
ZPRÁVA ORM ZA ROK 2019 

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

Dovolte mi, abych Vám předložila zprávu ORM za rok 2019. 

ORM pracuje v devítičlenném počtu a v roce 2019 se sešla celkem pětkrát. 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 MŠMT, následně se rada zabývala problémy jednotlivých sborů v 
oblasti mládeže.  

V našem okrese pracuje s dětmi 25 sborů, z toho se 15 sborů účastní okresní soutěže hry 
Plamen. Celkem máme 605 mladých hasičů. 

Odborná rada mládeže přidělila 23. dubna 2019 pěti sborům dotaci MŠMT na MTZ. ORM 
vybrala tyto sbory: Žernovice, Chroboly, Budilov, Zbytiny, Lažiště. Dotace jsou ve výši 7000 
korun, což je 70% částka. Sbor se podílí částkou 30% ze svých financí. Všechny sbory řádně a 
včas dodaly potřebné doklady k vyúčtování. 

 V dubnu proběhlo vyhodnocení PO očima dětí ve Vimperku. Této soutěže se zúčastnilo 223 
dětí, z toho byly do soutěže zapojeny děti ze 16-ti sborů. Do krajské soutěže postoupilo 27 
dětí , z niž je 12 mladých hasičů. 

Ve dnech 25. – 26.května se ve Zbytinách konalo okresní  kolo hry Plamen. Této soutěže se 
zúčastnilo 10 družstev mladých hasičů v kategorii mladší, 13 družstev v kategorii starších. 
Celkem na soutěž bylo přihlášených 298 osob. V kategorii mladších se na 3 místě umístilo 
družstvo z Vitějovic, na 2 místě družstvo z Vlachovo Březí a 1 místo vybojovalo družstvo ze 
Svaté Maří. V kategorii starších bylo umístění následující, 3 místo obsadilo družstvo ze 
Žernovic, 2 místo družstvo z Vitějovic a 1 místo družstvo ze Svaté Maří. 

 
V Táboře 16.6.2019 se konalo krajské kolo soutěže dorostu a jednotlivců. Za náš okres nás 
reprezentovali dorostenci ze Svaté Maří, kteří se umístili na 4.místě a družstvo dorostenek, 
také ze Svaté Maří, které obsadily také 4.místo Za jednotlivce náš okres reprezentovali 
Ondřej Prášek z SDH Tvrzice, v kategorii mladší získal 6.místo, Lukáš Tremmel z SDH 
Vitějovice v kategorii střední vybojoval 4.místo, Václav Kuba z SDH Vitějovice, v kategorii 
starší získal 4.místo. Dorostenka Adéla Štindová SDH Jáma v kategorii mladší získala 6.místo. 

  
V Bechyni 22.6.2019 se konalo krajské kolo hry Plamen. Za náš okres nás opět 
reprezentovalo družstvo ze Svaté Maří, které obsadilo 4.místo. 

 

 



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 Hoštice u Volyně, 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 byly připraveny dílničky. 

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 vytvořil Jaroslav 
Pavelka z SDH Tvrzice. Celá akce byla účastníky hodnocena velmi kladně a v příštích letech 
bude ORM usilovat o zachování této akce. 

Školení vedoucích mládeže se konalo 21. září v Tvrzicích. Letošního školení se zúčastnilo 68 
osob, z toho 2 osoby byly školitelé první pomoci, 6 osob bylo z SDH Zliv, 58 osob obnovovalo 
kvalifikace. (19 nováčků vedoucí III. + 15 vedoucí III. obnova. + 9 nově vedoucí II. + 15 
vedoucí II. obnova). Letošního školení se opět zúčastnila školitelka první pomoci Soňa 
Sittová.  

Podzimní kolo hry Plamen se konalo 12. října v Dubu u Prachatic. Organizačně měli místní 
hasiči vše velmi dobře připravené. ORM děkuje členům místního sboru za poskytnutí prostor, 
za organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostovi obce 
za podporu místního sboru a soutěžících.  

Podzimního kola hry Plamen se zúčastnilo 13 družstev kategorie mladších a 14 družstev v 
kategorii starších. ZPV hlídek bylo celkem 31 z toho 14 z kategorie mladších a 17 z kategorie 
starších. Na soutěži bylo přihlášeno celkem 330 osob. V kategorii mladší se na 3. místě 
umístilo družstvo Žernovice A, na 2. místě družstvo Vlachovo Březí a na 1. místě družstvo 
Svatá Maří. Z kategorie starších se umístilo na 3. místě družstvo Tvrzice na 2. místě družstvo 
Žernovice a na 1. místě družstvo Svatá Maří. 

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. Velký dík patří náměstkovi přes mládež Václavu 

Zaunmüllerovi, Libuši Tremmelové a Marku Študlarovi 

Přeji Vám všem šťastné a veselé prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v 

Novém roce. 

 Děkuji za pozornost. 

 


