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Zpráva o činnosti OSH Blansko za rok ?:OzL
Vážení hosté, milé sestry hasičky, bratři hasiči, setkáváme se cca po půl roce a
to z důvodu, abychom navázali na jarní systém pořádání Shromáždění
představitelů sborů OSH Blansko. Pro tento systém jsme se rozhodli před
třemi lety, abychom mohli schválit uzavřený celý rok.
Bohužel v situaci s nástupem Covid 19 došlo k nabourání tohoto záměru.
Nerad bych bralvítr z plachet ostatním a podrobněji Vás informoval o akcích,
které budou zmiňovány ve zprávách, které zazní později.
Proto jsem se rozhodl pojat svoii zprávu trochu netradičně.
Úvodem pár čísel ohledně členské základny OSH Blansko.
Neidříve se podívánre na s,í*y k 1. t,2Sl,§:

- Mládež 3-5let 87
6-14let La77

I$-L7let 275
Mládež celkem 1.439

- Dospělí 18 a více M 5.358
ž 1.365

Dospělí celkem 6.724
Registrováno 150 sborů (ieden nepracoval} s 8.163 členy

Staryt 1,,L . S1l.
- Mládež 3-5let 56
5-14let 1.240
15-17let 348

Mládež celkem L.644
- Dospělí 18 a více M 5.145

ž Lazg
Dospělí celkem 6.769

Registrováno 148 sborů s 8.413členy

§t{tí lt 1. 1,,2{a1
- Mládež 3-5let

6-14let
15-17let 382

Mládež celkem"
- Dospělí 18 a více

4t
1.168

1.591

M 5.125
ž 1.638
Dospělí celkem 6.763

Registrováno 148 sborŮ {Rohozec, Bukovinka} s 8.153 členy. Lhota u Lysic nepracuje.



K21,.3.2022 bylo v Centrátní evidenci OSH Blansko celkem 8.4t2 členů.
Z vtýše uvedených číselvyplpá, že do záporných čísel se evidence dostala jen

u dětí 3-5 let - úbytek 45, bohužel u mužů nad 18 let - úbytek 233 členů.
Největší nárůst zaznamenali ženy nad 18 let - přírůstek 272.
K dnešnímu dnije evidováno 20 okrsků, bohuželjeden již dlouhodobě
nepracuje a čtyři sbory nejsou zařazeny do žádného okrsku, když připočítáme
i nefungující okrsek, tak je to celkem sedm sborů.
Z Centrální evidence vyplývá,že OSH Blansko je největším okresem
Jihomoravského kraje. Jen pro srovnání druhý největší okres Znojmo má cca
poloviční počet členů v cca 130 sborech. Nejmenší Brno - město má celkem 23
sborů. Naše okresní sdružení se může směle srovnávat i s Moravskou
hasičskou jednotou, která má přibližný počet členů.
Činnost OSH řídí patnáctičlenný Výkonný v,ýbor, který se sešelv roce 2g21.

celkem pětkrát a to poprvé 19. 5.2a23. na hřišti ve Vavřinci, tedy
v podmínkách, které nám umožňovala tehdejší opatření. Pětičlenné vedení
OSH se sešlo v roce 2O2L dvakrát a to převážně v době, kde se W nemohl
sejít.
Při VV OSH pracují čtyři odborné rady:
- Okresní odborná rad mládeže, vedoucí Tereza Tesařová
- Okresní odborná rada represe, vedoucí Michal Kobylka
- Okresní odborná rada prevence, vedoucí Roman Bárta
- Okresní odborná rada historie a muzejnictví, vedoucí Pavol Herda
Dále jsou na jednání W OSH pravidelně zváni vedoucí Aktivu ZasIoužilých
hasičů Ladislav Valenta a předseda Kontrolní a revizní rady František Kuchař.
V době pandemických opatření je činnost W omezenajen na e-mailové a
telefonické kontakty. Po částečném uvolnění, ke kterému došlo koncem
dubna, se pomalu rozbíhá činnost jednotliv,ých sborů tím i práce Výkonného
výboru. Je připraveno Okresní kolo hry plamen a soutěže dorostu. Vzhledem,
že děti měly na přípravu jen velice krátkou dobu, probíhají soutěže
s redukovaným programem. Následují Krajské kolo a Mistrovství republiky. l

na těchto soutěžích je vidět borce z Blanenska, kteří se v silné konkurenci
neztratili a vzorně reprezentovali okres i kraj.
Podobná situace byla i u požárního sportu, kdy proběhla ien soutěž
v požárním útoku. l v této soutěži naše družstva dosáhla na kraji velmi
dobrých v,ýsledků. Všechny okresní soutěže proběhly ve sportovním areálu
v Ráječku. Velký dík patří SDH Ráječko za pomoc při organizování těchto
soutěží.



Koncem června dochází k aktivaci činnosti sborů na pomoc při likvidaci
následků tornáda, které postihlo jižní Moravu, za tuto činnost patří obrovský
dík všem jednotkám SDH, ale ijednotlivtým sborům, které se podílely v rámci
humanitární pomoci.
4.7.2O2l se naše delegace se čtyřmi prapory zúčastnila motlitby za vlast na
VeIehradě, kdy poutníci Cyrilo-metodějské pouti vzdávají hold záchranářům
čn.
Nutno také připomenout Krajské kolo ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel, které se uskutečnilo 4.9. Zaz1- v Tišnově, kde JSDH
Velké Opatovice obsadila velmi pěkné druhé místo.
Následuje další tradiční akce a to ZPV a tím zahájení celoroční soutěže Hry
plamen a soutěže dorostu.
Od května dochází k postupnému uvolňování všech restrikcí v rámci Covidu. A
tím se také rozjíždí široká aktivita všech sborů - soutěže, tradiční akce, oslavy
výročí atd.
Na tomto místě bych rád připomenuljednu akci, kterou pořádal okrsek
Šebetov. 18. 9. 2O2í- se uskutečnila v Úsobrně generátka na akci, která má
proběhnout v letošním roce,,Voda koňkó přes tře kraje".
V sobotu 6. 11. 2a2L se uskutečnilo na Staré škole v Ráječku školení
hospodářů sborů okresu Blansko. Školení se zúčastnilo 35 hospodářů.
Školitelem by| p. lng. lvan Jirota ze SH ČnnS Praha.
13. lt. 2O2! se uskutečnilo v Černovicích Shromáždění představitelů sborů
OSH Blansko. Za perfektní organizaci této akce patří velké poděkování SDH
černovice.
V listopadu2O21vystřídala Laura Novotná ve funkci vedoucího kanceláře
Ladislava Krejčího, kterému chci z tohoto místa poděkovat za jeho práci.

Nyní bych rád využil situace, že má zpráva byIa krátká a ještě Vás chvíli
otravoval několika problémy, které mě trápí. Komu jinému si postěžovat než
spřízněným duším. Je mně úplně jasné, že momentálně pláči na cizím hrobě,
protože problémy, které zazní, se Vás přítomných z devadesáti procent
netýkají, ale musíme doufat, že se dostanou i na ta správná místa.

ÚČnSr NA SHROnnÁŽpĚruíCH Osn, obecně na všech akcích pořádaných
OSH. Vím, jak je i Vám nepříjemné, když čekáte před valnou hromadou sboru
a počítáte každého člena, aby přišla potřebná nadpoloviční většina a VH byla
usnášeníschopná. Když opomenu stanovy, ve kterých se hovoří o povinnosti a

budu apelovat na slušnost. Každou takovou akcive sboru nebo i na okrese



předchází určitá příprava, která zabere řadě lidí dosti času a svou účastí
vlastně nějakým způsobem oceňuji práci druhých. Vím, že v případě
posledních dvou let zazní,pío některé" kouzelné s|ůvko COVID. Ale šáhněme
si do svědomí, kolikrát jsme použili tento argument jako výmtuvu. Budeme se
vymlouvat stále? Protože Covid nezmizí jako mávnutím kouzelným proutkem,
on zde bude stále a všichni určitě budeme chtít žít tak jako před Covidem. Jen
taková maličkost,k24.3.2022 se z dnešní akce omluvily 3 sbory, Voděrady,
které pořádají ples, Bořitov, ktený pořádá větší akci a Brtbv- Jeneč. Stejná
situace byla iv listopadu, kdy se omluviliediný sbor z Mariánína.
K dnešnímu dni neměly členské příspěvky na rok 2a22. zaplaceny tyto sbory:
Hodonín, Krhov, Lažánkn Letovice, Skalice nad Svitavou a Svitávka. Po
urgování plateb bylo zjištěno, že některým sborům faktury nedošly. ByIa již
uskuteČněna náprava, a proto tímto prosíme z OSH Blansko, aby sivšechny
sbory aktualizovaly svoje kontakty v centrální evidenci, aby nedocházelo
k těmto nepříiemnostem.

KoMUNlKACE
Jakákoliv společná práce už dvou jedinců se neobejde bez komunikace.
Ve sdružení je 350 000 hasičů, na okrese je osm a půl hasičů ve 150 sborech a

v nich od 10 do 150 hasičů.
Pro společnou prácije dobrá komunikace velmi nutná.
V kanceláři se snažíme, aby komunikace okres-sbor byla na potřebné úrovni.
V poslední době došlo k určitému posunu, ale stále je třeba na tomto
problému pracovat {např. zpětná vazba atd.} Někdy itaková maličkost, že e_

mail, co píši, je příjemci jasný, je pravda úplně někde jinde...

Koncem roku jsem informoval sbory že je nutné odeslat v termínu Hlášení o
činnosti sboru v elektronické podobě v CE. Později, kdy jsem urgoval odeslání
hlášení, jsem neuvedl podstatnou poznámku a to odeslání v elektronické
podobě. Část hlášení se nám na okres vrátila jen v papírové podobě.
Samozřejmě, pokud bych tak učinil, ušetřil bych sobě iVám pár zbytečných
nepříjemných okamžikŮ Mea culpa, maxima mea culpa. Komunikacije nutné
vylepŠovat i v rámci sborů, předávat si informace tak, aby se dostali až k těm
funkcionářům, kterým je určena.
Zpětná vazba - kontrolovat, co se s informací stalo. Jó fakturu jsem předal
pokladníkovi, ale bohužel, dodnes ieště není zaplacená.



Rád bych z tohoto místa poděkoval všem, kteří nám v naší práci pomáhají a
podponují nás. Určitě bych na někahc zapomněl, proto vzpomenu jen ÚO nZS
Blansko a současně mám za povinnost omluvit pana ředitele (tento víkend
slouží Blansko v kAcpu na rr,ýstavišti} a předal vám jeho pozdrav.
Nebojte, už budu končit.
Poslední můj nářel$ tedy spíš velká prosba, je na Vás na všechny jak jsme zde

- buďme pozitivní (néééé v testech Covíd, ale ve svém myšlení}. Pokud
budeme řešit nějaký problém, prosím nevolme tu nejjednodušší variantu -

hledat důvody, proč to nejde udělat, ale najděme způsob, jak daný problém
vyřešit.
Ještě jedna obrovská prosba, prosím předejte svým členům a jejich rodinným
příslušníkům obrovské díky od vedení sH ČMs, KSH Jmk, VV osH, ale i mé
osobní za vše, co jste vykonali v roce ZO2! a konáte i v současné době. Ať se
jedná o Covid, tornádo, humanitární pomoc Ukrajiné,za každodenní mravenčí
práci. Zkrátka za vše, co jste udělali pro dobré jméno hasičů.

Děkuji za pozornost.

Vypracoval Mgr. Milan Vykydal


