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                                                     Zpráva starostky rok 2020 

8.8. –volba nového výkonného výboru náměstků a starostky Zbýšov u Brna 

11.10.-zasedání starostů OSH JMK - volba nového výkonného výboru náměstků a starostky 

12.11. Respirátory pro Okresní sdružení hasičů Jihomoravského kraje. Pro Okres Brno –venkov jsem 

převzala od Nadačního fondu REGI Base I. Respirátory pro naše sbory jsme rozdělily na okrsky a členi 

výkonného výboru je rozvezli, část respirátorů dostaly také zasloužilý hasiči našeho okresu. 

13.11.- se mělo konat Shromáždění představitelů Okresního Sdružení Hasičů Brno –venkov ale 

z důvodu nařízení vlády a vyhlášení nouzového stavu se zasedání nekonalo. 

12.12.2020 Sjezd VI. SH ČMS Brno - se nekonal 

Také z tohoto důvodu se v tradičních termínech prosinec-leden-únor nekonaly žádné valné hromady 

sborů a okrsků. 

Po dobu nouzového stavu byla zrušena veškerá činnost jak kulturní, společenská tak i sportovní. 

Přesto se v tomto roce sešel výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Brno–venkov na ustavující 

schůzi 16.9.  

Do konce roku se vedení sešlo 5x, zápisy z vedení obdržely všichni členi výkonného výboru. 

2.10.Okresní ZPV se podařilo uskutečnit v Moravských Bránicích, družstva přijížděla na časy startů a 

musely být od sebe odděleny a dodržovat všechna platná hygienická nařízení.  

Ještě jednou děkuji všem, kdo jste se zúčastnil, organizoval a pomáhal i při těchto náročných 

podmínkách. 

                                                     Zpráva starostky rok 2021 

Po ukončení nouzového stavu se pomaličku rozjížděla aktivita ve sborech, okrscích. 

28. 5.-shromáždění starostů Okresních sdružení SH ČMS proběhlo za přísných platných hygienických 

nařízeních v Brně na výstavišti v pavilonu E. Na programu bylo schválení náhradního termínu pro 

Sjezd VI. SH ČMS a to 9. 7. 2021 Brno 

29. 5. Proběhlo okresní kolo hry Plamen ve sníženém počtu disciplín, rozdělená družstva na takzvané 

buňky a pro nás v náhradním hasičském areálu v Mokré–Horákov. Musím poděkovat obci za možnost 

pořádat naše okresní soutěže v tomto areálu a sboru dobrovolných hasičů za perfektní zázemí a 

organizaci.  

30. 5. V hasičském areálu v Mokré–Horákov také proběhlo Okresní kolo v Požárním sportu. 

Muži - 7 družstev – Postup do kraje SDH Zbraslav 

Ženy - 2 družstva - Postup do kraje SDH Přísnotice 

Areál v Přísnoticích, který v roce 2020 obec začala rekonstruovat měl být do termínu okresních 

soutěží dokončen, ale rekonstrukce se prodloužila, dnes je vše již hotovo, zkolaudováno. Krásný areál 

se 4 stovkovou tartanovou dráhou. Sbor dobrovolných hasičů Přísnotice si zakoupil lodní 



kontejner, který je umístěn vedle areálu. Okres nadále bude využívat toto sportoviště na pořádání 

okresních a posléze i krajských soutěží. Proto jsme se dohodli s místním sborem na pronájem části 

kontejneru, do kterého uložíme okresní překážky.  

Menší část překážek bud umístěna i v Hrušovanech u Brna kde místní sbor má také hasičské 

sportoviště s tartanovou dráhou - 100 m. V tomto areálu také letos proběhlo Okresní kolo dorostu. 

24. 6. Tornádo, katastrofa, kterou nikdo nečekal, že se v našem kraji něco takového může stát. 

I teď mi docházejí slova, Naše okresní vozidlo tam první 4 dny dováželo materiální pomoc. 

 Chci vám všem poděkovat, protože vím že každý sbor, jednotky, obce, jednotlivci našeho okresu se 

snažily pomáhat jak materiálně, tak i fyzicky. 

Ještě jednou Vám všem děkuji za vyřiďte prosím moje poděkování ve vašich sborech a obcích. 

9. 7. Sjezd VI. SH ČMS Brno - nejkratší sjezd v historii, starostka Monika Němečkova, náměstci a 

výkonný výbor. Za Jihomoravský kraj byl navržen a zvolen Tomáš Letocha z OSH Hodonín. 

11. 10. Zasedání aktivu Zasloužilých hasičů a nositelů řádu svatého Floriána Okresního sdružení Brno 

venkov.  

Na žádost vedoucího aktivu byl svoláno toto zasedání, aby si zvolily nového vedoucího za bratra Jiřího 

Tesaře, který odstoupil ze zdravotních důvodů. Zvolena řádně dle stanov byla sestra Helena 

Pospíšilová, prosím novou vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů, aby se nám představila. 

Rozběhla se Liga Mládeže soutěže, Syrovice, Lelekovice 

14. 11. Proběhne Seminář Ochrany obyvatelstva v Židlochovicích 

Přesto že se po nouzovém stavu pomalu rozjížděla spolková činnost, sbory pořádaly oslavy, výročí, 

soutěže. 

Oslavy: 

Drásov 140 let, Lažánky 140 let, Tvarožná 130 let, Podolí 140 let, Kuřimské Jestřabí - nový dopravní 

automobil, Hostěrádky - Rešov 110 let, Židlochovice 110 let, Moravská Nová Ves 125 let, Oslavanské 

slavnosti 

Soutěže:  

Mokrá – Horákov, Tvarožná, Dolní Loučky, Podolí, Těšany, Sokolnice, Otmarov 

 

 

 

Pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se nebyl to úmysl. 

Na závěr chci poděkovat mým náměstkům, členům výkonného výboru, vedoucí kanceláře, členům 

odborných rad všem, kdo pomáhal z organizování soutěží a chodem našeho Okresního sdružení 

hasičů Brno–venkov. 

Vyřiďte mé poděkování za trpělivost vašim manželkám, manželům i tomu mému. 

Chci popřát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a přeji Vám i sobě, aby ten příští rok byl lepší. 


