
Zpráva okresní rady mládeže za rok 2012

Vážení hasiči, hasičky,  vážení hosté 

dovolte mně abych vás seznámila s prací  okresní rady mládeže 

Rada mládeže se v roce 2012 sešla 7krát na jednáních na okresním 
sdružení v Rokycanech a  4 krát na soutěžích.

- poprvé 25.ledna  jsme projednali soutěž ve Zbiroze. Informace o 
zajištění prostor na  soutěž v pexesu podal p. Miloš Svoboda, připravily 
jsme pravidla soutěže, zapisovatelkami soutěže byly určeny p.Andělová 
Ivana z SDH Zbiroh a p. Frostová Šárka z SDH CHeznovice , o  ukládání 
dat do počítače se postará     p. Pecháček Jan st., občerstvení zajistí p. 
Baslová Jarmila st. a o vydání se postarají  členové z SDH Zbiroh. 
Diplomy pro děti připraví p.Pecháček  Jan st. a p. Andělová se ujme 
prezence a pravidel  soutěže.

 28.ledna  proběhla soutěž v pexesu ve Zbiroze, kam se sjelo celkem 
50 dětí ze sborů dobrovolných hasičů Hůrky, Křiše, Strašice, Volduchy a 
Zbiroh.  Soutěž byla rozdělena do tří věkových skupin a to na starší, 
mladší a přípravky.  Všechny děti byly odměněny a navíc jsme ocenili 
první tři místa. Ze starších první místo obsadila – Tereza Falátová  SDH 
Hůrky, druhé místo – Michal Radošovský SDH Kříše, třetí místo Barbora 
Ivasienková Hůrky. Mladší první  Kateřina  Ivasienková SDH Hůrky, druhá 
Simona Rothová SDH Hůrky a třetí Václav Srb SDH Zbiroh a v přípravce 
byla první Anna Ivasienková SDH Hůrky, druhý Martin Roth SDH Hůrky, 
třetí Jan Senčák SDH Strašice.

Další rada mládeže se sešla 19.března , kdy se připravovala  noční 
soutěž, okresní Plamen a krajská soutěž dorostu, dále se zajišťovala 
nominace rozhodčích na soutěže. Hodnotilo se i plnění odznaků 
odborností.

14 . dubna jsme se sjeli do sokolského areálu ve Stupně   kde se 
uskutečnila  noční soutěž.  Na  této soutěži se plnily  tito discipliny: 
hod granátem, zdravověda, uzle, technické prostředky, lano a skákání 
v pytli a na závěr děti skládali heslo z písmen, které po trase našly. 
Přijelo  79  dětí a 46 dospělých. Celkem startovalo 35 družstev všechny 
děti dostali občerstvení a drobné upominkové předměty Tuto soutěž 



zabezpečovali hasiči z Křiš a patří dík jim, rozhodčím  a  všem , co 
obětovali večer a noc strávenou v hezkém prostředí sokolského 
Stupenského areálu.

23.dubna jsme na radě  zkonzultovali noční soutěž, probrali zprávy 
z KRM  a VV a připravili jsme propozice k zabezpečení okresního kola 
hry Plamen na Břasích. Zajistili jsme jednání se starostou OÚ Břasy  Ing. 
Janem Špilarem, se kterým jsem projednala soutěž Plamen. 
V   dotacích  nám bylo přiděleno 45OO .- Kč, tuto částku jsme přidělili 
do sboru dobrovolných hasičů v Hůrkách. 
Proběhla příprava  na krajský dorost, který měl na starost náš okres a 
domlouvalo  se školení vedoucích a rozhodčích.

30.dubna jsem společně s paní Sedláčkovou a p .Vaindlem  vyhodnotily 
soutěž Požární ochrana očima dětí a ještě ten den jsme poslali výkresy 
na kraj k dalšímu vyhodnocení. Já s  p. Sedláčkovou jsme navštívily 
školu na Jižním předměstí  pro postižené děti, kde jsme předaly 
společenskou hru, diplom a drobné věci pro děti, které společně 
nakreslily velký výkres o hasičích.

19.května proběhla okresní soutěž Plamen pod záštitou OÚ Břasy a 
pořadatelem bylo SDH KŘIŠE a SDH Břasy.  Soutěž se vydařila, ceny 
věnoval starosta OÚ Břasy pan Ing. Jan Špilar  a  poháry s diplomy 
zajistilo OSH Rokycany Byli oceněni všechna družstva i někteří 
jednotlivci. Na prvním místě ve starší kategorii se umístily Volduchy, 
druhý Zbiroh, třetí KŘÍŠE, čtvrté  Přívětice  a páté Strašice. V mladší 
kategorii: 1.Zbiroh,  2.Volduchy,  3.Zbiroh II.

4.června jsme  na ORM probíraly organizační zabezpečení krajského 
dorostu který se konal   9. Června.  Za náš okres  se zůčastní družstvo 
z Těškova, kteří jediní mají dorost. Velitelem soutěže byl jmenován 
pan Jan Pecháček   z SDH Bujesily  namísto nemocného p.  Luboše 
CHrze  z SDH Mlečic. Na krajské kolo Plamene  pojede družstvo z  
Volduch , ale pouze starší a to 15. až 17 .června. Obě tyto krajské 
soutěže jsou na stadionu Plzen – Škvrnany.                    23.června je 
soutěž v přípravkách a to v CHotěšově , kde nás bude reprezentovat 
družstvo  soptíků z Němčovic  a Radnic.



V pátek 8 .června v odpoledních hodinách se sjeli rozhodčí 
z rok.okresu spolu s technickou četou z Mirošova a  Těškova, aby se 
připravili  překážky  a vyměřili jednotlivé disciplíny za pomoci 
rozhodčích z kraje bylo vše večer připraveno. V sobotu proběhla krajská 
soutěž dorostu. I přesto, že se o této soutěži již mluvilo na minulém 
zasedání starostů, tak jsme měli problémy se zajištěním technické čety 
a rozhodčích. Za náš okres na této soutěži rozhodovali: pan Drobička 
Ladislav, Jančík Václav, Ježek Jiří, Šubrt Zdeněk, Svobodová Marcela, 
Baslová Jarmila ml., Baslová Jarmila st.. Z rodinných důvodů byl 
omluven pan Pecháček Jan.  Dovolte mi jen připomenout, že na našem 
okrese máme podstatně více rozhodčích, kteří sice mají zkoušky, ale 
vyšších souteží se nezúčastňují.

Na krajském Plameni ve dnech 15-17.června  se  za Rokycanský okres 
zúčastnilo družstvo starších z Volduch a tito rozhodčí: J.Baslová st a 
ml., Marcela Svobodová, Ladislav  Drobička, Václav Jančík, Zdeněk 
Šubrt, Jitka Strnadová a Iveta Šůchová. 

Poděkování za zdárný průběh soutěže patří všem soutěžícím, 
rozhodčím, technické četě, sponzorům a všem co se soutěží měli co 
společného.                 Až na přejezdy kvůli stravování a ubytování 
rozhodčích na podlaze v šatnách se soutěž vydařila.

23.června jsem se zúčastnila vyhodnocení soutěže těch nejmladších 
soptíčků  z mateřských škol v CHotěšově v klášteře. Za náš okres tam 
byly dětičky z Němčovic a Radnic pod vedením p.Feršmana. Sjelo se 
devět týmů z Plzenského kraje a to  NĚMČOVICE - RADNICE,  PLZEN 24 
MŠ ,LUŽANY, NOVÝ PAŘEZOV, DOMAŽLICE, BĚLÁ NAD RADBUZOU, 
KYDLINY, KRALOVICE A ŠVIHOV. Celkem 109 dětí a30 dospělých. Diváků 
tam bylo hodně a je vidět, že  o  nejmladší generaci je zájem. Děti 
byly všechny odměněny, ceny dodalo krajské sdružení a já jsem 
nechtěla jet na tuto soutěž s prázdnou a tak jsem všem soutěžícím 
upekla linecké medaile s velkou čokoládovou jedničkou. Byla to hezká 
soutěža  v ten samý  den zde  bylo také předávání cen soutěžícím  ze 
soutěže Požární ochrana  očima  dětí  protože se nedostavila slečna 
Tereza Šlapáková ze  ZŠ  KARLA VOKÁČE Strašic , byla jsem pověřena 
ocenění předat ve škole.



4.července jsem se vydala na kontrolu táborů Zbiroha a Strašic u 
Berounky. Tábory byly v pořádku a neshledala jsem žádné závady. 

10.září jsme  se sešli poprvé po prázdninách, připravovali jsem OZ 
zahajovacího kola HRY Plamen v Hůrkách. Dohodl se termín školení 
vedoucích  které proběhne 19 a20 října školit bude p.Vídršperková 
Renata Zhodnotili jsme krajské kolo Plamene a dorostu. 

6.října  se v Hůrkách na zahajovacím kole hry Plamen sešly družstva 
z Hůrek, Křiš, Přívětic, Strašic, Volduch a Zbiroha. V kategorii mladších 
se umístil první Zbiroh A, 2. Volduchy, 3. Hůrky, 4.Volduchy B, 
5.Strašice, 6.Zbiroh B.                  Starší: 1. Volduchy, 2. Hůrky, 3.,Křiše 
A, 4. Přivětice, 5. A 6. Zbiroh a 7.Křiše B.  Jako přípravka  první místo 
Hůrky.                                                                        Mimo branného 
závodu se soutěžilo i ve štafetě požárních dvojic. Počasí se velice 
vydařilo a přítomní diváci a hosté nám pochválili dění soutěže. Tímto 
bych  chtěla poděkovat Hůreckým hasičům za přípravu a zdárný průběh 
soutěže, rozhodčím a všem, kteří se na této soutěži podíleli.   

29.října jsme  na poslední letošní radě  jsme připravili plán práce na 
rok 2013 a projednali OZ první soutěže v příštím roce, která se bude 
konat ve Volduchách 19.1.  od 8:30 hod a jedná se o soutěž v pexesu.

Na závěr bych chtěla poděkovat  všem, kteří v radě mládeže celoročně 
pracovali, Křišským  a Hůreckým hasičům za zdařilý průběh soutěží, 
Voldušským  dětem za reprezentaci na Kraji, taktéž všem rozhodčím 
mládeže i dospělých a  členům VV kteří pomáhali při všech našich 
soutěžích   zejména p.Věře Sedláčkové, p.Šárce Frostové, starostovi p. 
Miroslavu Frostovi, p. Milošovi Svobodovi, p.Janu Pecháčkovi, p.Láďovi 
Drobičkovi a  Michalovi Štědrému za vynikající spolupráci při soutěžích 
a všem, kteří pomáhají při výchově mladé generace.



Dovolte mě popřát  vám i vašim sborům šťastné prožití blížících se 
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. 


