
   Vážené sestra a bratři, vážení hosté dovolte abych zhodnotil práci OORM Blansko 
v minulém období.

Rada mládeže je troufám si tvrdit nejaktivnější odbornou radou OSH Blansko. 
Začala pracovat v počtu 14 členů, v loňském roce přišla o dva členy a na hned na 
začátku roku letošního se z osobních a časových důvodu členství v Radě vzdali další 
dva členové, nyní tedy pracuje v počtu 10 členů.
 I v tomto počtu vyvíjí aktivní činnost a organizuje činnost mládeže na našem okrese, 
přičemž okres Blansko v tomto oboru patří mezi nejaktivnější okresy  v rámci celé 
ČR. To na OSH dopadá tak, že z jeho rozpočtu odčerpáme asi největší částku, na 
straně druhé na činnost mládeže zatím plynou i nějaké dotace.
   OORM 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. 
  Na okrese probíhá okresní soutěž MH pod názvem Okresní liga mládeže, jejíž 
sedmý ročník se završí příští sobotu v Drnovicích. Za ta léta se již ustálil systém 
soutěže a její pravidla a v letošním ročníku se do soutěže zapojily kolektivy ze 46 
sborů v kat. starší, 47 sborů v kat. mladší žáci a do ligy bylo zařazeno celkem 20 
soutěží. V přidružené Okresní lize dorostu se v jejích 5 soutěžích zapojilo celkem 97 
dorostenců a dorostenek v 6 kategoriích.  Jednotlivé soutěže si organizují SDH a 
přihlašují je do systému soutěží OLM.
  Soutěže OLM nejsou jediné soutěže, které se na okrese pro MH organizují. Sbory 
pořádají i jiné vlastní soutěže, taktéž i některé okrsky  atd. A OORM musí též zajistit 
uspořádání postupových soutěží Hry Plamen a soutěže dorostu. Je to úkol nelehký, 
ani ne tak pro Radu, ale hlavně pro pořádající sbor – proto se do jejího zajištění nikdo
moc nehrne. Zde patří poděkování SDH Ráječko, který opět pomohl uspořádal jarní 
část soutěží a závěrečné vyhodnocení, a SDH Velké Opatovice, kde na podzim 
proběhlo zahájení nového ročníku. A  začínáme nové kolečko – kdo se hlásí k 
uspořádání soutěží v roce 2018??V termínu daném do konce června se nepřihlásil 
nikdo.... 
Skončený ročník měl i zvláštní náboj – vítězové postupují na krajské kolo, které se po
mnoha letech konalo na našem okrese. A to poprvé systémem vše jeden víkend na 
jednom místě, tak jak již dlouho pořádáme naše soutěže okresní.
 Již v zimních měsících začaly přípravy, první nástin toho co vše je potřeba zajistit a 
sehnat. Je třeba zdůraznit, že apriori není pořadatelem krajských soutěží odborná rada
nějakého okresu, ale Krajská rada, potažmo krajské sdružení – ale celá práce zůstala 
na našich bedrech, stejně tak jako financování soutěže muselo zajistit naše OSH. V 
rámci možností se do příprav zapojili všichni členové OORM, pracovníci kanceláře 
OSH, Výkonný výbor OSH, ale největší podíl práce na přípravách a zajištění soutěže 
odvedli Tereza Tesařová, Martin Janíček a Jaroslava Nejezchlebová. A proto si 
myslím že jejich jména a jim určené poděkování zde v této zprávě a na tomto jednání 
musí zaznít.
Přípravy se komplikovaly, z důvodu chyby na straně města Blanska museli jsme 
posunovat termín soutěže, na poslední chvíli se sháněly krajskou radou slíbené, leč 



nedodané překážky, zajišťovala teplá strava, poprvé i ubytování ze soboty na neděli 
pro štáb a rozhodčí a mnoho dalšího, určený okrsek v neděli nedodal členy technické 
čety ani cisternu a soutěž zachraňovali jiní atd.  Nakonec se vše s vypětím sil podařilo
a krajská soutěž na krásném stadionu ASK Blansko proběhla k celkové spokojenosti.
A opět zde musím poděkovat všem,  celé armádě dalších - jak se říká bezejmených 
členů a sborů, kteří se o zdárný průběh zasloužili.
Domácí prostředí vykonalo své, a postup na Mistrovství republiky si zástupci našeho 
okresu vybojovali v 7 kategoriích z devíti a reprezentovali tak JM kraj a kde též 
dosáhli na výborná umístění.
 Na našich okresních soutěžích hry Palmen jsme v minulém ročníku zavedli i 
hodnocení celoroční činnosti MH.  Vyjádřením činnosti je kronika kolektivu, kterou 
sbory předložily v rámci jarního kola a poprvé byly zápisy o činnosti součástí 
celkového hodnocení soutěže Plamen, tak jak to její Směrnice určují dlouhá již léta. 
Měli jsme trochu obavy, a i když úroveň kronik byla velmi rozdílná tak jen jeden 
kolektiv ji nepředložil vůbec. Máme v plánu s hodnocením pokračovat, vydali jsme 
návod jak vést kroniky - vždyť hasiči nejsou jen sportovci, ale i nositelé tradic, 
kultury a práce pro bližního. A kdo jiný než mladí hasiči v tomto snad dále budou 
pokračovat, a kde jinde než v kronice se o tomto další generace dočtou..
Součástí celoroční činnosti je i plnění odznaků odborností MH, které jsme jako 
celookresní akci v březnu uspořádali ve spolupráci s místním sborem v Ostrově u M. 
a sbory měli možnost toto využít.
Problémem, zejména finačním se při počtech našich MH na okresních soutěžích stává
zajištění stravy. Po zkušenostech z loňského podzimního kola, kdy mnoho stravy 
zbylo VV OSH /a to nikoliv na základě žádosti OORM/ rozhodl, že pokud se 
přihlášené družstva při předpokládné neúčasti do stanoveného termínu neodhlásí, 
bude muset vysílající sbor neodebranou stravu uhradit, nebo má možnost si pro stravu
přijet a po úhradě si ji odvézt.
V dubnu se vedoucí OORM zúčastnil celostátní porady vedoucích OORM v 
Přibyslavi.
Zavedli jsme přihlašování na soutěže a školení pomocí webových formulářů, což 
zrychlilo a zpřesnilo evidenci a zjednodušilo další práci s přihláškami.
Uplynulý týden jsme uspořádali pravidelné školení vedoucích k obnovení a získání 
kvalifikace vedoucí mládeže, kterého se zúčastnilo více jak 90 zájemců, přičemž v 
naší evidenci je již více jak 500 jmen vedoucích. Těch aktivních s platnou kvalifikací 
je přes 200. A právě od počtu vedoucích a aktivních kolektivů MH je odvozena výše 
dotací na činnost MH, soutěže, školení pro naše OSH a MTZ pro SDH našeho 
okresu. Letos bylo přidělení ztížené aférou na MŠMT, dozvěděli jsme se částky až na
začátku září ale s Vaší pomocí se snad vše vyúčtuje v termínu. 
Co nás poněkud trápí, je malý počet kvalifikovaných rozhodčích soutěží mládeže. 
Bez nich se žádná soutěž neobejde, práce rozhodčího je nejednoduchá a nevděčná, 
navíc to nemůže být aktivní vedoucí mládeže, ten je na soutěžích se svými svěřenci. 
Máme v plánu uspořádat další školení pro nové rozhodčí, a prosíme – pomozte a 
vyberte ze svých řad nové zájemce o tuto náročnou práci.  



Co říci závěrem? 
To, co v této zprávě říkám každý rok, někdy na jejím začátku, někdy na konci.
Je  nás v Radě už jen 10 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 poděkování 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

 


