
Z á p i s  dne 30. 6. 2020 
Z jednání Odborné rady mládeže konaného 30. června 2020 v klubovně SDH Bohutín 

 
Přítomni:       J. Šejba, J. Šejbová, P.Hájek, P.Moudrý, J.Sobotka, R.Bolina, K. Bambasová,  

                       H. Bulínová, J. Mašek, S.Koňas, L.Poláková ml., 

Omluveni:     V. Trčka, A. Dvořák, K. Nohejlová, Řezáč Miroslav 

Hosté:           starosta OSH V. Jankovský 
 

Program:   1.  Zahájení 

                   2. Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 Hry Plamen a Soutěže dorostu 

3. Plnění odznaků odbornosti a specializací  

4. Výsledky PO očima dětí – okres, kraj 

5. Okresní dodatky ke směrnicím na ročník 2020/2021 

6. Plán práce ORM na rok 2020 - jednání 

7. Příprava 1.části okresního kola hry Plamen a Soutěže dorostu 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1.   Zahájení 

Provedl vedoucí OORM Jaroslav Šejba, zároveň přivítal všechny přítomné. 
 

2. Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 Hry Plamen a Soutěže dorostu   

- Soutěž dorostu a přípravek vůbec nezačala (COVID 19). 

- Hra Plamen: Výsledky dotazníku poslaného vedoucím kolektivů ke způsobu ukončení ročníku – 

odpovědělo 17 SDH, 13 SDH bylo pro anulování ročníku, 4 SDH pro uspořádání závěrečné soutěže. 

- Na základě výsledků dotazníku poslaného vedoucím kolektivů o způsobu ukončení soutěžního 

ročníku 2019/2020 ve hře Plamen a Soutěže dorostu OORM rozhodla: soutěžní ročník 2019/2020 

bude anulován.  
 

3. Plnění odznaků odbornosti a specializací  

- SDH Podlesí nemohlo vzhledem k situaci (COVID 19) plnit odznaky odborností a specializací 

v přihlášeném termínu, odznaky splnili až 24.6.2020. Odznaky jim budou započítány do soutěžního 

ročníku 2019/2020. Odznaky budou všem kolektivům předány na 1.části nového ročníku 2020/2021.  

 

4. Výsledky PO očima dětí – okres, kraj   

- Soutěže PO očima dětí se na okrese Příbram zúčastnilo 187 dětí. Soutěžící, kteří obsadili 1.místa 

v kategoriích postoupili do kola krajského. 

- 5 soutěžících z okresu Příbram postoupilo z krajského kola do kola celostátního. 

- Za okresní a krajské kolo budou soutěžící odměněni na 1.části nového ročníku. 

 

5. Okresní dodatky ke směrnicím na ročník 2020/2021   

- Okresní dodatky (Plamen, dorost, přípravky) budou vytvořeny podle ročníku 2019/2020 a budou 

předloženy VV OSH ke schválení.   

 

6. Plán práce ORM na rok 2020 – jednání 

OORM se dohodla na termínech svých jednání pro závěr roku 2020. 

 

7. Příprava 1.části okresního kola hry Plamen a Soutěže dorostu   

1.část proběhne 3.10.2020 – místo bude upřesněno 

 

8. Různé 

- informace z jednání KORM 

- 20.9.2020 proběhne v Bojanovicích Krajské setkání přípravek, vedoucím kolektivů budou rozeslány 

upravené směrnice pro přípravky Plamínek. 



- nový kolektiv MH – SDH Obecnice 

- je nutné aktualizovat kalendář soutěží 

 

                                                        

9.   Závěr                   

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

 

 

                                                                              Na základě zápisu v knize ORM napsal Šejba Jaroslav 

  

  


