkách okresního sdružení.   

Hodnotíme li tedy činnost VV za uplynulé období, můžeme konstatovat, 
že VV se snažil splnit všechny úkoly, které vyplynuly z usnesení minulého 
shromáždění delegátů SDH a z jednání nadřízených orgánů. Myslím si, že 
úkoly byly po celé volební období plněny, přesto někteří členové VV mohli 
v průběhu volebního období projevit více aktivity. 

Nyní k jednotlivým úsekům činnosti: 
Úsek prevence řídila pětičlenná odborná rada pod vedením jejího 

předsedy pana Dufky. 
Jistě všichni víme, že neodmyslitelnou složkou v předcházení požárů je 

preventivní a výchovná činnost. Zákon o požární ochraně a vyhlášky MV 
ukládají hlavní povinnost zabezpečovat  preventivné činnost obcím. Je tam 
však i úkol pro nás pro občanská sdružení zabývající se požární ochranou a 
to být nápomocni obcím v zabezpečování tohoto úkolu. To znamená 
podílet se na činnosti směřující k předcházení požárů, zejména preventivně 
výchovnou činností mezi občany a mládeží.  Bylo doporučeno ve 
spolupráci s OU organizovat dny otevřených dveří požárních zbrojnic, 
návštěvy dětí na HZS, besedy s občany a mládeží o dodržování 
protipožárních zásad, u příležitosti oslav výročí sborů uspořádat výstavy a 
pořádat akce popularizující činnost hasičů, obnovit relace a nástěnky 
zvláště v období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a další akce. Každým 
rokem je v měsíci březnu organizována soutěž „Požární ochrana očima 
dětí“ Do této soutěže se v průměru zapojuje 26 základních škol, 15 
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mateřských škol a v neposlední řadě i kolektivy mladých hasičů za celkové 
účasti 1450 dětí. Soutěž je rozdělena do dvou částí a to na literární a 
výtvarnou a do kategorií podle věku dětí. Obsahovým zaměřením je 
činnost hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách, ochraně 
životního prostředí, vyjádření poznatků o příčinách požárů případy 
nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm. Nejlepší tři 
práce z každé kategorie jsou odměněny a postupují do oblastního kola, a 
pokud tam uspějí, postupují do celostátního kola, kde téměř vždy 
v některé kategorii nějakou cenu děti našeho okresu získaly.  

 Tak jako v jiných oblastech, tak i na úseku preventivně výchovné 
činnosti může dobře plnit úkoly jen ten, kdo má potřebné znalosti. Proto 
odborná rada prevence organizovala ve spolupráci s pracovníky územního 
odboru HZS Blansko školení a besedy pro preventisty. V  roce 2004 vydalo 
ústředí pro všechny preventáře učební testy k získání odbornosti III a II 
stupně. Odborná rada zorganizovala na základě těchto učebních 
materiálů školení preventářů, které se uskutečnilo v oblastech nebo 
okrscích, které si o provedení školení nebo besedy požádalo. Odborná rada 
doporučila okrskům podle těchto materiálů provádět školení i ostatních 
členů sborů včetně ověřování znalostí formou testů. Odborná rada chce i 
v dalším období připravovat preventáře pro plnění úkolů na úseku 
prevence. Jsme si vědomi toho, že dobrá činnost a znalosti na úseku 
prevence v úzké spolupráci s HZS a obcemi bude přinášet výsledky ve 
snižování požárovosti, která v posledních létech narůstá. Jejich příčinou je 
převážně nedodržování základních protipožárních opatření, jako 
pravidelná kontrola a čištění komínových těles neodborná údržba topidel 
a podobně. A právě tady může být naše pomoc velice prospěšná. 

 
 Úsek práce s mládeží patřil po celé volební období k velice aktivním. 

Zásluhu na tom mimo jedenácti členné odborné rady mládeže pod 
vedením pana Ondráčka mají i vedoucí a instruktoři kolektivů mladých 
hasičů ve sborech, kteří se starají nejen o přípravu kolektivů na soutěže, 
ale připravují také s kolektivy místní soutěže, kulturní pásma, čímž 
obohacují kulturní dění ve sborech a v nejednom případě také na obcích. 

Další velice úspěšnou a také potřebnou akcí, kterou odborná rada 
organizuje je každoroční školení vedoucích a instruktorů MH, kde získávají 
vědomosti a také mimo výměny zkušeností jsou seznamováni s novými 
věcmi tykajících se mládeže. V závěru školení formou testů získávají 
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kvalifikaci předepsanou pro vedení kolektivů a to minimum vedoucího a II. 
kvalifikační stupeň. 

V tomto volebním období došlo k podstatnému nárůstu kolektivů MH 
zapojených do hry Plamen. Hra je rozdělena do dvou částí. Na podzim je 
zahájen nový ročník hry Plamen závodem požárnické všestrannosti a 
v květnu příštího roku zakončen požárně technickými disciplinami. 

Počty zapojených kolektivů a vítězové jsou uvedeni v tabulce, kterou 
máte v materiálech, které jste dnes obdrželi.  

Přesto, že náš okres patří v rámci republiky na úseku práce s mládeží 
k těm dobrým, chtěla OOR pomoci sborům jejich práci s mládeží ještě více 
zviditelnit. Zaobírala se myšlenkou podpořit a zaštítit celoroční okresní 
soutěž mladých hasičů. V letošním roce odstartoval již čtvrtý ročník této 
soutěže pod názvem Okresní liga mládeže. Jednotlivé soutěže organizují 
sbory.  OOR vydává pro každý ročník pravidla, vede evidenci výsledků 
jednotlivých soutěží, metodicky zajišťuje pomoc organizátorům 
jednotlivých soutěží a na každou jednotlivou soutěž je delegován člen 
odborné rady. Výsledky jednotlivých ročníků najdete na stránkách OSH.  

K činnosti jistě napomáhá i přístup MŠMT, které podporuje tuto činnost 
finanční dotací na materiálně technické vybavení, na tábory, na 
zabezpečení hry Plamen, a na školení vedoucích a instruktorů kolektivů. 
Přesto, že se tyto dotace v posledních letech podstatně snížily a zdaleka 
nepokryjí potřeby na zabezpečení všech těchto akcí, jsou pro nás velkým 
přínosem. Podařilo se nám z těchto finančních prostředků zajistit všechny 
překážky na soutěže MH a dorostu, časomíru, diaprojektor a další 
materiál potřebný pro školení a soutěže pochopitelně za spoluúčasti 30% 
z našich vlastních prostředků. 

V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří soutěže organizují a 
připravují a členům sborů, kteří se nám starají a udržují technické 
vybavení a materiál potřebný k zajištění těchto soutěží. 

Na úseku dorostu, je situace trochu horší, co se týká počtu kolektivů. Je 
škoda, že přechodem  mladých hasičů do dorosteneckého věku se nám 
ztrácí mnoho členů, což se odráží i v počtu kolektivů dorostenců a 
dorostenek.  Musím, ale konstatovat, že v posledních dvou letech se 
podstatně zvýšil zájem jednotlivců dorostenců o soutěže. Je však třeba si 
uvědomit, že i přes větší zájem jednotlivců stále ztrácíme mnoho 
budoucích členů a funkcionářů našich sborů. Tak jako u MH je také soutěž 
dorostu rozdělena na dvě části. Závod požárnické všestrannosti se 
pravidelně koná po skončení branného závodu hry Plamen. Druhá část 
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soutěže se skládá s požárně technických disciplin a testů. Vítězové 
v kategorii dorostenců a dorostenek se rovněž jako vítězné družstvo ze hry 
Plamen zúčastňují krajských soutěží. Výsledky jsou uvedeny rovněž 
v tabulce. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vedoucím kolektivů za 
jejich dobrou práci při výchově té naší nejmladší a střední generace 
zaměřenou na požární ochranu. 

Za výsledky práce na úseku mládeže je třeba poděkovat OOR mládeže, 
ale především sborům a všem, kteří tuto činnost podporují. 

 
Dalším našim úkolem je být nápomocni Obecním úřadům a to 

navrhováním našich členů do zásahových jednotek obcí a při 
zabezpečování školení a výcviku členů těchto jednotek, ale také ostatních 
našich činných členů. Tento úsek činnosti řídila jedenácti členná odborná 
rada velitelů včele s předsedou odborné rady panem Švancarem. Odborná 
rada úzce spolupracovala s HZS JMK územním odborem Blansko. 
Prvořadým úkolem je připravenost našich členů pro práci v jednotkách 
k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách a jiných nehodách. 
Tato připravenost se stala prvořadým předmětem pozornosti. Odborná 
příprava velitelů a strojníků nese svoje výsledky, pokud tito následně 
provádějí školení a výcvik ve vlastních sborech. Zvýšenou aktivitu 
v soutěžích, pohárech a memoriálech bereme jako velice dobrý výsledek 
všech zainteresovaných, ale sebelépe organizovaná a náročná soutěž 
nemůže nikdy stoprocentně nahradit řádné školení a kvalitní výcvik. 

Musíme také vysoce ocenit úsilí, které naši členové věnují údržbě 
techniky, jejímu udržování v akceschopném stavu, údržbě zbrojnic, 
vodních zdrojů a dalších zařízení. Ve většině sborů je také na vysoké úrovni 
spolupráce s Obecními úřady, která vede k plnění stanovených úkolů a 
spokojenosti obou partnerů.       

Rada velitelů připravuje každoročně zabezpečení soutěží v požárním 
sportu a to jak prvých tak druhých kol. První kola jsou organizována 
v okrscích. Odborná rada vydává pro tuto soutěž organizační zabezpečení 
s termínem ukončení I. kol a předání výsledků na okresní sdružení za 
účelem řádně v termínu připravit a organizačně zabezpečit II. okresní kolo. 

Při prvních kolech došlo k poměrné stabilizaci počtu soutěžních družstev 
mužů, u žen je mírný nárůst. Při těchto soutěžích se zvyšuje počet družstev 
mladých hasičů, kteří ukazují svým starším kolegům svoje umění a jsou 
zpestřením soutěží. Přesto, že v I. kolech je účast družstev na solidním 
počtu soutěžních družstev do II. kola některé okrsky vítězná družstva z I. 
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kol nepošlou což je škoda, protože příprava soutěže je poměrně náročná a 
po finanční stránce téměř stejné jak pro účast 15 nebo pro účast 35 
družstev. Jedním z podstatných problémů je, že strava pro družstva se 
objednává dopředu a poslední den před soutěží anebo v den soutěže, se 
některá družstva odhlašují, strava odhlásit již nejde, což se pak odráží ve 
zbytečně vynaložených prostředcích. 

Druhé kolo zabezpečuje odborná rada na stadionu ASK v Blansku ve 
spolupráci s územním odborem HZS od přípravy drah, překážek, 
rozhodčích, sčítací komisi až po vlastní průběh soutěže. Připravenost 
těchto soutěží a spolupráce s HZS UO Blansko lze hodnotit jako velice 
dobrou. Záporným faktorem této akce je, opravdu slabá účast soutěžních 
družstev. Snahou je vždy zajistit dobré prostředí, kde cena za pronájem 
vyhovujícího stadionu se pohybuje od deseti a více tisíc korun. Takže účast 
na soutěži stojí za úvahu. 

 Po druhých kolech jsou organizovány krajské a celostátní soutěže. 
V roce 2012 se soutěž krajského kola konala u nás v Blansku. Připravenost 
a průběh této soutěže byl ze strany krajského sdružení hodnocen jako 
velice dobrý. 

Vítězná družstva mužů a žen z okresního kola nás reprezentují v těchto 
krajských soutěžích a musím říci, že dosahují dobrých výsledků. Byli to 
družstva mužů a žen z SDH Horního Poříčí, Velkých Opatovi, Okrouhlé 
Němčic, Bořitova a Těchova. Muži Horního Poříčí v roce 2010 postoupili do 
republiky, kde zvítězili, čímž se stali mistry republiky v PS. Výsledky máte 
rovněž v  přiložené tabulce.  

Odborná rada také připravovala a prováděla školení rozhodčích. 
Poslední školení se uskutečnilo v březnu letošního roku za účasti třiceti 
třech účastníků, kteří v závěru složili formou testů zkoušku, která je 
opravňuje k rozhodování soutěží. Je třeba si uvědomit, že již na I kola 
alespoň hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci.  

HZS  JMK územní odbore Blansko ve spolupráci s odbornou radou školí 
velitele, strojníky a nositele dýchací techniky čímž se stále zvyšuje úroveň, 
která se poté projeví při různých akcích.         

Musíme ještě jednou ocenit velice výbornou spolupráci z HZS JMK 
územním odborem Blansko na všech úsecích naší činnosti. Věřím, že tato 
výborná spolupráce bude trvat i nadále. 

 
Při výkonném výboru OSH byl ustaven a rovněž pracuje aktiv 

Zasloužilých hasičů. Titul Zasloužilý hasič jedno z nejvyšších vyznamenání 
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se uděluje členům, kteří se zasloužili o rozvoj a realizaci humáního poslání 
dobrovolných hasičů. Toto vyznamenání uděluje SH ČMS po dosažení 
šedesáti pěti roků věku a získání všech předešlých vyznamenání počínaje 
ČU SDH a pět roků po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.  Od roku 
1984 do dnešního dne bylo tímto vyznamenáním oceněno 42 našich členů. 
S tohoto počtu je 22 žijících členů, kteří se ještě aktivně zapojují dle svých 
možností do činnosti ve sborech. Čtyři členové našeho okresního sdružení 
byli za svůj čin vyznamenáni medailí Za záchranu života. Členové aktivu a 
vyznamenaní medailí Za záchranu života se schází pravidelně dvakrát 
ročně. A to na jarním setkání, které pro ně připraví vždy některý sbor. 
V letošním roce se bude toto setkání konat v květnu v Letovicích u 
příležitosti jejich 140 výročí a podzimním, které se převážně koná 
v Knínicích. V letošním roce aktiv čeká ještě jeden úkol a to připravit 
setkání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Toto setkání se 
uskuteční v říjnu ve Velkých Opatovicích. Touto cestou bych chtěl požádat 
sbory, které mají ve svých řadách nositele tohoto titulu, aby jim věnovali 
patřičnou pozornost, neboť si to jistě za celoživotní práci zaslouží a ještě 
jedna prosba pokud podle jejich možností a na základě dobrovolnosti 
mohou přispět určitou finanční částkou na činnost Aktivu zasloužilých 
hasičů. 

 
Vážené sestry a bratři hasiči vážení hosté,                                   
celá činnost okresní organizace byla každoročně monitorována a 

zpracována okresním kronikářem panem Reiblem z Velkých Opatovic. 
Zápisy byly projednány a schváleny VV OSH a poté proveden zápis do 
okresní kroniky. Bohužel v polovině loňského roku opustil náhle naše řady. 
My dnes musíme poděkovat panu Reiblovi, který se po panu Klimešovi 
bývalém kronikářovi tohoto úkolu ujal a pokračoval ve velmi záslužné 
činnosti, která bude vypovídat příštím generacím o naší činnosti. Je třeba 
se nyní poohlédnout v našich řadách a najít nového kronikáře, který bude 
dokumentovat činnost okresní organizace v dalších létech, aby i příští 
generace byli o činnosti naší okresní organizace informováni. Ještě jednou 
díky mu a čest jeho památce.  

 
Vážené sestry a bratři hasiči vážení hosté 
o plnění řady úkolů jste byli informováni každým rokem na shromáždění 

představitelů sboru proto dnešní zpráva je všeobecným shrnutím naší 
činnosti za uplynulé volební období a neobsahuje podrobný výčet plnění 
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všech úkolů. Věřím, že v diskuzi zprávu doplníte o případnou oblast, která 
ve zprávě nebyla.  

V závěru bych chtěl Vám a prostřednictvím vás všem hasičům našeho 
okresního sdružení poděkovat za práci, která byla v minulém období 
odvedena. Poděkovat všem členům výborů od sborů, přes okrsky, členy 
odborných rad a členů VV za jejich práci Popřát Vám delegátům šťastnou 
ruku při volbě nového vedení okresního sdružení.  Popřát vše hasičům 
hodně zdraví, osobní a rodinné pohody, mnoho pevných nervů a mnoho 
úspěchů a zdaru v další hasičské práci. 

 
 
František Nečas, starosta OSH Blansko 
 

 


