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Odborná rada mládeže se tradičně schází před jednotlivými soutěžemi z pravidla 
2x ročně. Protože zásadní věci týkající se činnosti kolektivů jsou projednávány na 
poradách vedoucích kolektivů, bylo v loňském roce rozhodnuto o snížení počtu členů 
odborné rady mládeže. V současné době má odborná rada 5 členů a jejím úkolem je 
především připravovat podklady pro činnost kolektivů mladých hasičů, zajištění 
soutěží na okresní úrovni a odborné přípravy vedoucích. 

K 31. 12. 2010 bylo na našem okrese registrováno 810 členů sdružení do 18 let. 
Okresního kola hry Plamen, která je hlavní náplní činnosti mladých hasičů se 
zúčastnilo16 družstev v kategorii mladší a 23 družstev v kategorii starší. Okresní kolo 
soutěže dorostu probíhalo již po několikáté společně s okresním kolem požárního 
sportu a zúčastnily se ho 3 družstva dorostenců, tři družstva smíšená a jeden 
jednotlivec.  

V krajském kole, které proběhlo v Nové Pace náš okres reprezentovala dvě 
družstva mladých hasičů. Družstvo z SDH Houdkovice, které obsadilo 5.místo a SDH 
Bystré, které se umístilo na 3 místě. V dorosteneckých kategoriích nás reprezentovalo 
jen družstvo dorostenců z SDH Bystré, které si celkovým vítězstvím vybojovalo postup 
na mistrovství republiky, kde obsadilo 12 místo. Prosíme o předání poděkování 
okresního sdružení jmenovaným kolektivům a jejich trenérům za reprezentaci našeho 
okresu. 

Nový ročník hry Plamen jsme zahájili začátkem října závodem požárnické 
všestrannosti, kterého se zúčastnilo 21 družstev mladších, 24 družstev starších, 3 
družstva dorostenců, 2 družstva dorostu smíšená a 7 jednotlivců. Z uvedených čísel je 
zřejmé, že činnost s mládeží na našem okrese nachází podporu ve stále větším počtu 
sborů. V současné době máme informace o nově vznikajících kolektivech, dokonce  i 
přípravky, což je u nás na okrese novinkou. Práce s dětmi předškolního věku  se 
rozrůstá v celé republice, a velký počet zájemců o setkání přípravek vedl k tomu, že se 
setkání pro tyto kolektivy začínají rozšiřovat i do jednotlivých krajů. Nyní probíhá 
příprava setkání v rámci našeho kraje, které by mělo proběhnout v Bílých Poličanech 
18.června.  

Velmi si ceníme podpory všech sborů, které se do činnosti s mládeží zapojují, 
zejména si vážíme práce členů, kteří se mládeži věnují. Ke konci roku 2010 působilo ve 
sborech 86 vedoucích, z toho 3 mají kvalifikaci 1.stupně, 51 má kvalifikaci vedoucího, 8 
instruktora a 9 je bez kvalifikace. Činnost s mládeží, ale nejsou jen soutěže Plamen a 
dorostu.  

Prázdninové tábory mladých hasičů tradičně pořádají SDH Doudleby ve 
spolupráci se sbory Slatina, Rokytnice, Rybná, Čestice. Kromě již zmíněných akcí 
probíhá i řada pohárových soutěží pro mladé hasiče, tradičními se staly soutěže 
v Opočně, Bílém Újezdě, Houdkovicích, Křovicích, Záhornici, v zimním období 
probíhá soutěž v uzlování v Kvasinkách. Při své činnosti tedy mají kolektivy z čeho 
vybírat a činnost se stává pestřejší. Chci Vaším prostřednictvím poděkovat všem 
vedoucím za jejich práci, kterou kolektivům věnují a zároveň všem sborům a jejich 
členům, kteří se na této činnosti jakýmkoli způsobem podílejí. 

Při pořádání soutěží mládeže se neobejdeme bez pomoci sborů, v jejichž obcích 
se soutěže konají. Není jednoduché zajistit průběh soutěže, na kterou se sjede okolo 600 
účastníků, zejména okresní kolo, při kterém je třeba zajistit dvoudenní pobyt klade na 
pořadatele velké nároky. V loňském roce nám navíc okresní kolo zkomplikovaly volby, 



které probíhaly v termínu tradičního konání naší soutěže. Okresní kolo loňského 
ročníku hry Plamen proběhlo v květnu v Ještěticích, kde se díky pomoci místního 
sboru a podpoře městského úřadu v Solnici podařilo zajistit soutěž na velmi dobré 
úrovni. Ještětický sbor nebyl spolupořadatelem soutěže Plamen poprvé a i přes  
komplikace z důvodu počasí se podařilo zajistit soutěž na tradičně dobré úrovni bez 
vážných problémů. Okresní kolo dorostu se opět konalo odděleně od hry Plamen 
společně s okresním kolem požárního sportu v Kvasinkách.  

Další soutěží byl zahajovací závod požárnické všestrannosti. Letošní ročník jsme 
zahájili 2.října 2010 v Česticích, kde se s pomocí zdejšího sboru podařilo připravit 
pěknou trať závodu a za výborného počasí proběhl závod požárnické všestrannosti 
hladce. 

Chtěli bychom poděkovat za pomoc všem sborům a rozhodčím, kteří nám 
pomohli při zajišťování soutěží mládeže a vaším prostřednictvím i obecním a 
městským úřadům, s jejichž podporou se soutěže konaly. 

Činnost s mládeží je náročná nejen na čas, ale i na finanční zajištění.Stejně jako 
v předešlých letech měly kolektivy možnost čerpat dotace za podmínky dodržení 
daných pravidel. Vedoucím jsou tato pravidla vysvětlena každý rok při poradě 
vedoucích. Odborná rada rozdělila na materiální vybavení SDH, které včas dodali 
požadované podklady pro vyúčtování 68 754 Kč , na volnočasové aktivity 11 046 Kč,  
na táborovou činnost byla čerpána dotace ve výši 36 540 Kč na letní tábor a 31 680 Kč 
na zimní tábor.Tyto finanční prostředky nejsou součástí rozpočtu OSH, jsou účelově 
převáděny příslušným sborům. Okresní sdružení dále čerpalo dotace na vzdělávání ve 
výši 7 600 Kč, provozní náklady ve výši 22 000 Kč a mzdy ve výši 48 300 Kč.Tyto 
prostředky jsou čerpány prostřednictvím ústředí SH ČMS z ministerstva školství. Dále 
jsme obdrželi dotaci z ministerstva vnitra na zajištění hry Plamen ve výši 12 180 Kč. 
Kromě uvedených finančních prostředků vynaložilo okresní sdružení na činnost 
s mládeží ještě 40 393,- Kč z vlastních zdrojů. Situace v dotacích není jednoduchá a pro 
letošní rok máme informace, že z ministerstva vnitra dotace nebude k dispozici. Z 
ministerstva školství je pro SH ČMS každoročně vyčleněna téměř stejná částka, 
čerpání pro jednotlivé okresy se odvíjí od počtu kolektivů mládeže. V letošním roce 
bychom dotace z MŠMT obdržet měli, konkrétnější informace obdrží vedoucí 
kolektivů na školení, které proběhne 22. a 23. dubna. Před tímto školením proběhne 
republiková porada vedoucích okresních odborných rad mládeže, na které bychom 
měli dostat nejnovější informace. Pro letošní rok odborná rada rozhodla, že jednou 
z podmínek čerpání dotace bude nejen účast kolektivu na okresním kole, ale i 
absolvování všech disciplin.  

V letošním roce bude probíhat okresní kolo hry Plamen v Přepychách, tradičně 
poslední víkend v květnu. Pokud bude mít některý sbor chuť zapojit se do pořádání 
soutěží mládeže, budeme rádi, když nám dáte vědět a jistě najdeme způsob, jak Vaši 
podporu využít. Na okrese máme slušnou členskou základnu mládeže, snažme se tedy 
společně o udržení a využití zájmu dětí o činnost v kolektivech mladých hasičů, dorostu 
a později snad i v  našich sborech. 

Na závěr ještě jednou děkuji za radu mládeže všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílejí na práci s mládeží a věřím, že i nadále bude naším společným cílem 
udržet činnost s mládeží nejméně na takové úrovni jako dosud a že mezi členy 
kolektivů mládeže budeme nacházet naše nástupce. 


