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Zpráva ORM za rok 2013 
 

Členská základna mládeže k 31.12.2013 na našem okrese sestávala ze 759 
členů do 18 let, z toho je 32 ve věku do 5 let, 542 od 6 do 14 let a 185 od 15 
do 18.let. Oproti předešlému roku došlo k poklesu členské základny mládeže 
o 82 členů. Je to dáno velkou obměnou v kolektivech dětí, to ale neznamená 
že by činnost na úseku mládeže upadala a spíše opak je pravdou. Ve spoustě 
kolektivů je znát zlepšování výsledků, ke sborům kde práce s mládeží je již 
dlouhodobě na vysoké úrovni, např. Rokytnice v O.h., Bystré, Olešnice 
v O.h , Ledce, přibývají další sbory jako Olešnice u Rychnova, Třebešov a 
další u kterých došlo v poměrně krátké době k rozvoji práce s mládeží. I 
když by bylo možné jmenovat další sbory, patří se poděkovat všem, kteří 
oblasti mládeže věnují svou pozornost, čas ale i nemalé finanční prostředky. 
Stále více kolektivů se naučilo shánět si prostředky z jiných zdrojů v místě 
svého působení, mnohdy se daří přes rodiče dětí získat podporu od jejich 
zaměstnavatelů, dotace obcí a pod. Ze strany okresního sdružení byl  i 
v loňském roce zpracován projekt dotačního  programu krajského úřadu a 
mezi 11 sborů které se do projektu zapojily bylo rozděleno 61 500Kč a 4 500 
Kč bylo použito na činnost s mládeží okresním sdružením. V závěru 
loňského roku byl opět zpracován projekt pro rok 2014. Další možností bylo 
čerpání dotace MŠMT, kde je ale podmínkou podvojné účetnictví. V rámci 
okresu jsme v loňském roce čerpali celkem 131 580 Kč, a pořadatelé táborů 
měli možnost využít dotaci na letní a zimní tábory. 
Veškeré informace týkající se činnosti mládeže jsou zasílány elektronickou 
poštou vedoucím kolektivů, případně dalším členům kteří o zasílání 
informací požádali. Tento způsob se nám osvědčil a do kolektivů se tak 
dostávají nejčerstvější zprávy o změnách, nabídkách různých akcí i z jiných 
okresů případně informace o možnostech čerpání dotací.  
Okresní kolo loňského ročníku hry Plamen proběhlo tradičně v květnu v 
Pohoří, kde se i přes nepřízeň počasí díky pomoci místního sboru a podpoře 
obecního úřadu podařilo zajistit soutěž na velmi dobré úrovni. Zejména 
jsme ocenili pomoc při přípravě drah, zajištění zázemí a průběhu celého 
pobytu pro 21 družstev mladších a 18 družstev starších. Okresní kolo 
dorostu se již tradičně konalo odděleně od hry Plamen společně s  okresním 
kolem PS v Malé Čermné. Okresního kola dorostu se zúčastnila 3 družstva 
dorostenců, 1 družstvo dorostenek, a 4 jednotlivci. Bohužel se stále nedaří 
zvýšit počet kolektivů dorostu, je to dáno i tím, že pokud jsou ve sborech 
členové v dorosteneckém věku, zapojují se raději do družstev mužů a žen. V 
krajském kole náš okres reprezentovalo družstvo mladých hasičů z 
SDH Bystré v Orlických horách které skončilo na 6. místě a mladí hasiči 
z Lukavice, kteří obsadili 7. místo. V běhu 60m překážek na krajském kole 
startovali Pola Dominik SDH Olešnice v O.h. 11. míst, Šmída Jakub SDH 
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Olešnice u RK 12.místo – oba splnili II výkonnostní třídu, Práza Radim 
SDH Bystré 31.místo, Vondřejc Patrik SDH Křovice 33.místo, Drašar 
Michal 34.místo – splnili II výkonnostní třídu, z děvčat Kroupová Nikola 
SDH Olešnice v O.h. 2.místo a I výkonnostní třída, Kulhavá Karolína SDH 
Křovice 4.místo a II.výkonnostní třída, Lemfeldová Tereza SDH Křovice 
16.místo a III výkonnostní třída. 
V dorosteneckých kategoriích dorostenci z Kvasin skončili na 1. místě, 
dorostenky Škoda auto Kvasiny které se umístily na 3. místě, v jednotlivcích 
náš okres v krajském kole reprezentoval Lukáš Kroupa z SDH Škoda auto 
který obsadil 1. místo, Steiner Michal z SDH Sněžné, ten získal 6. místo a 
Matouš Ondřej z SDH Ohnišov který skončil na místě 11. V dorostenkách 
nás reprezentovala Kulštejnová Tereza z SDH Kvasiny která obsadila 2. 
místo, Jakicová Markéta – 7. místo a Žufánková Veronika14. míst, obě 
rovněž z SDH Kvasiny. Za reprezentaci na všech vyšších kolech soutěží jistě 
zaslouží poděkování nejen závodníci, ale i jejich trenéři a všichni, kteří jim 
s přípravou pomáhali. 
 V loňském roce proběhl první ročník hasičské ligy mládeže do které bylo 
zařazeno 6 pohárových soutěží s různými disciplinami. Rada mládeže 
zpracovala na základě porady s pořadateli soutěží pravidla, vlastní zajištění 
soutěží bylo obdobně jako u dospělých na pořadatelském sboru. Mezi 
kolektivy bal o soutěže zájem a tak do nového ročníku 2013 - 14  bylo 
zapojeno již 10 soutěží.  Jsme rádi že je zájem o pořadatelství soutěží 
mládeže, zvýšila se nabídka soutěžní činnosti pro děti a děkuji všem kdo 
pořádání těchto soutěží podporují. 
Zahajovací závod požárnické všestrannosti pro nový ročník, proběhl 
v Olešnici u RK. Závodu se zúčastnilo 26 družstev mladších, 21 družstev 
starších, 11 jednotlivců v kategoriích dorostu. Odborná rada vysoce ocenila 
pomoc místního SDH při zajištění průběhu zahajovacího závodu a jeho 
zázemí.  
Citelnou změnou pro kolektivy byla změna kategorií v soutěžích mládeže, 
která způsobila problémy při sestavování družstev pro letošní ročník. Podle 
nových pravidel se posunuli závodníci narození od 2.září do konce roku o 
kategorii výše a družstva tak přišla mnohdy o tahouny se kterými 
počítala.Změna proběhla ze strany ústřední rady dá se říci bez konzultací 
s okresy a dle našeho názoru  kvůli malému množství kolektivů s ambicemi 
na mezinárodní soutěže se změnily podmínky pro všechny. Po ohlasech ze 
sborů odborná rada zvažovala úpravu pro náš okres, k tomu jsme ale 
nepřistoupili z toho důvodu, že v případě postupu by kolektivy stejně 
musely změnit složení družstva, a krátkodobé řešení by problém jen 
oddálilo, ale neřešilo. 
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V loňském roce jsme narazili na případ kdy sbor pro členy kolektivu 
vydával prozatímní průkazy vlastní výroby.  Stejně musejí být členové 
kolektivu řádně registrováni, a vystavení řádného průkazu vás nijak 
nezatíží. Je pravda že hodně dětí brzo odejde, ale nebudeme žádné náhrady 
tolerovat. V dnešní době není problém aby byly děti v kolektivu nafoceny a 
fotografie si můžete vytisknout sami. Průkazy si pak může vedoucí ponechat 
v úschově pro použití na soutěžích a v případě odchodu dítěte z kolektivu je 
jen založíte. 
Na závěr ještě jednou děkuji všem kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na 
práci s mládeží. Děkuji všem pořadatelům soutěží, zejména okresních kol za 
pomoc a odvedenou práci ve prospěch mládeže vedoucím kolektivů za 
obětavost a spoustu času, který mládeži věnují. Protože činnost kolektivu je 
ovlivněna i vztahy uvnitř sboru, přeji Vám, aby se práce ve sborech dařila 
k Vaší plné spokojenosti a aby z řad mládeže přicházeli noví členové kteří 
budou posilou pro Vaši činnost. 
                                                          Děkuji za pozornost. 


