
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 

  

Zápis 
zasedání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  
                     10. duben 2012 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH  -  Býchory, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Pečky, Starý Kolín, Tuchoraz 

 

Omluveni: 

SDH  - Poříčany, Ratenice, Č. Hrádek, Třebovle, … 
 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

J. Hybler informoval o účasti OSH Kolín na školeních a jednání vyšších orgánů v Přibyslavi: 

- jednání krajské rady mládeže – příprava Kraj. kola v Rakovníku 

- celorepublikové setkání ved. OORM – projednání navrhovaných změn Stanov SH ČMS … 

- školení hospodářů a účtovatelů dotací 

- školení funkcionářů OSH 

 

Nabídka nakopírování programu na provádění „Odborek“ ve sborech. Bude posláno mailem všem přes 

„Úschovnu“. 

 Dále připomíná nutnost odevzdání Registračního listu kolektivu, termín byl do 31.01.2012. 

 

Zhodnocení akcí za uplynulé období od posledního jednání OORM  

- Zimní tábor: SDH Klučov, termín: 26.02.-04.03.2012 

- Zimní halová soutěž OSH Kolín: Kostelec nad Černými lesy, termín: 11.03.2012 

 

Dorost: 

 

Přes prvotní zájem ze strany nových dorostenců o soutěžení za okresní družstvo zájem opadl.  

Mimo SDH Klučov trénují jen dva dorostenci z SDH Poříčany. Z toho důvodu bude soustředění 

dorostu před Okresním kolem, plánované na 05.05.2012 , zrušeno a předběžně bylo domluveno 

uskutečnění tréninkového soustředění až před Kraj. kolem v termínu 2.6.2012. 

 

Okresní kolo dorostu a PS proběhne pod OSH Kutná Hora patrně v Čáslavi, případně v Krchlebech 

(bude upřesněno). Termín je 26./27. května 2012.  

 

Účast na okresním kole, z našeho okresu (předběžně):  

dorostenci  - SDH Starý Kolín  

smíšené družstvo  - SDH Klučov (s SDH Poříčany), SDH Kostelec nad Černými lesy,  

SDH Starý Kolín 

jednotlivci   -  SDH Červený Hrádek, SDH Klučov, SDH Kostelec nad Černými lesy, 

    SDH Starý Kolín, SDH Poříčany 

 

 

Vzhledem k malému počtu družstev dorostu na našem i KH okrese padl návrh uskutečnit soutěž 

v jednom dni společně s dospělými. 



V případě pořádání okresního kola pro dospělé a dorost v jednom dni OORM souhlasí 

se započítáním pokusů v disciplíně 100m s překážkami do dorostu i dospělých. Nasazení závodníků do 

štafety je na rozhodnutí vedoucích, u PS samozřejmě platí, že žádný závodník nesmí běžet 2x.   

 

 

 

1) PLAMEN 

o termín:  03.06.2012 (neděle) 

o Atletický stadion Kolín 

 štafeta 4x60m a 400m CTIF by proběhla ve dvou drahách 

 zajištění rozhodčích 

 zajištění překážek 

 zajištění stravy 

 

2) Bambiriáda – Český Brod 25.-27.5.2012: 

Termíny ukázek požárního útoku: 

sobota:  10:00 – 11:00hod, 13:00hod – 14:00hod, 15:00 – 16:00hod  /přípravka, žáci/ 

neděle:  12:30 – 13:30hod /přípravka, žáci/  

  10:30hod /pouze přípravka/ 

Zájemci o ukázku požárního útoku se SVÝM DRUŽSTVEM, ale i jednotlivci (dospělí), ochotní 

pomoci u hasičského stánku,hlaste se prosím L. Voslářové. 

 

3)  Plánované akce 

Soustředění SDH Tuchoraz: Stříbrná Skalice, 13.-14.04.2012 

Kostelecké útoky:   Kostelec nad Černými lesy, termín: 14.04.2012 

Klučovská ulice:   Klučov, 28.04.2012 

Bambiriáda:    Český Brod, 25.-27.05.2012 

Trénink před krajskou soutěží pro dorost, muže a ženy: Atletický stadion Kolín, 02.06.2012 

Pečecká stopa:  Pečky, neděle 17.06.2012 

Memoriál J. Zvoníka:  červenec (v termínu kolem 5./6.7.), Červený Hrádek 

Letní škola instruktorů:  léto, informace na www.dh.cz 

 

4)  Ostatní informace 

o OORM předloží VV OSH Kolín návrh na zakoupení projektoru a plátna pro potřeby OSH 

 

Příští jednání OORM 16.5.2012 (středa) od 18h v klubovně hasičárny SDH ve Starém Kolíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová                                Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 

http://www.dh.cz/

