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Zemřelí „Zasloužilí hasiči od posledního setkání. 
 

Od posledního shromáždění opustili naše řady: 
 
 

okres Blansko: Rudolf Manoušek ve věku 69 let 
                            Břetislav Dvořáček ve věku 69 let 

Brno – město : Oldřich Drašar ve věku 84 let 

Brno – venkov: František Hodovský ve věku 96 let 

 

 

Vážení hosté, vážené sestry a bratři 

Opět se scházíme na výročním zasedání nositelů titulu ZH Jihomoravského kraje, zhodnotíme si činnost za minulé 
období, stanovíme cíle činnosti pro nastávající rok a vyslechneme si, jak hodnotí naši činnost naši představení 
a hosté. 
Nejdříve zhodnotíme, jak jsme plnili přijatý plán činnosti ZH Jmk. Ve schůzové činnosti byl plán bezezbytku splněn, 
jak krajem, tak i okresními aktivy. 
Ozdravný pobyt: zde jsme měli potíže se zajištěním počtu účastníků pobytu. 
Nejdříve zhodnotíme, jak jsme plnili přijatý plán činnosti ZH Jmk. Ve schůzové činnosti byl plán bezezbytku splněn, 
jak krajem tak i okresními aktivity. 
Ozdravný pobyt: zde jsme měli potíže se zajištěním počtu účastníků pobytu. Z 51 přihlášených se zúčastnilo jenom 
39 ZH a rodinných příslušníků. Počet by byl o 7 menší, ale podařilo se nám v posledním týdnu zajistit 7 účastníků. 
K odvrácení katastrofy bylo třeba značného úsilí a nemalých finančních prostředků. Ozdravný pobyt proběhl ke 
spokojenosti všech účastníků. Pro zdárný a pestřejší průběh akce nám přispěli finanční částkou 3 sponzoři, za to 
jim děkujeme. Je mou povinností vás informovat, že pravidelným sponzorem je MUDr. Milan Špaček, který nám 
každoročně přispívá a pokud mu to povinnosti dovolí, zúčastní se pobytu. Dalším pravidelným sponzorem jsou 
manželé Součkovi. Letos nás zasponzoroval i bratr Přibyl. V budoucnu musíme vyřešit dopravu autobusem 
z Olomouce. Autobus byl obsazen pouze 10 účastníky. Zbývající body činnosti byly beze zbytku splněny. 
Okresní aktivy měly vypracovaný a přijatý vlastní plán činnosti. Jsou ustaveny ve všech okresech Jmk. Jejich 
činnost je přizpůsobena specifickým podmínkám jednotlivých okresů. Výroční zasedání uspořádaly všechny 
okresy, na jednání jsou přizváni i zasloužilí funkcionáři. Na jednání jsou pozváni i funkcionáři a nositelé řádu sv. 
Floriána. Některé OA pořádají další setkání, na které pozvou i rodinné příslušníky. Dle možností pořádají i zájezdy. 
V uplynulém období byla činnost ovlivněna i vnějšími vlivy, hlavně ekonomickou situací. O pomoci ZH při 
zajišťování akcí OSH nehodnotím, toto bereme jako samozřejmou. Činnost OA lze hodnotit kladně. Je nutné při 
hodnocení činnosti OA respektovat i specifistické podmínky aktivu, u Brna – města, kde žijí 4 nositele titulu 
a činnosti jsou schopni pouze dva. Nehovoří detailně o činnosti OA. Činnost byla podrobně hodnocena na 
zasedání krajské rady ZH. 
Na zasedání krajské rady ZH v červenci jsme podrobně projednali náplň dnešního výročního zasedání a zajištění 
propagace a účasti. Vedoucím OA bylo uloženo toto projednat na jednání VV OSH. 
K významným výročím je ZH zasíláno blahopřání a starším 80 let je ještě blahopřáno v rozhlasu Brno v pořadu 
„Morava krásná zem“. 
Nezapomínáme i na smutné události v našem životě, v případě úmrtí ZH, jsme-li včas informováni zúčastníme se 
smutečního obřadu a vždy zasíláme kondolenční dopis. 
Značnou pozornost věnujeme vedení kroniky. Ze zdravotních důvodů přestala vykonávat funkci sestra Švédová. Za 
dosavadní činnost ji touto cestou děkuji. Novým kronikářem je bratr Reibl z okresu Blansko. Čeká ho doplnění 
kroniky za poslední období a navázání na dřívější vedení kroniky. 
ZH jsou zváni na různé akce, které pořádáme. S přivítáním funkcionáře vyššího orgánu máme určité problémy, 
věřím, že se v budoucnu i toto odstraní. 



Vedeme ZH k tomu, aby orgánům na všech stupních řízení byli nápomocni a pomohli jim při plnění úkolů. Při této 
pomoci je nutné se přizpůsobit dnešním podmínkám a netrvat na tom, co se ve dřívějších podmínkách osvědčilo. 
Při veškeré naši činnosti nesmíme zapomínat na plnění nejdůležitějšího úkolu-to je výchovu mladé generace. 
Všichni víme, do jakých problémů se dostaly SDH, které tento úkol podcenily, nebo jej neprováděly. 
V činnosti krajského aktivu dodržujeme tu zásadu, že krajské vedení aktivu ZH zastřešuje a pouze koordinuje 
činnost OA. Tyto jsou hlavními nositeli celkové činnosti. 
Pro svoji činnost potřebujeme značné finanční prostředky. Seznámím vás s finančním zajištěním. Přímé dotace na 
činnost nedostáváme. Finančně nás zajišťuje KSH a činnost OA OSH. Někdy se nám podaří i sehnat sponzora. 
Dnešní setkání nám pomohli finančně zajistit vedení Jmk, KSH a sponzoři. Za to jim touto cestou děkujeme. Věřím, 
že se jim odměníme naší zlepšenou prací. 
Je nutné si uvědomit, že jsme v době, kdy dochází k omezování finančních prostředků. Toto se dotkne i nás 
a musíme být připraveni přizpůsobit se. V letošním roce náklady na naší činnosti představují zhruba částku ve výši 
10 000,- Kč. V této částce nejsou zahrnuty náklady na dnešní setkání. 
 
Nyní vás seznámím s počty udělených titulů dle jednotlivých okresů. 
 

Okres Uděleno titulů Zemřelo Žije % 

Mužů Žen 

Blansko 35 8 25 8 0,6 

Brno-město 22 18 3 1 2,7 

Brno-venkov 23 11 12 0 0,7 

Břeclav 20 9 11 0 1,4 

Hodonín 31 14 14 3 2,2 

Vyškov 27 10 16 1 0,8 

Znojmo 43 13 30 0 0,9 

      

Celkem 201 83 111 7 0,92 

 
 

Ze 118 žijících ZH je 34 nad 80 let. 
K dnešnímu dni máme v Jmk 201 nositelů titulu, nárust oproti loňskému roku je 6 nositelů titulu. 
Uvedu tři nejstarší nositele: 
Robert Salát    -      94 let okr. Znojmo 
Eduard Dvořák  -    93 let okr. Brno-venkov 
Karel Zástěra    -     92 let okr. Znojmo 
 
Věkové složení žijících ZH: do 79 let – 84 ZH 
                                                     81 – 85 let -22 ZH 
                                                     86 – 90 let – 9 ZH 
                                                     nad 91 let – 3 ZH 
Nesmíme zapomenout, že mezi nositeli titulu máme i ženy, proto uvedu dvě nejstarší nositelky: 
Ludmila Pecháčková       90 let 
Josefa Kordulová             89 let 
 
Dovolte mi, abych poblahopřál ZH, kteří se narodili v měsíci konání našeho setkání, to je v říjnu. Jedná se o 10 
nositelů titulu. 
Přejeme jim pevné zdraví a hodně elánu do dalších let. 
To by bylo ve stručnosti vše o naší činnosti. Ve své zprávě jsem byl velmi stručný, jsem přesvědčen, že jste svými 
vedoucími a dalšími funkcionáři informováni. Jsem přesvědčen, že v další části jednání mne doplníte a vyslovíte 
podněty pro prohloubení a zkvalitnění našeho působení směřujícího k rozvoji dobrovolného hasičstva. 
 

Nyní vás seznámím s návrhem plánu činnosti pro další období 

 



 
 

Plán činnosti na rok 2012 
aktiv Zasloužilých hasičů kraj Jihomoravský 

 

Zasedání vedení rady:  2x v roce v každém pololetí jedno zasedání. 
                                          Dle potřeby bude svoláno mimořádné zasedání. 
                                          Zástupce KA se zúčastní jarního a podzimního zasedání republikové rady ZH 

Zasedání okr. aktivů:  Nejméně 2x v roce, v každém pololetí jedno zasedání. Plánují OA. 

Ozdravný pobyt: Jánské Koupele, termín bude dohodnut s vedením školy. Zajistit jeden jednodenní zájezd. Pozvat 
                               i zasloužilé funkcionáře a nositele řádů. Ozdravný pobyt zajistit s odjezdem v sobotu. Zajistit                                    
                               účast  45  osob,  finanční  rozpočet  provést  na  44  osob.  Termín  druhá  polovina  srpna,  nebo                                                       
                               začátkem září.  

Ostatní činnost: Zasílat ZH blahopřání k významným výročím a ostatním událostem. ZH od 80 let věku blahopřát                                                    
                              též prostřednictvím čs. rozhlasu Brno.  
                              Blahopřání provádět i nositelům Řádu sv. Floriána. 
                              ZH budou nápomocni OSH při plnění plánu činnosti. 
                              Okresní aktivy vypracují vlastní plány činnosti a zajistí jejich plnění. 
                              Okresní aktivy zajistí a předají krajskému aktivu seznamy nositelů 5ádu sv. Floriána i s osobními   
                              údaji. 
                              V případě úmrtí ZH zaslat kondolenční dopis a dle možností se delegát KA zúčastní smutečního  
                              obřadu. 
 
 
Jsme si plně vědomi, že náš plán mohou značně ovlivnit vnější vlivy, je na nás, jak k tomu přistoupíme a jak plán 
operativně přizpůsobíme.    
 

Závěrem mého vystoupení mi dovolte, abych vám poděkoval za vykonanou činnost, popřál vám pevné zdraví a 
osobní spokojenost. To je základní předpoklady pro úspěšnou činnost a vykonávání funkcí. 
Dovolte mi, abych poděkoval našim hostům za přijaté pozvání a jejich účast na výročním zasedání. Dále mi 
dovolte, abych poděkoval všem, kteří zajišťovali naši akci, hlavně Jmk, KSH, OSH, obecnímu úřadu Tvarožná, 
okrsku a SDH Tvarožná. 
Vyslovuji přesvědčení, že svoji činnost zkvalitníme a prohloubíme. V blízké době máme možnost toto realizovat při 
konání VVH a shromáždění představitelů SDH. 
 
 
 

Ladislav ŠVEJDA 
vedoucí krajského aktivu ZH Jmk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


