
ZPRÁVA 
O činnosti okresní odborné rady mládeže Plzeň – sever, předložená shromáždění delegátů 

sborů dobrovolných hasičů v Horní Bělé  21. listopadu 2015. 

  
Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. 

 

Dovolte mi abych Vás z pověření okresní odborné rady mládeže, seznámil se zprávou 

o činnosti na úseku mládeže našeho okresu v uplynulém roce. 

 

V březnu letošního roku proběhlo v kulturním domě v Oboře shromáždění vedoucích 

mladých hasičů a dorostu našeho okresu. Na tomto shromáždění byla zvolena nová 

okresní odborná rada mládeže ve složení Lucie Slachová SDH Horní Hradiště, Kateřina 

Müllerová SDH Obora, Barbora Saková SDH Úněšov, Jana Češková SDH Kožlany, Eva 

Jägerová SDH Tlučná, Václav Opatrný SDH Žichlice, Tomáš Polcar SDH Horní Bělá, Jan 

Suchý SDH Ledce, Vítězslav Genttner SDH Nevřeň, Kamil Hanus SDH Manětín a 

Jaroslav Frána SDH Všeruby. V nové sestavě má ORM za sebou deset měsíců činnosti 

myslím že za tu dobu měli i nováčci  možnost se řádně rozkoukat  a zjistit že práce je pro 

všechny členy rady dostatek a nyní se již všichni budou plně podílet na činnosti této rady. 

 

V uplynulém roce OORM pořádala jako již tradičně školení pro vedoucí mladých 

hasičů a dorostu, okresní kolo hry Plamen, Memoriál Vendulky Fránové, slavnostní 

setkání mladých hasičů a spolupracovala na organizaci jednotlivých soutěží POORM. 

Mimo tyto akce jsme se stali pořadateli krajské soutěže dorostu a v podstatě i krajského 

kola hry Plamen. Tyto soutěže jsme pořádali díky nezodpovědnosti funkcionářů okresních 

sdružení která odmítla soutěže pořádat dle rozpisu krajských soutěží který je platný již od 

roku 2004.  

Z tohoto místa bych chtěl poděkovat SDH Obora a Chrást za spolupráci při 

organizování školení vedoucích. SDH Trnová a Chrást za zajištění okresních kol hry 

Plamen. HZS Plzeňského kraje za poskytnutí prostor a pomoc při zajištění Memoriálu 

Vendulky Fránové a zajištění krajského kola dorostu. SDH Manětín za pomoc při zajištění 

setkání mladých hasičů. A ještě jedno poděkování do Trnové, kde se podařilo zajistit 

krajské kolo hry Plamen. Poděkování samozřejmě patří i všem jedenácti sborům které 

pořádají soutěže poháru OORM.  

Poděkování patří SDH Horní Bělá, Manětín, Úněšov a Žebnice za reprezentaci 

našeho okresu nejen na krajských soutěžích ale i na mistrovství republiky.  

 

Jsem přesvědčen, že každý koho zajímají výsledky soutěží si je již zjistil z mnoha 

dostupných zdrojů, proto vás jimi nebudu zatěžovat. Takže pouze několik statistických 

čísel. 

V současné době je u našeho OSH registrováno 33 kolektivů mladých hasičů ve 

kterých pracuje více než osmdesát družstev pod vedením 142 vedoucích s platnou 

kvalifikací. Z tohoto počtu má 70 vedoucích III. kvalifikační stupeň minimum rovněž 70 

vedoucích má II. kvalifikační stupeň Vedoucí. I. kvalifikační stupeň mají v současné době 

dva vedoucí. Každý registrovaný kolektiv má v současné době minimálně jednoho 

vedoucího s platnou kvalifikací.  



Všem vedoucím bych chtěl za jejich obětavou práci poděkovat, dobře si uvědomuji 

kolik času a úsilí tato práce obnáší.  

 

Do hry Plamen případně celoroční činnosti dorostu zapojeno 21 kolektivů se třemi 

družstvy dorostu, sedmnácti družstvy starších žáků a dvaceti sedmi družstvy v mladší 

kategorii. Z toho plyne že v postupových soutěžích se počty družstev ustálily a příliš se 

nemění.  

Nárůst družstev jsme v uplynulém roce opět zaznamenaly v soutěžích poháru OORM. 

V průběhu 13. ročníku se soutěží zúčastnilo  celkem 92 družstev, což čítá téměř 580 

mladých hasičů. 

 

   Největší slabinou našich soutěží zůstávají rozhodčí jejich počet se sice v posledních 

letech minimálně na okresních kolech zvýšil, bohužel ale ne všichni mají pro toto 

rozhodování dostatečnou kvalifikaci. Přičemž kvalifikací ani tak nemyslím odbornost 

rozhodčího ale spíš zkušenosti a zodpovědnost dodržovat pravidla.  

I přesto bych chtěl poděkovat všem kteří se soutěží jako rozhodčí účastní bez jejich 

pomoci by to opravdu nešlo. 

 

 

Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. 

 

Závěrem bych chtěl rovněž poděkovat všem sborům dobrovolných hasičů, které ve 

svých řadách práci s mládeží podporují.  

Děkuji vám za pozornost se kterou jste mou zprávu vyslechli, pokud jste v ní cokoli 

postrádali máte možnost vyjádřit se v diskusi. 

 

         Jaroslav Frána 

           náměstek starostky OSH PS 

 

 


