
ZPRÁVA  O ČINNOSTI ORM PRACHATICE ZA ROK 2021 

Dobrý den dámy a pánové, vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milí 
hosté. 

Dovolte mi, abych Vám předložil zprávu ORM za rok 2021. 

Odborná rada mládeže v novém období pracuje v devítičlenném složení. 
Vedoucí odborné rady: Študlar Marek SDH Tvrzice. Členové: Soukupová Valerie (SDH 
Netolice) Zaunmüller Václav (SDH Žernovice) Talafous Karel (SDH Prachatice) Samková 
Markéta (SDH Vlachovo Březí) Mikeš František (SDH Ktiš ) Rokůsek František ml. (SDH 
Volary). Pavelka Miroslav (SDH Lažiště) Václavík Josef (SDH Zbytiny) 
 
V roce 2021 se ORM sešla navzdory covidu pouze dvakrát. Na schůzích této rady se neřešila 
jen otázka dětských a dorosteneckých soutěží, ale celková práce na úseku mládeže. Jedním z 
úkolů rady byla například příprava vedoucích a instruktorů pro práci s mládeží, ale i 
hospodaření s dotacemi od MŠMT.  Rada se často zabývala problémem covid, který stěžoval 
veškerou organizaci i v oblasti mládeže. 

V našem okrese v roce 2021 bylo registrovaných 25 kolektivů mladých hasičů, z toho se 15 
kolektivů účastní postupové soutěže hry Plamen. Celkem máme 646 mladých hasičů, což je o 
17 dětí více než v přešlém roce. 

Dotace MTZ od MŠMT. Odborná rada mládeže 29. 4. 2021 navrhla pěti sborům dotaci MTZ. 
Těmi byly: SDH Volary, SDH Staré Prachatice, SDH Tvrzice, SDH Vitějovice, SDH Lhenice.  
Výkonný výbor na pozdější schůzi tyto návrhy schválil. Všichni jmenovaní, kteří dotaci 
obdrželi, řádně prokoupili za materiál a včas dodali potřebné doklady k vyúčtování. 

22. května 2021 ORM ve spolupráci s SDH Svatá Maří zorganizovala jarní kolo Hry Plamem. I 
přes všechna omezení pandemie covid se podařilo soutěž uskutečnit. Dle vypracovaného 
časového harmonogramu pro střídavý příjezd a odjezd sborů byla účast celkem 12-ti sborů, 
z toho 11 družstev kategorie mladší a 12 družstev v kategorii starší.  V kategorii starší 
se umístili. Na 3. místě SDH Budilov, na 2.místě SDH Žernovice a na 1. místě SDH Svatá Maří. 
V kategorii mladší se umístili na 3. místě SDH Netolice na 2. místě SDH Žernovice a na 1. 
místě SDH Svatá Maří.  

Postupující SDH Svatá Maří se na krajské soutěži Hry Plamen konané 12.6.2021 umístilo na 
druhém místě.  

Dne 29.5.2021 ORM zorganizovala na sportovišti Tatran Prachatice okresní soutěž 
dorostenců.  
V kategorii dorostenci -družstva se zúčastnilo jedno družstvo ze Svaté Maří, v kategorii 
dorostenky-družstvo se zúčastnila družstva Budilova a Svaté Maří – to postoupilo do krajské 
soutěže. 
V kategorii dorostenci-jednotlivci starší vyhrál Zdeněk Vejtasa SDH Bohumilice, z kategorie-
jednotlivci střední vyhrál ze 4 závodících Vojtěch Havlíček SDH Vitějovice a z kategorie-
jednotlivci mladší vyhrál ze 3 závodících Vít Neužil SDH Svatá Maří. 
V kategoriích dorostenky-jednotlivkyně starší vyhrála ze dvou účastnic Anna Lukavská SDH 



Vitějovice, v kategorii střední vyhrála ze 4 z soutěžících Tereza Vlčková SDH Vitějovice a 
v kategorii mladší ze dvou soutěžících vyhrála Andrea Máčlová SDH Vitějovice. 
 

Všichni zmiňovaní nás reprezentovali v krajské soutěži. Ta se konala 20.6.2021, kde se SDH 
Svatá Maří umístila v kategorii dorostenci-družstvo na 2. místě. V kategorii dorky-družstvo se 
opět SDH Svatá Maři umístilo na 4. místě. 
Za jednotlivce se ve svých kategoriích umístil Zdeněk Vejtasa na 4. místě, Vojtěch Havlíček na 
5. místě, Vít Neužil na 2.místě, Anna Lukavská na 4. místě, Tereza Vlčková na 5. místě a 
Máčlová Andrea na 4. místě.  

Školení vedoucích a rozhodčích mládeže spolu se setkáním mládeže se konalo 25-26. září v 
Tvrzicích. 
Školení se zúčastnilo celkem 58 osob včetně školitelů a hostů z SDH Zliv (okres ČB) 
Všichni přítomní úspěšné získali či obnovili kvalifikace. 3 nově získali kvalifikaci rozhodčí, 2 ji 
obnovili, 3 nově získalo kvalifikaci vedoucí III., 8 ji obnovilo.; 9 nově získalo kvalifikaci vedoucí 
II.; a 29  ji obnovilo. 
O organizační zabezpečení školení se postarala Markéta Samková a o stravování při celém 
školení Valerie Soukupová. 
Setkání mládeže, dříve  nazývané soustředění dorostenců, se v roce 2021 zúčastnily sbory 
Svatá Maří, Vitějovice, Tvrzice, Žernovice, Budilov a Čkyně. Celkem bylo 38 účastníků, z toho 
31 mládežníků a 7 vedoucích. O výbornou stravu se opět postarala Valerie Soukupová. 

Ve spolupráci s SDH Zbytiny a obcí Zbytiny zorganizovala ORM 9. října podzimní kolo hry 
Plamen, kam se přihlásilo 14 kolektivů mladých hasičů, z toho 19 družstev starších žáků a 14 
družstev mladších žádků. Na doplňkovou disciplínu 60 metrů s překážkami se přihlásilo 78 
dětí. Celkový počet zúčastněných vystoupal na 330 osob. Opět nám uvařila naše vynikající 
kuchařka Valerie Soukupová 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům ORM za jejich práci. A ještě patří také 

velké dík a poděkování všem zmiňovaným sborům a obcím, kteří se podíleli na organizaci 

akcí pro mladé hasiče. 

 

 Děkuji za pozornost. 

Študlar Marek  


