
Zpráva o činnosti ooRM za .ok 2017-2018

Vážené sestry, vážené bratři, vážené hosté. Dovolte, abych zhodnotiIa práci

ooRM Blansko V minulém období,

Rada mládeže je aktivní odbornou radou oSH Blansko. Proč to zmiňuji? Někteří
tvrdí, že jsme nejaktivnější radou a ti druzí naopak, že už 2. roky nepracujeme.

OORM začala pracovat v počtu. Členů. V roce 20].6 přišla o dva členy, na

začátku roku 2017 o další dva a v únoru letošního roku se z osobních a časových
důvodů členství v radě vzdal další člen. Rada nyní pracuje pouze v počtu 9.

členů. Scházíme se 4x ročně a nenívýjimkou, že někdy 2x máme mimořádnou
schůzku, když nastane nějaký problém.

l V tomto počtu VyVíjí aktivní činnost a organizuje činnost mládeže na našem

okrese.

Proto okres Blansko V tomto oboru patří mez! nejaktivnější okresy v rámci celé

ČR, což na volný čas členů klade vysoké nároky. Činnost mládeže potom na OSH

dopadá tak, že z jeho rozpočtu odčerpává asi největší částku. Na straně druhé,
na činnost mládeže zatím plynou i nějaké dotace a to se snad vyplatí, protože

věřím, že z našímládeže vyjdou naši nástupci.

OORM je pouze poradním orgánem Výkonnóho výboru a předkládá mu ke

schválení návrhy na činnost mládeže a orga nizačn í za bezpečen í soutěží,
navrhuje a ke schválenítéž předkládá přidělení dotací na materiálně -
technického zabezpečení kolektiVu MH a další záležitostí. Výkonný výbor poté

návrhy schválí nebo upraví.

Na okrese probíhajídnes už každoročně 2. okresnísoutěže MH, 8. Okresníliga
mládeže - 8. ročník završil 29. zářív Drnovicích a Okresní liga dorostu - 4.

ročník završil 22. září V sebranicích. Ustáli se sYstém soutěže a její pravidla.

V letošním roce 5e do soutěže zapojily kolektivy z 33. sborů v koterii starší, 38.

sborů v kategorii mladší žáci a do ligy bylo zařazeno 20. soutěží, z nichž byly tři
pořadatelem zrušeny. Oproti minulému ročníku jde o pokles, jak v počtu

zúčastněných kolektiVů, tak V uskUtečněných soutěžích. V okresnílize dorostu
bylo zařazeno 5. souiěží,.jedna byla pořadate|i zrušena a zapojilo 5e do ní

celkem 72 dorostenců a dorostenek v 6. kategoriích. l zde došlo k poklesu počtu

účastníků. Jednotlivé soutěže si organizují samotné SDH dle stanovených
podmínek a zájmů se přihlašujído systému soutěžíOLD a OLM.



soutěže oLM a oLD nejsou jediné akce, které se na okrese pro mladé hasiče
organizují. Sbory pořádají ijiné vlastní soutěže, vla5tnísoutěže pořádají i

některé okrsky našeho okresu. Např, tábory, Výlety, kulturní akce a potěšující
je, že nám narůstá počet družstev těch nejmladších mladých hasičů v kategorii
přípravka.

ooRM musí též zajistit uspořádání postupo\^ých soutěží Hry Plamen a soutěže
dorostu. Je to úkol nelehký, ani ne tak pro radu, ale hlavně pro pořádajícísbor,
proto se stává každoročním evergreenem na.]ít, kdo se pořádánízhostit,
V letošním roce na jaře byl obzvlášť oříšek, nakonec se k pořádání uvolil SDH
Velké Opatovice, který zajistiljarní kolo soutěže Plamen, Soutěž dorostu potom
ve Velkých Opatovicích zajišťoval okrsek Šebetov. Tento model pořádání
soutěže dorostu se ale příliš neosvědčil, protože bez spolupráce pořádajícího
sboru je obtížné. Co se ale osvědčilo, a k čemu ,isme museli přistoupit je
povinnost každého přihlášeného kolektivu do soutěže Plamen zajistit jednoho
pomocného rozhodčího. Vznikla kolem této povinnostivelké debata. NěkoIik
Vedoucích nepochopiIo rozdíI mezi kolektivem a družstvem, ale nakonec Všichni
rozhodčího dovezli. Pomocný rozhodčí odvedli velký kus práce a rozhodčí
disciplín byli s nimi spokojeny, Zde patří poděkovánívšem, kteří pomohli
uspořádat jarní část soutěže a záVěrečné vyhodnocení.

Vítězové našeho okresu na krajském kole v Brně se rozhodně neztratili - vždyť
na Mistroství republiky su/m Vítězswím v dané kategorii postoupilo celkem 5
zástupců z 9 možných. V Plzni se dorostenci z Bořitova se dokonce stali Mistři
ČR v požárním útoku, celkově skončili na 4. místě. V jednotlivcích potom EVa

Kašparcová ze Žernovníku brala stříbro za 2. místo, dále Patrik Fojt z Bořitova
skončil na 11. místě, Jiří Páral z Petrovic na 7. místě a simona Páralová na ].3.

místě.

25 - 30. řúna 2018 se uskutečnilo soustředění dorostu v prostorách školy ve
5loupě.

Nouý ročník fyzické přípravy 2018-2019 v obou soutěží za krásného říjnového
počasí a tradičního Vzorného pořadatelského zabezpečení zajistil sDH Lysice a i

jim patří velký dík.

Začínáme nové kolečko - kdo se hlásí k uspořádání soutěže v roce 20],9? Máme
vypsán termín pro přihlášení zájemců, zatím se nepřihlásil nikdo...

stejně tak se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných rozhodčích. Již
několikrát jsme vypsali termín pro získání kvalifikace, ale zájem byl mizivý. Bez



rozhodčích totiž není možné uspořádat soutěž, vzniká tedy začarovaný kruh.

Proto jsme potřebovali pomocné rozhodčí, proto jako každoročně opět
apelujeme na Vás, zda ve srnf,ch řadách nevyberete Vhodné zá,iemce o tuto
nevděčnou práci...

S čím.jediným zatím prob|ém nemáme, je zá,iem o práci vedoucího mladých
hasičů. Školeníse vždy pořadízaplnit a v rámci zkvalitněn í od bornosti nových
vedoucí bylo v souladu se Směrnicí pro práci s mládeží letos poprvé pro nové
vedoucí organizováno dvoudenní, Zúčastnilo se jej 46 nových vedoucí, pro
obnovu sVé kvaIifikace dalších 110. celkem nyní máme v evidenci kolem 200
aktivních vedoucích.

od počtu vedoucích a aktivních kolektivu MH se odvíjí dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Z dotací se podařilo uhradit školení Vedoucích,
setkání dorostu, MTZ a volnočasové aktivity pro kolektiv MH do sborů. Bylo
rozděleno více jako 100 tisíc Kč. Bohužel na okresnísoutěže, jejich pořádáníje
velmifinančně náročné se dajípoužít Ve velmi omezené míře. Díky zavedení
úhrady za neodebranou stravu na §outěžích se podařilo podstatně snížit
pl}itvání jak potravinami, tak financemi,..

Již dříve jsme zavedli hodnocení kronik kolektivu MH, tak jak to ukládá
směrnice hry Plamen. l přes velkou polemiku a nevoli, V podstatě Všechny
kolektivy kroniky vedou a zanechávají tak doklad o své činnosti pro další
generace, tvoří historii svého sboru.

co říci závěrem?

To, že tato zpráva o činnosti nemůže obsáhnout vše, co se na našem okrese pro

mladé hasiče dělá, anivše, co Rada mládeže zajišťuje a vykonává,

Je nás v radě už jen 9, a jak to bývá, někteří pracujíVíc, někteří by mohli
pracovat více, ale celkově se neskromně myslím, že tato Rada se má čí chlubit.
Chlubí se ovšem cizím peřím, protože její činnost by nebyla nic, pokud byste Vy
a vaši členové ve vašich sborech neobětovali nemalé finanční prostředky a

spoustu volného času pro práci a výchově mladé generace, budoucích aktivních
členů Sdružení hasičů a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Je Vá5 a

mladých hasičů v našem okrese čí dál víc. 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, tak dosud.

Děkuji za pozornost.


