
Sestry, bratři, vážení hosté,                                               Zpráva ORM za rok 2014 

dovolte mi, abych  jménem okresní rady mládeže krátce shrnula uplynulé 

volební období na tomto úseku  a představila vám složení nové rady a její 

počáteční plány. 

V roce 2010 bylo na našem okrese registrováno 810 mladých členů do 18 let. 

K dnešnímu dni je to 807 . Nejvyšší počet mladých členů  - 841 byl v roce 2012. 

Jejich počet v jednotlivých letech mírně kolísá bez výraznějších  výkyvů.  

Po mírném úbytku kolektivů zapojených do hry Plamen v roce 2013 se do jeho 

posledního ročníku 2014/2015 zapojilo na podzim 21 mladších a 26 starších 

družstev mladých hasičů. Trvale nízký počet kolektivů dorostu, který se 

pohyboval mezi 3 až 6 zapojenými kolektivy ročně, se po loňských změnách 

v kategoriích dorostu v nově zahájeném ročníku hry Plamen zvedl na 9. Jestli to 

bude dlouhodobější změna, ukáže čas. 

Do práce s mládeží je ve sborech zapojeno v současnosti 98 registrovaných 

vedoucích, jejichž vzdělávání rada mládeže  systematicky zajišťuje a podporuje.  

Jejich počet za poslední volební období stoupl o 13 a v roce 2012 dokonce 

překonal stovku.  Rádi bychom jim touto cestou vyjádřili ocenění za jejich 

dobrovolnou práci s mládeží, jejíž přínos pro obce a sbory je nedocenitelný.  

Bez jejich přičinění by obnova členů sdružení byla nemyslitelná. V posledních 

letech došlo mezi vedoucími k výrazné mezigenerační výměně.  Jedním z cílů 

nově zvolené okresní rady je posílit počet vedoucích s kvalifikací vedoucí I. 

stupně - činovník a rozšířit tým lidí věnujících se jejich přípravě. 

Práce s mládeží je nemyslitelná bez materiálního a prostorového zázemí, které 

je náročné na financování. Většinu nákladů nesou sbory samy, jinde přispívá 

obec, sponzoři.  Finanční prostředky  pro jednotlivé kolektivy z dotací doznaly 

v uplynulém období značných změn. Finanční prostředky poskytované 

ministerstvem školství dosahovaly pro náš okres v roce 2010 148 010,- Kč a 

dosáhly na ně všechny sbory pracující s mládeží. Od roku 2011 je podmínkou 

čerpání dotace podvojné účetnictví sboru, což zatím není pro většinu 

standardem.  Na druhou stranu je třeba přiznat, že díky tomu mohlo okresní 

sdružení využít dotací k obnově překážek, pořízení skladovacího prostoru pro 

ně a časomíry.  Věříme, že se počet sborů s možností čerpání bude nadále 

rozšiřovat. Od roku 2012 je možné čerpat dotace také z grantu poskytovaného 

Královehradeckým krajem, což se v posledních letech díky administraci Jiřího 

Řeháčka úspěšně dařilo a výše podpory stoupla od roku 2012 z 60 000,- Kč na 

75 000,- Kč v loňském roce.  



Velkou část činnosti s mládeží představuje příprava a účast na soutěžích. 

Vážíme si pomoci aktivních sborů při přípravě okresních kol hry Plamen pro děti 

i dorost i při organizování závodu požárnické všestrannosti.  Chceme 

poděkování zdůraznit o to víc, když se místa konání pravidelně v organizačních 

směrnicích opakují.  V uplynulém období  Kvasiny,  Pohoří, Přepychy, Jílovice a  

Ještětice dokonce víckrát.  I díky tomu nás mohou vítězná družstva 

reprezentovat na vyšších soutěžích a sbírat cenné zkušenosti. Děkujeme všem 

reprezentantům našeho okresu za jejich výsledky.   Za všechny jmenujme 

mladé hasiče z Bystrého,  Lukavice,  Olešnice v Orl. horách a dorostence a 

dorostenky z Kvasin. 

V roce 2012 byl ze strany vedoucích kolektivů vznesen podnět k vytvoření Ligy 

mládeže okresu. Sbory pořádající pohárové soutěže se sešly spolu s radou 

mládeže a společně vytvořily pravidla, díky kterým byl v loňském roce první 

ročník Ligy úspěšně uzavřen a zná i své vítěze, kterými jsou v kategorii mladších 

družstvo Provozu a v kategorii starších družstvo Křovic.  V letošním kalendáři 

ligy je deset soutěží, které nabízejí další možnosti změřit své síly a setkávat se 

s jinými družstvy. 

Díky iniciativě hasičů v Kvasinách od roku 2012 probíhá samostatně okresní 

přebor jednotlivců v běhu na šedesát metrů s překážkami, jako Kvasinská 

šedesátka, který má velmi vysokou úroveň, což dokazuje i účast závodníků 

z jiných okresů a krajů České republiky. 

 V uplynulém období rada řešila organizaci školení a vzdělávání vedoucích 

mládeže. Systém pravidelných dvoudenních školení byl na žádost vedoucích 

změněn na jednodenní.  Změna se však neosvědčila a tak jsme se od loňského 

roku vrátili k dvoudennímu modelu, který umožňuje vést vzdělávání více 

smysluplně a podporuje spolupráci sdílení zkušeností mezi vedoucími kolektivů. 

Tímto chceme poděkovat SDH Bystré v O. horách a Křovice za poskytnutí 

prostor a zajištění  celé akce. 

V měsíci únoru proběhla internetová volba nových členů okresní rady mládeže. 

Hlasování se zúčastnili zástupci 19 sborů, které pracují s mládeží. Na návrh staré 

rady byla zvolena sedmičlenná a jejími členy pro další volební období se stali: 

Michal Dusílek , Luboš Chocholouš, Jadwiga Novotná,  Lenka Palečková, Otto 

Ptáček, Jiří Řeháček a Kamila Zemanová. 

Na své první schůzce zvolila rada vedoucího rady, kterým se stal Jiří Řeháček.  

Členové rady si rozdělili kompetence a přijali odpovědnost za jednotlivé úseky 



činnosti  rady. Objem administrativy, rozsah činností a velikost členské základny 

vyžadují změny v její činnosti. Rada se shodla i na potřebě rozšířit počet 

rozhodčích a vedoucích mládeže s kvalifikací I. stupně a tím zlepšit systém 

vzdělávání v okrese.  Na jednání se sjednotila na stanovisku vůči ústřední radě 

mládeže ohledně rozhodování změn v pravidlech soutěží a chybějící diskuzi 

s nižšími články sdružení před změnami.  Společně zastává názor, že možnosti 

využívání některého materiálového vybavení  ( např. rot spojky) v žákovských 

kategoriích  není v souladu s rovným přístupem v soutěži, ani s její bezpečností 

pro děti. 

Nemůžeme ve zprávě poděkovat všem, kteří by si to za své nasazení, čas a 

podporu věnovanou činnosti s hasičskou mládeží zasloužili. Ať už se jedná o 

sbory a obecní úřady, vedoucí, trenéry, instruktory, rozhodčí a všechny aktivní 

rodiče.  Bez jejich práce by naše řady řídly. Za to jim  všem dík. 

 

 

Děkuji za pozornost 
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