ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ OORM
BLANSKO
Zápis z mimořádného jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 7.1.2019
Zahájení: 16:30
Ukončení: 18:30
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Tesařová, Sedláček, Habala, Veselý, Janíček
Omluveni: Hajný
Neúčast: Dvořáček
Jednáno o:
OORM se mimořádně sešla po jednání VV OSH ke schválení a vyhlášení výzev pro
zájemce o pořadání okresních kol soutěží Plamen a dorost a soutěží OLM, za
podmínek schválených VV OSH.
a) Okresní kola Plamen a dorost: Na základě rozhodnutí VV OSH byla (na návrh
vedoucích kolektivů a OORM) zrušena strava pro vedoucí a soutěžící na okresních
kolech soutěží dorostu a hry Plamen. Z důvodu obtíží se zajištěním SDH jako
pořadatelů okresních kol VV OSH z ušetřených prostředků schválil poskytnutí
motivačního příspěvku pro pořadatele ve výši 15 000,-Kč na jedno kolo obou soutěží,
tj. dohromady za hru Plamen i dorost. OORM z organizačních i termínových důvodů
předpokládá, že pořadatelem obou soutěží (hra Plamen + soutěž dorostu) bude jeden
SDH a v jarní části soutěž proběhne v jeden víkend, v podzimní části v jeden den.
OORM vypisuje za uvedených podmínek výzvu pro zájemce o pořádání soutěží v
jarní i podzimní části. Přihlášky přijímáme na mailu OORM do 10. února.
b) Soutěž OLM: Na základě návrhu OORM a po připomínkách VV OSH, OORM
schvaluje úpravu Pravidel OLM a vypisuje termín pro přihlašování soutěží. Přihlášky
elektronicky na webu OORM, v přihlášce SDH potvrdí, že souhlasí se zněním
Pravidel OLM.
c) Jednání OORM: OORM stanovuje termíny pro svá jednání v roce 2019, a to na
11. února, 1. dubna, 3.června, 2. září, 30. září, 25. listopadu. Tyto termíny se mohou
změnit!!
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští jednání 11. února

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 11.2.2019
Zahájení: 18:00
Ukončení: 20:30
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Tesařová, Sedláček, Habala, Veselý, Janíček,
Hajný
Omluveni: Dvořáček
Jednáno o:
a) soutěže OLM, OLD. OORM projednala a schválila kalendář přihlášených soutěží.
Stanovila, že do OLD bude zařazena jarní část celoroční soutěže dorostu.
Jednotlivcům soutěžícím celoročně v OLD, kteří na této soutěži budou zařazení do
družstva se bude do výsledků OLD započítávat výsledek z disc. 100m s překážkami a
z testů, kterého dosáhli v družstvu, disc. dvojboj si doplní samostatně.
V OLD bude do celkových výsledků započítáváno 5 nejlepších výsledků z 6
pořádaných soutěží.
V rámci jarního kola soutěže Plamen proběhne soutěž OLM, pořádaná SDH Ostrov u
Macochy. Do OLM budou započítány výsledky všech družstev dosažených v
disciplínách PÚ CTIF a PÚ Plamen.
b) Hra Plamen, soutěž dorostu. Na základě vypsaného přihlašování pro zájemce o
pořádání jarní části i zahájení nového ročníku, se do stanoveného termínu o pořádání
jarní části přihlásil SDH Ostrov u Macochy a OORM jeho pořadatelství schvaluje. O
pořádání zahájení nového ročníku se přihlásily SDH Drnovice a SDH Bořitov.
OORM hlasováním rozhodla o schválení SDH Bořitov jako pořadatele zahájení
nového ročníku soutěží. Oba návrhy předkládá VV OSH.
c) Příspěvek OSH pro pořadatele. Na základě dotazů zájemců o pořádání a po
projednání v OORM, doporučuje OORM VV OSH aby byl příspěvek OSH pro
pořadatele jarní části soutěží navýšen o 5 000,-Kč z důvodu toho, že jarní část je
organizačně náročnější a navíc je na rozdíl o zahájení ročníku pořádána jako
dvoudenní. Návrh OORM tedy zní: příspěvek pro pořadatele jarní části 20 000,-Kč,
zahájení ročníku 15 000,-Kč.
d) Vyjádření k soutěži dorostu. OORM obdržela dotazník z ÚORM k vyjádření se k
návrhům některých úprav v připravované nové Směrnici soutěže dorostu. I když tento
dotazník byl určen pouze členům OORM, rozhodli jsme jej zpřístupnit k vyjádření
všem vedoucím MH na našem okrese. K jejich stanoviskům a návrhům potom
OORM přihlédne při zasílání svého stanoviska ÚORM za naše OSH.

e) Školení rozhodčích. Týden před uzávěrkou přihlášek byli na školení přihlášeni
pouze dva zájemci o získání kvalifikace a žádný zájemce o obnovu. Opět apelujeme
na SDH, aby vybrali zájemce o tuto nevděčnou práci, jinak na soutěžích budou ve
větší míře rozhodovat pomocní, nekvalifikovaní rozhodčí. Místo konání školení bude
určeno dodatečně.
d) Různé - stanovisko OORM k dotazům. OORM projednala dotazy ohledně
OLM, OLD a hodnocení soutěží OLM, zaslané z SDH Šošůvka. Na dotazy bude
odpovězeno tazateli mailem.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští jednání 1. dubna

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 1.4.2019
Zahájení: 17:00
Ukončení: 19:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Dvořáček, Sedláček, Habala, Veselý, Janíček,
Omluveni: Tesařová
Neúčast: Hajný
Jednáno o:
a) OZ jarních kol: OORM projednala a schválila OZ jarní části hry Plamen a
soutěže dorostu. Uskuteční se v Ostrově u Macochy 18./19. května. Soutěže jsou
organizačně připraveny. Na soutěžích nebude ze strany OSH pro vedoucí a soutěžící
zajišťována strava. Pořadatel zajistí dostatečné možnosti občerstvení k zakoupení.
Zůstává povinnost přivézt jednoho pomocného rozhodčíh na kolektiv (tzn. stačí jeden
za všechna družstva) Na návrh OORM byl VV OSH zvýšen příspěvek pro pořadatele
jarních kol na 20 000,-Kč z důvodu pořádání dvoudenní soutěže. Příspěvek pro
pořadatele podzimní jednodenní části zůstává na původní výši.
b) soutěže OLM: Ročník se rozběhl bez problémů, je nutné obnovit průběžnou
tabulku výsledků soutěží vedenou na stránkách OORM.
c) rozhodčí: Bylo uspořádáno školení rozhodčích II.Ks, s účastí dvou zájemců. Oba
zkoušky absolvovali úspěšně. Taktéž úspěšně proběhla obnova kvalifikace u dalšího
rozhodčího. Neustále ale přetrvává nedostatek kvalifikovaných rozhodčích II.Ks, a to
nejenom na našem okrese.
Z celostátní porady vedoucích OORM a KORM, konané až po jednání naší
OORM v pátek 5. dubna v CHH Přibyslav
- k 31.12. 2018 bylo v SH ČMS registrováno 98 175 členů ve věku 3 – 26 let v
celkem 2 242 kolektivech MH. (z toho je 61 205 členů ve věku 3 – 18 let)
- Dotace z MŠMT budou, podmínky budou zveřejněny. Je třeba striktně rozlišovat
volnočasové a sportovní aktivity. SH ČMS a jeho organizace (OSH, SDH..) celkem
vč. programu Můj klub dokáží požádat a z MŠMT na dotacích vyčerpat cca 45
milionů Kč. V programu Můj klub již MŠMT nebude zveřejňovat tabulky/seznamy
žádostí, s žadateli bude komunikovat přímo. Z toho důvodu nebude Ústředí na
žádosti „vidět“ a nebude tak již moci poskytovat žadatelům logistickou podporu,
upozorňovat na termíny apod.
- Registrace sportovního odddílu je dobrovolná, ale samozřejmě
registrován sportovní oddíl těžko obdrží např. dotaci z programu
Samozřejmě se naše činnost prolíná, a kolektiv MH je a může
volnočasovým i sportovním oddílem zároveň. Rejstřík Sporotvních

kdo nemá
Můj klub.
být např.
organizací,

sportovců a trenérů je se základními údaji přístupný na stránkách MŠMT. SH ČMS
má zaregistrováno cca 61 000 sportovců, které Ústředí ručně jednoho po druhém
zaregistrovalo. Jak a jakým způsobem bude tento rejstřík aktualizován není zatím
známo.
- Pojištění, za všechny organizace sdružené v ČRDM (sdružuje všechny organizace
pracující s mládeží) bylo v r. 2018 uplatněno celkem 975 událostí, nejvíce událostí se
v průměru posledních deseti let stalo v sobotu v červenci dítěti ve věku 10 -19 let a
jednalo se o „chirurgickou ránu“ :-). Průměrné odškodnění činí 2 800,-Kč.
- Jedná se o možnostech posílení volnočasové aktivity v práci s mládeží, jde i
možnosti čerpání dotací. Uvažuje se o zařazení uzlových štafet právě do této části
činnosti kolektivů MH
- Vznikl e-shop www.fanshophasicskysport.cz, lze si objednat sportovní zboží,
doplňky s vlastními jmény atd. s logem hasičského sportu, které e-shop používá na
základě licence od SH ČMS. Jinak je logo chráněno, ke komerčním účelům je nelze
používat!!
- Směrnice dorostu. Dotazníkového šetření se účastnila nadpoloviční většina
OOORM, Většina ze zúčastněných OORM se vyslovila pro zachování testů pro
kolektivy i jednotlivce (s úpravou hodnocení), pro zachování dvojboje v současné
podobě a pro zařazení ZPV dorostu do vyšších kol soutěže (kraj, MČR). Výsledky
vzešlé z tohoto dotazování budou zahrnuty do nové Směrnice soutěže dorostu. Tato
dozná velmi podstatných změn a stejně jako Směrnice hry Plamen bude rozdělena na
část volnočasovou a část sportovní. Začínají se nyní připravovat základní teze,
minimálně ročník 2019/2020 (a možná i další) zcela jistě proběhne ještě podle
původní směrnice.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští jednání 3. června

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Knínicích dne 3.6.2019
Zahájení: 18:00
Ukončení: 20:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová
Omluveni: Hajný
Neúčast: Janíček, Dvořáček
Jednáno o:
a) vyhodnocení jarních kol: OORM zhodnotila jarní kola soutěží hry Plamen a
dorostu. Z organizačního hlediska byly obě soutěže od pořadatelů z SDH Ostrov u M.
připraveny na velmi vysoké úrovni a v tomto ohledu proběhly bez problémů. OORM
vyslovuje poděkování pořadatelům za přípravu obou soutěží.
No obou soutěžích se ale vyskytly problémy ze strany sčítací komise, zajištěné
OORM. Došlo k několikanásobnému vyvěšování chybně zpracovaných výsledků a
následným protestům proti celkovým výsledkům soutěže ze strany vedoucích
kolektivů. Na soutěži dorostu došlo i k velmi nevybíravému verbálnímu napadení
hlavní rozhodčí jedním z vedoucích, hraničící s možností vyloučení celého kolektivu
ze soutěže za nesportovní chování vedoucího.
Došlo i k tomu, že v kategorii mladších žáků byla i v konečných výsledcích
vyhlášených na soutěži posléze objevena další chyba. Proti této ale již nebyl přímo na
soutěži podán protest. Směrnice hry Plamen neumožňují revizi výsledků soutěže po
jejím ukončení a výsledky i s touto chybou jsou tedy bohužel platné a konečné.
OORM přijímá plnou zodpovědnost za tyto problémy, ale je třeba si uvědomit, že
nikdo toto nedělá schválně. Dlouhá léta probíhalo zpracování výsledků bez problémů
a ač se to nezdá, vše začalo obyčejnou poruchou tiskárny. Sčítací komise poté
pracovala pod tlakem, aby na start dodala rozhodčím disciplín startovací listiny a
soutěž tak mohla začít Zde se stala ta první chyba, která svým řetězením v tabulkách
vyústila ve výše uvedené.
Budeme se snažit přijmout taková opatření, aby k dalším problémům v tomto směru
již nadále nedocházelo, a všem vedoucím i soutěžím se hluboce omlouváme.
Okresní liga dorostu nebyla v rámci jarního kola pořádána jako samostatná soutěž,
jen v pravidlech OLM/OLD bylo uvedeno že se výsledky jarního kola budou do OLD
započítávat. Toto byl rozdíl oproti OLM, kdy v rámci jarního kola hry Plamen byla
SDH Ostrov u M. uspořádána soutěž OLM s vydáním vlastního a samostatného OZ
této soutěže. Tyto skutečnosti zřejmě nebyly vedoucími správně pochopeny a ze
strany OORM s předstihem vysvětleny.

b) Setkání dorostu: Byl upřesněn termín letošního setkání dorostu, mělo by se
uskutečnit od 25. odpoledne do 29. října dopoledne opět ve Sloupu. OZ bude vydáno
a přihlášky se budou přijímat v průběhu prázdnin, poplatek za účast je navržen ve
stejné výši jako v minulých letech.
c) soutěž OLM Šošůvka: OORM souhlasí s posunutím začátku soutěže v Šošůvce
na 9:00h.
d) dotace z MŠMT: OSH po výzvě z ústředí v řádném termínu požádalo o dotace z
MŠMT, podle zpráv byly dotace schváleny. Nicméně k dnešnímu dni není známa
jejich výše ani podmínky jejich čerpání a příslušný Metodický list. Jakmile se tyto
údaje dozvíme a bude možnost dotace čerpat, vyvěsíme na web OORM. Je třeba jej
sledovat, termíny k příhlášení či vyúčtování jistě nebudou dlouhé.
e) různé: setkání OORM s vedoucími je plánováno na 20. září, školení vedoucích
mládeže na 1. a 2. listopadu. Termín vyhlášení OLM bude upřesněn v září.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští plánované jednání 2. září (možná změna vyhrazena)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 2. 9. 2019
Zahájení: 17:30
Ukončení: 20:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová, Janíček
Omluveni: Hajný
Neúčast: Dvořáček
Jednáno o:
a) Dotace z MŠMT. V OORM byly projednány žádosti o poskytnutí dotace z
MŠMT na MTZ a volnočasové aktivity kolektivů MH. V řádném termínu bylo dle
podmínek na mail OSH doručeno 9 žádostí v oblasti MTZ a 5 žádostí na
volnočasové aktivity. Žádosti byly projednány a s žadateli upřesněny položky, na
které lze dotaci požadovat – je nutné aby žadatelé správně četli a pochopili
Metodický pokyn k čerpání dotací a zejména jeho přílohy. Objem prostředků na MTZ
je dostačující na to, aby žádosti nemusely být kráceny, naopak žádosti na
volnočasové aktivity byly zkráceny o stejnou částku pro všechny žadatele.
OORm navrhuje VV OSH, aby byly poskytnuty dotace z MŠMT na MTZ kolektivů
MH pro tyto SDH:
Újezd u Kunštátu, Lysice, Bukovina, Velké Opatovice, Borotín, Doubravice n/S.,
Ostrov u Macochy, Šebetov, Bořitov.
Dotace na volnočasové aktivity kolektivů MH pro tyto SDH:
Ostrov u Macochy, Kotvrdovice, Bořitov, Olešná, Borotín.
b) Setkání s vedoucími: OORM projednala zabezpečení setkání s vedoucími, které
se dle plánu uskuteční v pátek 20. září od 18 hodin ve zbrojnici Bořitov. Je možná
účast max. dvou vedoucích z každého SDH.
c) Zahájení nového ročníku soutěží: OORM projednala a schválila OZ zahájení
nvého ročníku Hry Plamen a soutěže dorostu. Uskuteční se dle plánu 5. října v
Bořitově. Nově bude pro zdárný průběh požadována účast jednoho pomocného
rozhodčího z každého zúčastněného kolektivu, tak jak je to již na jarních kolech.
d) Setkání dorostu: OORM projednala a schválila průběh a zabezpečení setkání
dorostu, které se dle plánu uskuteční od 25. do 29. října v areálu ZŠ Sloup v M.K. O
setkání je jako každoročně velký zájem a kapacita je již naplněna.
e) Školení vedoucích: OORM projenala a schválila OZ školení vedoucích, uskutečné
se dle plánu ve dvou dnech - pátek a sobotu 1. a 2. listopadu ve zbrojnici Bořitov.
Oba dny noví zájemci a zájemci o zvýšení kvalifikace, jen v sobotu obnovy
kvalifikace.

f) Vyhlášení OLM. Předběžně projednáno zabezpečení vyhlášení výsledků OLM.
Uskuteční se v neděli 3. listopadu, zatím není zabezpečeno místo konání. Osloven
SDH Velké Opatovice, budeme jednat dále. Bude zajištěn program a ceny, vyhlášení
je určeno pro všechny účastníky OLM, nejen pro vítězné kolektivy.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští plánované jednání 30. září

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 30. 9. 2019
Zahájení: 17:30
Ukončení: 20:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová, Janíček,
Hajný
Omluveni: Dvořáček
Neúčast: ----Jednáno o:
a) setkání vedoucích s OORM: Setkání se účastnili vedoucí ze zhruba třetiny SDH,
pracujících s mládeží. Ze setkání vyplynuly id veoducích náměty, které OORM
projednala, zaujmula k nim své stanovisko a předkládá je k vyjádření VV OSH.
1. Vedoucími kritizován ´prodej alkoholu na akcích určených převážně dětem.
Pořadateli jednotlivých soutěží jsou SDH, OORM pořadatele upozorňuje že dle
platného zákona je prodej alkoholických nápojů vč. piva na akcích určených
převážně dětem (což soutěž MH bezpochyby splňuje) již několik let pod hrozbou
výrazných sankcí už několik let zakázán.
2. Startovné na soutěžích. Návrh vedoucích na stanovení poplatku za zařazení
soutěže do seriálu OLM, které by bylo příjmem OSH a určeno na výhry a zakončení
OLM ve výší 1000,-Kč za soutěž. OORM souhlasí s tímto návrhem a předkládá jej
VV k posouzení.
Návrh vedoucích na zavedení startovného na soutěžích okresních kol Plamen ve
výši 500,-Kč za kolektiv, které by bylo příjmem OSH a určených jako odměna
rozhodčím. OORM s návrhem nesouhlasí, odměny rozhodčím zájem o získání
kvalifikace rozhodčího nezvýší, navíc by byl pro OSH problém odměny z hlediska
účetnictví vyplácet. OORM ale jako odměnu rozhodčím navrhuje VV OSH z
prostředků OSH pro kvalifikované rozhodčí zakoupení oficiální červených polokošil
Rozhodčího dle stejnokrojového předpisu, za podmínky účasti na min. dvou
soutěžích MH.
3. Kontrola průkazek, disciplíny CTIF. Návrh vedoucích na lepší organizaci
kontroly čl. průkazů na jarních kolech. OORM bere na vědomí, průběh kontrol se
pokusí vyřešit. Nicméně od kontroly průkazů OORM neustoupí.
4. Návrh vedoucích na zrušení disciplín CTIF min. v kategorii mladších žáků.
Argument vedoucích, že ubývá dětí a tyto disc. při jejichž plnění je třeba 9 členů
znevýhodňuje menší kolektivy, které nemohou k jejich plnění nastoupit. OORM
nesouhlasí s tímto návrhem, po celou dobu své činnosti se snaží co nejvíce plnit
požadavky Směrnice soutěží. Kategorii starších lze doplnit mladšími, družstva

mladších která si např. nezapůjčí volné členy z jiného kolektivu a tedy nenastoupí k
plnění disciplín budou dle Směrnice ve výsledcích zařazena s příslušným počtem
bodů na další místo po posledním klasifikovaném družstvu. I družstva s nižším
počtem členů mohou na jarním kole plnit dvě disciplíny.
b) ZPV Bořitov: OORM projednala průběh příprav a zajištění podzimního kola
soutěží. Ze strany pořadatelského SDH je vše zajištěno. Pomocní rozhodčí budou
potřeba jen na soutěž žáků, na dorost již ne. Prezence dorostu na rozdíl od OZ začne
v cca 12:30. Je přihlášen až extrémní počet jednotlivců v dorostu, cca 108 a soutěž
bude probíhat do pozdních odpoledních hodin.
c) školení vedoucích: OORM projednala průběh a program školení vedoucích MH,
jeho náplň a okruhy které se budou školit. Ze setkání s vedoucícími nezazněl od
vedoucích žádný požadavek na zařazení některého tématu do školení.
d) OLD výsledky: Z důvodu zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí) a zrušení šesté
soutěže OORM rozhodla, že do výsledků OLD se bude započítávat všech 5
uskutečněných soutěží.
e) Vyhlášení OLM: Vyhlášení výsledků OLM a OLD se uskuteční v Sokolovně
Velké Opatovice v neděli 3. listopadu od 14 hodin. Bude zajištěn kulturní program a
zajištěny ceny pro první tři kolektivy a jednotlivce. Vyhlášení je ale určeno pro
všechny kolektivy a jednotlivce kteří se zúčastnili OLM a OLD.
f) Volby: V SH ČMS končí volební období, a budou se ustanovovat nové odborné
rady. OORM apeluje na vedoucí a jednotlivé SDH, aby svědomitě vybírali a
nominovali do nové OORM její budoucí členy, kteří budou pokračovat v práci s
našimi nástupci – mladými hasiči a jejich vedoucími.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští plánované jednání 25. listopadu

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 25. 11. 2019
Zahájení: 17:30
Ukončení: 20:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Habala, Veselý, Tesařová, Janíček
Omluveni: Dvořáček
Neúčast: Hajný
Jednáno o:
a) Jednání KORM 29./30.11. Hnanice, okr Znojmo. Jednání se účastní pouze vedoucí
OORM, a to jen v pátek a jen pokud mu to dovolí podmínky v zaměstnání. O termínu
se jednalo na jaře, od té doby se KORM nesešla a nebylo jisté zda se jednání
uskuteční. Proto s ním členové OORM nepočítali.
b) Přihlašování soutěží do OLM. Přihlášky se budou přijímat na formuláři Google do
31.1.2020, a to do 20:00. Vyhlášeno bude po jednání VV OSH, který musí určit
podmínky dle návrhů vzešlých z porady s vedoucími (viz zápis z minulého jednání
OORM)
c) Pořádání soutěží Plamen a dorost. OORM vyhlašuje přijímání přihlášek od
zájemců o pořádání jarního kola hry Plamen, dorostu a též podzimních kol obou
soutěží. Přihlášky přijímáme mailem na adrese OORM do 31.1. 2020 do 20:00.
Příspěvek na pořádání kol je stanoven VV OSH, jarní kola dohromady 20 000,-,
podzimní 15 000,-Kč. Pořadatel z příspěvku mj. zajišťuje kompletní přípravu a
rozměření tratí a disciplín, technické zabezpečení soutěže a stravu s pitným režimem
pro rozhodčí a štáb. Příspěvek je vyplacen na základě vystavení jedné faktury ze
strany SDH určené pro OSH.
d) Školení rozhodčích. OORM vyhlašuje školení pro zájemce o práci rozhodčího
soutěží mládeže a dorost, zároveň vyhlašuje i obnovu kvalifikace. Školení se pro
nové zájemce uskuteční odpoledne 27.března a v sobotu 28. března, obnovy jen v
sobotu 28.března. Místo bude upřesněno, pravděpodobně učebna územního odboru
HZS Blansko. Přihlášky do 2.3. 20:00 přes Google formulář.
e) Plán práce, rozpočet. OORM projednala a schválila plán práce a předpokládáný
rozpočet na úsek mládeže OSH Blansko. Jsou přílohou tohoto zápisu. Oboje může v
průbehu roku doznat změn vzhledem k volbám a nové OORM.

Vážení vedoucí, mladí hasiči.
Toto jednání OORM bylo poslední před jednáními Valných hromad sborů a
okrsků, kde si jejich členové zvolí nové výbory. Přejeme Vám, ať máte dobrou
ruku při výběru, ať se do vedení mládeže dostanou ti, kteří mají zájem mladou
generaci vést v duchu našich hasičských tradic a hesla Vlasti k ochraně,
bližnímu ku pomoci.
Vybírejte též vhodné zájemce a nominujte je pro práci v OORM. Je to práce
nevděčná, mnoho času zabírající, ale zároveň je za ní vidět spokojenost dětí a
jejich zájem o hasičinu.
Vážení vedoucí, s koncem volebního období končí v Radě mládeže i několik její
dlouholetých členů včetně vedoucího, kteří již v této práci pokračovat nebudou.
Děkujeme Vám za všechno, co jsme s Vámi za ta léta spolupráce vytvořili, jak
jsme společně a jen díky Vaší podpoře a práci povznesli práci s mládeží na
našem okrese na vyšší a kvalitnější úroveň. I nové Radě mládeže přejeme, ať
má v našem okrese stále dostatek zapálených členů pro tuto záslužnou práci.
DĚKUJEME.
zapsal: Jaroslav Ondráček vedoucí OORM
příští plánované jednání 7. února 2020

