
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH BLANSKO

________konané dne 13.11.2021, Černovice Kulturní dům v     14 hodin  _______

ZPRÁVA O ČINNOSTI OSH BLANSKO 2020/2021

Milé sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Vzhledem ke skutečnosti, že zdravotní

důvody mě neumožní zúčastnit se osobně dnešního shromáždění, požádal jsem 

Ladislava Kantora, aby Vás seznámil se Zprávou o činnosti OSH Blansko za rok 

2020/2021. Prosím o Vaši shovívavost, je v tom opravdu nevinně.

Úvodem bych Vás rád všechny pozdravil a popřál zdar vašemu jednání.

                                                                                                               Milan Vykydal

Letošní zpráva bude zcela výjimečná tak, jak byl výjimečný celý rok 2020 a vše 

pokračuje i v roce 2021. Samotná zpráva za rok by byla velice krátká, proto jsem se 

rozhodl krátce připomenout i některé události roku 2021. Jen malé připomenutí – 

březen 2020 nařízení vlády a veškerá spolková činnost je zastavena. V červnu 

dochází k uvolňování a sbory začínají pomalu žít, ale zdaleka to není to, na co jsme 

zvyklí. Tento stav vydrží jen do října, kdy vláda vyhlašuje Lockdown, tentokrát až do 

května 2021. Současná situace???     

Možná sepisuji zbytečně tento elaborát a 13. 11. budeme opět zavřeni doma. Musím

být ale optimista a věřit, že teď sedíte (sice s různými omezeními) v Černovicích na 

shromáždění představitelů. A nyní konečně k samotné zprávě, promiňte, že nebude 

chronologická, ale že budu skákat v čase v rámci jednotlivých témat.

Stav členské základny k 1. 1. 2020: 3-17 let 1.695, 18+ 6.780 – celkem 8.475.           

31. 12. 2020: 3-17 let 1.644, 18+ 6.769 – celkem 8.413. Tato členská základna je 

registrována ve 148 sborech, které jsou organizovány ve 20 okrscích, kdy okrsek 

Lipůvka nevykazuje žádnou činnost. Jen pro zajímavost, k 1. 11. 2021 eviduje OSH 

Blansko 8.473 členů.

Rok 2020 začal tak, jak jsme byli zvyklí. Probíhají valné hromady sborů, tentokrát 

volební a jsou volena nová vedení sborů. Následují valné hromady okrsků, opět 

s volbou vedení okrsků.

Výkonný výbor řídí činnost OSH a v roce 2020 se setkal jen třikrát, z toho 2x ve 

starém složení a 1x v novém. V roce 2021 5x, z toho v květnu proběhlo jednání VV na

hřišti ve Vavřinci. Do této škatulky patří samozřejmě jednání Shromáždění delegátů. 

Původně bylo jednání připraveno na březen do Černovic. V daném termínu jsme 



jednání nemohli uskutečnit a po uvolnění je jednání Shromáždění delegátů svoláno 

na termín 5. 9. 2021 do Kotvrdovic. Na tomto místě je třeba velká omluva všem, 

kteří se jednání zúčastnili. Omlouvám se všem, že jsme zdaleka neprojednali vše, co 

bylo třeba projednat. Na svou omluvu mohu konstatovat jen tu skutečnost, že celá 

příprava byla ovlivněna jednou maličkostí, a to volbami do krajských zastupitelstev. 

Nic tak hektického jsem za dobu, kdy jsem ve funkci starosty sboru či OSH nezažil. 

Např. hejtman, kterého jsem viděl na hasičské akci do té doby jen dvakrát, se na 

naše jednání přímo vnutil. Účast ministra vnitra atd. Vše se stále měnilo, někdy i 

dvakrát za den. Přesto se zdařilo to nejdůležitější – bylo zvoleno nové vedení OSH.

Jen pro připomenutí výsledky voleb: starosta Mgr. Milan Vykydal. Náměstci starosty:

Pavol Herda, Martin Janíček, Ladislav Kantor a Michal Kobylka, který byl později 

jmenován prvním náměstkem. Vedoucí okresní odborné rady mládeže: Mgr. Bc. 

Tereza Tesařová, vedoucí okresní odborné rady represe: Michal Kobylka, vedoucí 

okresní odborné rady prevence Roman Bárta, vedoucí okresní odborné rady historie 

a muzejnictví: Pavol Herda. Členové VV: Laura Novotná, Ing. Zdeněk Kakáč, Martin 

Čapka, Jindřich Kocour, Zdeněk Učeň Dis., Ing. Vítězslav Fiala, Jaroslav Ondráček, 

Marek Vala.

Okresní kontrolní a revizní rada: předseda František Kuchař, Bohuslav Švancara, 

Josef Dufka.

Vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů: Ladislav Valenta.

VV se schází hned 16. 9. 2020, bohužel až do 19. 5. 2021 je činnost omezena jen      

e-mailovou korespondencí.

Následuje Shromáždění delegátů OSH Jmk. Tentokrát je příprava ovlivněna 

očekávaným Lockdownem. Mění se datum, dokonce je připravována varianta, kdy 

mělo jednání proběhnout venku. Nakonec vše vyjde a jednáme pod střechou, pod 

„dohledem“ starosty Jana Slámečky, jeho náměstkyně Moniky Němečkové a ředitele

kanceláře sdružení Jana Aulického. 

Na shromáždění bylo zvoleno nové vedení KSH - starostka: Bc. Zdeňka Jandová, 

náměstci: Michal Kobylka (který byl později jmenován prvním náměstkem), Tomáš 

Letocha a Ivan Musil, který bohužel v únoru 2021 podlehl Covid 19. V současné době

jsou ve funkci jen dva náměstci. Dále jsou členi VV starostové OSH Jmk: Blansko – 

Mgr. Milan Vykydal, Brno město – Martin Elstner, Brno Venkov – Jana Štelcová, 

Břeclav – Leona Žárská, která v červnu 2021 na svou funkci rezignovala a v současné 

době ještě není zvolen nový starosta, Hodonín – Miroslav Kuchař, Vyškov – Miloslav 

Brandýs a Znojmo – Václav Kondler. Dále jsou ve VV KSH vedoucí krajských 

odborných rad: mládeže: Jana Trojancová, represe – Michal Kobylka, prevence – 

Jaroslav Kožnárek. Dále byli zvoleni následující členi VV KSH: Martin Janíček, Martin 



Lipár a Stanislav Šíma. Ve funkci vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů Jmk pracuje 

Rudolf Souček. Dále Shromáždění delegátů zvolilo do VV SH ČMS Tomáše Letochu.

V roce 2020 nic neproběhlo tak, jak mělo. VI. Sjezd SH ČMS původně plánován na 

červenec je přeložen na prosinec. I v tomto termínu nemůže sjezd proběhnout, a 

proto je přeložen až na červenec 2021.  O samotném sjezdu později. V roce 2020 

nemůže nic proběhnout hladce. Na podzim postihne starosty Sdružení Jana 

Slámečku mozková příhoda a později infarkt. Jak již bylo řečeno, v březnu je 

zastavena veškerá činnost, přesto hasiči nesedí se založenýma rukama. Ve sborech 

se šijí roušky, pomáhá se obcím, rozváží se letáky s informacemi, nákupy lidem, kteří 

jsou v karanténě atd. Jsou zajištěny respirátory pro JSDH a jejich distribuce po 

okrese.

V červnu jsme osloveni vedením KSH o pomoc při zajištění účasti hasičských 

historických praporů na děkovné motlitbě záchranářům na Velehradě. V podvečer 

oslav Cyrila a Metoděje odjíždí malá delegace tří praporů Doubravice nad Svitavou, 

Roubanina a Velké Opatovice na Velehrad. Stejná situace se opakuje i v roce 2021 

jen s tím rozdílem, že místo Doubravice jedou hasiči z Cetkovic. Stejná situace nás 

zřejmě čeká i v dalších letech, proto by bylo na místě se na ni připravit. Věřte, že dva 

tři dny před samou akcí, kdy se někdo probudí a zjistí, že nemá zajištěnou část 

hasičů, je velmi málo. 

Proto Vás prosím, pokud by měl některý sbor zájem o účast na této akci, ať se 

přihlásí. Stačí e-mail na OSH Blansko.

Červenec 2020: po uvolnění se začínají sporadicky objevovat ve sborech různé 

tradiční akce, pohárové soutěže, soutěže Mladých hasičů, oslavy atd.

Rok 2021 začíná hlubokým Lockdownem, tedy žádné valné hromady, plesy, prostě 

mrtvo. Až květen přináší nějaké uvolnění, začínají pracovat děti, postupně se rozvíjí 

činnost ve sborech. Tedy jen heslovitě, protože nechci brát vítr z plachet všem 

ostatním, kteří vystoupí později a tyto akce byly jejich kompetenci.

Veškeré postupové soutěže, které organizuje OSH, probíhaly v roce 2021 v Ráječku. 

Zač patří velký dík všem do Ráječka. Díky rozhodnutí ústředí probíhá vše v okleštěné 

podobě. Plamen, dorost – jen vybrané disciplíny. PS – jen požární útok. I za těchto 

podmínek se naši borci prosazují ve vyšších kolech. Mistrovství republiky dorost – 

mladší dorost Patrik Filka SDH Žernovník celkově 3. místo a Filip Zouhar SDH 

Senetářov v kategorii střední dorost pěkné 5. místo.

Na tomto místě nesmíme zapomenout ani borce v TFA nebo soutěži ve vyprošťování

osob z havarovaných vozidel. Všem, kteří nás reprezentovali na postupových 

soutěžích, patří obrovský dík.



Když vzpomínáme rok 2021, v žádném případě nesmíme zapomenout za obrovskou 

pomoc všem postiženým tornádem. Ať jde o pomoc přímo na místě, ale i pomoc 

v rámci všech sbírek materiální či finanční pomoci.

Ještě bych se rád zmínil o situaci a kanceláři OSH Blansko. Od 1. 1. 2020 pracoval 

v kanceláři Ing. Ladislav Krejčí. Měl tu smůlu, že začal pracovat v době poznamenané

Covidem, neměl to vůbec lehké. Laďa nám oznámil, že by rád k 31. 12. 2021 skončil.

Na jeho místo se přihlásila Laura Novotná, členka VV a po dohodě s Ing. Krejčím 

nastoupila již 1. 10. 2021 a 1. 11. 2021 po zapracování převzala celou agendu 

kanceláře. Byl bych rád, abyste v Usnesení schválili Lauru Novotnou do funkce 

vedoucí kanceláře OSH Blansko.

Úplným závěrem, prosím Vás, vyřiďte ve sborech poděkování Výkonného výboru, ale

i mé osobní, za vše, co jste v těchto těžkých dobách vykonali pro dobré jméno 

hasičů.
                                                                                                        


