
Z á p i s  dne  20.1.2020 
Z jednání Odborné rady mládeže konaného 20. ledna 2020 na OSH Příbram 

Přítomni:       J. Šejba, J. Šejbová, P.Hájek, P.Moudrý, V. Trčka, J.Sobotka, K. Bambasová,  

                       H. Bulínová, A. Dvořák 

Omluveni:     K. Nohejlová, R. Bolina 

Hosté:            V. Jankovský 
 

Program:   1.  Zahájení 

                   2. Kontroly při plnění odznaků odbornosti a specializací ve sborech 

3. Příprava školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládežnických soutěží 

4. Evidence mladých hasičů a dorosteneckých kolektivů (placení členských příspěvků) 

5. Příprava konference vedoucích mládeže – volba nové OORM 

6. Příprava 3.části Hry Plamen a soutěže dorostu 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1.     Zahájení 

Provedl vedoucí ORM Jaroslav Šejba, zároveň přivítal všechny přítomné. 
 

2. Kontroly při plnění odznaků odbornosti a specializací ve sborech 

Členové ORM si rozdělili termín jednotlivých SDH.  
 

3.     Příprava školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládežnických soutěží  

Termín -  sobota 22.2.2020 hasičárně  Bohosticích - od 8.30  

Na školení se pozve:   1 vedoucí za každé přihlášené družstvo 

                                    1 rozhodčí na každé přihlášené družstvo 
 

4.   Evidence mladých hasičů a dorosteneckých kolektivů (placení členských příspěvků) 

Celkem do hry Plamen v okresu Příbram je zapojeno 20 družstev mladších a 21 družstev starších. V soutěži 

dorostu je zapojeno 5 družstva dorostenek a 5 družstva dorostenců + jednotlivci. Celkem pracuje na okrese 

51 družstev mládeže, z 27 sborů. 

- Je vydán nový registrační list. 
 

5.   Příprava konference vedoucích mládeže – volba nové OORM 

Termín – 7.3.2020 – v 9,00 hod v Nečíni 

- pozvaní zástupci – současná OORM, kandidáti do nové OORM, vedoucí kolektivu (dle registračního listu) 

- počet členů v nové OORM – 11 

- způsob volby – tajná  

 

6. Příprava 3.části okresního kola hry Plamen a soutěže dorostu – ZPV, štafeta dvojic 

3.část hry Plamen a soutěže dorostu se uskuteční 28.března 2020 ve Vysokém Chlumci, od 9 hodin.                                  

Spolupořadatel je SDH Vysoký Chlumec.  

Ve hře Plamen družstvo nejprve nastoupí na disciplínu štafeta dvojic a poté na ZPV. 

Na ZPV se bude nastupovat v tomto pořadí: hlídky dorost, poté jednotlivci dorost, mladší, starší 

 

7. Různé: 

  Přípravky: 5.4. 2020 v 10,00h v Podlesí – pořádá SDH Podlesí 

  25.1.2020 – seminář s instruktáží výstupu na věž  (tělocvična HZS) 

- Vltavsko – brdské šedesátkování – seriál soutěží pořádané Prahou západ         

- soutěž ve výstupu na věž (dorost) – 1.3.2020 , tělocvična HZS Příbram, žádost o pomoc v rozhodování a 

pořádání                                                                                             

                                            

8.  Závěr                   

Zasedání ORM ukončil p. Šejba, všem přítomným poděkoval za účast.   

 

                                                                              Na základě zápisu v knize ORM napsal Šejba Jaroslav 


