ZPRÁVA O ČINNOSTI OORM BLANSKO 2015/2016
Vážení představitelé sborů, vážení hosté.
Dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil činnost odborné rady mládeže na okrese
Blansko. Rada mládeže je - doufám si tvrdit – nejaktivnější radou v rámci OSH
Blansko, čímž ale na druhé straně odčerpá z jeho rozpočtu nejvíce peněz, a to i přes
to že přece jen na činnost mládeže dostáváme nějaké ty dotace.
Rada mládeže začínala pracovat v počtu 13 členů, v průběhu roku jeden člen
odstoupil na vlastní vlastní žádost a jeden člen byl výkoným výborem OSH na návrh
Rady odvolán pro naprostou nečinnost. Nyní tedy Rada pracuje v počtu 11 členů a
řídí činnost mládeže a vedoucích na našem okrese.
Je poradním orgánem výkonného výboru a předkládá mu ke schválení návrhy
na činnost mládeže a organizační zabezpečení soutěží, navrhuje a ke schválení též
předkládá přidělení dotací na materiálně-technické zabezpečení kolektivů MH a další
záležitosti týkající se mladých hasičů.
Soutěže mládeže jsou hlavní náplní činnosti Rady. V našem okrese byl minulý
týden v Drnovicích slavnostně zakončen již 6. ročník Okresní ligy mládeže, do které
se zapojilo 35 SDH v kategorii starších a 45 SDH v kategorii mladších žáků a
dorostenci v kategoriiích jednotlivců. Rada mládeže vytvořila celý systém pravidel
Ligy a hodnocení soutěží, který jak doufáme, se po těchto letech podařilo usadit a
nebude již doznávat větších změn. Je zbytečné říkat, kdo v Lize zvítězil, protože pro
nás jsou vítězi všichni, kteří pracují s mládeží a jsou ochotni věnovat této činnosti
svůj volný čas. Do ligy bylo zařazeno 22 soutěží, pořádaných jednotlivými sbory
našeho okresu, a dále se konaly 4 soutěže do ligy nepřihlášené – přičemž v Radě je
nám jasné, že o spoustě dalších uskutečněných soutěžích se ani nedozvíme.
K hlavní náplni práce odborné rady mládeže je zabezpečení postupových
soutěží hry Plamen a dorostu. Záměrně říkám zabezpečení, protože jejich pořádání je
vždy na bedrech ochotných sborů. Je jich málo, protože díky Vaší práci patříme v
rámci České republiky k nejaktivnějším okresům v práci s mládeží, a proto jsou naše
okresní soutěže monstrózní akcí s obrovskými nároky na pořadatele a prostory. Jarní
kolo již poněkolikáté uspořádal SDH Ostrov u Macochy, k podzimnímu zahájení
nového ročníku se po několikaleté pauze přihlásil SDH Velké Opatovice. Když jsem
se dozvěděl počty přihlášených hlídek a jednotlivců na zahájení nového ročníku, byl
jsem rád že v té chvíli sedím na židli. Ta čísla byla ohromující, celkem to dělalo 960
lidí, a to svědčí o výborné práci Vás, v jednotlivých sborech, že máte co nabídnout
mladé generaci a přivést ji k hasičině. Na druhé straně toto začíná působit problémy
při zvládnutí tak velkých čísel, a není mnoho sborů a areálů, které jsou schopny
pojmout a uspořádat zejména jarní kola. Měl jsem osobně velké obavy o příští jaro,
ale díky přihlášce k pořadatelství, která dorazila na OSH před několika dny budeme
mít v |Radě klidnější Vánoce. Co nás ale trochu trápí je, že i když si vedoucí přihlásí
hlídky a jednotlivce, k prezenci na soutěži poté nedorazí. V Opatovicích se to týkalo
10 hlídek a téměř 40 jednotlivců, což obnáší cirka 100 osob. Je potřeba si uvědomit,
že podle počtu přihlášek se objednává strava i jiné kapacity, a např. jen díky

objednané a posléze vyhozené stravě OSH zbytečně přišlo o cca 4500,- Kč. Proto
apelujeme na Vás a Vaše vedoucí, nebojte se napsat mail či zavolat předem že
nedorazíte, my se příště pokusíme třeba tu stravu ponížit. V postupových soutěžích
se naši někteří zástupci probojovali až na MČR hry Plamen a dorostu v Českých
Budějovicích. Aby mohli zejména naši dorostenci dosahovat lepších výkonů,
uspořádala Rada mládeže na konci října již druhé soustředění dorostu v ZŠ Sloup,
kde zájemci dostanou od trenérů pořádně do těla a získají mnoho poznatků a návyků
pro své další tréninky.
K práci s mládeží je potřeba splnit určité kvalifikační předpoklady. Proto
Rada pořádá školení vedoucích mladých hasičů. Na rozdíl od pořádání soutěží, na
něž jsou dotace ze strany Min. Školství mizivé, je na školení i dostatek finančních
prostředků. V letošním roce došlo k vydání nových Směrnic soutěží Plamen, proto
byl o školení větší zájem a zúčastnilo se jej na 140 vedoucích. V naší evidenci máme
495 jmen vedoucích, z čehož je 269 aktivních s platnou kvalifikací. Vzhledem k nové
směrnici museli přeškolením projít i všichni rozhodčí, naši tři držitelé I.Ks v
Přibyslavi, a poté rozhodčí na našem okrese. Bohužel 19 z nich se na přeškolení
nedostavilo a kvalifikace jim tak správně skončila, ale máme v plánu uspořádat ještě
jedno přeškolení. Platnou kvalifikaci má 21 rozhodčích, což je málo, ale bohužel se
na vyhlášený kurs pro nové rozhodčí přihlásil jedinný zájemce. Nebojte se toho a
prosíme, vyberte ze svých řad třeba bývalé vedoucí mladých hasičů pro tuto práci.
Je samozřejmé, že zástupci naší Rady a mladých hasičů působí a jsou
aktivní i mimo náš okres, jezdíme na různá školení a jednání vyšších orgánů a jako
zástupci našeho okresu se účastníme se i soutěží na vyšších kolech, např. krajských.
Tři členové Rady se jako rozhodčí a dobrovolníci dokonce účastnili i Mistrovsví
světa v kat. mládeže a dorostu v Ostravě a odvezli si spoustu cenných zkušeností –
občas i ve smylu "jak se to dělat nemá:-)"
Co říci závěrem? Je nás v Radě jak v Klabzubově jedenáctce, tedy 11 a
jak to bývá, někteří pracují víc, někteří by jen mohli pracovat víc, ale celkově si
neskromně myslím, že tato Rada se má čím chlubit. Chlubit se ovšem cizím peřím,
protože její činnost by nebyla nic, pokud by jste Vy, ve Vašich sborech neobětovali
nemalé finanční prostředky a spousty volného času pro práci a výchovu mladé
generace a budoucích aktivních členů Sdružení hasičů a jednotek sborů dobr. hasičů
obcí. Za to Vám jako odborná rada mládeže děkujeme, protože to je to jediné, co
Vám a Vašim rodinám můžeme dát. Ať se Vám v této činnosti daří i nadále tak, jako
dosud.
Děkuji za pozornost.

