
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 
  

Zápis 
z jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Ovčáry Termín:  
                     7. září 2012 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH     -   Býchory, Klučov, Poříčany, Červený Hrádek, Kostelec nad Černými lesy, Ratenice, Starý Kolín,                   

Tuchoraz, Ţiţelice, Ovčáry, Třebovle 

             -    K. Havlínová – starostka OSH 

Omluveni: 

SDH - Pečky, Drahobudice 
 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

1) Zhodnocení akcí za uplynulé období od posledního jednání OORM  

Okresní kolo hry Plamen – atletický stadion Kolín 

- Poděkování všem za přípravu a organizaci při soutěţi  

- Soutěţ proběhla bez problémů, ideální podmínky i do budoucna 

 

Okresní kolo dorostu v Čáslavi 

-  Velmi slabá účast 

- Zastoupení druţstva:  dorostenci Starý Kolín 

Smíšené druţstvo z Klučova 

Jednotlivci  

Krajské kolo v Rakovníku   

- ţáci Klučov 9. místo 

- Dorost ze Starého Kolína nenastoupil, nesplnění věkové hranice, účast 

pouze jednotlivců 

- Velmi dobrá organizace soutěţe 

 

 

Bambiriáda – Český Brod 25.-27.5.2012 

Poděkování Lídě Voslářové, SDH Kostelec nad Černými lesy a dalším za její organizaci 

 

Podlipanská liga  

- Probíhá od května do konce září 

- Zbývají poslední dvě kola 8.9. Bulánka, 22.9. Kostelec 

 

Pečecká stopa   

- uspořádal SDH Pečky 

 

Soustředění SDH Tuchoraz  

- Soustředění na konci července v Plaňanech a další na konci října  

 

Kostelec nad Černými lesy  

- víkend ve Stráţném  

 

Býchory  

- soutěţ ke sto letům  

   

             Starý Kolín                                 -      týden v Herlíkovicích 

                                                                                                                                                                                                         

 

 



 

2)  Info o dalších akcích + různé   

- další kola Podlipanské ligy (8.9. Bulánka, 22.9. Kostelec) 

- Soutěţ 13. 10. v Kšelích – Poslední útok (poţární útok – děti, ţeny, muţi) 

- nové Směrnice činnosti dorostu dosud nevyšly 

- vyšly nové testové otázky pro dorost 

- Změněny úřední hodiny na OSH Kolín úterý 13 – 18hod, pátek 8 – 13hod, nové obsazení Lucie Hyblerová 

 

3) Dotace: MŠMT: Částky: 

- Volnočasová aktivita + MTZ SDH – 31 000,- 

- vzdělávání + MTZ OSH – 42 000,-  

- mzdy OSH – 31 000,-  

-      vzhledem k tomu, ţe i nadále platí povinnost účtovat dotace v podvojném účetnictví, schválila 

                                      OORM stejný model nakládání s dotacemi, jako v loňském roce, tedy:  

                                    1/ Dotační částky zůstanou na účtu OSH 

                                    2/ Sborům, jejichţ druţstva se zapojila v uplynulém ročníku do hry Plamen a soutěţe dorostu,  

                                         bude na účet převeden příspěvek na činnost ve výši 1000-, Kč za každé družstvo starších  

                                         žáků a dorostu a za kolektiv v kategorii mladších žáků. (V případě přebytku v rozpočtu  

                                         OSH bude navrţeno navýšení této částky) 

                                     3/  V rámci MTZ OSH bylo navrţeno zakoupit: 

- 1x přetlakový ventil (vč. Certifikátu o nastavení na tlak 0,3 MPa) 

-  2x bariéra 2x2m   

- Při zůstatku peněz opravení kladin  

                                      4/  Z dotace na vzdělávání bude hrazeno Školení vedoucích mládeţe              

 

Dále byla z Fondu hejtmana Středočeského kraje přidělena dotace v celkové výši 35 000,- Kč– na zimní  

halovou soutěţ, soustředění dorostu, hru Plamen, branný závod – smlouva jiţ byla podepsána a odeslána.  

 

 

4) Zimní halová soutěž 

- OORM souhlasí s uskutečněním  

- návrh od Lídy Voslářové – sokolovna nebo hala Český Brod 

- návrh datumu – únor, neděle  

- do termínu školení vedoucích promyslet a přednést návrhy 

 

 

5) Školení rozhodčích  

- Vzhledem k tomu, ţe zatím nebyla vydána nová pravidla dorostu, bylo 

rozhodnuto tuto akci zatím odloţit. Situaci ohledně nových pravidel ověří 

J. Hybler, blíţe se rozhodne na Školení vedoucích. 

 

 

6) Branný závod 

-  Ovčáry, fotbalové hřiště  

- neděle 7. 10. 2012 

- Kalkulaci na občerstvení  připraví OSH ve spolupráci s SDH Ovčáry 

- Pozvánka bude poslána 

 

 

7) Školení vedoucích a instruktorů 

- Termín 16. – 17. listopadu na zámku v Kostelci nad Černými lesy 

- návrh upravit náplň školení tak, aby bylo co nejpřínosnější pro nové  

vedoucí (základy vedení kolektivu, věkové kategorie, podmínky činnosti 

kolektivu…), ale i pro ty stávající (např. podrobnosti z pravidel ) 

- výzva pro vedoucí mládeže: posílejte návrhy a náměty, co by se na 

Školení mělo probírat 

 

 

 

 



        8)   Ostatní, diskuze : 

                                - OORM  rozhodla nepořizovat další materiál, sbory jiţ svůj vlastní mají téměř kompletně,  

                                  a navíc z erárního se pokaţdé něco ztratí.  

                                - stále chybí jedna hadice C 15m na CTIF, popátrá po ní L. Voslářová 

                                - byla otevřena diskuze ohledně úpravy disciplín hry Plamen a jejich provádění (např.  

                                  nepovinné disciplíny CTIF, sníţený počet členů druţstva i u starších). Řadu sborů, pracujících  

        s mládeţí, odrazuje Plamen díky sloţitým disciplínám CTIF apod. Výzva pro  

                                  vedoucí : posílejte náměty, projedná se na Školení vedoucích. 

                                - v diskuzi vystoupila starostka OSH K. Havlínová – zhodnotila uplynulé období ze svého  

                                  pohledu:   - ocenila dobrou práci OORM, obětavost některých jedinců a SDH 

(Kostelec…) 

- příprava a průběh akcí ale leţí stále na bedrech úzkého okruhu ochotných 

- poukázala na nutnost proúčtování veškerých financí, přicházejících do sboru, 

přes účetnictví SDH 

- připomněla nezdar záměru na oţivení činnosti dorostu a apelovala na nutnost 

výpomoci jednotlivých sborů při sestavování druţstev dorostu 

- připomněla nutnost dodrţování bezpečnosti při všech akcích (pouţívání 

přileb, dlouhé rukávy a nohavice, přetlakový ventil…) 

- navrhla zlepšit chování účastníků, zejména při soutěţích, lépe organizovat 

nástupy a ukázněnost při nich. Akcí se účastní často zástupci místní 

samosprávy a sponzoři a podle (ne)kázně si rychle udělají úsudek o nás.           

 

o Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin.  

 

Zapsala: L. Hyblerová                                  Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


