
Školení vedoucích mládeže konané 19.-20.11.2016 v Jívce – Penzion 

čp.86 Vernéřovice 

 

 

 

Vedoucí OORM přivítala všechny zúčastněné vedoucí mládeže, obzvláště nováčky – Žireč a Dubenec. 

 Bylo projednáváno a školeno: 

- Směrnice Plamen platná od 1.9.2016. 

- Dotace – „volnočasovky“ z MŠMT vyčerpáno na návštěvu zábavního a sportovního centra 

TONGO 15.11.2016. 

- Dotace MŠMT – materiál – zakoupeno 5ks vzduchovek, terče, překážka CTIF. 

- PO očima dětí – věnovat zvýšenou pozornost a podporu ( správně označovat zaslané 

příspěvky do okresního kola – sledovat téma- to platí pro kategorii u digitální technologie). 

- Jednotlivé sbory by měly počítat s tím, že nemohou mít jen vedoucího současně i rozhodčího 

v jedné osobě, vždy musí být někdo u dětí. Zároveň by měl každý sbor vyslat na výzvu i 

rozhodčího , byť třeba jen pomocného. Věnovat větší pozornost na oslovování vyškolených 

rozhodčích na jednotlivé soutěže, dle potřeb pořadatele. 

- Byl vysloven požadavek rozesílat zápisy z porad OORM všem vedoucím – na mailu OORM 

bude vytvořena databáze adres všech vedoucích mládeže a zápisy budou rozesílány.  

- OORM dluží poděkování SDH Dolní Branné za vzornou přípravu OK ZPV v roce 2015 – bude 

napraveno. 

-  OK ZPV 2016 v Třebihošti- byly probrány nedostatky, aby se těchto věcí případný zájemce o 

pořádání dalších ročníků vyvaroval. Rada nemá problém s tím, přizvat zájemce o pořádání ZPV 

(pokud bude mít zájem) na jednání rady před pořádáním soutěže a zodpovědět všechny 

dotazy a připomínky. O pořádání OK ZPV 2017 vyslovilo zájem SDH Svoboda nad Úpou – není 

problém. Další ročník – zájemce – SDH Havlovice. Byl vysloven také návrh pořádat ZPV jako 

dvoudenní – 1.den kategorie mladší a starší, 2.dorost – s návrhem bude dále pracováno. 

- Pravidla ZPV- bylo probráno podrobněji – hlavně zdravověda a topografie (J.Dresler, 

P.Borůvka,P.Erban) 

- Protesty na soutěžích budou přijímány na formuláři předepsaném směrnicí, nebo písemností 

opatřené náležitostmi v této směrnici uvedenými. 

- Odznaky odborností – plnění je třeba uvádět v kronice, jako jeden z okruhů. 

- Uzlovka – probrána organizace (sborová a okresní kolo) 

- OK  Plamen a dorost bude příští rok pořádáno na stadionu v Úpici – je nutné počítat 

s brigádami (úprava stadionu – lze si tím plnit i jeden z okruhů činnosti mládežníků – 

v letošním roce se osvědčilo) – před těmito soutěžemi. 



- Kategorie“ Přípravka“ – pravidla… 

- P. Borůvka provedl podrobnou instruktáž o měření materiálu. 

- Od příštího roku by mělo postupně docházet k výměně členských průkazů- všichni byli 

seznámeni s několika informacemi – podrobnější informace budou podávány průběžně. 

- Všichni vedoucí vypracovali test o 23 otázkách, který byl zkontrolován a vyhodnocen. 

- Úkol pro OORM – zjistil, jak je to s pojištěním odpovědnosti vedoucích mládeže a zajistit 

„Osvědčení „ o proškolení vedoucích mládeže. 

- Kalendář soutěží na rok 2016 – je nutné nahlásit do kanceláře OSH nejdéle do 30.11.2016 

Známé termíny soutěží: 

25.3.2017 OK Uzlovka – Radvanice 

22.4.2017 „60“ Malé Svatoňovice – memoriál Ivany Valnohové 

7.5.2017 „60“ Jaroměř 

8.5.2017 „100“ Jaroměř 

13.5.2017 Hajnice – Pohár starosty – družstva 

14.5.2017 „60“ Hajnice 

27.5.2017  Úpice - OK dorostu 

3. – 4.6.2017 Úpice – OK Plamen 

24.6.2017 Dubenec – PÚ 

30.7.2017 Libňatov – Pohár Starosty – PÚ 

27.8.2017 „60“ Hostinné 

2.9.2017 Choustníkovo Hradiště – Konvička – PÚ,ŠD .. 

16.9.2017 Libňatov – ZPV, ŠD 

23.9.2017 Svoboda nad Úpou – OK ZPV 

30.9.2017 „60“ Horní Lánov 

 

      - OORM doporučila všem vedoucím mládeže sestavit plán práce pro kolektivy na další rok a       

              nechat do schválit na VVH SDH. 

 

 Základy první pomoci – školitel Jan Dresler. 

 

Dotazy, náměty a připomínky pro další školení – vzejdou z problémů při soutěžích, popřípadě od 

vedoucích mládeže a budou soustřeďovány OORM .  



Školení bylo hodnoceno velice kladně a to jak po organizační a obsahové stránce, tak po stránce 

stravování a ubytování a byl vysloven návrh školení příští rok uskutečnit opět v tomto penzionu. 

 

 

Zapsala: Bohuslava Hrdinová 

 

 

  

 

 


