
Zpráva odborné rady mládeže OSH Brno-venkov 

za rok 2020 

 

 
          Rok 2020 byl pro naši činnost velmi zvláštním rokem. Poprvé jsme se sešli 8. února na 
Zubatého v Brně. Připravovali jsme okresní kolo hry Plamen. Nicméně COVID se rozhodl jinak a 
nám se, díky vládním nařízením, okresní kolo nepodařilo udělat. Nebyly ani další postupová kola. 
Snad jen některá SDH dokázala pořádat své pohárové soutěže. Například SDH Hrušovany u Brna 
společně se Starým Lískovcem 60-tky a 100-vky. 
         8. srpna proběhlo okresní shromáždění okresu Brno-venkov kde bylo zvoleno nové vedení a 
výkonný výbor OSH. Do čela se postavila s. Jana Štelclová, která nahradila končícího starostu b. 
Josefa Gargulu. Vše bude určitě fungovat stejně dobře a spolupráce bude ukázková. 
        22. srpna  máme další radu, na které připravujeme ZPV a školení vedoucích. Závod požárnické 
všestrannosti se uskutečnil, díky COVIDu a vládním nařízením, v posledním možném termínu 3. 
října v Moravských Bránicích. Místní SDH v čele s manželi Kohoutkovými se o náročnou přípravu 
a průběh postarali naprosto perfektně. Ač jsme poprvé dělali ZPV za „takových“ podmínek vše 
dopadlo na 1 s hvězdičkou, což nám potvrdili jak vedoucí kolektivů, tak rozhodčí a organizátoři. Za 
sebe velmi děkuji, jak SDH Moravské Bránice, tak rozhodčím a členům VV. Výsledky najdete na 
webových stránkách OSH Brno-venkov. 
        Bohužel jsme již nestihli uspořádat školení vedoucích a rozhodčích. Obnovy vedoucích 
provedeme distančním způsobem přes e-mailovou poštu v některém prosincovém termínu. Školení 
nových vedoucích a rozhodčích se budeme snažit uspořádat na jaře než začne závodění.                         
        Závěrem mi dovolte několik poděkování. Děkuji Všem vedoucím, kteří se starají o své mladé 
hasiče v jednotlivých SDH. Děkuji Všem, kteří se podílejí na pořádání soutěží a dalších aktivit pro 
mladé hasiče a nejen pro ně. Poděkování patří i Všem ostatním  za činnost. Dále děkuji členům 
minulého VV Brno-venkov za jejich aktivní přístup. A nakonec patří veliké poděkování členům, 
dnes již, bývalé OORM Brno-venkov, jmenovitě Jitka Flodrová, Milan Weis, Jana Dolníčková, 
Hana Zapulová, Patricie Petrová, Marie Ryšavá, Zbyněk Machanec, Jan Herman, Miloš Herman, 
Verča Zbořilová. 
        Nové radě, která pomalu vzniká, přeji do následujících 5 let pevné nervy a hodně síly v jejich 
konání. 
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