
Zpráva ORM za rok 2016 

Sestry, bratři, vážení hosté,                                                

dovolte mi, abych jménem okresní rady mládeže shrnul uplynulé období na 

tomto úseku. 

Stav členské základny mládeže do 18 let, včetně přípravky, je v současné době 

884 členů, to znamená, že od posledního shromáždění přibylo 29 mladých 

členů.  

Při zahájení nového soutěžního ročníku na ZPV v Česticích se do celoroční hry 

Plamen zapojilo 29 kolektivů, startovalo zde 24 mladších a 24 starších 

družstev. V kategoriích dorostu se do nového ročníku se zapojila 2 družstva 

dorostenců, 2 družstva dorostenek a 19 jednotlivců. 

Ocenění za obětavou práci s mládeží zaslouží všichni vedoucí kolektivů a další 

členové našich sborů, kteří se do práce s mládeží jakýmkoli způsobem zapojují. 

Nikdo v žádné statistice se nepokusil vyčíslit hodiny věnované práci s mládeží, a 

jsem přesvědčen, že takový pokus by byl předem odsouzen k neúspěchu. 

Všichni kdo se mládeži věnují, to dělají pro dobrý pocit a vědomí smysluplnosti 

této činnosti, bez ohledu na čas, který by mohli využít sami pro sebe. O to větší 

jim všem patří poděkování. 

Práce s mládeží s sebou nese mimo jiné i finanční náklady. Většinu nesou sbory 

samy, jinde přispívá obec, sponzoři. Prostřednictvím okresního sdružení jsme 

v loňském roce čerpali finanční prostředky poskytované ministerstvem školství 

ve výši 181 300,- Kč, určené na vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity, 

materiální vybavení, provoz a mzdy. Z  této částky bylo převedeno 49 701,- Kč 

na MTZ a volnočasové aktivity do sborů, které splnily podmínky dotace. Část 

prostředků z dotace jsme využili na obnovu a doplnění materiálu, který 

využíváme pro soutěže mládeže. Z MV jsme obdrželi dotaci na zajištění soutěže 

Plamen a dorostu ve výši 14 433,-Kč.  I v loňském roce byl zpracován projekt na 

dotaci poskytovanou Královehradeckým krajem. Obdrželi jsme částku ve výši 

80 000,- Kč. Zde není podmínka podvojného účetnictví a mohou se zapojit 

všechny sbory pracující s mládeží. Podklady pro zpracování projektu dodalo 12 

SDH, mezi které jsme rozdělili 75 000,- Kč a 5 000,- Kč jsme vyčerpali na 

okresním sdružení na částečnou úhradu nákladů spojených se zajišťováním 

činnosti na úseku mládeže. Pro letošní rok se změnil systém poskytování 

krajské dotace. Již není zpracováván projekt za okresní sdružení, ale mohly si 

podat své projekty jednotlivé sbory. S touto skutečností byli vedoucí seznámeni 



na podzimním školení v Křovicích, byl jim vysvětlen postup pro zpracování 

projektu a byli upozorněni, kde najdou potřebné informace. V současné době 

ještě probíhá rozdělení dotací, krajské zastupitelstvo je neprojednalo, tak 

nemáme přehled, kolik projektů uspělo a jaké prostředky do našeho okresu 

přijdou. Další možností získání prostředků je program MŠMT na podporu 

sportovní činnosti, do kterého opět zpracovávají projekty jednotlivé sbory 

samostatně. 

V roce 2016 pokračoval seriál Ligy mládeže okresu, ve které je zařazeno 10 

soutěží v různých disciplinách. Liga si za dobu trvání získala své příznivce a 

v loňském roce se do ní zapojilo účastí alespoň na jedné soutěži 22 družstev 

mladších a 21 družstev starších.  

Každoročně největší akcí bylo zajištění okresního kola hry Plamen, které bylo 

naplánováno do Jílovic tradičně na poslední víkend v květnu. Po slibném 

začátku bohužel v sobotu odpoledne přišlo to, co nikdo z nás nepamatuje. 

Rychlá změna počasí přinesla bleskovou povodeň, a hlavním úkolem bylo 

zajištění bezpečnosti dětí. Informace, že je postrádáno asi 10 dětí způsobila, že 

vše šlo stranou a hledali se pohřešovaní. Naštěstí asi po hodině, se podařilo 

najít děti v bezpečí v jednom domě nad tábořištěm. Velká voda přinesla značné 

materiální škody. Sice jsme se snažili zachránit, co se dá, ale to byla jen malá 

část. Chápu, že náhrada věcí stála spoustu peněz, ale mrzelo nás to, co se 

rozpoutalo po pár dnech od některých účastníků. Snaha najít za každou cenu 

viníka, který za všechno může a kdo má ztráty nahradit. Bohužel, každá činnost 

nese i určitou míru rizika, se kterým se musí každý vypořádat. Počasí nikdo 

neovlivní, když začalo pršet, dívali jsme se na internetové zpravodajství a nic 

nenasvědčovalo, že přijde taková pohroma. Nebudu dále rozebírat, co a jak se 

odehrávalo, bylo by to na dlouhé povídání. Nicméně jsme jako rada mládeže 

připraveni odpovědět na případné připomínky a dotazy. Náš názor je, že 

poděkování kromě vedoucích a doprovodu dětí zaslouží i jednotky, které přijely 

pomoci, ať už dobrovolné, či HZS a velké poděkování zaslouží i členové SDH 

Jílovice, kteří ač měli mnohdy vyplavené své domy a v podstatě celou vesnici, 

pomáhali nám se zvládnutím situace a zajištěním bezpečnosti dětí. Snažili jsme 

se získat i nějaké prostředky na náhradu škod. Požádali jsme HVP, která 

poskytla 30 643,- Kč, byla uspořádána sbírka, na které se sešlo 11 800,- Kč a 

v rámci krajského sdružení se vybralo ještě 15 000,- Kč. Všechny tyto 

prostředky byly rozděleny na úhradu škod, které byly nahlášeny na OSH. Velké 

poděkování zaslouží sponzoři a obecní úřady, které pomohly uhradit velkou 

část škod sborů ve svých obcích. 



Začátkem roku většinou probíhalo přezkoušení kvalifikace vedoucích mládeže. 

Protože rozsah znalostí již není možno vtěsnat do jednoho dne, bylo 

rozhodnuto v letošním roce uspořádat kvalifikační kurz celovíkendový od pátku 

do neděle. Na tuto akci jsme zpracovali projekt na podporu z Krajského úřadu a 

kurz by měl proběhnout na začátku listopadu. Bližší informace budou včas 

zveřejněny. Od začátku roku jsou nově upraveny internetové stránky OSH, kde 

lze nalézt informace z oblasti činnosti s mládeží. Díky Michalu Dusílkovi je nyní 

jednodušší orientace a vyhledávání materiálů pro činnost vedoucích a jejich 

kolektivů. 

Na závěr chci také poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce reprezentovali 

na vyšších kolech soutěží. Záměrně jsem nevyjmenovával jednotlivé soutěže, 

výsledky všech soutěží jsou pravidelně zveřejňovány nejen na stránkách OSH, 

ale i v materiálech na poradách starostů SDH a před valnými hromadami. Ještě 

jednou děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do zajišťování činnosti 

mládeže, přeji Vám, aby z mladých hasičů do Vašich sborů přicházeli noví, 

aktivní členové se zájmem o pokračování hasičské činnosti. 

O. Ptáček 

Vedoucí OORM 
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