Činnost Z.H. okresu Blansko 2015-2016.

Na okrese Blansko je 25. Z.H.
3.12.2015 se uskutečnilo předvánoční setkání aktivu Z.H. okr. Blansko a nositelů medaile za
záchranu života, které se uskutečnilo v restauraci „Pod Lipou“ v Knínicích u Bosk. Z 25 Z.H. se
zúčastnilo 19. Z pozvaných 16. Po 15oo hod. jsem provedl zahájení a představil hosty. Přečetl
jsem zprávu o činnosti Z.H. okr. Blansko za rok 2014-2015. Slovo dostali hosté. Po jejich
vystoupení jsem předal krajské vyznamenání bratru Aloisi Musilovi z Těchova. Proběhlo
občerstvení a po něm začala diskuze a volná zábava.

Jarní setkání Z. H. okresu Blansko v Doubravici nad Svitavou.
Toto se uskutečnilo 26.5.2016.
Zúčastnilo se 17.ZH A 10. Hostů. Já jako vedoucí aktivu jsem účastníky přivítal. Dále vše
probíhalo pod organizací starosty SDH Doubravice nad Sv. Na pozvání přijela naše starostka
KSH-ČMS Zdena Jandová, vedoucí aktivu JMS-ZH Ladislav Švejda, starosta OSH Blansko
Milan Vykydal a starosta městyse Pavel Král.
Na úvod jsme byli pozváni do výrobního závodu „Araplast“ kde se vyrábí silniční značky. Po
příchodu do hasičské zbrojnice začala diskuze. S touto začala starostka KSH-ČMS. Dále
vystoupil vedoucí aktivu Z.H.- JMK Ladislav Švejda. Také promluvil starosta OSH- Milan
Vykydal. S historií SDH Doubravice nás seznámil Milan Hubený. O městyse promluvil starosta
Pavel Král. Po skončení proběhlo občerstvení a po ní pokračovalo povídání mezi kamarády.

27.6.- 2.7.2016 se uskutečnil ozdravný pobyt ZH –JMK v hasičské škole v Jánských Koupelích.
Celkem se pobytu zúčastnilo 39 ZH a jejich rodinných příslušníků. Z okresu Blansko nás
přijelo 9. Tímto bych chtěl poděkovat celému vedení za toto setkání.

Dne 15.10.2016 proběhlo krajské zasedání Z.H. JMK v Tuřanech-Brno město Začalo hymnou
České republiky. Uskutečnilo se přivítání od místního SDH-Tuřany. Mezi nás přijeli hejtman
JMK. Michal Hašek, starostka KSH-JMK Zdena Jandová, ing. Dorazil starosta Tuřan, dr. Osvald
Antonín zástupce rady JMK. Z kraje Trnava-Slovensko starostka KSH Urbanová Marta, Švejda
Ladislav vedoucí ZH-JMK.
Proběhla ukázka mladých hasičů z Ivanovic.

Po projevu bratra hejtmana M. Haška vystoupil vedoucí aktivu ZH-JMK Švejda Ladislav.
Sestra Ronková přednesla plán práce na rok 2017. Dále vystoupili vedoucí aktivů ZH-JMK
z Blanska, Brna-města, Brna-venkova, Břeclavi, Hodonína, Vyškova, Znojma o akcích které
proběhli v jejich okresech.
V diskuzi nás pozdravila krajská starostka kraje Trnava Marta Urbanová a také dva zástupci
kraje Vysočina. Každý kdo přijel, dostal přípitek od SDH Tuřany. Po obědě hrála cimbálová
muzika a probíhalo povídání mezi kamarády. V odpoledních hodinách se začali ZH rozjíždět
domů. Celkem se zúčastnilo 85 ZH a jejich hostů.

