Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2011
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a zároveň seznámil s činností rady mládeže, která se
scházela na pravidelných schůzkách dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán činnosti a
potřebné informace. S činností rady mládeže a docházkou jejich členů jsem spokojen.

Leden - postoupila VV OSH ke schválení kalendář soutěží MH
- návrh programu na školení vedoucích a instruktorů v Jánských Koupelích
- propagace soutěže Požární ochrana očima dětí

Únor - vypracování OZ a bližších pokynů a informací o školení vedoucích a rozhodčích
mládeže v Jánských Koupelích
- vypracování OZ na soutěž v disciplínách CTIF ( která je součástí hry Plamen)

Březen - ve spolupráci s UNO Olomouckého kraje proběhlo školení vedoucích a instruktorů
mládeže a školení rozhodčích mládeže v Janských Koupelích

Duben - zhodnocení školení vedoucích mládeže. Celková účast 64 vedoucích a všichni
vedoucí zkoušky udělali. Na zkoušky rozhodčích MH se přihlásilo celkem 5
rozhodčích, kteří obhajovali II stupěn , a zkoušky udělali. Žádný nový rozhodčí se
nepřihlásil. V současné době máme 81 vedoucích, 51 instruktorů a 2 činovníky.
Rozhodčích I stupně máme 5, a 29 rozhodčích II. stupně. Bohužel musím konstatovat,
že máme klesající počet rozhodčích. Na okresním kole hry Plamen se stále potýkáme
s nedostatkem kvalifikovaných rozhodčích.
- informace o republikovém setkání vedoucích okresních ORM v Přibyslavi
- zabezpečení soutěže CTIF ve Velkém Újezdě
- vypracování OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu

Květen - zhodnocení okresního kola hry Plamen ve Velkém Újezdě a okresního kola dorostu
v Trusovicích.
- celkem se zúčastnilo okresního kola 16 družstev starších a 19 družstev mladších
- postup na krajskou soutěž mládeže SDH Velký Újezd a SDH Nová Hradečná
- postup na krajskou soutěž dorostu - dorostenky a dorostenci SDH Náměšť,
jednotlivci dorostenci SDH Hlubočky a SDH Náměšť na Hané a jednotlivci
dorostenky SDH Hlubočky
- zajištění rozhodčích na krajskou soutěž mládeže a dorostu v Uhelné

Červen - zhodnocení krajské soutěže mládeže a dorostu
- postup jednotlivkyně dorostenky z SDH Hlubočky na republikové mistrovství
- rozdělení dotací MŠMT, vypracován a rozdán Metodický list
- vypracování OZ Olomoucký drak a poslání informací všem SDH i mimo okres Ol.

Srpen - zajištění soutěže Olomoucký drak (prostor, ceny, překážky, ozvučení, doprovodný
program, časomíra)
- dotace MTZ SDH (odevzdání vyúčtování)
- informace o průběhu ligy MH a místa vyhodnocení

Září - zhodnocení soutěže Olomoucký drak (přihlásilo se více závodníků z jiných okresů
než s okresu Olomouc což je veliká škoda)
- společné jednání ORM a vedení VV, kde se vedení VV zavázalo zajistit časomíru
v majetku OSH Ol. na soutěže MH, a zajištění komplexního změření časů. ORM nemá
možnosti a kapacity na toto zajištění.
- zajištění vyhodnocení ligy MH (ceny, poháry)
- ligy MH se celkem zúčastnilo 39 družstev mladších a 27 družstev starších
- vypracování OZ na branný závod ve Vésce
- odevzdání vyúčtování dotací MŠMT

Říjen -

zhodnocení branného závodu ve Vésce
branného závodu se zůčastnilo 26 hlídek mladších a 31 hlídek starších
vypracovány návrhy předběžných termínů soutěží mládeže pro příští rok
vypracování požadavků ORM na VV OSH okresu Ol.

Listopad - vyjádření k návrhům medaile „ Za zásluhy o výchovu“
- plán činnosti na rok 2011
- obhajoba 2 rozhodčích mládeže I stupně v Bílých Poličanech

Závěrem mi dovolte poděkovat členům Odborné rady mládeže za jejich činnost.
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