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zpRÁvA o čltvlvosTl AKTlvu zAsloužllÝcH HAslčŮ
BLANSKo ZA RoK 2o2L

V roce 2:O2l se kvůli Covid 19 nemohlo uskutečnit jarní setkání zasloužilých
hasičů okresu Blansko. Uskutečnil se ozdravný pobyt zasloužilých hasičů
Jihomoravského kraje v Jánských koupelích v období 23. 8. 2021- - 29. 8. 2a2L.
Z celého kraje nás bylo 42 zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků.
Z okresu Blansko nás bylo 5.

Vedoucí připraviljako vždy v,ýborný program a tímto bych mu chtěl za nás
všechny poděkovat.
Tohle všechno by se nemohlo uskutečnit, neb,ýt Ladi Švejdy, ktený začal
ozdravný pobyt organizovat a nasadil laťku hodně vysoko. Také mu díky.

Mám ale také špatnou zprávu. Loni nám zemřeljeden zasloužilý hasič, a to
Karel Hoder z Letovic.
A nyní k té dobré zprávě - 27 . L0.2a2l byl udělen titul Zasloužilý hasič
našemu starostovi OSH Blansko Mgr. Milanovi Vykydalovi, takže je nás na
okrese Blansko 25 zasloužilých hasičů.

Výroční zasedání zasloužilých hasičů Jihomoravského kraie se uskutečnilo
v sobotu 13. 11. 2a2! v Hostěradicích v okrese Znojmo.
Při oficiální znělce nastoupíli naši představitelé. Zazněla Moravská a česká
hymna. Úvod provedlstarosta O§H Znojmo. Představil nám vedoucího aktivu
zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje Rudu Součka, bratra Lukáše Dybce,
Mgr. Antonína Třetinu, Bc, Zdeňku Jandovou, plk. lng. Jiřího Pelikána, lng.
Jakuba Malačku, lng. Martina Vančuru, vedoucího aktivu ZH SH ČnnS bratra
Netíka, Josefa Velebu v aktivu ZH OSH, starostu OSH Znojmo Václava
Kondlera.
Byly přečtené zprávy o činnosti aktivu ZH jednotlivrých OSH - vedoucími aktivu
ZH okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo.

Proběhla zpráva vedoucího aktivu ZH Jihomoravského kraje. Nastaly zdravice
hostů a starostky KSH JmK Bc. Zdeňky Jandové. Byly předány Medaile za
celoživotní obětavou práci a vzorné plnění úko!ů při zajištbvání úkolú požární
ochrany a bezpečnosti občanů v Jihomoravském kraii. Vyznamenání jsou od



hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Groticha. Mirek Pavlík má
bronzovou a Laďa Valenta stříbrnou medaili. Ruda §ouček přečetl plán práce
na další rak2a22. Pak probíhaly diskuze, oběd a volná zábava.

Dne 27 . t1,. 2a2l se uskutečnilo předvánoční setkán í ,,Zasloužilých hasičů
okresu Blansko" na hasičské zbrojnici v Letovicích. Bylo pozváno 25
zasloužilých hasičů okresu blansko a 14 hostů. kvůli nemocem přiielo 8
zaslouŽilých hasiČŮ, omluveno 11a neomluvených bylo 6. Z pozvaných hostů
jich Přijelo 9. Po t6 hod. zahájil setkání Ladislav Valenta, představil hosty a
PřeČetl zprávu o Činnosti za rok 2gZÍ.. §lovo dostali hosté. první promluvil
vedoucí aktivu ZH z JmK Ruda Souček, poté Ladislav Švejda, Milan Vykydal,
zástupce starosty z Letovic a zároveň velitelJpo ll. Vystoupení bylo kvalitní,
coŽ dali vŠichni zúČastnění najevo. Následovalo občerstvení a volná debata
zúčastněných. Kolem 19 hod. jsme se začali roziíždět domů.

KonČÍm ale smutnou zprávou. V únoru2}2lzemřel zasloužilý hasič Zdeněk
Musil zeŽďáru,tak je nás nyní opět 24 zastoužilých hasičů na okrese Blansko.

Děkuji Vám za pozornost.

Vedoucí aktivu zasloužílých hasičů Ladislav Valenta


