ZPRÁVA o člNNosTloRM PRAcHATlcE zA RoK 2020
Dobrý den dámy a pánové, Váženésestry hasičky, vážení bratři hasiči, milí
hosté.
DoVolte mi, abych Vám předložiI zpráVu oRM za rck2o2o.

odborná řadá mládeže V uplynulém období pracovala V devítičlennémsloženíspolusjedním
hlasem poradním.
Vedoucí odborné rady| 50ukUpová Valerie sDH Netolice. Členové:Tremmelová Libuše (sDH
Vitějovice) Zaunmúller VáclaV (sDH Žernovice) Študlar Marek (sDH TVrzice) Jiráň lan (sDH
Prachatice) Tesař František (sDH chroboly) Ferusová Markéta (sDH chroboly) samková
Markéta (sDH Vlachovo Březí) Mikeš František (SDH Ktiš )Rokůsek František ml. (sDH
Volary),

Vroce 2020 se oRM sešla celkem třikrát, Na schůzích této rady se neřešila jen otázka

dětských soutěží,ale celková práce na úseku mládeže, Jedním z úkolůrady byla například
příprava vedoucích a in§truktorů pro práci 5 mládeží, ale i hospodařenís dotacemi od MŠMT.
Rada se často zabýVala problémem covid 19, který stěžoval veškerou or8anizaci iVoblasti
mládeže.

V našem okrese V íoce 2020 bylo re8istrovahých 25 kolektivů mladých hasičů,z toho se ].5
kolektivů účastnípostupovésoutěže hry Plamen, celkem máme 646 mladých hasičů,což je o
17 dětívíce než V přešlémroce,

ohledně Dotací MTz od MŠMT.odborná rada mládeže 9,6.2020 navrhla pěti sborům
dotaci MŠMT MTz, Těmi bylyi svatá Maří, Vlachovo Březí, Netolice, HrabiceÁDub. Výkonný
Výbor na pozdějšíschůzityto návrhy schválil. Všichni jmenovaní, kteřídotaci obdrželi řádně a
Včas dodali potřebné doklady k Vyúčtování,

Ve dnech 23.

-

24, května oRM ve spolup.áci ssDH svatá Maří, s obcí svatá Maří a s
městem Vimperk naplánovala jarní kolo Hry Plamem, ZdůVodůpandemie covid se Však

soutěž nekonala.

Pívníčást setkání mládeže se uskutečnila 27. června na městském stadionu Ve Vimperku,
celou akci technicky zaiišťovaIo sDH svatá Maří a oRM.
Setkání 5e zúčastnilo 60 účastníků(z toho 15 dospělých a 45 dětí ve Věku 13 - 18 let).
Zúčastnilase mládež z sDH svatá Maří, Budilov, Čkvně, Vitějovice, Žernovice a Tvrzice.
Na akci byl pozván lvan Pěnča ml, z sDH Hoštice u Volyně, který dorost seznámil s technikami

a rozcvičováním.Naučil je, jak si připravit materiáI, a prozradil VychytáVky, jak
nejrychleji zaběhnout 100 m 5 překážkami a štafetu 4x1o0 metrů, Pro dorostence (muže)
připravil iukázku běhu se žebřikem na překážku domeček. jako Volnočasová aktivita byly
připraVeny dílničky.
běhu

-

2s.července
8.srpna probíhala letní škola instruktorů v Malých svatoňovicích na
Turnovsku. Z našeho okresu se zúčastnilicelkem 4 účastníci.Patrik Pánek z sDH Vitějovice,
ondřejTalafoUs z sDH staré Prachatice, Milan Dej a Pavel VáVra z sDH Lažiště,
Školenívedoucích a řozhodčích mládeže spolu s 2. setkáním mládeže se konalo 22. srpna v
Tvrzicích,
Školenísezúčastnilo celkem 52 osob Včetně školitelů a hostů z sDH zliV (okres ČB)
Všichni přítomní úspěšnézískali či obnovili kvalifikace. 4 nově získali kvalifikac; rozhodči, 4 ji
obnovili, 8 nově Získalo kvalifikaci Vedoucí lll,, 14 ji obnovilo,j 9 noVě získalo kvalifikaci
Vedoucíll,; a 20 ji obnovilo,

Ve spolupráci s sDH Ktiš a obcí Ktiš Zor8anizovalá oRM 10, řúná podzimní kolo hry Plamen.
Jeden den před zahájením musela být soutěž naVzdorY pandemii covid zrušena,

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členůmORM za jejich práci. A ještě patří také
velké dík a poděkování všem zmiňovaným sborum a obcím, kteří se podileli na organizaci
akcí pro mladé hasiče,

Děkuji za pozornost,

