
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 

  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  18.9.2018 od 18,30 h. 

 

Přítomni:  
SDH  - Klučov, Tuchoraz, , Kostelec n. č. l., Ovčáry,  Starý Kolín, Žiželice, Poříčany,   Rasochy,   

Zibohlavy, Kšely, Rostoklaty, Český Brod 

Host:   - Ing. Petr Polášek,  

Zapisovatelka:  - starostka OSH Kamila Havlínová 

 

Omluveni: 

SDH    - Ratenice, Býchory, Třebovle, Plaňany, Červený Hrádek 

 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Okresní kolo hry Plamen a dorostu 

- bez zásadních problémů, plynule proběhl i závěr v neděli, kdy běhá dorost dvojboj a 

současně probíhají i útoky 

- ceny pro mladší žáky nechat jako letos 

- nebyl problém s variantou, kdy dorosti běhají i za dospělé 

- navrženo, aby sborům našeho okresu byla opět nabídnuta možnost zajištění stánkového 

občerstvení i při dalších akcích – osvědčilo se 

- oběd pro účastníky – příště vybrat vhodnější jídlo, mastnější pokrm zejména děti vyhazují 

- velké poděkování a hluboká úcta všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě a v průběhu 

soutěží – Kostelec, St. Kolín... 

 

Krajské soutěže - Vlašim 

- poděkování všem reprezentantům našeho okresu za výkony a disciplinovanost 

- tlumočené poděkování P. Navrátilovi za výborné ozvučení 

 

Letní akce 

- Kostelec – vodácký tábor, Vltava 

- Týdenní akce – Ovčáry, Kšely 

- Letní soustředění – Žiželice 

- Letní týden – Starý Kolín 

- Víkendové letní akce  – Rostoklaty 2x 

 

Ostatní akce 

- Memoriál Červený Hrádek 

- Vítězovská stovka (rovněž 60m) 

- Setkání přípravek kraje – Čelákovice 

- Setkání  přípravek – Český Brod 

 

 

2) PLÁNOVANÉ AKCE  

 

- Závěrečné kolo Podlipanské ligy dne 22.9.2018 v Kostelci n. Č.l. 

- 60 m překážek 28.9.2018 v Uhl.Janovicích 

 

Branný závod – 6..10.2018 



- ceny, občerstvení zajistí OSH 

- technické zajištění SDH Zibohlavy 

- losování o 2 vzduchovky (budeme dokupovat nové) – kdo půjde do losování zajistí Lucka 

- prezence – Kamila + SDH Zibohlavy 

 

Školení vedoucích a instruktorů mládeže: návrh dne 16.-17.11.2018 ve Velkém Oseku (popř. 9./10.11. nebo 

2./3.11. dle obsazenosti), návrh prověřit Sport hotel ve Veletově  

- posílat nápady na náplň školení  

 

Školení rozhodčích mládeže 

- obnova 1.kv.st – J. Zvoník a P. Polášek příští rok 

- nově si chce udělat 1.st.  Radek Hovorka 

- obnovy 2. kv.st. příští rok (únor/březen) 

 

 

3) OSTATNÍ 

 

- Dotace    

- MTZ, volnočasovky – vše přijde mailem, vyúčtovat do 30.10.2018 

- Finanční podpora ze strany OSH všem reprezentujícím okres Kolín na Krajských, 

republikových a mezinárodních soutěžích (blíže viz. Zápis VV OSH) 

 

 - Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ –  5.10.2018 

 

- Kvalifikace na hasičskou olympiádu mladých hasičů CTIF v Litomyšli (19.10. – 21.10.2018) 

 

 
  

       
         

 

 

 

 

                            Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


