
Zpráva o činnosti OSH Blansko za rok 2017 
Vážení hosté, milé sestry hasičky a bratři hasiči scházíme se dnes, abychom se poohlédli 
jak proběhl rok 2017 mezi hasiči okresu Blansko. Scházíme se v den, který sám o sobě stojí 
za malé poohlédnutí a zaslouží si malou vzpomínku. Právě 11.listopadu  před 99 lety 
skončila velká nebo také označovaná světová a my ji dnes známe pod názvem I.světová 
válka. Ten to válečný konflikt se nevyhnul hasičům. Činnost hasičských sborů je tlumena, 
muži rukují do armády, na jejich místa nastupuje omladina a ženy. Při velkém požáru 
v Olešnici na podzim roku 1917 zasahují ženy z Olešnice a Crhova. Obdobná situace je 
v Šošůvce a Veselici. Během války se rozrůstá samaritánská činnost a podle pokynů Ústředí 
hasičské jednoty jsou organizovány tzv. zdravotní kolony (SDH Blansko a SDH Velké 
Opatovice). V letech 1914-1918 postupně narukovalo 85.000 dobrovolných hasičů z nichž 
11.150 padlo (13,7%) a 2.543 zemřelo na následky války (3,1%) – čest jejich památce. 
Největší ztráty zaznamenaly sbory v Benešově a Velkých Opatovicích, v obou případech 
padlo 13 členů sboru. Dále je třeba připomenout těch dobrovolných hasičů, kteří v řadách 
legií bojovali ve Francii, Itálii a Rusku za myšlenku samostatného státu Čechů a Slováků . 
Stojíme v předvečer roku, kdy si budeme připomínat sté výročí vzniku Československé 
republiky, státu ke kterému se hrdě hlásíme a jehož pokračovatelem je Česká republika. 
Vážení, po krátké vzpomínce do historie se vrátíme k našemu jednání. Okresní sdružení 
hasičů Blansko řídí třináctičlenný výkonný výbor, který se sešel v roce 2017 celkem 
čtyřikrát (jedno jednání nás čeká ještě v prosinci). Docházka jednotlivých členů byla 
následující: Milan Vykydal 3x přítomen, 1x omluven, Pavol Herda 4x přítomen, Jaroslav 
Ondráček 4x přítomen, Milan Hubený 4x přítomen, Ladislav Kantor 4x přítomen, Zdeněk 
Menšík 3x přítomen, 
 1x omluven, Dušan Škrabal 3x přítomen, 1x neomluven, Marek Vala 3x přítomen, 1x 
neomluven,Michal Kobylka 3x přítomen, 1 x omluven, Zdeněk Špaček 2x přítomen, 2x 
omluven, Martin Janíček 3x přítomen, 1x omluven, Zdeněk Musil 2x přítomen, 1x omluven, 
1x neomluven,Vítězslav Fiala 3x omluven, 1x neomluven. Průměrná účast je 9,5. Na schůze 
výkonného výboru jsou pravidelně zváni předseda Okresní kontrolní a revizní rady a 
vedoucí AZH. Provoz kanceláře zajišťují starosta M.Vykydal a vedoucí kancelář M.Hubený. 
Činnost je zajištěna. Horší situace je již se zajištěním návštěvních hodin v kanceláři. Tento 
problém bude probrán v dalším bodě dnešního jednání. 
V současné době má OSH Blansko registrováno 150 sborů, které jsou organizovány ve 20 
okrscích. Celkem je registrováno 8.350 hasičů. Z toho je 1.590 mladých hasičů (ve věku 3-5 
let 84, 6-14 let 1.219 a 15-17 let 287), hasičů je registrováno 6.760 z toho 5.348 mužů a 
1.412 žen. 
Z celkového počtu 150 sborů základní povinnosti, odvod členských příspěvků neprovedly 
dva sbory Lhota u Letovic a Rohozec, sbory které jsou v likvidaci. Po mnoha urgencích 
zaplatil sbor Svitávka. 
Hlášení o činnosti sboru za rok 2016 nezaslaly tyto sbory Brťov u Velkých Opatovic, Lhota u 
Letovic, Louka, Rohozec a Svitávka. 
Bojem s větrnými mlýny se stává jakákoliv administrativní činnost, kterou požadujeme po 
sborech(registrace, vstup do centrální evidence) i když v mnoha případech vykonáváme za 
sbory činnost, kterou jim ukládá zákon (přehled o majetku a závazcích). Nechci pomyslet 
na to co nás čeká příští rok (výměna průkazek). Více v dalším bodě jednání. 
V rámci OSH pracují následující odborné rady. Okresní odborná rada mládeži pod vedením 
Jaroslava Ondráčka, Okresní odborná rada prevence pod vedením Zdeňka Špačka, Okresní 
odborná rada represe pod vedením Michala Kobylky, přípravný výbor Okresní odborné 



rady  historie a muzejnictví pod vedením Pavola Herdy. Okresní kontrolní a revizní rada 
pod vedením Františka Kuchaře a Aktiv ZH pod vedením Ladislava Valenty. 
Všechny orgány pracují velice aktivně a za jejich práci jim patří veliký dík. Zprávy výše 
uvedených uslyšíte později a já jim nechci brát vítr z plachet, tak jen v krátkosti o činnosti, 
hlavně o tom čím se musíme chlubit, protože nikdo jiný to za nás neudělá. 
Před rokem vzešel na shromáždění představitelů požadavek, uskutečnit školení 
hospodářů. Toto školení proběhlo 11.března dopoledne v Knínicích a odpoledne v Ráječku. 
Školení provedl Ing. Jirota z Prahy. Akce se zdařila a byla hodnocena velice kladně jak se 
strany přednášejícího tak se strany hospodářů sborů. Vám patří velký dík za zajištění 
velkého počtu posluchačů, což kvitoval i Ing. Jirota. V neposlední řadě patří poděkování i 
SDH Knínice a SDH Ráječko za zajištění zázemí pro školení. Velké přání, aby vědomosti, 
které hospodáři získali na tomto školení přenesli i do práce sborů. 
13. a 14.května Ráječko- okresní kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Poděkování patří 
všem, kteří soutěž připravili i těm, kteří připravili mladé hasiče na tuto událost. 
3.6.den záchranářů na výstavišti v Brně i zde se objevuje stopa našich hasičů. 
17. a 18.června Blansko krajské kolo hry Plamen a dorostu. Já se zmíním jen o několika 
výsledcích, protože tento víkend můžeme hrdě nazvat blanenský. Celá akce bude 
hodnocena jinde. 
Sobota – Plamen celkově: 1.místo SDH Bořitov 
Neděle – dorost celkově:  dorostenky 1.místo SDH Senetářov 
           dorostenci 1.místo SDH Senetářov 
jednotlivci celkově: dorci mladší 1.místo Jiří Stehlík SDH Petrovice 
          2. místo Patrik Fojt SDH Bořitov 
            dorci střední 1. místo Štěpán Kašparec SDH Žernovník 
            3.místo Jan Vlach SDH Sychotín 
            dorci starší: bez umístění  
 
            dorky madší: 1.místo Simona Páralová SDH Bořitov 
            3.místo Denisa Neužilová SDH Březina 
            dorky střední: 1.místo Klára Pařízková SDH Sychotín 
                                2.místo Anna Pernicová SDH Ostrov u Macochy 
              3.místo Barbora Vintrová SDH Petrovice 
             dorky starší: bez umístění 
K uvedeným sborům bych rád přidal ještě SDH Vavřinec, SDH Těchov, SDH Velké 
Opatovice, SDSH Ráječko a SDH Borotín. I borci těchto sborů nás reprezentovali na 
krajském kole. 
1.-3.července MR Plamen – Zlín. Jihomoravský kraj reprezentuje SDH Bořitov. Na těchto 
závodech se borcům z Bořitova vůbec nedařilo a obsadili celkově 12.místo. 
4.a5.července MR dorost Zlín. Děvčata se Senetářova zaplatila svou nováčkovskou daň a 
obsadila celkově 8.místo(PÚ – 5, 100m př. -9, 4x100m -11). 
Dorostenci SDH Senetářov – celkově 3.místo, požární útok 1.místo, 100m př. 3.místo a 
4x100m bohužel 11.místo. 
Jednotlivci celkově: dorci mladší 1.místo Jiří Stehlík SDH Petrovice 
            dorci střední 2.místo Štěpán Kašparec SDH Žernovník 
Dorostenci z blanenska se na MR neztratili a za jejich vzornou reprezentaci jim patří veliký 
dík, nemenší dík patří i jejich trenérům a sborům, které je podporují. 



5.srpen II.kolo PS Brno. V obou kategoriích vybojovala družstva z našeho okresu krásné 
druhé místo. Ženy SDH Senetářov a muži SDH Bořitov. 
9.9. MR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel Nové Město Na Moravě. 
SDH Velké Opatovice zklamání 9.místo. 
Posledních pár slov patří těm nejmladším. Krásná akce 17.června v Kunštátě, kde se konalo 
setkání přípravek. Nejméně úspěšná akce ve Velkých Opatovicích, kdy 7.října v rámci ZPV 
si prťata vyzkoušela to co je čeká v krátké době. 
  


