
     ZPRÁVA O ČINNOSTI  OORM BLANSKO ZA OBDOBÍ 2010 - 2014 

  OORM Blansko zahájila svoji práci v březnu 2010 v původním počtu 13 členů. Na prvním jednání  
si zvolila jako vedoucího OORM br. Pavlíka.
  Vedoucí OORM ale vzápětí z této funkce spolu s dalším členem rady odstupuje, počet členů se 
snižuje na 11 a na dalším mimořádném jednání je vedoucím OORM zvolen br. Ondráček, který 
OORM vede po celé další období. Po celé toto období se OORM scházela v pravidelných předem 
stanovených termínech s průměrnou účastí členů převyšujících 80% - jen jednou za celé období 
nebyla na svém jednání Rady usnášeníschopná pro neúčast členů.
   OORM se ihned pustila do oživení práce s mládeží na našem okrese. Okres Blansko v rámci celé 
České republiky patří mezi tři nejlepší okresy v práci s mládeží. Ale získali jsme dojem, že je třeba 
pomoci sborům jejich práci více zviditelnit, tak aby jejich snaha pracovat s mládeží a pořádat 
soutěže byla vidět dál než – jak se říká – za prvním kopečkem... 
  Proto již od prvních jednání se OORM zaobírá myšlenkou podpořit a zaštítit celookresní soutěž v 
kategoriích mladých hasičů, přičemž jistou inspirací byla Velká cena Blanenska v kategoriích 
dospělých.
  Pro zkvalitnění komunikace mezi OORM, vedoucími a pořadateli soutěží na podzim 2010 zakládá 
Rada svoji vlastní e-mailovou adresu.
  Na začátku roku 2011 OORM rozšiřuje svoje řady na 12 členů, kdy o práci v Radě projevil zájem 
br. Filouš. 
V jarních měsících potom na okrese Blansko startuje nová soutěž mladých hasičů Okresní liga 
mládeže složená ze soutěží pořádaných jednotlivými sbory, a která má tak za sebou již čtyři úspěšné 
ročníky.  O její kvalitě svědčí i zájem a žádosti sborů z okolních okresů o účast v naší lize.. OORM 
každý ročník vydává pravidla, vede evidenci výsledků a metodicky zajišťuje soutěže. Ovšem snaží 
se, aby si zvykli jednotliví pořadatelé a sbory na samostatnost a zodpovědnost za průběh a hodnocení
soutěží a členové Rady se do průběhu jednotlivých soutěží snaží zasahovat co nejméně. Samozřejmě
k zajištění vyhodnocení soutěže je třeba finančních prostředků, které se OORM  snaží zajistit za 
pomoci sponzora. Ovšem téměř dvouleté jednání nevedlo k výsledku, sponzor si kladl podmínky 
které OORM a VV OSH nemohli akceptovat zejména z důvodu, že OORM nemá právní subjektivu a
nevystupuje vůči pořadatelům soutěží jako nadřízený orgán,  a tak vyvstal problém s oceněním 
úspěšných kolektivů. VV OSH odmítl finacování OLM s tím, že je to akce OORM, až nakonec se 
dohodlo navýšení příspěvku na stravu, vybíraného na soutěžích Plamen o 10,- Kč určených na 
vyhodnocení OLM. 
 Opět z důvodu lepší komunikace mezi OORM a vedoucími je založena vlastní webová stránka 
Rady. Na konci roku 2011 z důvodu své časové zaneprázdněnosti ukončuje členství v OORM její 
dlouholetý a platný člen, br. Sejbal, ze zdravotních důvodů je z jednání dlouhodobě omluvena s. 
Opluštilová, která se dalších jednání již neúčastní a počet pracujících členů OORM se snižuje na 10.
   V dalších letech pokračují soutěže OLM, Rada řeší změny v poskytování dotací z Min. Školství, 
kdy jsou dotace poskytovány pouze sborům které vedou podvojné účetnictví. Protože těchto je na 
okrese velmi málo, jsou prostředky spolu s částí prostředků na školení se souhlasem OORM 
ponechány na OSH a postupně se OSH vybavuje vlastní kompletní sadou překážek pro pořádání 
soutěží MH.  
  Stálým problémem se jeví pořádání jarní části soutěží hry Plamen. Vzhledem k vysokému počtu 
kolektivů je pořádání časově a prostorově náročné, pro sbory je velkou zátěží. Navíc se na něj stále 
nedostává finančních prostředků, dotace jsou naprosto nedostatečné a hra Plamen tvoří největší část 
výdajů celého OSH. Proto patří velké poděkování zejména SDH Doubravice n/S a Ráječko, ale i 
jiným, že se v minulých letech pořádání ujaly. Stejně tak OORM děkuje sborům, které pořádaly 



podzimní části Plamene, které přece jen je z organizačního hlediska zvládnutelné lépe. 
 V průběhu období navíc dochází k rozdělení dvou kategorií dorostu-jednotlivců na šest, posunutí 
věkových hranic, umožnění startu v této kategorii již 12ti letým soutěžícím a tedy k dalšímu 
navýšení počtu účastníků soutěží.
Na konci roku 2012 je na shromáždění představitelů sborů z pléna podán návrh na zvýšení odvodu 
členských příspěvků na OSH o 10,-Kč za dospělého člena, určených na zajištění činnosti mládeže na
okrese. Tento návrh je po projednání v jednotlivých SDH přijat na shromáždění předst. Sborů v roce 
2013.
  V březnu 2013 zcela nečekaně a náhle v mladém věku umírá člen OORM, br. Kozelek, počet 
aktivních členů se tak snižuje na 9 a v tomto počtu Rada pracuje do konce funkčního období. 
Ústředím je vydána nová Směrnice pro práci s mládeží, která v některých částech zpřísňuje a v 
jiných zjednodušuje práci s kolektivy MH.
  Proto se získání kvalifikace vedoucího kolektivu MH, jejichž každoroční školení  po celé období 
OORM zajišťovala stává přece jen náročnější. Evidence vedoucích v okrese stále narůstá, protože 
jednou získaná kvalifikace se nikdy neztratí, ale je třeba ji pro platnost obnovovat. V Evidenci tedy 
máme kolem 400 vedoucích III. A II. Kval. Skupiny, ale počty těch aktivních s platnou kvalifikací se
drží příliš nemění a drží se kolem čísla 200. Vedoucí OORM má požadovanou kvalifikaci I.Ks 
vedoucího mládeže a je podle nové Směrnice je též držitelem kvalifikace Garant vzdělávání 
vedoucích MH.
   OORM také zajistila v průběhu období dvě školení rozhodčích II. Ks pro soutěže MH a v 
současnosti máme též dva rozhodčí I.Ks.
   Vynikající práce vedoucích a sborů je vidět na účasti našich MH ve vyšších kolech soutěží hry 
Plamen a soutěží dorostu. Na žádném krajském kole se naši zástupci neztratili a vrcholem této práce 
byla účast dorostenců z Bořitova v kategorii družstev, a po jednom dorostenci z Bořitova a 
Žernovníku v kategorii jednotlivců  na Mistrovství ČR dorostu v roce 2014, které se navíc konalo v 
nedalekém v Brně. Chybělo sice trochu štěstí k lepšímu celkovému umístění, ale i umístění v lepší 
polovině výsledkové tabulky hovoří při první účasti za vše...  
   Celkově lze konstatovat, že se při vší skromnosti nemáme za práci v našem funkčním období za co
stydět. 
   Zlepšila se komunikace mezi OORM a vedoucími, která navíc funguje elektronicky a nezatěžuje 
OSH požadavky na poštovné. Vedeme webové stránky, kde vedoucí najdou všechny potřebné 
Směrnice a pomůcky pro svoji práci.  Zlepšila se evidence MH, když jsme důslednou kontrolou 
členských průkazů na soutěžích takříkajíc "donutili" vedoucí dát evidence do pořádku, čímž jsme je 
také uchránili před problémy při případné úrazu MH. Stejně tak se zpřehlednila evidence vedoucích 
a platnost jejich kvalifikací. Dobře běží soutěže OLM, zatím se daří zajistit soutěže Plamen, členové 
Rady se účastní jako rozhodčí soutěží krajských a dva roky již máme zástupce i ve sboru rozhodčích 
na MČR. Ve spolupráci s kanceláří OSH se podařilo vybavit OSH téměř kompletními sadami 
překážek pro soutěže MH a dorostu. Členové OORM si stále zvyšují svoji kvalifikaci pro práci s 
mládeží.
  Ovšem tohle všechno by členové OORM nezvládli, nebýt Vás. Vás, kteří ve Sborech podporujete 
svoje mladé hasiče, jejich vedoucí a kteří nelehce sháníte finanční prostředky pro jejich činnost. A 
práce to je nevděčná, protože její skutečné výsledky se projeví třeba až za mnoho let v podobě 
nových, dospělých a aktivních členů naší organizace. Většina z nás jistě začínala jako mladý hasič, a 
není nám zatěžko i v současnosti věnovat mnoho volného času dobrovolné práci ve prospěch celku. 
O vychovaných členech pro jednotky borů dobrovolných hasičů obcí ani nemluvě, vždyť tyto 
jednotky z 99% tvoří členové naší společenské organizace...  
  Jak říkáme vždy a všude, většina toho, čím se OORM chlubí, je Vaše zásluha, zásluha vašich 
vedoucích MH.  Děkujeme Vám za podporu a věříme, že bude pokračovat i v dalším období. 
  
   


