
Hodnocení činnosti osH Blansko
l V letošním roce jsem pojal svoje hodnocení ve zkrácené verzi, abych poskytl

větší prostor vedoucím okresních odborných rad v jejich zprávách, tedy těm co

se na dané činnosti podíleli.
v současné době má osH Blansko evidovanou tuto členskou základnu:

3-5 6-14 15-],7 celkem 18-25 nad 26 celkem
chlapci-muži 39 777 1,85 995 568 4.781 5.349
DíVkV - ženv 26 568 141 735 334 1.199 6.882

65 1,339 326 L.73o 902 5.980 8.612
Pro srovnánív loňském roce činila členská základna 8.463 registrovaných členů
z toho V kategorii mládeže 1.669. Při osH Blansko je evidováno 150 sborů.
V současné době byla zahájena jednání o zrušeníSDH Lhota u Letovic. Před
časem byla v Lhotě u Letovic zrušena zásahová jednotka a členové SDH si myslí,

že tím pádem byl zrušen isbor. V loňském roce členské příspěvky za sbor
zaplatilo město Letovice. V současné době členské příspěvky nejsou zaplaceny a

byla zahájena jednání s místostarostou Letovic, že agendu ke zrušení sboru
povede město. V současné době musíme navázat kontakt s novým vedením
města zda povede jednání, Ostatnísbory členské příspěvky uhradily.
V měsíci květnu zemřel člen výkonného lýboru a vedoucí kanceláře OSH bratr
Milan Hubený. Do výkonného výboru byl kooptován prvnínáhradník bratr
Jindřich Kocour s SDH Kotvrdovice a funkcivedoucího kanceláře převzal bratr
Martin Janíček s sDH Bořitov, člověk, který v posledních měsících života Milana
dělal spojku s kanceláří. N4artin absolvoval školení v Praze na ústředí na nový
účetní program, na kterých bude přecházet sdruženív roce 2019, takže my
jsme s několika okresy v předstihu při zavádění tohoto programu. Obě výše
uvedené změny musíme dnes schválit. Na výkonném výboru ],3.6,2018 došlo
k odvolání Zdeňka Špačka z funkce vedoucího Okresní odborné rady prevence.

Na tuto funkci je navrhován bratr Zdeněk Srba SDH Velenov, kterého ve funkci
musí potvrdit Výkonný výbor oSH Blansko.
Na jarní období bylo připraveno školení funkcionářů sborů, 1ako lektor na toto
školení by| pozván ředitel kanceláře sdružení bratr Jan AuIický, který V daný

termín onemocněl, Bylo dohodnuto, že školení se uskuteční na podzim. Bohužel
úmrtístarosty SH ČMS vše změnilo a nenašel se volný termín, který by

Vyhovovaljak bratru Aulickému tak nám. Takže tento úkol přesuneme asi až na

rok 2020, kdy bude po volbách.
Rok 2018 byl vyhlášen jako rok oslav 10O,rnl,ročí za ložen í Československé
republiky. sH Čtvs priiato rozhodnutí, že spojísvé sí|y s městem Brno a

brněnským výstavištěm a podpoří akci RE-PUBLlKA, která proběhla na Výstavišti

v měsíci květnu a červnu. Vše bylo zahájeno 25.května kdy se uskutečnila
propagačníjízda historických hasičských vozidel na počest T.G.Masaryka. Jízda



proběhla na územíJihomoravského kraje v pěti větvích, které se setka|y v Brně.

Našeho okresu se týkaly dvě, které měli společný start v Jevíčku. První
směřovala po Drahanské vysočině přes Vyškov do Brna. Druhá přes jihozápadní

část do Kuřimi, kde jsme se setkali s větví z vysočiny a společně jsme dorazi|i na

VýstaViště V Brně. Na tuto akci přímo navazovalo zahájenícelé akce RE-PUBLlKA
na výstavišti, kde se uskutečnilo setkání historických praporů sdružení. Přes

zmatkyze strany pořádající agentury, které toto setkání prováze|o (ještě ráno
před samotným zahájením se měni|a p|ocha pro seřadiště, plocha pro samotný
akt předáVání stuh a trasa průVodu, občerstvení- dopoledne jediný stánek).

Přes ostudné přehlíženíhasičů se strany politiků, kdy anijeden z nich co měli
projev nepozdravil 500 dobrovolných hasičů s prapory kteřístáli V uniformách
před h|avnítribunou. Úsměv na tváři vyvo|á omluva českého premiéra, který se

hájil tím, že mu nikdo neřekl, že tam budou hasiči, a nebyl sijist zda ti co stojí
pod podiem nejsou legionáři, Člověk, ktený je velkým sponzorem setkání
V Litoměřicích a většinou se osobně akce účastní najednou nepozná
vycházkovou uniformu dobrovolných hasičů.

Přes tyto maličkosti, byla tato akce hodnocena velice kladně. Setkáníse
zúčastnilo 460 historických praporů. Předpokládá se, že by se akce mohla za
dva roky opakovat, ale jako samostatná akce v režiji sdružení.
Dalšívíkend na Výstavišti by| věnován dětem. 1,6. za.jišťovalo KSH

Jihomoravského kraje dětský den na výstavišti, jehož součástíbyl dětský závod
TFA a klasický dětský den, který známe. Děti plní různé úkoly s hasičským
zaměřením a po jejich splněníjsou odměněni. součástí dětského dne byly i

výstavy s historickou tématikou. Jediná akce hasičů měla něco společného
s dětmi, ostatn í \^i,stavy byly otevřeny od začátku akce až do konce.

Třetí víkend byl věnován sportu. Myšlenka byla pěkná - srovná n í jed notliuich
sportů dříve RETRo a dnes. Například fotbal se měl hrát na škváře a umělé
tráVě, klasický Volejbal z padesátých letech a beach volejbal atd, Představa
sdružení byla, že předvede disciplíny požárního sportu jak asi vypadali v roce
1973, kdy v Brně získali naši hasičititul mistrů světa a dnešní PS. Jelikož se
jednalo o borce z Metry Blansko, bylijsme požádánío získání kontaktů. Tyto
kontaktyjsme odevzdali během měsíce března. Vše bylo nap|ánováno, bohužel

skutečnost byla jiná. Samotné akce jsem se nezúčastnil, takže informace o
průběhu mám z doslechu. První zádrhel se objevil cca deset dnů před samotnou
akcí, byljsem kontaktován jedním z členů Metry, že doposud nedostali žádné
pozvání. Po mé urgenci na ústředíse začalo shánět kdo pozvání zařídí.
samozřejmě to padlo na místní tedy KsH. A samotný průběh měl daleko do
plánovaného, jen hasiči splnili to co bylo naplánováno. Celá akce byla

Vyhodnocena - pořádající agentu ra akci absolutně nezvládla od propagace po



samotný průběh. Samozřejmě nedostatky v organizování byly i z naší strany, ale

vždv se našel nějaký dobrák, kteny' svou aktivitou vše zachránil.
Ještě bych se rád vrátil k víkendu 26, a 27. května. V tom samém termínu byla

další mega akce hasičů ke 100. výročírepubliky hasičská fontána v Praze, akce

na které se také podíleli dobrovolní hasiči.
Dalšíz akcí, kterou v roce 2018 zajišťoval výkonný výbor OSH by|y Krajské

dožínky, které se uskutečnily 1. září. Na této akcijsme zajišťovaIi doprovodný
program - ukázku moderní hasičské techniky, ukázka historické techniky (SDH

Lysice, SDH Kanice) a ukázku činnosti mladých hasičů přípravka sDH Ve|ké

opatovice a mladí hasiči sDH Kotvrdovice. od května prosili zemědělci o déšť a

nezapršelo a v době kdy měli slavit dožínky nepřestalo pršet a celá sobota
propršela.
Da lší akcí OSH bylo krajské kolo soutěže TFA v Jedovnicích, které proběhlo

22.9,18. A posledníakcí co jsme zajišťovali byla účast našich figurantů na

soutěži záchranářů HZS, která se konala v Tišnově.

Je třeba sitaké všimnout akcí, kterých se zúčastnily delegace oSH. Setkání
s ministrem Vnitra Hamáčkem a účast na pohřbu starosty sH ČMS lng. Karla

Richtra.
Teďjiž jen Velice krátce o činnosti, která bude určitě podrobně hodnocena

v následujících zprávách.
M ládež - jarní kolo hry Plamene a dorostu které se uskutečnilo 19. a 20. 5. Ve

Velkých opatovicích. Letos se uskutečnil experiment kdy sobotní akci zajišťoval

sbor Velké opatovice a nedělní soutěž dorostu okrsek Šebetov.

Soutěž Plamen v obou kategoriích soutěžilo 42 družstev.V kategorii mladších

zvítězilo družstvo Horní Poříčí a v kategorii starších družstvo z Bořitova. soutěž
dorostu - dorostenky, soutěžila tři družstva a zvítězilo družstvo sDH senetářoV,
dorostenci soutěžila dvě družstva a zvítězilo sDH Bořitov.
Dorost jednotliVci:

dorostenky-
mladší- Petra Neužilová 5DH Březina
střední- Simona Páralová sDH Bořitov
starší - Eva Kašparcová SDH Žernovník
dorostenci-
mladší- Matyáš Hanák SDH Březina
střední Patrik Fojt sDH Bořitov
starší Mariin Králík SDH šošůvka
].6. a ].7. června krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu Brno stadion VUT

V |etošním roce se nám nepodařilo obhájit pozice, které obsadili V roce 2017

naši borci. Přesto můžeme vystoupení našich sportovců hodnotit kladně. Pokud

nepostoupili tak do posledních chvil bojovali o postup. Plamen sDH Bořitov 2.



místo. Dorost dívky sDH senetářov 2. místo, chlapci sDH Bořitov a postup na

mistrovství republiky. Jednotlivci a postup na mistrovsví repubIiky simona
Páralová a Patrik Fojt sDH Bořitov, EVa Kašparcová SDH Žernovník a Jiří Plíhal
5DH Petrovice.
MistrovstvíČR hry Plamen a soutěže dorostu se uskutečnilo od 5, srpna v Plzni.

Musím konstatovat, že zde naše sportovce opustilo závodnické štěstía \^isledky

pokulhávaly za předchozími koly. Ale iv Plzni se objevila rn/razná blanenská
stopa EVa Kašparcová vybojovala ve své kategorii 2. místo se stejným součtem
jako vítězka.
Mě nezbývá než z tohoto místa ještě jednou poblahopřát všem borcům, ale
hlavně poděkovat za Vzornou reprezentaci osH, ale i kra.ie, Stejný dík patří

všem trenérům a všem těm, kteří se podíleli na přípravě našich sportovců.
ZPV a zahájení hr[ Plamen a soutěže dorostu 20].8-2019 se uskutečnilo 13.

října v Lysicích.
Jen malé zamyšlenínad hrou Plamen. V současné době vyvstaljeden obrovský
problém. Rada mládeže za podpory domácích sborů dokáže zajistit hladký
průběh této soutěže. Je vytypováno několik lokalit kde soutěž může
proběhnout mám na mysli samotné soutěže -jednotlivé disciplíny, obrovský
problém je parkování. Kde zaparkovat to kvantum techniky, která přiveze děti

na soutěž. Tímto problémem se bude muset rada zabývat a budeme rádi za

každý podnětný nápad.
Požárnísport okresní kolo v požárním sportu se uskutečnilo 7.7.2018 na

stadionu AsK Blansko. Do krajského kola postoupilo družstvo žen z sDH
Žernovník a družstvo mužů SDH Bořitov,
Krajské kolo PS se uskutečnilo 4.8.20].8 v Brně na stadionu VUT. Družstvo žen

vybojovalo první místo a reprezentovalo kraj na mistrovství republiky V Ps
v Liberci kde obsadilo V disciplíně požárníútok krásné třetímísto.
Borci z Bořitova obsadi|i v Brně druhé místo za sDH Mistřín pozdějším mistrem
republiky,
Do této kapitolky patří i ta maličkost, která se nazývá represe, tedy činnost,
která stála na samém začátku a byla příčinou vzniku našich sborů. Hodnocení
této kapitolky přenechám kompetentním.
Požárníochrana očima dětítuto soutěž organizuje OOR prevence v letošním
roce obsadili práce z našeho okresu řadu medailornl,ch umístění na úrovni kraje,

Je jen škoda, že se žádná práce neprosadi|a na republikové úrovni.
OOR historie a muzejnictvízde bych rád vyzvedl skutečnost, že se radě podařilo

vyplnit mezeru v okresní kronice, která vznikla po odchodu Oldy Reibla. Zde je

nutné Vyslovit Velký dík Antonínu Habalovi s sDH Šebetov, který se o to
postaral. Apeluji na všechny sbory, aby své zprávy o činnosti dopravovali radě,

abv se akce jejich sborů mohli dostat do zápisu okresní kroniky. To samé platí o



článcích, které publikujete V tisku nebo o různých publikacích, které vydáváte

v rámci oslav sborů.
Když se podíváme nazpět, zjistíme, že jsou to stovky akcí (společenský,

sportovních, oslav výročí atd,), které jste vy dobrovolní hasiči v roce 20].8

uskutečnili, VeIká část těchto akcí byla věnována výročí založení republiky. l

v letošním roce jste vykonali obrovské množstvím práce, pod kteni m je podpis

dobrovo|ných hasičů. Jste to vy kdo vytvářite obraz a názor celé společnosti na

dobrovolné hasiče. Za to, že tento názor je velice kladný, patří vém všem

obrovský dík a prosím, aby jste toto poděkování předali i vašim členům.

A na samotný závěr jedna velká prosba, Rok 2020 bude rokem volebním, rokem

kdy se budou Volit představitelé sdružení od těch nejnižších jednotek - sborů až

po ty nejvyŠŠÍ. Prosím Vás přistupujte k těmto Volbám Velice zodpovědně. Lidé,

které zvo|íte povedou sdružení dalších pět let. Do vyšších funkcí prosím

navrhujte takové kandidáty, kteří jsou schopni, ochotní a hlavně budou moci

danou funkci vykonávat.


