
Zpráva o činnosti okresní odborné rady mládeže v roce 2017 

Stav členské základny 

Mládeže do 18 let, včetně přípravky, je v současné době 890 členů, to znamená, 

že od posledního shromáždění přibylo 6 mladých členů. 

Při zahájení nového soutěžního ročníku Závodem požárnické všestrannosti 

v Olešnici v Orlických horách se do celoroční hry Plamen zapojilo 30 kolektivů, 

startovalo zde 23 mladších a 28 starších družstev. V porovnání s rokem 2016 to 

tak bylo o 3 soutěžní družstva více. V kategoriích dorostu se do nového ročníku 

zapojila 2 družstva dorostenců, 2 družstva dorostenek, 2 smíšená družstva a 10 

jednotlivců. 

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 jakýmkoli způsobem zapojují. 

Nikdo v žádné statistice se nepokusil vyčíslit hodiny věnované této obětavé práci. 

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 161 762,- Kč, určené na 

vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity, materiální vybavení, provoz a mzdy. 

Z této částky bylo převedeno 69 350,- 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 12 691,-Kč.   

I v loňském roce byl vypsán projekt na dotaci poskytovanou Královehradeckým 

krajem. Zde není podmínka podvojného účetnictví a mohou se zapojit všechny 

sbory pracující s mládeží. Z naší strany byl projekt zpracován na podzimní 

školení nových vedoucích. Obdrželi jsme částku ve výši 10 000,- Kč. Do projektu 

se rovněž zapojilo 8 SDH a získalo dotaci od krajského úřadu v celkové výši 

92 000,- Kč. Ministerstvo školství vypsalo také projekt s názvem Sport VIII, do 

kterého se zapojily 4 SDH a získaly částku 195 000,- Kč.  

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

dodat vlastní náklady. K dotaci z ministerstva vnitra na PLAMEN jsme dodali 

částku 27 919,- Kč, k dotaci na odbornou přípravu vedoucích vlastní náklady ve 



výši 22 886,- Kč. Částku na školení nových vedoucích od krajského úřadu 

doplnilo 12 995,- Kč z vlastních zdrojů. Pro letošní rok byla zpracována a 

odeslána žádost na dotaci krajského úřadu na obnovu a údržbu stávajícího 

soutěžního materiálu pro mládež ve výši 30 000,- Kč. 

 

V roce 2017 pokračoval seriál Ligy mládeže okresu, ve které je zařazeno 10 

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

v loňském roce se do ní zapojilo účastí alespoň na jedné soutěži 20 družstev 

mladších a 19 družstev starších. Děkujeme všem SDH, které některou soutěž 

tohoto seriálu uspořádali. 

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

naplánováno do Ještětic, kde k nám na rozdíl od předcházejícího roku byla 

příroda milosrdnější. Velké poděkování zaslouží členové SDH Ještětice, kteří nám 

vytvořili dobré podmínky k soutěžení i potřebné zázemí. Poděkovat musíme i 

městu Solnice za podporu, dále za pomoc jednotce Sboru dobrovolných hasičů 

obce Doudleby nad Orlicí a Solnice. V roce 2018 budeme tuto akci zabezpečovat 

ve spolupráci s hasiči z Přepych. Je pěkné, když se nám zvyšuje počet zapojených 

družstev, ale na druhé straně nám klesá počet míst, kde jsme schopni akci s 

přibližně pěti sty účastníků zabezpečit. 

Odborná rada mládeže se snaží o všech novinkách informovat prostřednictvím 

internetových stránek OSH, případně zasíláním informací na e-mailové adresy 

vedoucích.  

V poslední době došlo ke změně poskytovatele pojištění členů ve věku do 18 ti 

let. Toto pojištění je sjednáváno Českou radou dětí a mládeže. Od 1.ledna 

letošního roku bude případné úrazy likvidovat pojišťovna Generalli.  

Čeká nás také dopracování evidence vedoucích, protože i u vedoucích platí, že 

při neúčasti na doplňujících školeních o tuto odbornost přicházejí. 

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce reprezentovali na 

vyšších kolech soutěží. Záměrně jsme nevyjmenovávali 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 děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do zajišťování 

činnosti mládeže. Přejeme Vám, aby z mladých hasičů do Vašich sborů přicházeli 

noví, aktivní členové se zájmem o pokračování hasičské činnosti. 

 


