
Vážení představitelé a představitelky sborů okr. Blansko, 
vážení hosté.

 Dovolte mi shhrnout práci OORM za uplynulé období. Vždycky mně 
říkají, že mluvím dlouho, snad to bude kratší – ale na druhé straně, proč se 
nepochlubit.
Ale chlubit se budeme z velké části cizím peřím. Tím Vaším, protože co by
byla celá OORM bez Vašich mladých hasičů a bez Vašich vedoucích. A co 
by bez nich bylo celé naše Sdružení...časem pouze sdružením nás, 
skorodůchodců.
 OORM zajišťuje zejména soutěže MH a dorostu v rámci okresu. Schází se
pravidelně 5x ročně vždy týden před jednáním VV OSH tak, aby mu 
mohla předložit ke schválení potřebné dokumenty a OZ.  Z jednání se 
pořizuje zápis, který jako jediná odborná rada okresu zveřejňujeme na 
webových stránkách a kde si každý člen může přečíst, čím se jednání 
zabývalo. Svoje vlastní webové stránky provozujeme několikátým rokem a
nejen vedoucí na nich najdou veškerou dokumentaci, směrnice a pravidla, 
které se týkají práce s mládeží v rámci celého SH ČMS. Taktéž se na 
OORM mohou vedoucí obracet na vlastní mailové adrese Rady. 
  SDH okresu Blansko se v práci s mládeží řadí ke špičce v rámci celé 
republiky. Tolik mladých hasičů, kolik je jich u nás, není v některých 
místech republiky ani v celém kraji, a někteří kolegové mně na jednáních 
ani nechtějí věřit, když jim řeknu že na podzimním zahájení hry Plamen a 
soutěže dorostu bylo 515 mladých hasičů a dorostenců. A už vůbec mně 
nevěří, že začínáme v 9hodin a domů jedeme tentýž den o půl páté. Prý se 
to nedá zvládnou za jeden den, ale zase – to je zásluha pořadatelských 
sborů, vedoucích a mladých hasičů, OORM se to jen snaží nějak sladit. 
Mimochodem, těch aktivních vedoucích s platným osvědčením je na 
okrese přibližně 200, v evidenci jich potom máme potom více jak 400- a 
nemají to jednoduché, když třeba tak jako vloni ÚORM změní zařazení 
MH do jednotlivých kategorií dva dny před zahájením ročníku.
Okresní kola pořádal SDH Ráječko a pozimní potom v SDH Lysice. Pro 
sbory pořádání takto velkých soutěží je velkou zátěží, a to jediné, co jim za
to můžeme dát, je naše poděkování. Jen doufáme, že se najdou i pořadatelé
dalších kol, zejména jarního, aby to nezůstávalo jen na jednom sboru...I 
když areál Ráječko, to je nádhera...A protože se nám množí kategorie 
dorostu, asi bude muset být navíc soutěž dvoudenní... 
Kvantita produkuje i kvalitu, takže se zástupci našeho okresu z Bořitova a 
Petrovic probojovali v uplynulém ročníku i na MČR v kategoriích dorostu,



kde si vybrali svůj díl smůly a umístění nebylo takové, v jaké jsme doufali.
Ale děkujeme za vzornou reprezentaci okresu i kraje, zvláště když 
Mistrovství bylo za humny, v Brně. Jen je škoda, že naše zástupce 
nepřijelo povzbudit více fanoušků, když to bylo kousek cesty a příště to 
bude mnohem dál.
Ke všemu jsou potřeba peníze, a jak se říká, o ně jde až v první řadě.   
OORM nemá vlastní prostředky a nemá a nemůže mít právní subjektivitu. 
Veškeré financování soutěží i vyúčtování dotací jde tedy přes OSH a 
schvaluje je VV OSH. Říkám to proto, že to mnozí netušíte, a myslíte že si
něco OORM vymýšlí, a také proto že v uplynulém období docházelo k 
nepřesným výkladům a nedorozuměním, a tak mi dovolte ozřejmit tuto 
problematiku.  
Dotace poskytnuté MŠMT na pořádání soutěží jsou naprosto nedostatečné,
dotace na školení naopak poměrně vysoké. OSH po schválení OORM 
proto část prostředků ze školení přesouvá zejména do MTZ sborů a OSH. 
Protože příjemce dotací musí účtovat v podvojném účetnictví, a takových 
sborů je málo , tak VV  v letošním roce schválil  dotaci jen třem sborům. 
Zbytek prostředků tak jako v minulých letech zůstal k dispozici OSH,  my 
vždy navrhujeme VV dovybavení OSH materiálem k pořádání a zajištění 
soutěží. Tak jsme v průběhu let pořídili nemalou část překážek a dalšího 
materiálu a OSH se tak v tomto ohledu stává soběstačným. Další 
poděkování ptom patří místnímu SDH Drnovice, v jejichž zbrojnici je 
většina materiálu uskladněna.
Vy víte, že na minulém shromáždění představitelů došlo ke schválení 
navýšení odvodu členských příspěvků na OSH o 10,- Kč za dospělého 
člena, určených k zajištění soutěží a činnosti mládeže. Tento návrh na 
navýšení nevyšel z OORM, byl to návrh z pléna na shromáždění 
představitelů v roce 2012, rok se schvaloval v jednotlivých sborech a loni 
byl přijat. Z předloženého účetnictví OSH vyplývá, že významně pomohl 
pokrýt financování soutěží MH ve hře Plamen a soutěží dorostu. 
Nikoliv však soutěží OLM. Tato soutěž je pořádána jednotlivými sbory, a 
finance potřebuje jen na svoje vyhodnocení, tedy proto aby mladí hasiči 
dostali nějakou tu výhru a diplom. VVOSH při zahájení této soutěže před 3
roky neschválil příspěvek OSH na toto vyhodnocení s tím, že to není akce 
OSH, nýbrž OORM. Nakonec se schválilo navýšení již v té době 
placeného příspěvku na stravu ve výši 20,-Kč, vybíraného OSH na obou 
soutěžích hry Plamen o 10,-Kč, určených k tomuto vyhodnocení. 
Příspěvek tak činil 30,-Kč,  z toho 20,- na stravu a 10,-na vyhodnocení 
OLM. Neměl a nemá tak mnoho společného s financováním soutěží 



Plamen z hlediska MTZ a režijních nákladů. Po ukončení ročníku soutěží 
na jaře v Ráječku se na OORM snesla kritika, že se tento příspěvek vybíral
i po navýšení odvodu členských příspěvků. OORM nikdy neříkala, že se 
po tomto navýšení vybírat příspěvek nebude, už proto že z něj šly finance 
na vyhodnocení OLM.  Příspěvek v návrhu právě z těchto důvodů, tedy 
strava a zajišění OLM zůstal. OZ soutěže schválil VV OSH na dubnovém 
jednání včetně tohoto příspěvku a nebylo k němu výhrad. OORM nemůže 
rozhodovat, zda a co se bude vybírat a platit, může pouze navrhovat. Na 
zahájení nového ročníku soutěží se tedy na základě jednání VV již 
příspěvek nevybíral, stravu finančně zajistilo OSH,  ale chybět budou 
prostředky na OLM. Vyhodnocení letošního ročníku OLM je zajištěno z 
prostředků, vybraných na soutěžích Plamen a dorostu na podzim a na jaře. 
Zajištění dalšího ročníku je potom na dalším jednání VV a OORM. Byl i 
argument, že ne všichni jezdí Plamen i OLM, ne všem chutná salám s 
rohlíkem, ale jednalo se o princip solidarity tak, jak zvýšený členský 
příspěvek odvádí i členové, v jejichž sboru MH nepůsobí.
Protože je toto jednání posledním, na kterém se prezentuje současná 
OORM, dovolte mně abych poděkoval všem jejím členům, kteří v 
uplynulém volebním období v OORM pracovali. Neskromě si myslíme, že
se práce OORM podstatně zlepšila, že je vidět a že se nemáme za co 
stydět. Ale nezávisle to zhodnotit musíte Vy, ve Vašich sborech a okrscích 
a spočítat nám to při nadcházejících volbách. Zamyslete se, zda ve svém 
sboru nemáte někoho, kdo by byl pro práci v OORM vhodným kandidátem
a navrhněte jej novému VV ke schválení. Jen si prosím uvědomte, že je to 
práce nelehká a zabere mnoho volného času, při kterém určitě nebudete 
mít čas na vlastní kolektiv MH a kolikrát ani na svůj sbor. Určitě ale nová 
OORM i její nový vedoucí uvítá další aktivní členy.
Stejně tak dovolte poděkovat Vašim vedoucím, kteří se ve svém volnu 
věnují našim budoucím nástupcům v dobrovolné práci pro bližního svého. 
Děkuji v neposlední řadě Vám, jednotlivým sborům, v nichž pro tuto 
činnost nelehko sháníte ty obrovské finanční prostředky, které jsou pro 
MH potřeba. 
Děkuji i VV OSH za podporu, kterou věnuje OORM a MH obecně.
Do další práce v novém volebném období Vám, Vašim vedoucím i MH 
přeji mnoho úspěchů a děkuji za pozornost. 

                                                                   J. Ondráček, vedoucí OORM


