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Zpráva ORM za rok 2011 
 

Odborná rada mládeže v loňském roce začala se změnami ve své činnosti. 
Stejně jako dříve se schází před soutěžemi, kdy na poradách s vedoucími 
jsou předávány potřebné informace ať k průběhu soutěží, čerpání dotací 
nebo ke školení. Naposledy proběhlo dvoudenní školení v Bystrém a na 
podzim jsme po dohodě s vedoucími začali s jednodenními školeními 
vedoucích mládeže. Do budoucna chceme pořádat porady s vedoucími 
které budou zaměřeny jen na právě aktuální akce , to je soutěže, nebo 
dotace, a dále budou v podzimním období probíhat jednodenní školení 
vedoucích zaměřená na získání,nebo obnovení kvalifikace vedoucího. 
První zkušební školení proběhlo v listopadu v Bystrém, kde nám tradičně 
místní sbor zajistil zázemí. Na tomto školení získalo, nebo si zvýšilo 
kvalifikaci 26 vedoucích kolektivů a 8 vedoucích prošlo rekvalifikací pro 
prodloužení platnosti kvalifikace. Snažíme se program přizpůsobit také 
požadavkům vedoucích a zaměřit se na některá témata o která je ze strany 
vedoucích největší zájem. Celkem pracuje v rámci okresu s kolektivy dle 
evidenčních listů 99 vedoucích, z toho je pouze 27 bez složené kvalifikace. 
K 31.12.2011 bylo na našem okrese registrováno 717 členů do 18 let, z toho 
je 29 ve věku do 6 let- tak zvaná přípravka, 493 od 6 do 14 let a 195 od 14 
do 18.let. S mládeží v uplynulém roce pracovalo 24 SDH. SDH Bystré 
zaslouží velké poděkování za pomoc při zajišťování těchto akcí. Vzhledem 
k tomu že školení budou probíhat v jednom dni, nebudeme muset hledat 
prostory pro přenocování a bude možné využít i případnou ochotu jiných 
sborů, které budou ochotny nám pomoci a nabídnou dostatečné prostory 
pro školení a pomohou při zajištění stravování. Snažíme se vynakládat 
finanční prostředky na školení co možná nejhospodárněji, proto jsou 
vedoucím zasílány pozvánky elektronickou poštou a požadujeme včasné 
přihlášení. Podle potvrzené účasti pak zajišťujeme stravu. Tento způsob se 
nám osvědčil a do budoucna chceme postupovat stejně. 
Okresní kolo loňského ročníku hry Plamen proběhlo v květnu v 
Přepychách , kde se díky pomoci místního sboru a podpoře obecního 
úřadu a fotbalového klubu se podařilo zajistit již po několikáté soutěž na 
velmi dobré úrovni. Zúčastnilo se jí 15 družstev mladších a 21 družstev 
starších. Okresní kolo dorostu se již tradičně konalo odděleně od hry 
Plamen ,tentokrát společně s okresním kolem PS v Křovicích. Okresního 
kola dorostu se zúčastnila pouze 2 družstva dorostenců, 2 družstva 
smíšená, a 4 jednotlivci. V krajském kole náš okres reprezentovalo 
družstvo mladých hasičů z SDH Houdkovice které skončilo na 7. místě a 
mladí hasiči z Lukavice, kteří obsadili 8. místo. V dorosteneckých 
kategoriích to byli dorostenci z Lukavice kteří skončili na 3. místě, 
v jednotlivcích náš okres v krajském kole reprezentovala Petra Zahálková 
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z SDH Křovice která obsadila 8.místo, Michal Štajner z SDH Sněžné který 
obsadil 6. místo, Jan Felcman z SDH Křovice, ten získal 9. místo a 
Dominik Střelka z SDH Sněžné který skončil na místě 11. Za reprezentaci 
na všech vyšších kolech soutěží jistě zaslouží poděkování nejen závodníci, 
ale i jejich trenéři a všichni, kteří jim s přípravou pomáhali. 
Další soutěží byl zahajovací závod požárnické všestrannosti, který proběhl 
na podzim v Houdkovicích. Závodu se zúčastnilo 25 kolektivů mladších, 
21 kolektivů starších, 5 družstev dorostenců, 1 družstvo dorostenek, 2 
družstva smíšená a 4 jednotlivci. Chci poděkovat SDH Houdkovice za 
pomoc při zajištění zahajovacího závodu. I když se nejedná o 
nejnáročnější soutěž, nepřízeň počasí která nás celý den provázela 
posunula nároky na pořadatele i závodníky na hranici možností. Kromě 
soutěží hry Plamen proběhly další pohárové soutěže pro děti, které 
pořádaly jednotlivé sbory.  I díky těmto soutěžím se stává činnost 
v kolektivech mladých hasičů pestřejší a přitažlivější. Chtěl bych znova 
poděkovat za pomoc všem sborům a rozhodčím kteří pomohli při 
zajišťování soutěží a vaším prostřednictvím i obecním a městským 
úřadům, s jejichž podporou se soutěže konaly. Rovněž patří poděkování 
sborům, které kromě soutěžní činnosti pořádají i jiné zajímavé činnosti 
jako jsou například tábory, které mají i na našem okrese tradici a výrazně 
zpestřují činnost dětských kolektivů. 
Okresní sdružení má na internetu své stránky, kde mohou vedoucí v sekci 
mládeže najít většinu potřebných dokumentů, snažíme se informovat o 
připravovaných akcích. Poděkování za provoz stránek patří Michalu 
Dusílkovi z SDH Bystré, který se stará o aktualizace stránek. Pokud 
budete chtít na stránkách zveřejnit např. Vámi pořádanou soutěž, stačí 
Michalovi doručit podklady a není problém se zveřejněním pro ostatní 
sbory.  
Stejně jako v předešlém roce měly možnost čerpání dotací sbory pracující 
s mládeží za podmínky dodržení daných pravidel. Bohužel jsme se na 
poslední chvíli dozvěděli, že podmínkou čerpání dotace z ministerstva 
školství, kterou čerpáme prostřednictvím ústředí je účtování v podvojném 
účetnictví. I když kolektivy s dotacemi počítaly, díky této podmínce 
nemohla většina tyto prostředky čerpat. Do tří sborů které byly schopny 
dodržet podmínku podvojného účetnictví tak šly dotace ve výši 25 540 Kč 
a SDH Doudleby ještě čerpal dotaci na letní a zimní tábor. Vzniklou 
situací se zabýval i výkonný výbor a bylo rozhodnuto, že kolektivy které 
dodrží podmínky dotace budou prostředky čerpat a na nedočerpané 
prostředky které byly našemu okresu přiděleny bude požádáno o změnu 
účelu a budou použity na opravy a uskladnění překážek. Toto se podařilo, 
byly posíleny prostředky na provozní náklady ze kterých jsme zakoupili 
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dřevo na opravu překážek, tartan na potažení kladin a bariér, a také jsme 
zakoupili plechový přístřešek na uskladnění překážek. Nyní nás čeká 
postupná oprava překážek a jejich uskladnění v místě sekretariátu 
okresního sdružení, kde byl přístřešek postaven. Další prostředky z dotací 
které čerpalo okresní sdružení naleznete ve zprávě o čerpání rozpočtu za 
rok 2011 která je součástí materiálů pro dnešní jednání.Vzhledem 
k požadavku na podvojné účetnictví při čerpání dotací doporučujeme, aby 
sbory zvážili přechod na podvojné účetnictví, nehledě na to, že v budoucnu 
bude s největší pravděpodobností tento způsob vedení účetnictví pro sbory 
povinný. V současné době je připraveno školení pro hospodáře SDH, které 
proběhne v měsíci dubnu a zájemci se mohou přihlašovat na sekretariátu 
OSH. O tomto školení byly sbory informovány v zápisu z jednání 
výkonného výboru ze dne 8.2.2012. 
  V závěru roku vypsal krajský úřad programy na dotace činnosti 
s mládeží, které bude možno čerpat v roce 2012. Vedoucí kolektivů byli 
informováni, do projektu se zapojilo 9 sborů a v termínu byl na krajský 
úřad předán projekt na celkovou částku 70 000 Kč. V minulém týdnu byla 
dotace schválena ve výši 60 000 Kč, nyní bude podepsána smlouva mezi 
OSH a krajským úřadem. Po zjištění podrobností budou kolektivy 
mládeže které se do projektu zapojily okamžitě informovány o částce 
kterou mohou čerpat a způsobu vyúčtování.  
Další akcí loňského roku bylo proškolení rozhodčích soutěží mládeže. 
Vzhledem k náročnosti trvalo školení a přezkoušení dva dny a výsledkem 
je 6 nových rozhodčích a 7 rozhodčích kteří absolvovali rekvalifikaci a 
prodloužili si platnost kvalifikace. Tato školení jsou organizována v cyklu 
platnosti kvalifikace a další termín by měl být v roce 2014. kdy budou 
končit kvalifikace dalším rozhodčím. Pokud se však najde se dostatečný 
počet nových zájemců, můžeme zorganizovat školení i v dřívějším 
termínu. Pokud ve vašem sboru máte členy se zájmem o kvalifikaci 
rozhodčího, můžete průběžně nahlašovat jména s kontaktní mailovou 
adresou, a až bude dostatečný počet zájemců, budeme je o termínu školení 
informovat. 
Na závěr ještě jednou děkuji všem kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na 
práci s mládeží. Je potěšitelné že tato činnost na našem okrese má rostoucí 
tendenci a naší snahou bude udržet činnost s mládeží nejméně na takové 
úrovni jako dosud. I když členové kolektivů se často mění, přál bych Vám 
všem, aby ti nejlepší posílily Vaše sbory a získali jste v nich nové aktivní 
členy. Děkuji za pozornost. 


