
Zpráva ORM za rok 2020–2021  

Vážení přátelé, bratři a sestry, vážení hosté,                                                

mým úkolem na dnešním shromáždění je seznámit Vás se zprávou okresní 

odborné rady mládeže za uplynulé období. Koronavirus zavinil, že to bude za roky 

2020 a 2021 

           Stav členské základny mládeže do 17 let, včetně přípravky, byl k 

31.12.2019 = 1 015 členů a porovnáme-li s počtem mladých členů k 31.12.2021, 

tak zjistíme to znamená, že od posledního shromáždění v roce 2020 přibylo 23 

mladých členů. Co se týče SDH, které mají svá družstva registrovaná na Okresní 

sdružení hasičů, tak těch je 45 a je to 38 % z celkového počtu SDH. Mladí členové 

jsou i v dalších sborech, ale v těchto případech jich není tolik, aby vytvořili 

soutěžní družstvo. 

Při zahájení nového ročníku hry PLAMEN a celoroční soutěže dorostu 

Závodem požárnické všestrannosti v Bystrém 2020 a Slatina nad Zdobnicí 2021 

se do celoroční hry Plamen zapojilo shodně 53 družstev. V kategoriích dorostu 

se do nového ročníku ve Slatině 2021 zapojila 2 družstva dorostenců, 5 družstev 

dorostenek, 2 smíšená družstva. Koronavirus nás donutil zabezpečit průběh 

závodů tak, že pokud družstvo ukončilo disciplínu odjíždělo domů a výsledky byly 

zasílány přes e-mail. 

Ocenění za práci s mládeží zaslouží všechny sbory, ve kterých jsou družstva 

zapojená do celoroční činnosti, dále potom všichni vedoucí kolektivů a další 

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

Odborná rada mládeže nemá na starosti jen soutěže, ale i péči o odbornou 

přípravu vedoucích. Byla vypracována směrnice a podle ní, potom 

zabezpečujeme porady vedoucích před jednotlivými akcemi a v podzimních 

měsících třídenní školení k získání kvalifikace. Bohužel i tady musím konstatovat, 

že opatření v boji s Koronavirem nám neumožnila toto školení minulý rok 

uspořádat a proběhne v květnu letošního roku v Bílých Poličanech. V současné 

době máme v okrese 4 garanty vzdělávání, 75 vedoucích s kvalifikací II. stupně 

28 s kvalifikací III. Stupně a 18 bez kvalifikace. 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. Dle 

mého názoru, pokud bychom nepořádali akce pro mládež, to znamená soutěže 

mohlo by se stát, že na další akce například žehnání praporu a podobně by neměl 

kdo chodit. Všechno se vším souvisí a neměli bychom pořádání soutěží 

podceňovat, ale ani přehánět. 



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

sbory samy, jinde přispívá obec, případně sponzoři. Prostřednictvím okresního 

sdružení jsme v loňském roce čerpali finanční prostředky poskytované 

ministerstvem školství i ministerstvem vnitra a Královéhradeckým krajem, kde 

přehled o výši čerpání máte v materiálech připravených sestrou Martincovou. 

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat za vypsání projektu týkajícího se práce s 

mládeží a soutěží na dotaci poskytovanou na podporu Sdružení hasičů 

Královehradeckým krajem.  

           Dotace tvoří jednu část nákladů na práci s mládeží, ale k tomu je nutno 

vždy dodat vlastní náklady. Přehled opět tvoří přílohu materiálů, proto nebudu 

rozvádět. Jitka Reichrtová a vedoucí ORM včera absolvovali poradu v Přibyslavi, 

a o věcech, které se dozvěděli budou informováni vedoucí na poradě 21.dubna 

v Opočně. 

V roce 2020 začal a v roce 2021 měl pokračovat seriál Ligy mládeže okresu, 

ve kterém bylo zařazeno 10 soutěží v různých disciplínách. Bohužel ročník 

2020/2021 byl poznamenán koronavirem a nebyl hodnocen. Ročník 2021/2022 

byl zahájen Lukavickým braňáčkem a pokračoval uzlovačkou v Provozi. Věřím, že 

tento ročník budeme moci řádně dokončit. Přesto děkuji všem SDH, které 

některou soutěž tohoto seriálu uspořádali, případně v roce 2022 uspořádají. 

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

roce 2019 uskutečnilo v Pohoří, v roce 2020 bylo naplánováno do Ještětic, ale 

soutěž kvůli omezením nemohla proběhnout. V roce 2021 proběhlo ve 

zmenšeném počtu disciplín 12.června na stadionu v Dobrušce. Pořádání 

letošního okresního kola hry Plamen je plánováno ve dnech 27. až 29.května 

2022 v Ještěticích a okresního kola dorostu ve Vrbici 4.června. Okres Rychnov 

nad Kněžnou měl být pořadatelem krajského kola dorostu a hry Plamen. I zde 

nám stopku vystavil koronavir, a tak se tento úkol přesunul na letošní rok. 

Místem krajského kola bude 11.června stadion v Dobrušce a ubytování s druhou 

částí proběhne v neděli 12.června v Bystrém. 

Odborná rada mládeže se snaží o informovanost vedoucích 

prostřednictvím internetových stránek OSH, případně zasíláním informací na e-

mailové adresy vedoucích. V předminulém roce došlo ke změně poskytovatele 

pojištění členů ve věku do 18 let. Toto pojištění je sjednáváno Českou radou dětí 

a mládeže. Případné úrazy likviduje pojišťovna Generalli.  

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

na vyšších kolech soutěží. Záměrně jsem nevyjmenovával jednotlivé soutěže, 

protože výsledky všech soutěží jsou pravidelně zveřejňovány nejen na stránkách 



OSH, ale i v materiálech na poradách starostů SDH před valnými hromadami. 

Ještě jednou děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do zajišťování 

činnosti mládeže, včetně odborné rady prevence za uskutečněný tábor přeji 

Vám, aby z mladých hasičů do Vašich sborů přicházeli noví, aktivní členové se 

zájmem o pokračování hasičské činnosti. 

O. Ptáček 

Vedoucí OORM 


