Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín: 15. září 2016 od 18,00 hod.

Přítomni:
- Červený Hrádek, Klučov, Kostelec, Ovčáry, Poříčany, Ratenice, Starý Kolín, Tuchoraz, Plaňany, Rasochy,
Třebovle
Omluveni:
SDH - Pečky, Český Brod, Žiželice
SDH

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM
Okresní kolo hry Plamen, dorost
- Plamen proběhl dne 21. 5. a dorost 22. 5. na atletickém stadionu v Kolíně
- Do Kraj. kola postoupili: st. žáci a dorci z Klučova, dorky SDH Kšely a jednotlivci
- Josef Zvoník přednesl připomínku k chybně spočteným výsledkům dorostu – stát se to
může i příště (málo rozhodčích a tedy i na vyhodnocování, kumulace činností, časový pres),
nutná důkladnější kontrola ze strany vedoucích, každou nesrovnalost ohlásit, napraví se
před závěrem. Tentokrát bylo částečně napraveno až dodatečně – na KK jeli ti, co opravdu
jet měli, ceny a diplomy už zůstaly dle původního vyhodnocení.
- Na školeních, zejména vedoucích, detailněji probrat hodnocení disciplín a kategorií.
- Pro příště: přihlášky, zejména u dorostu, vyplnit pečlivě (označení jednotlivců), v den
soutěže NEBUDE možné doplňovat startovní listinu, vede to ke zmatkům a zpožďuje
rozeběh soutěže
- Poděkování všem, kteří se podíleli na obou soutěžích, tradiční opory z Kostelce, St.
Kolína…
Krajské kolo Kladno:
Dorostenky SDH Kšely 9 místo
Dorostenci SDH Klučov 7.místo
Plamen – starší žáci SDH Klučov 4. místo
V soutěži jednotlivců se nejlépe dařilo Janu Brunclíkovi z SDH Č. Hrádek – 3.místo, a hlavně Adéle
Hamplové z SDH Tuchoraz – získala 2.místo a jen těsně ji unikl postup na MČR
Všem zástupcům našeho okresu poděkování za vzornou reprezentaci a gratulace k dosaženým výsledkům
Ostatní soutěže a akce:
- Podlipanská liga, Polabská liga
- Memoriál v Červeném Hrádku, Drahobudicích
- SDH Starý Kolín – soustředění
- SDH Ovčáry – týdenní akce v Hryzelých
- SDH Kostelec – letní soustředění
- Krajské setkání přípravek Středočeského kraje, velký dík za pomoc opět do Kostelce a St. Kolína…
- SDH Český Brod - setkání přípravek okresu Kolín
2/ Branný závod hry Plamen:
Uskuteční se v neděli 9. října 2016
Místo startu: parkoviště u Památníku Bitvy u Lipan (pořadatel SDH Třebovle)

POZOR !!! Soutěž proběhne již dle NOVÉ Směrnice hry Plamen, platné od 1.9.2016 !!! (nové TOPO a
hasišské značky a další !!!) Nová Směrnice byla již rozdávána při Radě mládeže, další jsou k dispozici
v kanceláři OSH v Kolíně, snadno lze stáhnout na www.dh.cz, nebo na stránkách OSH Kolín.
POZOR na věkové limity pro ročník 2016/17 !!!
To znamená, že soutěžit mohou děti:
o V kategorii mladší - narozené 2006, 2007, 2008, 2009 …
o V kategorii starší - narozené 2002, 2003, 2004, 2005 …
V roce 2017 tedy NESMÍ soutěžící dosáhnout věku 12 let u mladších a 16 let u starších.
Pozvánka + mapka na soutěž bude poslána. Přihlášky je třeba zaslat pouze elektronicky a VČAS!!!
Předpokládaná účast:
Klučov 1st. 4ml, Kostelec 1st. 2ml, Rasochy 1st., 1ml, Tuchoraz 2st. 1 ml, Mančice 2ml, Ratenice 1 st. 1 ml,
Rostoklaty 1ml, Plaňany 2st. 2ml, Ovčáry, 1 st. 3ml, Č. Hrádek 3st. 3ml, St. Kolín 1st, 2ml. Třebovle 2st.
2ml, Kšely 1st. 2ml.

2) PLÁNOVANÉ AKCE
Školení vedoucích:
Termín:
4. – 5. 11. 2016 do 17hod příjezd (popřípadě budeme řešit po emailu)
Místo:
Velký Osek
Pozvánka bude poslána.
Přeškolení rozhodčích mládeže:
Termín: po novém roce
Místo: (předběžně) sokolovna Klučov
Zimní halová soutěž:
Místo: (předběžně) – pořádající SDH Klučov
Termín: cca začátek března 2017
Okresní kolo hry Plamen a dorostu:
Kolem poloviny května 2017 v jednom víkendu, dorost spolu s dospěláky (Kolín)
Krajské kolo PS:
Na základě žádosti jsme byli požádáni o pořádání krajského kola dospělých v roce 2017
Místo: Atletický stadion Kolín, termín červen 2017
Již nyní prosba o pomoc při zajištění této velké akce !!!
3) OSTATNÍ INFORMACE:
je nutno zajistit, aby všechny akce, pořádané jednotlivými SDH (soutěže, výlety, soustředění, tábory…)
byly předem ohlášeny na OSH – v případě neblahé události se předejde dohadům s pojišťovnou
- dotace – MTZ SDH – bude proúčtováno přes OSH a použito na materiál nové kanceláře, popřípadě se část
převede na školení vedoucích
- sborům, zapojeným do hry Plamen/dorostu, bude opět převeden fin. příspěvek dle počtu družstev, výše
příspěvku a způsob rozdělení bude rozesláno
- Kostelecké útoky budou 22. 4. 2017
-

4) DISKUZE

Zapsala: Lucie Hyblerová

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

