
Zpráva odborné rady mládeže OSH Rokycany za rok 2014 
 
Vážené hasičky, vážení hosté, dovolte mě, abych vás seznámila s činností ORM v Rokycanech 
v letošním roce. 
Rada mládeže se v letošním roce sešla 7x, na radu dochází v průměru 12 vedoucích. 
První termín  konání odborné rady byl 27. ledna. Rozplánovali jsme tři soutěže – člověče 
nezlob se 22. února – DDM Rokycany, pexeso 8. března ve Stupně v Prokopcovně a noční 
soutěž ve strašicích. Jsou to soutěže pro všechny sbory dobrovolných hasičů na našem 
okrese. Dále byl stanoven termín okresního kola hry Plamen na 17. května ve Lhotě pod 
Radčem. Také byla podána informace o čerpání dotace Pk, která je určena zejména pro 
mladé hasiče – byl zakoupen přetlakový ventil na soutěže MH, nůžkové stany, kopírka, 
kladiny a bariéry. Informovala jsem vedoucí o změnách v pojištění členů SH ČMS, o krajské 
radě a o celostátních soutěžích. 
 
Následující jednání, které proběhlo 10. března jsme hodnotili soutěže – člověče nezlob se se 
nekonalo 22. února pro velkou nemocnost rozhodčích, ale i dětí, proto se spojilo s pexesem 
ve Stupně 8. března. Každé dítě si vybralo cenu a děti na prvních třech místech dostaly 
diplomy a ceny. Svačina dětem chutnala a byly rády, že místo párků byla sekaná a obložené 
housky. V tento den dostaly všechny přítomné ženy malou sladkou pozornost. Po technické 
stránce bylo vše dobře zajištěno, postaral se o to SDH Kříše. 
 Každoročně probíhá ve spolupráci s HZS Rokycany soutěž Požární ochrana očima dětí, také 
letos se zúčastnilo hodně dětí. Tuto soutěž jsme hodnotili s vedoucím rady prevence. 
12. dubna se konala noční soutěž ve Strašicích noční soutěž, nutné je připomenout písemný 
souhlas rodičů. Na této soutěži probíhaly discipliny hod granátem, zdravověda, uzle, 
technické prostředky, přechod po laně a skákání v pytli.  
 
Další jednání bylo 28. dubna. Na programu bylo zhodnocení noční soutěže  příprava hry 
Plamen ve Lhotě pod Radčem, zvolení zástupce ORM po dobu nemoci vedoucí ORM. Byl 
zvolen Petr Traxler. Noční soutěž proběhla ve Strašicích 12. dubna, byla se strany SDH Strašic 
dobře zajištěna. Dále byly podány informace z VV. 
 
Na jednání rady 25. června bylo zhodnoceno jarní kolo hr Plamen, které proběhlo 17. května 
ve spolupráci s OÚ a s dobrovolnými hasiči ve Lhotě pod Radčem. Náš okres mělo 
reprezentovat družstvo ze Zbiroha, ale to odmítlo na kraj jet a proto za náš okres na krajskou 
soutěž jelo družstvo z Němčovic, které obsadilo 3. místo. Bylo rozdělení dotací z MŠMT – na 
materiálně technické zásobování sborů s mladými hasiči – rozdělení mezi sbory Zbiroh, 
Němčovice, Lhota pod Radčem a Mirošov. Jelikož družstvo, které vyhrálo se nezúčastnilo 
krajské soutěže, vylo pro další roky navrženo a schváleno, že vítězné družstvo okresního kola 
hry Plamen seč zúčastní krajského kola Plamen, v opačném případě ztrácí nárok na dotace 
přidělené ORM. 
 
Září – dne 1. září jsme projednali kontrolu na LT, která neproběhla. V letošním roce 
nepožádal žádný sbor o dotaci na tábor. Proběhla příprava OZ na podzimní kolo hr Plamen, 
které bude 25. října v Bujesilích. Naplánovali jsem školení vedoucích MH. Přivítali jsme nový 
akční sbor, je to SDH Kařez. 
 



Dne 15. října jsme na radě zhodnotili OZ Plamen podzimní část, proběhlo rozlosování 
družstev. Upřesnili se rozhodčí na discipliny. Bylo navrženo a schváleno nové složení ORM a 
na závěr schůze bylo provedeno proškolení vedoucích. Další školení proběhneš 14. a15. 
listopadu. 
 
Další radu mládeže jsme měli 10. listopadu. Zhodnotili jsme první část Plamene – branný 
závod, předala jsem vedoucím diplomy za umístění kolektivů a připravil se plán práce na 
příští rok. Závěrem jsem přítomným poděkovala za celoroční činnost. 
 
Dne 14. a 15. listopadu proběhlo školení vedoucích mládeže , proškolilo se 18 vedoucích, 
kteří složili písemné a ústní zkoušky. V příštím roce počítáme s proškolením nových 
vedoucích pro děti. 
 
Kdo jezdí na soutěže, ten ví, jaká je s organizací soutěží práce a mě dovolte poděkovat OÚ 
Břasy za zapůjčení Prokopcovny ve Stupně a SDK Kříše za zajištění stravy a technického 
zázemí při soutěžích pexeso a člověče nezlob se, OÚ a SDH Lhota pod Radčem, OÚ a SDH 
Strašice za pomoc organizování noční soutěže, OÚ a SDH Bujesily za pomoc při soutěži 
Plamen – branný závod. Touto cestou děkuji všem rozhodčím, kteří pomáhali při všech 
soutěžích, radě mládeže, vedoucím, výkonnému výboru a všem, co se podíleli na soutěžích 
v letošním roce.  
 
Na závěr bych vám i vašim rodinám chtěla popřát klidné prožití nadcházejícího adventu, 
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku. 
 
 
 
 
 


