
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 
  

Zápis 
z jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  12. 9. 2017 od 18:30 

 

Přítomni:  
SDH  -  Klučov, Ratenice, Tuchoraz, Žiželice, Kostelec nad Černými lesy, Poříčany, Ovčáry 

Hosté - Starostka OSH K. Havlínová, ing. Petr Polášek 

 

Omluveni: 

SDH  -             Býchory, Č. Hrádek, Český Brod, Plaňany, Rostoklaty, Třebovle, Kšely, Starý Kolín, Pečky,  

                           Zibohlavy 
 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

- OK hry Plamen –  20. 5. 

- OK dorostu –  21. 5.  -  obě OK bez zásadních problémů, opět nedostatek rozhodčích 

- Účast na KK v K. Hoře – SDH Klučov – Plamen + dorostenci, SDH Kšely – dorostenky, 

jednotlivci v dorostu z dalších sborů, poděkování za zdařilou reprezentaci okresu 

- Postup dorostenců SDH Klučov na MČR do Zlína – 11. místo  

- Pořádání KK v PS –  24. – 25. 6. – poděkování všem, kteří pomohli 

- Ligy – Podlipanská a Polabská  

- Letní aktivity, tábory: Kostelec n.Č.l. voda, Ovčáry soustředění v Hryzelích, Žíželice voda 

- Předány vzduchovky (Plaňany, Zibohlavy, Ovčáry, Klučov, Kostelec) 

 

2) NÁSLEDNÉ AKCE 

       -  15. 9. Daruj krev s dobrovolnými hasiči 

            -  16. 9. Přípravky v Č. Brodě 

            -  17. 9. Přípravky Sedlčany – účast SDH Klučov 

            -  23. 9. Podlip. liga Kostelec – závěr 

            -  28. 9.  šedesátky Uhl. Janovice  

 

3) DOTACE   

- MŠMT – vzhledem k tomu, že není potřebné podvojné účetnictví, OSH rozhodlo, že dotace 

MTZ a volnočasové aktivity bude převedena do SDH 

- Celková dotace ve výši 49 400,- bude rozděleno 1 400,- na družstvo (dle účasti družstev) 

- Termín odevzdání podkladů ( účtů) 15. 10. 2017 do kanceláře OSH  

- Emailem bude odeslána na SDH tabulka pro vyúčtování + návod 

- Program VIII – pravidla (upřesnění) využití této dotace budou rozeslána po dotazu na 

Ústředí 

             

 

4)  BRANNÝ ZÁVOD 

 -   7. 10. KRUPÁ  (pořádá SDH Kostelec) 

 -  pozvánka s mapkou bude zaslána emailem (přihlášky do 28. 9. 2017)  

      -   předpokládaná účast – mladší: 3 x Č. Hrádek, 3x Klučov, 2x Plaňany, 1x Rostoklaty, 1xRatenice,  

        1x  Tuchoraz, 2x Žiželice, 1x Kostelec, 3x Ovčáry 

                                             -  starší:   2 x Č. Hrádek, 1x Klučov, 2x Plaňany, 1xRatenice, 1x Tuchoraz,  

        2x Žiželice, 2x Kostelec, 1x Ovčáry    

                     Účast bude pravděpodobně ještě výrazně vyšší 

 

 



 

- Započítání disciplíny Branný závod do celkového hodnocení hry Plamen:  

-  pořadí družstev v této disciplíně bude zredukováno dle účasti v jarním pokračování – družstva, která 

startovala na podzim, ale na jaře už ne, budou z hodnocení vyřazena, a pořadí v disciplíně se patřičně 

posune (srazí). Příklad: na podzim nastoupilo 20 dr., pět z nich ale na jaře už nestartuje. Družstvo „Lhota C“ 

se na podzim umístilo na 20. místě, do celkového hodnocení mu bude po redukci zapsáno umístěni 15. 

Družstvo „Lhota B“ skončilo na podzim na 11.místě, ale 3 lépe umístěná dr. už nestartují – Lhota B se 

posune a bude mu zapsáno umístění 8. atd… 

- družstva, která se účastní jarního kola, ale na podzim nebyla, obdrží za br. závod umístění o jedno vyšší, než 

je počet účastníků na jaře (dle předchozího příkladu tedy 16)  

- celá soutěž v kategorii STARŠÍ bude opět rozdělena na POSTUPOVOU a NEPOSTUPOVOU. Pořadí v br. 

závodě u družstev v POSTUPOVÉ části bude rovněž zredukováno dle jejich skutečného počtu. Podmínkou 

pro zařazení do POSTUPOVÉ soutěže je účast v branném závodě. 

 

      

5) ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH  
- Místo: Velký Osek, Motel U jezera  

- Termín: 3.- 4. 11. 2017,  popř. 10.-11.11 2017 , dle obsazenosti, přednostně první termín 

- Náplň: zdravověda, vedení kolektivu, navrženo pozvat psychologa s přednáškou na téma práce 

s mládeží 

- Vítáni jsou dobrovolníci, kteří by přispěli s vlastním vstupem na libovolné téma v oblasti činnosti 

s hasičskou mládeží. HLASTE SE !!!   

         

 

6) ZIMNÍ HALOVÁ SOUTĚŽ 

- Zájemci o pořádání se mohou hlásit.  

 

        

7) ROZHODČÍ – ŠKOLENÍ 

- Termín cca únor/březen. Ještě bude dohodnuto.  

 

        8)   DISKUZE  

-  nové členské průkazky SH ČMS – podrobnosti přes Lucku (kancelář OSH)  

 

 

 

                            Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


