
Zpráva vedoucí ORM OSH Prachatice 

Dobrý den, 

Vítám Vás na dnešní konferenci vedoucích mládeže a dovolte mi, abych Vám 
předložila zprávu za volební období 2015 až 2019. 

ORM pracuje v devítičlenném složení a za minulé volební období se sešla celkem 
25x. Na schůzích této rady se neřešila jen otázka dětských soutěží, ale celková 
práce na úseku mládeže. Jedním z úkolů rady byla například příprava vedoucích 
a instruktorů pro práci s mládeží, dále hospodaření s dotacemi od ministerstva 
školství a tělovýchovy, následně se rada zabývala problémy jednotlivých sborů v 
oblasti mládeže. 

Na začátek bych Vás seznámila s několika čísly. V roce 2015 jsme měli 641 
mladých hasičů, kteří pracovali v 11 družstev ve starší kategorii a v 9 družstev 
v mladší kategorii. V roce 2019 jich bylo již 646. Máme 16 družstev ve starší 
kategorii a 13 družstev v mladší kategorii. Malé kolísání v počtu dětí je 
zapříčiněno tím, jak dorůstají. 

Školení vedoucích mládeže bylo v roce 2015 ve Vlachovo Březí a měli jsme 
proškoleno 79 vedoucích. Další roky bylo školení již v Tvrzicích a nyní se tento 
počet navýšil na 101 vedoucích mládeže. Dovolte mi, abych poděkovala SDH 
Vlachovo Březí a SDH Tvrzice za uspořádání těchto školení. 

Dále bych Vás chtěla seznámit s čerpáním dotací. Každý rok jsou nám přiznávány 
dotace z MŠMT. Tyto dotace jsou na vybavení MTZ, volnočasové aktivity a 
vzdělávání. ORM navrhuje rozdělení dotací mezi pět sborů ve stejné částce. Svůj 
návrh předkládá VV OSH ke schválení. Dále je možnost čerpání dotací Můj klub. 
Tuto státní dotaci si vyřizuje každý sbor sám. O tyto dotace je možno žádat každý 
rok. 

Dalším bodem je okresní kolo hra Plamen. Ročník začíná podzimní částí a 
pokračuje na jaře již známým dvoudenním kolem. Kde všude jsme Plamen 
pořádali? Ve Volarech, Zdíkově, Zbytinách, Ktiši, Budilově, Tvrzicích, Svaté Maří 
a Dubu. Celkové výsledky Vám číst nebudu. Ty jsou k dispozici na webových 
stránkách v sekci „Mladí hasiči“. 

Každoročně máme zastoupení na krajských soutěží. V roce 2015 jsme byli 
pořadateli krajského kola. Tato soutěž proběhla v Prachaticích. Bylo to hodně 
práce, ale společnými silami jsme to zvládli. Naše soutěž byla organizačně 
hodnocena jako velmi dobrá. Zde nás reprezentovalo družstvo dorostenců ze 
Svaré Maří, které tuto soutěž vyhrálo a tím si zajistilo postup na MČR, kde se 
umístilo na 12. místě. Jednotlivci střední kategorie se zúčastnil Jaroslav Hájek 



SDH Netolice a vybojoval si 2. místo. Dorostenky jednotlivkyně v kategorii starší 
se zúčastnila Iveta Dvořáková ze Stach a vybojovala si 3. místo. 

Ročník 2016 Český Krumlov: Družstvo dorostenců z SDH Jáma 2. místo. 
Jednotlivci starší kategorie – Jaroslav Hájek Netolice – 5. místo, střední kategorie 
Sýkora Filip – 6. místo. Dorostenky jednotlivkyně mladší kategorie Adéla Popová 
SDH Jáma – 4. místo. 

Ročník 2017 Jindřichův Hradec: Tento rok jsme družstvo dorostenců neměli. 
V jednotlivcích nás reprezentovali v kategorii starší Petr Mráz SDH Jáma 4. místo, 
střední kategorii Michal Mráz SDH Jáma 10. místo a v mladší kategorii Lukáš 
Tremmel z SDH Vitějovice – 3. místo. Družstvo dorostenek ze Svaté Maří, 
vybojovalo 4. místo. Jednotlivkyně střední kategorie Natálie Šilhová ze Stach 6. 
místo, mladší kategorii Gabriela Lišková – 3. místo. 

Ročník 2018 Písek: Zde nás opět reprezentovalo družstvo dorostenců ze Svaté 
Maří, které si zde vybojovalo 5. místo a družstvo dorostenek vybojovalo krásné 
3. místo. Dorostenci jednotlivci střední kategorie Martin Tremmel SDH Vitějovice 
– 6. místo a v mladší kategorii Lukáš Tremmel  - 4. místo. Dorostenka 
jednotlivkyně v kategorii starší Marie Nováková ze Sv. Maří získala 6. místo a 
Tereza Šilhanová z Tvrzic 3. místo. 

Ročník 2019 Tábor: Družstva dorostenců a dorostenek ze Svaté Maří si zde 
vybojovala čtvrtá místa. Dorostenci jednotlivci ve starší kategorii Václav Kuba 
z Vitějovic – 4. místo, střední kategorie Lukáš Tremmel z Vitějovic  - 4. místo a za 
mladší závodil Ondřej Prášek z Tvrzic a získal 6. místo. 

ORM děkuje všem závodníkům za reprezentaci na krajských soutěžích. 

Požární ochrana očima dětí je výtvarně – digitálně – literární soutěž zaměřená 
na hasičskou tématiku. V roce 2015 se ze sborů do této soutěže nikdo 
nezapojoval. V roce 2017 bylo do celoroční činnosti mladých hasičů zavedena 
soutěž PO očima dětí a ještě ten rok se zúčastnili tři děti. Další rok to bylo 10 dětí 
a v roce 2019 již 75 dětí. Tato soutěž je pod vedením Odborné rady prevence a 
ochrany obyvatelstva v úzké spolupráci s HZS Prachatice. Vyhodnocení této 
soutěže probíhá ve Vimperku. 

Soustředění dorostu proběhlo v neděli 25. 08. 2019 na stadionu ve Vimperku. 
Celou akci zajišťovalo SDH Svatá Maří, Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller a 
Marek Študlar. Na akci byl pozván Ivan Pěnča ml. z SDH Střelské Hoštice, který 
dorost seznámil s technikami běhu a rozcvičování. Naučil je jak si připravit 
materiál a jak zaběhnout 100 m s překážkami a štafetu 4×100 metrů. Pro 



dorostence (muže) připravil i ukázku běhu se žebříkem u překážky domeček. Jako 
volnočasová aktivita byla připravena dílnička. 

Soustředění se zúčastnilo 44 účastníků (z toho 11 dospělých a 33 dětí ve věku 13 
– 18 let). Zúčastnil se dorost z SDH Svatá Maří, Budilov, Čkyně, Vitějovice, 
Žernovice, Tvrzice a Zliv (přibráni na základě žádosti Markéty Tischlerové). 
Fotodokumentaci akce dodá Jaroslav Pavelka z SDH Tvrzice. Celá akce byla 
účastníky hodnocena velmi kladně a v příštích letech bude ORM usilovat o 
zachování této akce. 

 

Plán práce na rok 2020 

8. února Seminář vedoucích mládeže Vlachovo Březí 

11. března Odevzdání PO očima dětí 

23. května Jarní kolo hry Plamen – MěS Vimperk 

6. června Okresní kolo dorostu a jednotlivců – MěS Prachatice 

13. června Krajské kolo hry Plamen – ZPV Trocnov, Sokolský ostrov ČB 

21. června Krajské kolo družstev a jednotlivců dorostu – Sokolský ostrov ČB 

26. června PHL Vlachovo Březí – noční 

11. července PHL Sudslavice 

1. srpna PHL Vitějovice 

5. září PHL Ktiš 

12. září PHL Žitná 

19. září PHL Prachatice – vyhodnocení 

22. srpna Školení vedoucích mládeže Tvrzice 

10. nebo 17. října Podzimní kolo hry Plamen 

 



 

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem členům ORM za jejich práci v tomto 
roce i za celé volební období. Také bych ráda poděkovala všem vedoucím a 
instruktorům za jejich práci s dětmi, všem sborům, které podporují své vedoucí 
a hlavně rodinným příslušníkům za jejich toleranci a shovívavost. Poděkování 
patří také všem mladým hasičům a dorostencům za jejich práci, chuť sportovat a 
něco nového se přiučit. Velký dík patří náměstkovi přes mládež Václavu 
Zaunmüllerovi, starostce OSH Ing. Bc. Heleně Kotrcové, Libuši Tremmelové, 
Marku Študlarovi a Markétě Tischlerové, kteří mi celé volební období velmi 
pomáhali. 

Vám děkuji za pozornost a přeji příjemné odpoledne. Děkuji. 

 


