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Zpráva ORM za rok 2012 
 

Odborná rada mládeže se schází dle potřeby, z pravidla před konáním akcí 
týkajících se práce s mládeží, tedy v období příprav soutěží a školení 
vedoucích.  
Můžeme se pochlubit, že členská základna mládeže ve sborech stále stoupá. 
K 31.12.2012 bylo na našem okrese registrováno 841 členů do 18 let, z toho 
je 30 ve věku do 6 let, 594 od 6 do 14 let a 217 od 14 do 18.let. Oproti 
předešlému roku to je nárůst o 123 členů. S mládeží v uplynulém roce 
pracovalo 33 SDH – zde došlo také ke zvýšení o 9 SDH. Kromě porad před 
soutěžemi proběhlo tradiční podzimní školení vedoucích kterých máme na 
okrese 103. SDH Bystré zaslouží poděkování za pomoc při zajištění této 
akce. Vzhledem k tomu že školení jsou jednodenní, pro letošní školení 
vedoucích jsme se rozhodli využít nabídky uspořádání v Křovicích. 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. Zde bych 
Vás chtěl požádat o včasné zasílání požadovaných informací, čímž nám 
pomůžete odstranit problémy s řešením různých problémů na poslední 
chvíli. Není to jen zajišťování stravy, ale i další věci jako např. hlášení 
plnění odborek, celoroční činnosti apod. Usnadníte nám tím přípravu 
soutěží a aktualizaci evidence. K této žádosti se jistě přidá i výkonný výbor 
okresního sdružení ať už jde o oceňování členů a další potřebné podklady 
vašich sborů. 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 
Jílovicích, kde se 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 23 družstev 
mladších a 18 družstev starších. Okresní kolo dorostu se již tradičně konalo 
odděleně od hry Plamen společně s  okresním kolem PS v Pohoří. Okresního 
kola dorostu se zúčastnila 4 družstva dorostenců, 1 družstvo dorostenek,  
a 3 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 7. místě a mladí hasiči z Olešnice v Orlických horách, kteří 
obsadili 10. místo. V dorosteneckých kategoriích to byli dorostenci 
z Houdkovic kteří skončili na 3. místě, dorostenky z Kvasin které se umístily 
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na 2. místě, v jednotlivcích náš okres v krajském kole reprezentoval Michal 
Štajner z SDH Sněžné který obsadil 9. místo, Jan Felcman z SDH Křovice, 
ten získal 7. místo a Matouš Ondřej z SDH Ohnišov který skončil na místě 
14. 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 Bystrém . Závodu se zúčastnilo 28 kolektivů mladších, 24 
kolektivů starších, 2 družstva dorostenců, 1 družstvo dorostenek, 
 6 jednotlivců. Chci poděkovat SDH Bystré za pomoc při zajištění 
zahajovacího závodu. Těsně před prázdninami jsme ve spolupráci s SDH 
Kvasiny pořádali Kvasinskou šedesátku, která poprvé proběhla jako 
okresní přebor jednotlivců v běhu na 60m překážek. Byli jsme překvapeni 
že se přihlásili i závodníci z jiných okresů např. Náchoda a Brna. Po 
zkušenostech z prvního ročníku chceme v této soutěži pokračovat a 
v letošním roce přebor proběhne 8.června. 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. Na podzimním 
školení vedoucích vyvstal požadavek, zda by nešel vyhlásit okresní pohár 
pro dětské kolektivy. Byla svolána porada pořadatelů dětských pohárových 
soutěží, kde byla dohodnuta pravidla a soutěže které budou do poháru 
zapojeny. V současné době je za námi první soutěž poháru Provozská 
uzlovačka, do vyhodnocení prvního ročníku ještě proběhne ještě 5 soutěží. 
Jistě jste zaregistrovali existenci internetových stránek okresního sdružení, 
na kterých se snažíme v sekci mládeže informovat o dění kolem kolektivů 
mládeže a kde i vedoucí mohou nalézt řadu informací. Poděkování za 
provoz stránek patří Michalu Dusílkovi z SDH Bystré, který se stará o 
aktualizace stránek. Stránky nejsou jen pro potřebu okresního sdružení, ale 
není problém na nich zveřejnit i Vaše informace pro ostatní sbory, pokud 
dodáte potřebné podklady.  
Stejně jako v předešlém roce měly možnost čerpání dotací sbory pracující 
s mládeží za podmínky dodržení daných pravidel. Bohužel pro čerpání 
dotace ministerstva školství i nadále zůstává podmínka podvojného 
účetnictví a tak tyto dotace čerpá jen pár sborů. Nicméně se nám daří 
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čerpat celou částku určenou pro náš okres. Byla zakoupena nová časomíra a 
prostředky se snažíme čerpat na materiál sloužící pro soutěžní činnost. 
 Činnost s mládeží finančně podporuje i krajský úřad. V roce 2012 mohly 
kolektivy poprvé čerpat dotaci Královéhradeckého kraje prostřednictvím 
grantu, kde podmínka podvojného účetnictví není. Do projektu se zapojilo 9 
sborů a v termínu byl na krajský úřad předán projekt na celkovou částku 
70 000 Kč. Po projednání v zastupitelstvu kraje byla dotace schválena ve 
výši 60 000 Kč, které byly následně rozděleny. Loňský grant byl v termínu 
řádně vyúčtován a v závěru roku byl vyhlášen grant pro letošní rok. V 
současné době je projekt schválen a pro náš okres byla schválena částka 
66 000. Po upřesnění grantu a sepsání potřebných dokumentů budou 
kolektivy které se do projektu zapojily informovány o částce kterou mohou 
čerpat.  
Další změna proběhla v pojištění mládeže. Dříve byly děti pojištěny dvěma 
pojistkama, a to u Hasičské vzájemné pojišťovny a u pojišťovny Generali. 
V současné době zůstala v platnosti pouze pojistka u pojišťovny Generali a 
u Hasičské vzájemné pojišťovny jsou pojištěni jen dospělí členové sborů. 
Vedly k tomu ekonomické důvody, děti jsou pojištěny prostřednictvím 
České rady dětí a mládeže které jsme členy. 
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 posílili Vaše sbory a získali jste v nich nové aktivní 
členy. Děkuji za pozornost. 


