
Zpráva OORM za rok 2009 
 
Vážené sestry, vážení bratři 
Práce s mládeží na našem okrese probíhá již delší dobu v zajetých kolejích. 
Zpráva odborné rady mládeže by tak mohla být každý rok stejná. Vzhledem 
k tomu, že v letošním roce končí další volební období, dovolte mi zrekapitulovat 
uplynulých 5 let od posledního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných 
hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. 
Úvodem několik slov ke stavu členské základny. V roce 2005 bylo na našem 
okrese registrováno 663 mladých členů do 18 let v 35 sborech, v roce 2006 671 
mladých členů v 30 sborech. Největší zapojení sborů do činnosti s mládeží bylo 
v roce 2007, kdy v 36 sborech pracovalo 707 mladých členů. V následujících 
dvou letech poklesl počet sborů pracujících s mládeží na 28, avšak počet 
mladých členů v našich sborech nadále stoupal. V roce 2008 to bylo 746 a 
v roce 2009 782 mladých členů do 18 let včetně přípravky. 
Uvedená čísla dokazují, že sbory stále kladou velký význam na výchovu mladé 
generace i přes problémy a množství práce, kterou tato činnost přináší. Za to 
patří velký dík nejen aktivním vedoucím kolektivů, kterých máme v současné 
době ve sborech 89, ale i všem členům a funkcionářům sborů, kteří tuto činnost 
podporují a bez kterých by ani nebyla možná.  
O rozvoji činnosti s mládeží svědčí i to, že nově začíná pracovat s mládeží SDH 
Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a činnost s mládeží obnovuje SDH 
Borohrádek. Činnost s mládeží chtějí obnovit v Čermné.  
Práce s mládeží je náročná nejen na čas, ale přináší s sebou i nemalé finanční 
náklady. Většinu nákladů hradí samy sbory. Tyto však mohou na činnost 
mládeže čerpat i různé dotace. Zpracování projektů je bohužel pro mnohé sbory 
složité a tak tuto možnost využívá jen několik kolektivů, především na 
mezinárodní spolupráci. Prostřednictvím Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska mohou kolektivy čerpat dotace z Ministerstva školství na technické 
vybavení nebo volnočasové aktivity. Rada mládeže každoročně seznamuje 
vedoucí s podmínkami čerpání dotací na poradě před jarní částí soutěží. 
Vyúčtování dotací pak probíhá na konci srpna.  
V roce 2005 čerpaly sbory na našem okrese 76 516 Kč, v roce 2006 100 500 Kč, 
v roce 2007 86 000 Kč. V roce 2008 jsme pak obdrželi k rozdělení 80 400 Kč a 
v roce minulém 71 600 Kč. Jistě jste zaznamenali, že se celková částka 
v posledních letech snižuje. Je to proto, že dotace pro SH ČMS od Ministerstva 
školství, kterou získáváme každý rok přibližně ve stejné výši, je rozdělována 
mezi stále narůstající počet kolektivů.  
Jaká bude situace v letošním roce, zatím nevíme ale vzhledem k vývoji 
hospodářství v naší republice, se asi nedá očekávat výrazné zlepšení.  
Kromě prostředků pro kolektivy čerpalo v roce 2009 naše Okresní sdružení ještě 
dotace na soutěže hry Plamen a dorostu od Ministerstva vnitra ve výši 45 600 



Kč, ke kterým přispělo 32 000 Kč Krajské sdružení na uspořádání krajského 
kola, a 32 914 Kč jsme vynaložili na tyto soutěže z vlastních prostředků. 
Od Ministerstva školství čerpalo Okresní sdružení ještě dalších 80 424 Kč na 
školení vedoucích, provozní náklady a mzdy. 
Sbory, které pořádají tábory pro mladé hasiče, mají možnost čerpat dotace na 
táborovou činnost. V loňském roce tak byla čerpána dotace na letní a zimní 
tábory ve výši 111 970 Kč, přičemž z vlastních prostředků na tuto činnost 
vynaložily pořádající sbory 343 080 Kč. Z uvedených čísel vidíte, že se jedná o 
nemalé prostředky, ale jsem přesvědčen, že to jsou účelně vynaložené peníze. 
V oblasti soutěží mládeže a dorostu jsme v uplynulém období dosáhli nemalých 
úspěchů. Poděkování za reprezentaci v krajských kolech patří hlavně kolektivům 
mladých hasičů z SDH Houdkovice, které nás reprezentovaly 4x , kolektivům 
mladých hasičů SDH  Jílovice, které nás reprezentovaly 3x a kolektivům 
mladých hasičů SDH Bystré za reprezentaci ve dvou ročnících. 
Přesto, že je činnost dorostu na našem okrese i v kraji stále spíše Popelkou, 
dosažené výsledky kolektivů o tom nesvědčí.  
I když se dřívější dorostenci a dorostenky již většinou posunuli do dospělých 
kategorií, chci poděkovat dorostenkám SDH Rybná, které nás reprezentovaly 
v posledních dvou letech v krajském kole a dřívějším dorostenkám SDH 
Kvasiny za dvojnásobnou reprezentaci v krajském kole a účast na Mistrovství 
České republiky v roce 2005. 
Dorostencům SDH Bystré pak děkujeme za pětinásobnou reprezentaci okresu 
v krajském kole a čtyřnásobnou reprezentaci kraje na Mistrovství České 
republiky, kde v roce 2007 získali titul mistrů ČR a v následujícím ročníku 
obsadili 2. místo.  
Největším problémem při pořádání soutěží mládeže na našem okrese je 
zajišťování vhodného místa. Dobře víte, že Vás z tohoto místa každoročně 
žádáme o pomoc při zajištění zejména okresního kola hry Plamen. O tuto pomoc 
Vás chceme požádat i v roce letošním. 
Chci poděkovat všem sborům, které nám v uplynulém období pomohly s tímto 
úkolem. Zajištění soutěže, která probíhá od pátku do neděle a účastní se jí 400 
až 500 účastníků z řad soutěžících, vedoucích nebo rozhodčích je velkou zátěží 
a díky pomoci pořádajících sborů se nám daří zajistit soutěže na dobré úrovni. 
V loňském roce proběhlo okresní kolo ve Voděradech, kde nám přes pěkné 
prostorové podmínky ztížila průběh soutěže nepřízeň počasí. To jediné bohužel 
není nikdo schopen ovlivnit. 
Letošní okresní kolo hry Plamen proběhne v Ještěticích ve dnech 21. - 23. 
května, okresní soutěž dorostu se pak bude konat společně s okresním kolem 
soutěže v požárního sportu v Kvasinách - 5. června.   
Nový ročník hry Plamen a soutěže dorostu bude zahájen Závodem požárnické 
všestrannosti 2. října v Česticích. 
V roce 2009 proběhlo školení a přezkoušení rozhodčích soutěží mládeže. 



Po úspěšném absolvování zkoušek jsme získali 14 nových rozhodčích pro 
soutěže hry Plamen a soutěže dorostu. V letošním roce proběhne rekvalifikace 
rozhodčích pro prodloužení kvalifikace a zároveň budou mít možnost splnit si 
tuto kvalifikaci další noví zájemci. 
Rada mládeže v závěru uplynulého období řešila složení odborné rady na 
dalších pět let. 
Dosud byla rada složena ze zástupců okrsků, ve kterých jsou kolektivy mládeže. 
Protože většina členů odborné rady měla vlastní kolektiv a v průběhu soutěží tak 
byla plně vytížena, rozhodli jsme se pro změnu ve složení odborné rady. Bylo 
rozhodnuto že rada bude mít 5 členů. Jejich úkolem bude především získávání 
informací kolem činnosti s mládeží, jejich předávání jednotlivým kolektivům, 
zajišťování porad a školení vedoucích a samozřejmě i soutěží mládeže.  
Další rozhodnutí kolem soutěží, zejména změny a úpravy pravidel budou i 
nadále projednávána na poradách vedoucích kolektivů mládeže. 
Na posledním jednání odborné rady bylo rozhodnuto o pokračování v dosavadní 
praxi používání jednotného stroje PS 12 při okresním kole hry Plamen a byla 
zvolena odborná rada ve složení: Jiří Řeháček – SDH Častolovice, Michal 
Dusílek - SDH Bystré, Kamila Zemanová -  SDH Lukavice, Luboš Chocholouš 
– SDH Kvasiny, Jadviga Novotná  - SDH Val. 
Pro předávání informací a kontakt s kolektivy se nám osvědčila elektronická 
pošta a zveřejňování informací na internetových stránkách okresního sdružení, 
které fungují za spolupráce s SDH Bystré. 
Vedoucí, kteří stránky navštíví, zde mohou nalézt všechny potřebné aktuální 
dokumenty pro usnadnění administrativy, ale i další informace potřebné k jejich 
práci.  
Záměrně jsem ve zprávě neděkoval jmenovitě, protože těch co zaslouží 
poděkování je řada. Museli byste mne poslouchat podstatně déle a určitě bych 
na někoho zapomněl. 
Na závěr tedy děkuji všem sborům, obecním úřadům, vedoucím, trenérům, 
rozhodčím a všem členům, kteří činnost s mládeží podporují a pomáhají nám 
s přípravou našich potencionálních nástupců.  
Věřím, že společnými silami i nadále udržíme tuto oblast činnosti našeho 
okresního sdružení  ne - li na lepší, tak alespoň na tak dobré úrovni jako dosud. 
 
Děkuji za pozornost. 


