
Odborná rada mládeže na okrese  KOLÍN 

  

Zápis 
zasedání okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  
07. dubna 2011 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH Klučov – Havlínová, Hybler, Hyblerová L., SDH Kostelec – Žyla, Žylová, SDH Tuchoraz – Voslářová, SDH 

Poříčany –  Blecha,  SDH Červený Hrádek – Čermák, Hokynář,  SDH Starý Kolín – Brancuzský, Nekolný, SDH 

Plaňany – Binderová, Švárová, SDH Ovčáry – Tuláček, Vodička, Vodičková, Švarcmanová, SDH Ratenice – 

Moláková, SDH Žiželice – Pohořský, Flok 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

1) Informace za uplynulé období od posledního jednání OORM 
 

- Školení Kostelec 2010 – zhodnocení akce 

o poděkování SDH Kostelec nad Černými lesy 

o v letošním roce opět pravděpodobně na stejném místě 

- Branný závod 

o proběhl v Klučově 

- Kurz rozhodčí mládeže 

o 1. část proběhla v Červeném Hrádku, 2. část v Kutné Hoře 

o malá účast 

- rozhodčí 

o byly obesláni rozhodčí se žádostí o pomoc na soutěžích pořádaných OSH Kolín 

o zájem o účast v Kraj. kole projevil pouze J. Zvoník 

- Odborky 

o jsou již na okrese 

o pro děti, získávání odbornosti pořádáno v rámci sboru 

- Zápisník mladého hasiče 

o lze objednat přes paní Nevečeřalovou, zjistit zájem a zajistit hromadnou objednávku. Cena: 

40,- Kč/ks. 

- Dotace 2010 

o byly bez problémů vyúčtovány 

- Halová soutěž 

o 13.3.2011 v Plaňanech, účast cca 65 dětí 

- Zimní akce 

o Zimní hasičský tábor SDH Klučov -  27.02.-6.03.2011 

- RM rozhodla, že příspěvky OSH na akce mládeže, které pořádají SDH, nebudou již 

poskytovány. Z toho důvodu bylo upuštěno od záměru vytvořit metodiku (pravidla) pro 

přidělování příspěvků  

- Dotace na volnočasové aktivity a MTZ – jejich rozdělení bude provedeno tak, aby sbory, 

pořádající akce pro mládež, mohly vyúčtovat náklady právě z těchto prostředků 

 

2) Soutěže (plánované) 

 

- Soutěže postupové: 

o Okresní kolo dorostu – 29.5. – Kolín (spolu s OORM K. Hora) 

o Okresní kolo Plamen – 4.6. – hřiště na stanici HZS v Kolíně 

o Krajské kolo Plamen + dorost – 24.-26.6. Sedlčany (okr. Příbram) 



o MČR – začátek července Ostrava 

- Ostatní soutěže : 

o Klučovská ulice – 17.04.2011 

o Kostelecké útoky – 08.05.2011 

o Podlipanská liga – květen / říjen 

o Polabská liga 

o Memoriál v Č. Hrádku … 

 

3) Organizace okresních soutěží 

 

Okresní kolo dorostu  

Místo: Kolín 

Termín: neděle 29.05.2011 

Účast: jednotlivci, dorostenci, dorostenky, smíšená družstva 

Startovné: 200,- Kč / družstvo, jednotlivci 30,- Kč 

Každý účastník soutěže může soutěžit jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců. 

Postup: 3 jednotlivci z okresu, 1 družstvo v kategorii dci, dky 

Předpokládaná účast družstev: 

Dorostenci – Klučov s Kostelcem (v jednání) 

Dorostenky – Klučov 

Smíšené – Kostelec 

Jednotlivci – Kostelec, Klučov, Žiželice ? 

Rozhodčí – každý se pokusit zajistit někoho do štábu rozhodčích či technické čety. 

Překážky budou již na místě, zůstanou ze sobotní soutěže dospělých  

Soutěž dle Směrnic pro dorost. 

Ceny: družstva pohár, jednotlivci medaile, vítězové na 100m překážek medaili 

 

Okresní kolo Plamen 

Místo: HZS Kolín (ved. OORM dojedná podmínky s velitelem stanice) 

Termín: sobota 04.06.2010 

Schůzka: cca 14dní před soutěží, návrh uskutečnit v Žiželicích (popř. Klučov) – organizační    

zajištění, rozdělení rozhodčích atd. (bude upřesněno) 

Kategorie: mladší žáci (je možno opět v počtu min. 5 dětí ), starší žáci 

Startovné: 100,- Kč/družstvo 

Strava – zjistí se možnost zajištění v jídelně „Šantrůček, popř. jinde. Rada schválila oběd + svačinu 

(balíček) 

Předpoklad účasti: 

mladší – SDH Červený Hrádek, SDH Plaňany 2x, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Klučov 2x, 

SDH Žíželice, 

starší – SDH Poříčany, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Klučov, SDH Žíželice, 

SDH Červený Hrádek, SDH Ovčáry, SDH Starý Kolín 

Překážky z Kostelce, sepsat seznam a kontaktovat členy OORM v případě, že překážky zapůjčí SDH 

- zajistí Hybler. 

Přihlášky budou rozeslány v elektronické podobě společně s tabulkou pro vyplnění osob, které budou 

plnit funkce rozhodčích nebo technické čety.  

Rozdělení disciplin se provede na schůzce před okresním kolem.  

Ceny - 2x pohár pro vítěze v každé kategorii, 3x sady medailí, pro každého účastníka nějakou 

sladkost, pokud půjde sehnat nějakou cenu 

 

4) Diskuse   
 

- webové stránky OSH Kolín – www.oshkolin.cz 

- Školení rozhodčích – uspořádat na podzim 

- žádost SDH Přehvozdí o příspěvek na soutěž – na soutěž pořádanou v létě 2010 přišla na OSH 

Kolín v lednu 2011 – zamítnuto 



K. Havlínová: 

- Hasičská vzájemná pojišťovna – každou akci nutno hlásit na OSH paní Nevečeřalové (soutěže, 

akce typu Pálení čarodějnic, Drakiády, víkendové pobyty, tábory). Pokud nebude nahlášeno a dojde 

k úrazu, může být problém s vyplacením pojistného. 

- Dobrovolnictví a rozhodčí na MČR – okresy budou potvrzovat kompetentnost přihlášeného, 

zejména rozhodčích 

- PO očima dětí – v rámci okresu bylo vyhodnocení provedeno, krajské vyhodnocení proběhne 

v červnu, v kompetenci Rady prevence, schůzky v Praze se za radu prevence zúčastní V. Hesová, 

SDH Bulánka 

- Odborky – jsou k dispozici, vydávání přes J. Hyblera, je třeba doložit podklady o uspořádání ve 

sborech, datum konání a seznam  

- Přípravka – dle informace z VV KSH nehradí členské příspěvky, ověřit: Š. Žylová, L. Voslářová 

- Setkání na Konopišti 21.05.2011 –  KSH plánuje vystoupení přípravky, možnost účasti kolektivu 

z našeho okresu - ukázka  

 

 

Zapsala: Kamila Havlínová                             Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


