
Zápis ze školení vedoucích mládeže  
22. - 23.11.2014 v penzionu Radvanice 

 

Přítomni: viz prezenční listina školení 
 

 

 

• Vedoucí OORM  J.Burdychová uvítala účastníky a seznámila je s průběhem školení 
 

• J.Burdychová  upozornila účastníky, že během blížících se výročních valných hromad se 
budou konat volby jednak v jednotlivých sborech, ale i okrscích, do OSH, KSH a 
ústředních orgánů SH ČMS.  
Každý sbor může na jednotlivé posty navrhovat své kandidáty, ať je to z řad sboru, 
okresu, kraje nebo ústředí. 
Apelovala na okrsky, aby nezapomněly na svého zástupce do OORM. 
 

• Návrh na rozdělení dotací na MTZ, které budou přiděleny v roce 2015, rozdělit na nové 
kolektivy mladých hasičů, pokud se zúčastní Okresního kola hry Plamen. 
 

• Nutno se pro rok 2014/2015 rozhodnout, zda se soutěžemi zůstaneme na stadinu v Úpici, 
potom to znamená na úpravě tohoto stadionu, se musí podílet všechny sbory, protože jej 
máme za údržbu dráhy v bezplatném pronájmu a nebo  se soutěžemi přesuneme na 
stadionu v Trutnově, kde budeme muset uhradit pronájem stadionu 
 

• Pro rok 2014/2015 OORM navrhla snížit počet soutěží Poháru OORM v šedesátkách na 6 
soutěží a to Malé Svatoňovice, Jaroměř, Hajnice, Úpice, Horní Lánov, Hostinné. Z pořadí  
se budou škrtat 2 nejhorší umístění. Bodovat prvních dvacet. Dále propozice Přeborníka 
v šedesátkách.  

 

• Pro rok 2014/2015 OORM navrhla do Poháru OORM zařadit následující soutěže: 
Požární ochrana očima dětí - povinné 
Uzlovka Radvanice - povinné 
Pohárovka Hajnice - 4x60,štafeta dvojic,požární útok 
Pohárovka v PÚ Libňatov - požární útok 
Pohárovka Borovnice - útok CTIF, štafeta CTIF 
Pohárovka Choustníkovo Hradiště - 4x 60m,požární útok,štafeta dvojic 
Pohárovka Radvanice - požární útok, útok CTIF 
Pohárovka  Třebihošť- požární útok, štafeta dvojic 
Pohárovka Libňatov - ZPV, štafeta dvojic 
  
Podmínkou pro účast v Poháru OORM  je účast v soutěži PO očima dětí, kdo nezašle do 
této soutěže za kolektiv alespoň jednu práci, nebude do soutěže počítán. 
Z pořadí se budou opět škrtat 2 nejhorší umístění. 
Bodujeme prvních 5. 
 

• Činnost  MH 
přípravka od 3 do 6 let – tj. pro ročník 2014/2015 – děti narozené v letech 2009 – 2011. 



Festival přípravek se uskuteční v roce 2015. 
Kolektiv MH může působit jak při SDH, tak i jako kroužek při ZŠ či MŠ 
Pro start závodníka na jednotlivých soutěžích je nutný průkaz SH ČMS, 
toto je i podmínka pro účast v OK Plamen. 
 

• OORM navrhuje  pořídit či opravit stávající požární stříkačky (pokud budou k dispozici)  
a disciplínu PÚ uskutečnit na jednotné PS, tím budou podmínky pro všechny kolektivy, 
co se týče techniky stejné. 
 

• Letní škola instruktorů – již po několik let v Malých Svatoňovicích. V příštím roce se 
bude konat ve 2-3.týdnu měsíce srpna 2015. 
 

• Seznámení s Letním táborem, který bude v roce 2015 opět ve Stárkově, termínu bude 
zveřejněn. 
 

• HASÍK – J. Paťavová a J. Dressler seznámili účastníky s historií vzniku tohoto 
vzdělávacího programu pro děti, který má za úkol výchovu dětí v oblasti požární ochrany  
a ochrany obyvatelstva.  
Je určen pro skupinu dětí 2. a 6. tříd, ale lze přizpůsobit i pro předškolní děti nebo naopak 
žáky vyšších ročníků.  
Jsou vyhlášeny termíny školení na tento výchovný program pro instruktory – termín  
17. - 19.3.2015 (1. část) a 27. - 28.4.2015 (druhá část). 
Praktická ukázka z  hodin uskutečněných na základních školách  pro 2. a  6.třídu. 
 

• OORM předložila  účastníkům školení plán práce rok 2015 s tím, že je možné tento plán 
před schvalováním doplnit, či na základě návrhu či podnětů pozměnit. 
 

• Okrsek č.3 požádal zástupce OSH o aktualizace stránek a průběžné doplňování informací 
na těchto stránkách. 
 

• J.Borůvka požádal, aby byl  ÚORM předán požadavek na zveřejnění  instruktáže na 
stránkách DH, jak připravit  zájemce do výběru do reprezentace. 
J.Burdychová  -  instruktáž ze strany ÚORM  se připravuje, část je již na internetu, dále se 
připravuje školení ohledně přípravy dětí na tento výběr.  
 

• P.Borůvka – instruktáž k měření materiálu. V novém ročníku šedesátek na okresním kole 
nebude připuštěn materiál, který neodpovídá Směrnicím. Nejméně vyhovující jsou 
rozdělovače, které jsou používány  na šedesátky.  

 

 

• Monika Němečková seznámila s dokumenty z kanceláře - registrační list, dotace, 
pojištění, webové stránky, informovanost a další. 
 

• Volba jednotlivých bodů:  
a) Jednotná PS na okresním kole Plamen  - 27 ANO 
b) OK Plamen  pro rok 2014- 2015 dvoudenní - 23 ANO 



c) žádáme velitelskou radu, aby se Okresní kolo dorostu uskutečnilo společně s Okresním 
kolem v požárním sportu - 21ANO 
d) počet pokusů na útok CTIF u kategorie mladší = 2 pokusy   21ANO 
e) zkrácení délky vodního příkopu u kategorie mladších v disciplíně útok CTIF na 100 cm 
- ANO 
f) použití hadic C52 délka 10m (ne štafetové) u disciplíny štafeta CTIF pokud disciplína 
bude probíhat současně s disciplínou útok CTIF - ANO 
g) uskutečnění Poháru OORM v šedesátkách dle návrhu   23ANO 
h)  uskutečnění Poháru OORM dle návrhu  22 ANO  

    ch) uspořádání dorosteneckého kempu  5 ANO 
     i) uspořádání instruktáže na věže 10ANO 
     j) přihlašování nových členů pouze na základě vyplněných přihlášek, bez fotografie. 

Fotografii vedoucí doplní, aby do první soutěže byla - 22ANO 
    k) pověřujeme Petra Jakla vyhodnocováním Poháru v šedesátkách - 22ANO 
     l) chceme, aby byla informovanost pro mládežníky na webu na stránkách oshu 26 ANO 
   m) okresní kolo hry Plamen bude v Úpici na stadionu - 22 ANO 
    n) dodržování výpůjčního řádu - 25ANO 
    o) dotačním titulem SMR podpořit nová SDH   
 

 

Diskuse: 
1) Radek posdiena  - brigáda Sparta Úpice, kdo se nepodílí na brigádě tak se vykoupí 500,-  - 

bude dále projednáváno 
2) Béda Hak SDH Miletín uspělo v anketě Hasič roku, děkuje za podporu všech při hlasování. 

Široký rozhled. Děkuje OORM Trutnov za práci pro OSH Trutnov. Získání dotací je (z 
vlastní zkušenosti) opravdu složitější. Pomoc začínajícím kolektivům - potřebujete-li 
ozvěte se. 

 

 

zapsala:  Laděna Šedivá 23.11.2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


