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....Zpráva okresní rady mládeže za rok 2011

Vážení hasiči, hasičky, vážení hosté

Rada mládeže se v roce 2011 sešla Skrát a to na okresním sdružení v Ro.

- poprvé 7. března s tímto programem: informace o školení vedoucích 'mládeže
z 8.1.2011, příprava noční soutěže ve Volduchách, příprava druhé části soutěže
Plamen, soutěž požární ochrana očima dětí, příprava letních táborů, hodnocení
získávání odznaků odbornosti. Dále jsme se seznámili se zprávami z W a K RML.

9.4. bylo zasedání vedoucích ORML v Přibyslavi.

16. dubna jsme pořádali první noční soutěž pro děti v Sokolském kempu a okolí
lesa ve Volduchách za spolupráce Voldušských hasičů, rozhodčích, vedoucích
mládeže a členů VV OSHČMSv Rokycanech. Pro děti jsme připravili trať
dlouhou téměř tři km, kde se soutěžilo v hodu granátem na cíl, zdravovědě,
vázání uzlů, také ve znalosti technických prostředků, skákání v pytli, v hodu
míčky na cíl. Během plnění disciplín museli soutěžící najít písmena, ze kterých
v cíli složili heslo. Soutěže se zúčastnilo 62 dětí. V cíli na děti čekaly špekáčky
které si sami opékaly. Každý soutěžící si odnesl odměnu dle svého výběru.

4. května proběhlo jednání odborné rady mládeže KSHČMS. Zde se
projednávalo OZ krajského kola hry Plamen v Chodově a OZ dorostu
v Sokolově.

Na druhé schůzi ORML jsme se sešli 9.května. Hlavním bodem byla příprava
závěrečného kola hry Plamen ve Volduchách, kontrola připravenosti letních
táborů, zprávy W a KRML.

21.5. se konalo na fotbalovém hřišti ve Volduchách okresní kolo hry Plamen.
Jako první se umístilo družstvo Zbiroha, které zastupovalo okres Rokycany
v krajské soutěži v Chodově.

30.5. jsme se sešli na výjimečném jednání rady, kde bylo nutné projednat
dotace a rozhodčí na krajskou soutěž.

Ve dnech 10.-12.6. na krajské soutěži Plamen v Chodově si Zbirožští mladí
hasiči vedli za náš okres velice dobře. Na tuto soutěž jeli tito rozhodčí: Luboš
Chrz z Mlečic, Jarmila Baslová a Marcela Svobodová za Volduchy.


