Zpráva o činnosti okresní odborné rady mládeže Blansko za
období 10/2012 - 10/2013
OORM řídí práci s mladými hasiči v rámci okresu Blansko.
Má v současnosti 10 členů, v uplynulém období přišla o jednoho člena, když v březnu náhle a
nečekaně zemřel br. Radek Kozelek z SDH V. Opatovice.
Rada se schází v pravidelných intervalech, vždy před jednáním Výkonného výboru OSH,
kterému předkládá ke schválení své dokumenty. Jednání se zúčastňuje většina členů, v rámci
svých časových a pracovních možností.
OORM se na jednání zabývá zejména zajištěním soutěží okresní ligy mládeže a hry Plamen se
soutěží dorostu. Okres Blansko patří v ČR mezi okresy s největším počtem mladých hasičů i
jejich kolektivů. Do soutěží mladých hasičů zapojilo cca 34 sborů, pracujících s mládeží.
Do letošního ročníku OLM bylo zahrnuto 19 soutěží, pořádaných jednotlivými SDH v celém
okrese. V probíhajícím ročníku bylo změněno bodování za umístění v soutěži, o čemž se
posléze rozvinula rozsáhlá diskuze mezi vedoucími a OORM. Systému bodování se budeme i
nadále věnovat.
Jarní kolo soutěží Plamen a dorostu zajistil ve své obnovené premiéře SDH Ráječko.
Rozsáhlý areál a vynikající pořadatelské zajištění zaslouží obdiv a poděkování, doufejme, že
se soutěž v tomto areálu nekonala naposledy. Stejný obdiv, poděkování (a doufání) zaslouží i
SDH Vavřinec, který zajistil pořádání zahájení nového ročníku podzimní soutěží Plamen a
dorostu.
Soutěže Plamen a dorostu jsou jak známo postupové, a tak sítem postupů prošly dvě
dorostenky a jeden dorostenec z našeho okresu až na Mistrovství ČR, konané v Jablonci nad
Nisou. Petr Kováč z SDH Petrovice dosáhl výborného úspěchu, když se umístil na celkovém
6. místě. Na mistrovství ČR náš okres reprezentoval i vedoucí OORM, který byl vybrán jako
jeden z 43 rozhodčích I. kvalifikačního stupně, zajišťujících rozhodování soutěže.
Stejně tak OORM vyslala své zástupce jako rozhodčí na předcházející krajské soutěže.
V uplynulém období došlo k výrazné změně ve Směrnicích Plamen i dorostu. Posunuly se
kategorie a rozdělení do nich podle věku soutěžících, navíc v dorostu vznikly tři kategorie
jednotlivců. Tato změna byla ÚORM vydána TŘI dny před zahájením ročníku, i když se o ní
prý rozhodlo již v červnu, a někteří soutěžící, již se připravující na soutěže najednou přišli o
možnost nastoupit. Tento postup a zejména pozdní zveřejnění byl nejen naší OORM
kritizován a zápis z jednání OORM byl předán na krajskou ORM k postoupení vyšším
orgánům. Směrnice Plamen ve vydané knižní podobě se navíc těmito změnami staly zcela
nepřehlednými a muselo dojít k jejich kompletnímu přepsání do vlastního souboru členy
OORM.
V dorostu byly změněny překážky, což nás postavilo před nutnost doplnit naše sady o nové
bariéry. Toto a nejen toto zatěžuje rozpočet OSH, a Vy dnes budete rozhodovat o navýšení
příspěvků o 10,- Kč určené právě na činnost mládeže v rámci našeho okresu. Prosím zvažte,
jak budete hlasovat, ale myslíme, že čísla přednesená v příspěvku o hospodaření OSH a
týkající se nákladů na mladé hasiče hovoří za vše. Dotace sice zatím také jsou, ale jak dlouho
budou a v jaké výši....???
OORM provozuje své vlastní webové stránky, kde podává veškeré informace o své činnosti,
dokumenty a pomůcky pro vedoucí mládeže a jiné důležité záležitosti. Po roce a půl
fungování dosahuje týdenní návštěvnosti cca 200 přístupů a stala se nedílnou součástí naší
práce., stejně jako vlastní e-mailová adresa přímo na OORM.

Vedoucích mládeže máme v evidenci našeho okresu celkem 369, z toho přibližně 210
aktivních, s platnou kvalifikací II. a III. Ks – jejichž získání je podle nové Směrnice od
letošního roku podstatně náročnější.
Vedoucí OORM se právě o tomto víkendu účastní obnovení kvalifikace I. Ks, proto se
z tohoto jednání omluvil.
Vážení představitelé sborů. Jako OORM Vám děkujeme za nelehkou a náročnou práci
s mladými hasiči a jejich podporu. Na Vás a v mladých hasičích je budoucnost našeho
sdružení, bez Vás a podpory mladých hasičů by naše sdružení brzy vymřelo....
Je to práce nevděčná a nelehká a my Vám v ní budeme v rámci možností co nejvíce
nápomocni.
Děkuji za pozornost.
Jaroslav Ondráček
vedoucí OORM Blansko

