Zpráva úseku mládeže OSH Opava
za rok 2018

Tato zpráva je předkládaná na Poradě vedoucích SDH okresu Opava dne 25.8.2018
v Malých Hošticích.
Okresní odborná rada mládeže pracuje v roce 2018 dle plánu práce schváleného
v listopadu 2017. Práce OORM spočívala především v přípravě a průběhu soutěží
mladých hasičů ve hře Plamen, celoroční činnosti dorostu, soutěži o Putovní pohár
Starosty OSH Opava, rozdělování dotací z MŠMT, školení vedoucích a instruktorů
kolektivů mladých hasičů, organizací okresního plesu a přípravě festivalu přípravek.
OORM pracovala v roce 2018 v tomto složení: Černohorský Aleš jako vedoucí
OORM, Vybrančík Bohumil, Smolka Martin – do konce května 2018, Kantor
Ladislav, Glabazňa Petr, Krayzel Jakub, Cyrus Pavel, Křesťan Martin, Dubový
Radim a Durlák Jan . Na posledním jednání OORM byli navrženi za členy Pretsch
Adam, Hilšer Jakub a Národová Lenka. Tito členové byli v červnu 2018 schválení VV
OSH Opava.
V roce 2018 máme celkem 73 registrovaných kolektivů mladých hasičů s počtem
1628 dětí.
Rok 2018 jsme začali již tradičně plesem. V tomto roce se konal v kulturním sále v
Těškovicích 27.1. 2018. Tato akce si našla své příznivce a opět jsme zaplnili celý sál.
Přišlo nás zase přes 100. Na tomto plese jsme opět vybírali na odd. Neonatologie
FNsP Ostrava a podařilo se nám vybrat částku 13.000,-, kterou jsme v květnu předali.
První velkou sportovní akci v našem okrese bylo Okresní kolo Plamen, které se konalo
19. 5. 2018 poprvé v Hněvošicích. Této soutěže se zúčastnilo celkem 10 mladších a
15
starších družstev. Nejlépe se v mladší kategorii vedlo žákům z Hněvošic,
2.
místo obsadili Dolní Životice a 3. skončili Štěpánkovice. V kategorii
starší
1. příčku ovládlo družstvo z Borové před Velkými Hošticemi a Svobodou.
Borová a Velké Hoštice postoupili na Krajské
kolo do Českého Těšína kde se
umístili na 6. místě Borová a na 10.místě Velké Hoštice.
O den později se konalo Okresní kolo Dorostu opět v Hněvišicích. Tohoto klání se
účastnila 4 družstva dorostenců, 1 družstvo dorostenek a 7 smíšená. Dále se na této
soutěži představili jednotlivci v 6 kategoriích. A to 11 mladší, 10 středních, 6 starší
jednotlivkyně a 3 mladších, 16 středních a 10 starších jednotlivců. V družstvech se
nejlépe vedlo klukům z Kobeřic, kteří vyhráli a postoupili na Krajské kolo do Českého
Těšína, kde se umístili na 3. místě. U děvčat 1. místo obsadily holky z Těškovic, které
také postoupili na Krajské kolo kde obsadili 4.místo. V jednotlivcích se na prvních
místech umístili tito závodníci: Mladší dorky – Hořčičková Karolína (Markvartovice),
střední dorky – Magerová Karolína (Komárov), starší dorky – Baladová Nikol
(Bobrovníky), Mladší dorci – Němec Filip (Kyjovice), Střední dorci – Klapetek Filip
(Borová) a Starší dorci – Adamec Lukáš (Komárov). Na Krajském kole děvčata
obsadila 2.místo Nikol Baladová, 3.místo Karolína Magerová a 1.místo Karolína
Hořčičková a na Mistroství ČR v Plzni obsadila celkové 8.místo.

U dorostencu krajské kolo dopadlo takto: Klapetek Filip (5.místo), Adamec Lukáš
(2.místo) a Němec Filip Krajské kolo vyhrál a na Mistroství ČR v Plzni obsadil
celkové 6.místo.

27.května 2018 jsme pořádali společně s Krajským sdružením hasičů již 7.ročník
Globus cupu poprvé na stadionu TJ Sokol Opava. Tato soutěž si našla své obdivovatelé
nejen mimo území Moravskoslezského kraje ale dokonce i mimo území ČR. Celkem
jsme přivítali 209 jednotlivců. Během této soutěže bylo rozdáno 3x I. výkonnostní třída,
6x II.výkonnostní třída, a 22x III. výkonnostní třída. Musím poděkovat především firmě
Globus Opava, rozhodčím a všem, kteří se na této soutěži nějakým způsobem podíleli.

Největší soutěž, kterou OSH Opava organizuje je Pohár starosty OSH Opava. V tomto
roce se konal 23.6.2017 v Hlavnici. Na tuto akci mají právo postoupit jen ty družstva,
které se umístila v ligách mladých hasičů našeho okresu na předních příčkách.
V letošním roce se této soutěže účastnilo 15 mladších a 16 starších družstev. Nejlépe
se vedlo v mladší kategorii Štěpánkovicím, které zvítězily před Dolními Životicemi a
Kravařemi. Ve starší kategorii se nejlépe vedlo Velkým Hošticím, druhé byli
BBohuslavice a třetí Těškovice. Všechna tato družstva nás budou reprezentovat na
Poháru starosty KSH MSK 1.9.2017 v Holčovicích.
Vy, kteří jste mne poslouchali, jste určitě zjistili, že jsem nehovořil o lize mladých
hasičů. Ligy jsme rozdělili na 4 a každá má svá pravidla a svůj štáb. Výsledky jsou
dle pravidel odevzdávaná na OSH Opava a zveřejňována na našich stránkách.
Podzimní část Okresního kola Dorostu nás čeká 14.10.2018 a budeme pořádat
společně s SDH Kyjovicemi.
V měsíci říjnu budeme pořádat školení vedoucích a instruktorů mládeže. Školení se
koná dne 20. a 21.10.2018 v ÚHŠ J.Koupele.
Na závěr mi dovolte tady na tomto místě veřejně poděkovat aktivním členům OORM,
organizátorům soutěží pro mladé hasiče, rozhodčím kteří se podíleli na hladkém
průběhu soutěží a kteří nás reprezentovali ve vyšších kolech.
Dovolte, aby moje poděkování bylo určeno i Vám, kteří vytváříte dobré podmínky pro
práci s dětmi. Do dalšího období Vám všem, kteří pracují nebo pomáhají s výchovou
dětí v rámci SH ČMS přeji hodně zdraví, štěstí a pevných nervů.

Děkuji za pozornost a do dalšího dnešního jednání Vám přeji hodně porozumění a
pochopení.

Černohorský Aleš, vedoucí OORM při OSH Opava
25.08.2018, M. Hoštice

