ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 5.2.2018
Zahájení: 17:15
Ukončení: 19:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Hajný, Tesařová, Sedláček, Habala, Veselý
Omluveni: Janíček, Dvořáček
Neúčast: Ryza
Jednáno o:
a) Soutěže OLM. OORM se seznámila s přihlášenými soutěžemi do OLM 2018.
Přihlášky byly uzavřeny k 31.1., 23:59 hodin a do tohoto termínu bylo obdrženo
celkem 21 přihlášek. Všechny byly v pořádku a z těchto přihlášek je vytvořen
kalendář soutěží, který bude zveřejněn na webu. Pokud se na některý den sešlo více
soutěží, je na vedoucím kterou si vybere. Změny termínů soutěží jsou možné jen z
vážných důvodů typu rozkopaný stadion, nikoliv z důvodů termínové kolize.
Všechny soutěže byly OORM již v průběhu přihlašování po obdržení přihlášky
zapsány do neoficiální přehledové tabulky všech soutěží, jejíž využití při plánování
soutěže jsme doporučovali v zápise z minulého jednání OORM a odkaz na ni byl
uveden na webu OORM.
OORM schválila datum vyhlášení výsledků OLM podle data konání poslední .
přihlášené soutěže, vyhlášení se bude konat dne 7. října v Bořitově. Tímto je dána i
možnost případných přesunů termínů soutěží pouze do tohoto data.
OORM je potěšena množstvím soutěží, jejichž pořadatelé vypsali i kategorii
přípravky. Podporujeme pořadatele i sbory které s přípravkou pracují v jejich snaze, a
do budoucna se zabýváme úvahou zda nevypsat i nějaký systém hodnocení přípravek
– což je složité vzhledem k různorodosti disciplín či soutěží přípravek. Nechceme jít
cestou, že všichni budou drilem cvičit disciplíny Plamen, děti v tomto věku si mají
především hrát, a tyto hry jen směřovat k hasičským dovednostem.
b) Soutěže Plamen, dorost. OORM se zabývala problematikou zajištění okresních
kol Plamen a dorost. Do stanoveného termínu se nikdo k pořadatelství jarního ani
podzimního kola nepřihlásil. OORM sama oslovila sbory, které mají zázemí vhodné k
pořádání těchto akcí a čekáme na projednání ve sborech. Je velmi pravděpodobné, že
budeme muset zajistit technické čety z okrsků tak jako to je na soutěžích v PS , o což
případně požádáme o VV OSH. Tento problém, kdy o pořadatelství není zájem se
vyskytuje v posledních kletech opakovaně. Navíc vzhledem k velikosti akce není
mnoho sborů, které mají prostory vhodné k pořádání, a tak jsou sbory zatěžovány
často. Pokud tato situace bude i nadále, navrhujeme pořádat okresní kola Plamen a
dorost minimálně v jarním termínu na pronajatém stadionu ASK Blansko.

c) Školení rozhodčích. Situace s počtem rozhodčích není uspokojivá, máme velký
problém se zajištěním okresních soutěží. Vypsali jsme termín školení, týden před
uzavřením přihlášek je přihlášen jediný zájemce. Apelujeme na sbory, aby ze svých
řad vybrali schopné členy k této nelehké a nevděčné práci. I když se nám zatím vždy
na stanoviště podařilo zajistit kvalifikované rozhodčí, do budoucna to již být
nemusí.... a je lehké si jen stěžovat na výkony rozhodčích..
d) Různé: OORM zkontrolovala doručené Registrační listy kolektivů MH. K datu
uzávěrky 31.1. bylo doručeno 48 RL. Při kontrole bylo zjištěno, že v některých jsou
jako vedoucí či instruktoři zapsáni členové, kteří dle Evidence vedoucích a Centrální
evidence nemají platnou kvalifikaci. Jeden kolektiv nemá žádného vedoucího s
platnou kvalifikací. Tyto kolektivy budou na tuto skutečnost upozorněny a vyzvány k
nápravě.
OORM se velmi omlouvá vítězům a ostatním umístěným v OLM 2017 za opožděné
předání cen. Ceny byly objednány v předstihu již v září 2017, ale díky zdržení ve
skladu České pošty jsme je obdrželi až 12. ledna 2018 a nyní jsou rozváženy
oprávněným majitelům. Situace nás mrzí, ale věřete že zejména T. Tesařová dělala
vše co bylo v našich silách. Díky sledování balíků jsme věděli kde zásilka leží, byli
jsme ochotní do skladu i osobně zajet, ale dle sdělení ČP by „stejně balíky uložené
někde dole nenašli“..
V dostatečném předstihu upozorňujeme, že v letošním roce proběhne do 31.12.
výměna členských průkazů všech členů, nenechávejte to na poslední chvíli.
Na základě žádosti ÚORM byla projednána předběžná výše požadované dotace z
MŠMT, určené na školení vedoucích a v požadovaném termínu bude odeslána na
ústředí.
7.dubna se v Přibyslavi koná celostátní pracovní jednání vedoucích OORM.
17.-18. srpna se na letišti Přibyslav koná 4. ročník akce PyroCar, největší setkání
požárních automobilů, řidičů a jejich posádek – vhodný tip na výlet i pro MH.
www.pyrocar.cz
Termíny pravidelných jednání OORM 2018: 9. dubna, 4. června, 3. září, 19. listopadu
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští jednání OORM 9. dubna 2018, Blansko

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Knínicích dne 9.4.2018
Zahájení: 17:15
Ukončení: 20:35
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Hajný, Tesařová, Sedláček, Habala, Veselý,
Janíček, Dvořáček
Omluveni: --Neúčast: --Hosté: zástupci SDH Velké Opatovice a okrsku Šebetov
Jednáno o:
a) Jarní kola Plamen, dorost: Za účasti zástupců pořadateského SDH Velké
Opatovice a okrsku Šebetov bylo podrobně projednáno zajištění jarních kol soutěží
Plamen a dorost. Projednány a schváleny byly OZ obou soutěží, které budou
předloženy VV OSH. Z důvodu nedostatku rozhodčích a zajištění bezproblémového
průběhu soutěže Plamen je pro každý zúčastněný kolektiv v soutěži Plamen přidána
povinnost zajistit jednoho pomocného rozhodčího, jinak nebude družstvům z daného
kolektivu umožněn start. Toto opatření je běžné v mnoha okresech, kde se též
potýkají s nedostatkem rozhodčích. OORM na začátek března vypsala kurs pro
získání kvalifikace rozhodčího soutěží MH, do kterého se přihlásil jedinný zájemce...
b) Soutěže OLM: Soutěže OLM se rozběhly bez větších problémů, OORM schválila
upřesnění - vysvětlení Pravidel OLM v oblasti zasílání OZ a výsledků soutěží. Po
zdůvodněných žádostech schvaluje posunutí začátku soutěže v Březině a přesun
termínu v Ostrově u Macochy.
c) Informace z celostátní porady vedoucích OORM a KORM: Vedoucí OORM se
6.dubna v Přibyslavi zúčastnil celostátní porady, z jejíhož jednání vybíráme:
V SH ČMS je do činnosti zapojeno celkem 98 510 členů ve věku 6-26let, a z toho je
59 662 dětí od 6 do 18 let zapojených do 4 591 družstev MH a 419 dorostu. O jejich
činnost se stará 6 776 vedoucích, na soutěžích rozhoduje 2 582 rozhodčích II.Ks a
168 rozhodčích I.KS
Na jednání byly představeny projekty s celostátní působností:
Projekt 72 hodin, v loňském roce vítězné video z akce je z SDH Tvarožná, okr. Brnovenkov.
Anketa dobrovolný hasič roku – v loňském roce vypsána i pro kolektivy MH, což se
nebude opakovat. Prezentace z Ústí nad Labem, kolektiv dorostu zpracoval projekt

10 nej hasičů okresu, jak aktivních, tak zemřelých.
Liga proti rakovině – Květinový den, zapojuje se čímdál více kolektivů MH s
prodejem žlutých kvítků, letos proběhne 16. května. V loňském roce vybráno na
výzkum a boj s rakovinou 5,5 milionu Kč
Recyklujte s hasiči - sběr a odvoz nepotřebných věcí
Popálky – www.popaleniny.cz na našich akcích možnost prodeje náplastí na
popáleniny, výtěžek jde na pomoc popáleným osobám a jejim blízkým, rehabilatační
pobyty, pomůcky atd. Velmi prospěšná činnost, k činnosti hasičů se přímo hodí.
Informace o pojištění: Na základě výběrového řízení ČRDM byla pro poskytování
úrazového pojištění MH vybrána pro následující tři roky pojišťovna Generalli, platí
pro úrazy od 1.1.2018. Pro hlášení úrazu je třeba používat formulář ze stránek
www.dh.cz, který má již předvyplněné některé potřebné údaje. Platí pro činnost MH
do 18 let, včetně brigád, schůzek, táborů, jsou pojištěny i osoby cizí (účastníci akce)
Tatáž pojišťovna též poskytuje pojištění odpovědnosti vedoucích MH a osob
pracujících s mládeží. Pojištění odpovědnosti na postupových soutěžích poskytuje
HVP.
Letní školy instruktorů jsou zcela zaplněny.
Dotace z MŠMT budou směřovány na volnočasové aktivity, vzdělávání, tábory, do
pozadí půjde MTZ a sportovní soutěže – tj. požární sport a disciplíny CTIF. Lze např.
vybavení kluboven, nelze dresy, oblečení a sportovní hadice...Podrobnosti dodá
Metodický pokyn.
Program Můj klub MŠMT: Lze hradit v podstatě vše, žádostí za 3 miliardy, rozděluje
se 1,5 miliardy. Je zbytečné volat ma MŠMT, žádosti se vyřizují postupně a nic se
neurychlí, je třeba vyřešit zveřejňování úspěšných žádostí – při shodných názvech
obcí v ČR nelze poznat z které obce byl úspěšný žadatel.
Program VII MŠMT, poprvé z něj ústředí přidělí příspěvek na pořádání krajských
kol, lze předpokládat jeho postupné navyšování.
Na dh.cz bude zveřejněn výukový program pro specializace, vychází z programu na
odborky.
Spolupráce s Českou televizí, do konce ledna předat plán soutěží, je zájem i o místní
soutěže, aby to nebylo jen o vrcholech. Spolupráce s regionálními mutacemi novin
Deník, každé úterý v každé ze 72 mutací Deníku bude stránka o hasičích.
Na dh.cz bude zveřejněn odkaz na interaktivní mapu, do které bude možno vkládat
veškeré pořádané akce a také si je podle zadaných kritérií vyhledávat.
Na www.hasicproskoly.cz je možno stáhnout interaktivní program pro výuku
Ochrany člověka za běžných rizik, pro jednotlivé ročníky II. stupně ZŠ. Určený je
zejména pro interaktivní tabule ve školách.
Zapsal: Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští jednání OORM 4. června 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 4.6.2018
Zahájení: 17:15
Ukončení: 18:50
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Hajný, Sedláček, Habala, Veselý,
Janíček
Omluveni: Tesařová,, Dvořáček
Neúčast: --Jednáno o:
a) Zhodnocení Plamen, dorost: OORM zhodnotila průběh jarní části hry Plamen a
soutěže dorostu. Proběhlo bez větších problémů, poděkování patří pořadatelům z
SDH Velké Opatovice a okrsku Šebetov a jejich zajištění technických čet. Specielně
děkujeme všem zapisovatelkám na disciplínách za jejich odpovědnou a rychlou práci.
Po kritice na požadavek zajištění pomocného rozhodčího od jednotlivých kolektivů,
které schálilo minulé jednání VV OSH lze konstatovat, že všechny zúčastněné
kolektivy pomocného rozhočího přivezly a neměly s tímto žádný problém. Opatření
se osvědčilo, rozhodčích byl dostatek a s kvalitou rozhodováním pomocných
rozhodčích byli spokojeni i všichni rozhodčí disciplín.
Hodnocení celoroční činnosti bylo zařazeno podruhé, dle Směrnic formou předložení
kronik. Naprostá většina kolektivů MH kroniky vede, a to na celkem vysoké úrovni.
Pro příště je třeba zajistit razítko OSH pro potvrzení účasti kolektivu na okresním
kole.
b) Krajská kola. Budou se konat na stadionu VUT v Brně 16./17. června, pořádá
OSH Brno-město a Brno venkov. Zajistit 6 rozhodčích, 2 rozhodčí disiplín a náčelník
štábu budou z našeho okresu. Jiné požadavky ze strany KORM nejsou.
c)Dotace MTZ. Dotace na MTZ a volnočasové aktivity by měly být, nicméně v této
chvíli nevíme v jaké výši nám budou přiděleny. Přijímání žádostí a termíny pro
odevzdání budou vypsány až po přidělení prostředků. Podle jejich výše bude i
stanovena maximální částka na kolektiv, o kterou bude možné na OSH požádat. Je
třeba počítat se spoluúčastí, podmínkou je Registrační list kolektivu, zaplacené
příspěvky atd.
d) Setkání dorostu. Setkání dorostu se bude konat 24.-28.října v ZŠ Sloup. Bude
vydáno OZ, přihlášky poté do konce srpna. Max. počet 50 účastníků, příspěvek ze

strany účastníka je navržen na 750,-Kč za všechny dny.
Návrh na přesun setkání dorostu na jarní měsíce vždy kolem Velikonoc není reálný,
jedná se o největší duchovní svátky, v místě konání je v tomto termínu vždy velký
jarmark a pouť.
e) Různé. Doplnění zápisu z jednání OORM dne 9.4. Ze zápisu vypadla informace,
že k datu 22. února se vzdal členství v OORM br. Dan Ryza, informace byla podána
VV OSH na jednání 18.dubna.. Rada mládeže nadále pracuje v počtu 9 členů.
Zapsal: Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští jednání OORM 3. září 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 29.8.2018
Změna termínu z důvodu zaneprázněnosti členů OORM v původně plánovaném termínu

Zahájení: 18:00
Ukončení: 20:30
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová, Janíček
Omluveni: Dvořáček
Neúčast: Hajný
Jednáno o:
a) Rozdělení dotací MTZ a volnočasovky: OORM projednala rozdělení dotací na
MTZ a volnočasové aktivity. Žádosti, doručené do stanoveného termínu byly
zkontrolovány, bylo provedeno rozdělení finančních prostředků a zasláno k
odsouhlasení žadatelům. Všichni souhlasili s podmínkami přidělení dotací a OORM
tedy schvaluje a VV OSH předkládá ke schválení přidělení dotací na MTZ pro
kolektivy MH v SDH:
Horní Poříčí - Vavřinec - Bořitov - Borotín - Bukovina - Velké Opatovice - Šebetov Újezd u Kunštátu - Doubravice nad Svitavou - Ostrov u Macochy
a přidělení dotací na volnočasové aktivity pro kolektivy MH v SDH:
Ostrov u Macochy - Újezd u Kunštátu OSH.

Bořitov a na setkání dorostu pořádané

Povinností příjemce dotace je ji použít pouze na náležitosti, stanovené Metodickým
pokynem a vyúčtování dotace včetně min.30% spoluúčasti z vlastních zdrojů
předložit na OSH do 1. listopadu 2018.
b) Zahájení nového ročníku Plamen a dorost: OORM projednala a schálila OZ
nového ročníku hry Plamen a soutěží dorostu.
c) podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu: OORM z důvodu konání voleb do
zastupitelstev obcí schválila posunutí termínu konání ZPV MH a dorostu na sobotu
13.října. Koná se v Lysicích a OORM projednala a schválila OZ podzimního kola.
d) Vyhlášení výsledků OLM: OORM se rozhodla, že z důvodu nedostatku termínů a
nákladnosti samostatného vyhlašování se vyhlášení výsledků OLM uskuteční v rámci
podzimních kol hry Plamen a soutěže dorostu. Výsledky OLM budou vyhlášeny a
ocenění předáno na nástupu po ukončení podzimního kola v dané kategorii.
Podzimních kol se zúčastní většina kolektivů a nemusí tak vážit další cestu a den na
samostatné vyhlášení.

e) Setkání dorostu: OORM projednala detaily letošního setkání dorostu. Koná se v
areálu ZŠ Sloup od 26. do 30. října. O setkání je velký zájem, kapacita je již
naplněna. Oprava zápisu z minulého jednání OORM: Příspěvek účastníka na setkání
činí 850,-Kč.
f) Školení vedoucích MH: OORM projednala a schválila OZ letošního školení
vedoucích MH. Koná se v Bořitově, pro nové zájemce a pro zájemce o zvýšení
kvalifikace je školení dvoudenní, pro obnovy jednodenní. Začátek dvoudenního
školení je v pátek 2. listopadu od 16 hodin, pokračuje v sobotu 3. listopadu od 8
hodin, kdy se připojí zájemci o obnovu kvalifikace. Kdo z účastníků dvoudenního
školení bude mít zájem, může přespat na vlastní karimatce a spacáku v Bořitově, pro
tyto zájemce bude zajištěna na místě večeře a snídaně. Nutné uvést na přihlášce ke
školení.
g) Různé: OORM se opět zabývala problematikou pořádaní okresních soutěží MH.
OORM vyzývá zájemce o pořádání jarního kola v požárně-technických disciplínách i
zájemce o pořádaní podzimního ZPV v roce 2019, aby se přihlásili na mailu OSH či
OORM do konce ledna 2019 (projednání a schválení ve VVH SDH.)
OORM upozorňuje VV OSH, že vzhledem ke zkušenostem z minulých let je možné,
že minimálně jarní kolo bude muset být pořádáno na stadionu ASK Blansko, či jiném
stadionu, a to se všemi důsledky rázu finančního (nájem) i organizačního (tech. čety,
najítí volného termínu stadionu na celý víkend, souběh disciplín při obrovském počtu
našich kolektivů MH..)
Zapsal: Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
Příští jednání OORM 19. listopadu 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 19.11.2018
Zahájení: 17:00
Ukončení: 20:30
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová,
Omluveni: Dvořáček, Janíček
Neúčast: Hajný
Jednáno o:
a) MTZ, volnočasovky. OORM zhodnotila poskytování dotací z MŠMT pro
kolektivy MH. Z důvodu nedodržení Metodického pokynu ze strany žadatelů z SDH
a nedostatečné kontroly žádostí ze strany OORM a OSH došlo k potížím při
vyhodnocování dodaných podkladů k vyúčtování. Bylo řešeno operativně přímo s
dotčenými příjemci dotací. OORM se omlouvá za způsobené potíže.
b) Zahájení nového ročníku soutěží: OORM vyhodnotila průběh zahájení nového
ročníku soutěží, ZPV. Proběhl v Lysicích, za vynikající spolupráce pořadatelského
SDH, rozhodčích a vedoucích za rekordní účasti soutěžících. Díky výborné
organizaci byla soutěž zvládnuta na vysoké úrovni v krátkém čase, poděkování patří
všem zúčastněným. Jediný problém štafeta pož. dvojic, dlouho se čekalo na poslední
družstva, organizace této disciplíny se bude muset řešit jiným způsobem, také je třeba
organizátorsky posílit prezenci dorostu. Pro lepší orientaci vedoucích v kategoriích
pro příště zveřejnit přesnější tabulku roků narození, než která je na webu dh.cz
c) Školení vedoucích MH. OORM zhodnotila školení vedoucích, letos poprvé
dvoudenní. Tato forma se velmi osvědčila, bylo více času na praktickou část i
přezkoušení znalostí. Negativem je, že mnoho nových zájemců podcenilo nutnou
domácí přípravu a mělo poté problémy při přezkoušení. Na tuto skutečnosti byli
všichni upozorněni i v OZ školení, a přesto nemalá část podle svého tvrzení viděla
např. Směrnice Plamen či dorost poprvé až na školení, o Učebních textech pro
vedoucí a instruktory nemluvě....Také bylo překvapivé, kolik nových zájemců se
přiznalo, že na školení nejsou ani tak ze svého zájmu o práci s mládeží, ale z příkazu
svého Sboru. Průběh zkoušek i způsob ověření znalostí přesně stanovuje Směrnice
pro práci s kolektivy MH, není možné ji obcházet a verbální útoky neúspěšných
uchazečů na členy OORM jsou zcela zbytečné. Uvědomme si, že práce s dětmi
podléhá v mnoha směrech dle metodiky Ministerstva školství, a musí splňovat určité
standarty, protokoly i testy ze zkoušek se musí archivovat atd.. Dle zpráv z vyšších
orgánů možná budou do budoucna školení vedoucích ještě zpřísněna.

d) Zakončení OLM. Po školení vedoucích proběhlo slavnostní zakončení soutěže
OLM 2018. Na základě kritiky vedoucích bylo zrušeno původně OORM schválené
vyhlášení OLM na podzimním kole hry Plamen a uspořádáno bylo samostatně.
Zajištěny byly ceny, a i přes vyšší finanční náročnost i kulturní program pro děti.
Vyhlášení proběhlo důstojně a oceněno bylo prvních 10 kolektivů v každé kategorii
MH a tři jednotlivci v každé kategorii dorostu. Je nutné dořešit případné předávání
vlastních cen, které si SDH pro své kolektivy dovezou, tak aby nedocházelo k
nedorozuměním proč někdo dostal víc a jiný ne.
e) Porada vedoucích kolektivů s OORM. Z iniciativy některých členů OORM se
uskutečnila porada OORM se zájemci z řad vedoucích kolektivů MH. Účastnila se jej
většina vedoucích, kteří jsou aktivní v soutěžích a většina těch, kteří pořádají soutěže
zařazené do OLM. Z porady vzešlo několik návrhů, se kterými se OORM ztotožňuje
a které navrhne do pravidel OLM, VV OSH a přednese jej na celostátní poradě
vedoucích OORM.
Jedná se o zavedení nevratné kauce 500,-Kč za zařazení soutěže do seriálu OLM,
kauce je příjmem OSH a poslouží pro práci s mládeží a vyhlášení výsledků OLM. V
OLM opět zavést hodnocení soutěží vedoucími, ale nepovinnou formou a na webu.
Vyřešit započítávání soutěží v OLD, počítají se všechny a ne vždy např. účastníci
krajského kola mohou soutěže zúčastnit. Dále o zrušení poskytování stravy na
okresních soutěžích, která je největším výdajem na soutěž, a ušetřené prostředky
částečně vrátit formou dotace OSH pro zájemce o uspořádání okresních kol soutěží
Plamen a dorostu. Vyšším orgánům navrhout úpravu Směrnic soutěží tak, aby členský
průkaz mohl být při prezenci současně dokladem totožnosti.
f) Školení rozhodčích: OORM vyhlašuje termín pro zájemce o získání kvalifikace
rozhodčího soutěží mládeže II.Ks, a to na 1. a 2. března. Zároveň se 2. března
uskuteční obnova kvalifikace rozhodčích, kterým po 5 letech končí její platnost.
Přihlašování od vyhlášení na webovém formuláři, místo školení bude upřesněno
podle počtu zájemců.
f) OLM 2019. OORM projednala organizaci dalšího ročníku seriálu soutěží OLM.
Přihlašování pomocí webového formuláře do 31.1.2019, pokud bude VV OSH
schválena kauce, je třeba ji zaslat tak, aby na účtu OSH byla do 4.2.2019. OORM též
provedla úpravu a schválení Pravidel OLM pro rok 2019.
g)Plán práce, rozpočet. OORM projednala a schválila Plán práce OORM a návrh
čerpání finančních prostředků OSH na činnost MH na okrese Blansko.
Zapsal: Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
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