Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín:
11. dubna 2013 od 18,00 hod.

Přítomni:
SDH

-

Omluveni:
SDH -

Červený Hrádek, Kšely, Rostoklaty, Býchory, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Ratenice,
Starý Kolín, Tuchoraz, Žiželice
Planany, Ovčáry

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) Zhodnocení akcí za uplynulé období od posledního jednání OORM
Školení vedoucích mládeže, které proběhlo v Kostelci nad Černými lesy
- Velmi hojná účast
- Poděkování Pepovi Zvoníkovi za jeho program o pedagogice a psychologii
- Poděkování panu Tláskalovi za velmi kvalitní přednášku o první pomoci
Zimní halová soutěž
- Účast kolem 100 dětí
- Příznivá cena za pronájem haly v Č. Brodě
- Poděkování za organizaci Lídě Voslářové
Zimní hasičský tábor SDH Klučov
- Proběhl ve dnech 3.- 10.3. v Horní Malé Úpě
- SDH Klučov provede vyúčtování akce prostřednictvím OSH Kolín z důvodu nutnosti účtovat
v podvojném účetnictví při využití dotace z MŠMT. Proto OORM schválila pověření SDH Klučov
pořádáním Zimního tábora
SDH Starý Kolín
- návštěva svíčkárny a minifarmy v Šestajovicích a návštěva Kolínského muzea
SDH Tuchoraz
- Návštěva divadla v Praze
SDH Ratenice
- Exkurze na letišti Václava Havla v Praze
- Návštěva hasičské stanice v Hostivaři
2) Informace
Vyšel III. Dodatek ke hře Plamen
- Změny – např. děti mohou běhat v některých disciplínách v tretrách
- U štafety dvojic se půlspojky nesmějí dotýkat země …
- Vyšel i dodatek k pravidlům Dorostu – více na www.dh.cz
Info z jednání Krajské rady mládeže a republikového shromáždění vedoucích OORM :
- Krajské kolo mládeže proběhne v Hořovicích 21.-23.6.
- Nahlášení rozhodčích – od nás přislíbili účast Josef Zvoník a Petr Polášek
- Bylo ustanoveno vedení soutěže (hl. rozhodčí, náčelník štábu…) a vylosována start. čísla (mj. např.
reprezentant okresu Kolín ve hře Plamen má st. č. 1 – to jsem nelosoval já!!!!)
- Pojištění členů SH ČMS – všichni členové do 18 let jsou pojištění už jen u Generali, členové nad 18 let u
HVP a. s.
- Od příštího ročníku soutěží mládeže dojde velmi pravděpodobně ke změně „ohraničení“ věkových
kategorií - zařazení do kategorií se již nebude určovat k 1.9., jako dosud, ale jen podle ročníku narození
(= tedy: např. ve hře Plamen 2013/14 v kat. mladší budou moci startovat děti narozené v r. 2003 a mladší
/2004, 2005 …/ ).
- Mistrovství světa dorostu by se mělo v příštím roce konat v ČR v Pardubickém kraji
3) BLÍZKÉ AKCE:

Kostelecké útoky
- Proběhnou 20. 4. 2013 kategorie děti a dorost
- Soutěž v požárním útoku a nově i soutěž ve štafetě požárních dvojic
Klučovská ulice
- Proběhne 27. 4. 2013 kategorie: přípravka, mladší, starší, dorky, dorci, muži, ženy
- Soutěž v běhu na 60 a 100m překážek
Tuchorazské soustředění:
- 12. – 14. 4. 2013 v Plaňanech, celkem 16 dětí, Pavla a Lída
Podlipanská liga
- zahájení 4. 5. 2013 v Horních Krutech ( viz web Podlipanské ligy)
- Soutěž v požárním útoku
Okresní kolo dospělých a dorostu
- 18. 5. 2013 na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně
Polabská liga
- Viz web
- Soutěž v požárním útoku
Memoriál J. Zvoníka
- 6. 7. 2013 Červený Hrádek
- Soutěž v požárním útoku

4) PLAMEN – Okresní kolo
o termín: 25. 5. 2013 Atletický stadion Kolín
 Organizace soutěže
- 1/ postupová část – kompletní soutěž dle Pravidel pro družstva
usilující o postup do vyššího kola
- 2/ nepostupová část – disciplíny: štafeta 4x60m, štafeta dvojic,
pož. útok s vodou + výsledek z podzimního ZPV (družstvům, která
se na podzim nezúčastnila, bude započítáno pořadí o jedno vyšší,
než byl počet zúčastněných družstev)
 některé disciplíny běhat ve dvou drahách
 zajištění a rozdělení rozhodčích – „šéfové“ disciplín po dohodě budou určeni předem,
jednotliví rozhodčí dle přihlášek na místě
 příprava hřiště
v pátek 24.5. v 17 hod, rozměření drah , sestavení překážek,
 dobrovolníci
příprava a tech. četa St. Kolín, Klučov a další, výzva pro další
ochotné, zejména v den konání soutěže
 zajištění překážek
J. Hybler, přepravu nabídl St. Kolín
 doplňování vody
SDH Starý Kolín, SDH Klučov
 velké stany
SDH Kostelec nad Černými lesy,
 strava
občerstvení (stánek) nebude, obědy v restauraci na Zimním
stadionu
 zakoupení optozávor
- zařízení na měření času štafet a dráhových běhů, využít dotaci na
MTZ MŠMT ( dotaci nelze rozdělit mezi sbory, pokud
nemají podvojné účetnictví), zakoupit takový typ optozávor,
aby fungovaly s časomírou Podlipanské ligy o.s., která tuto
půjčuje okresu bezplatně – OORM schvaluje zakoupení
optozávor, funkčních s časomírou Podlipanské ligy o.s.,
s využitím dotace MŠMT
 prezence – bude provedena kontrola družstva, nutné členské průkazy !!!
o Plánovaná účast:
 mladší: SDH Klučov, Starý Kolín, Žiželice, Červený Hrádek 3x,
Kostelec, Tuchoraz, Pečky, Ratenice
 starší: SDH Býchory, Klučov, Ovčáry ?, Červený Hrádek, Starý Kolín,
Kostelec nad Černými lesy, Žiželice, Pečky
nenahlášeno: SDH Drahobudice,
5) DOROST
- Starý Kolín – 5 kluků
- Žiželice – patrně smíšené družstvo

-

Kostelec nad Černými lesy – 1 kluk
Klučov – 1 kluk, 3 holky
účast na Okr. soutěži - jednotlivci, max. 1 smíšené družstvo
stále žije možnost utvoření společného družstva, problém je vzdálenost jednotlivých SDH, kde
alespoň nějakého dorostence mají a tedy potíž se společnou přípravou

6) Ostatní informace
o SDH Kšely nabídl svůj prostor ke trénování nebo k pořádání soutěží
Příští jednání OORM přibližně začátkem září.

Zapsala: Lída Voslářová, Lucie Hyblerová

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

