
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 

  

Zápis 
zasedání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  
                     16. únor 2012 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH  -  Český Brod, Červený Hrádek, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Ovčáry, Pečky,  

Ratenice, Starý Kolín, Tuchoraz 

 

Omluveni: 

SDH  - Poříčany 
 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

1) Zhodnocení akcí za uplynulé období od posledního jednání OORM 

 

- Školení vedoucích mládeže - 25.-26.11.2011, Kostelec nad Černými lesy, účast: 41 osob 

- Školení rozhodčích mládeže – 18.12.2012, Kostelec nad Černými lesy, účast: 11 osob 

- Setkání dorostu OSH Kolín – 4.-5.2.2012, Klučov, účast: 24 účastníků 

o cíl akce: stmelení kolektivu, sestavení soutěžních družstev 

(doplnění stávajících družstev, případně nového pod OSH Kolín) 

o kladné hodnocení akce jak ze strany dorostenců dle vyplněných dotazníků, tak i ze strany 

vedoucích (zpětná vazba) 

o SDH Klučov nabídl společné tréninky, na prvním účast z Kostelce n/Č lesy, Ovčár a Poříčan 

o každý zájemce vítán 

o v plánu letní soustředění před okresní soutěží 

 

2) Školení rozhodčích mládeže 

o termín podzim 2012, po dohodě s A. Kardou a OSH Kutná Hora. Podzimní termín z důvodu 

změny pravidel dorostu. J. Hybler přepošle tuto informaci na vědomí účastníkům  

prosincového školení v Kostelci n/Č lesy i stávajícím kvalifikovaným rozhodčím.  

 

3) Inventura majetku OSH 

o provedla Kamila Havlínová a Honza Hybler 

o materiál mládeže uložen v Kostelci, Klučově a Č. Hrádku 

o informace o zakoupení domečku – uložen ve skladu HZS Český Brod 

o překážky pro přípravku od SDH Plaňany – v Klučově, bude převedeno do Kostelce nad 

Černými lesy (protokol zaslat paní Nevečeřalové na vědomí) 

o  vzduchovky a veškeré ostatní překážky – Klučov, Kostelec nad Černými lesy 

o fotoaparát – Červený Hrádek 

Bude založena kniha se seznamem veškerých překážek a bude se evidovat kdo, komu, kdy a co 

zapůjčuje. 

 

4) Dotace od MŠMT byla řádně vyúčtována, odeslány seznamy vedoucích mládeže. Reg. listy 

kolektivu ještě neodeslali všichni !!!!! 

 

5) Bambiriáda – Český Brod 



SDH Český Brod se zapojil do Bambiriády v rámci města Český Brod, v pondělí 20.02.2012 

proběhne schůzka a poté bude předána informace o zapojení OSH Kolín a OORM Kolín, kde by se 

prezentovala naše činnost. 

 

5) Soustředění dorostu před Okr. kolem 

o termín: 05.05.2012 

o účast otevřena pro všechny dorostence OSH Kolín 

o 100m, štafety - Atletický stadion Kolín 

o požární útok - v rámci Kosteleckých útoků (termín: 14.04.2012) 

o okresní kolo proběhne 27.05. (patrně Čáslav – pořádá OSH K. Hora) 
 

6)  PLAMEN 

o termín:  03.06.2012 (neděle) 

o Atletický stadion Kolín  

o podrobnosti na příštím jednání OORM 

 

7)  Plánované akce 

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

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

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 

Letní soustředění dorostu: Atletický stadion Kolín, 05.05.2012 

Bambiriáda: Český Brod, 25.-27.05.2012 

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

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

Letní škola instruktorů: léto, informace na www.dh.cz, Jan Hybler rozeslal členům OORM e-mailem 

 

8)  Ostatní informace 

o informace k nutnosti odevzdání Registračního listu kolektivu – termín byl do 31.01.2012 

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

o K. Havlínová upozorňuje na nutnost evidence finančních příspěvků od OSH Kolín v účetních 

knihách SDH 

o zájemci o pořádání Branného závodu hry Plamen (podzim): Ovčáry 

o příští termín OORM – duben 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.dh.cz/

