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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -Okresní sdružení   K a r v i n á 

se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 

email: osh.karvina@cmail.cz  
 

 

Zápis z 2. zasedání okresní odborné rady mládeže 
 

konaného ve středu 11. září 2017 v hasičské zbrojnici v Havířově 
 

Přítomni:  okrsek Český Těšín    Pavel Koláček 

 okrsek Havířov    Mgr. Jana Urbancová 

   okrsek Havířov    René Bulava 

   okrsek Orlová     Tomáš Pindur 

 okrsek Orlová     Ing. Jana Grygerková 

 okrsek Bohumín     Mgr. Lucie Bednářová 

 okrsek Bohumín    Michal Mlynkec 

 

Omluveni:    okrsek Karviná    Radek Biesaník 

okrsek Havířov    Ladislav Kala  

   okrsek Český Těšín     Ing. Karin Štemberková 

 

Nepřítomni:  okrsek Karviná    Žaneta Liszoková 

    

Hosté:   náměstek starosty OSH Karviná  Petr Durčák  

   okrsek Havířov    Michal Goluch 

 

Program: 

1. Hodnocení soutěže Pohár krajského starosty  

2. Kontrola pravidel M.L.O.K. pro rok 2017/2018 

3. Karvinská drabinka – kontrola OZ 

4. Školení rozhodčích před podzimním kolem 

5. Návrh a příprava víkendového školení vedoucích mládeže 

6. Dotace na volnočasové aktivity  

7. Návrh a příprava podzimního kola Hry PLAMEN a DOROSTU 2017/2018   

8. Organizační a různé  
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Vedoucí OORM  sl. Jana Urbancová zahájila a řídila 2. zasedání OORM.  Následně pokračovala dle 

programu, se kterým vedoucí OORM předem obeznámila prostřednictvím emailu.   

 

1. Hodnocení soutěže Pohár krajského starosty  

Vedoucí OORM poděkovala sborům, které se soutěže zúčastnili a reprezentovali tímto okres 

Karviná (SDH Havířov, SDH Hradiště, SDH Chotěbuz, SDH Vrbice, SDH Bohumín 

Skřečoň). Celkem se zúčastnilo 18 družstev mladších a 18 družstev starších. SDH Chotěbuz 

se umístilo nejlépe z našeho okresu a to na 3. místě v kategorii mladších žáků. Starším 

žákům se moc nedařilo, nejlépe se umístilo SDH Havířov a to na 11. místě. Pochvala byla 

přidělena, také rozhodčím, kteří se za OSH Karviná zúčastnili.  

Hodnocení soutěže: V požárním útoku se soutěžilo pouze na jedny terče, které byly 

umístěny uprostřed dvou základen. Došlo tak k nevhodnému umístění terčů a to do V od 

základny, což nebylo v souladu se Směrnicemi. Bude probíráno na KORM.  

 

2. Úprava pravidel M.L.O.K. pro rok 2017/2018 

Pravidla M.L.O.K.u byla zaslána emailem k prostudování. Známy jsou termíny 4 soutěží, 

ostatní budou zapsány podle nového kalendáře soutěží na rok 2018. Celkem liga čítá 12 kol. 

Vzhledem k velkému počtu soutěží nebyly zařazeny tedy do ligy 2 soutěže, a to SDH 

Petřvald a SDH Bohumín Záblatí. Upřednostněny byly soutěže, které jsou pořádány v lize již 

po několikáté. Ve středu 13. 9. 2017 bude schváleno VV.  

 

3. Karvinská drabinka - OZ 

24. 9. 2017 se koná Karvinská drabinka, soutěž pro dorostence ve výstupu na cvičnou věž. 

Soutěž bude probíhat ještě dle věkových kategorií 2016/2017. 

  

4. Školení rozhodčích před ZPV 

7. 10. 2017 proběhne na HZS Karviná školení rozhodčích na podzimní kolo Hry PLAMEN. 

Je potřeba zopakovat pravidla soutěže a zaměřit se na zápis do karet a opakující se chyby 

rozhodčích na stanovištích. 

 

5. Návrh a příprava víkendového školení vedoucích mládeže 

Víkendy 4.-5.11. 2017 nebo 2.- 3.12. 2017  byly určeny jako termíny na školení vedoucích. 

Je potřeba sehnat vhodné ubytování pro 50 až 60 zájemců. Školení bude spolufinancováno 

z dotací na vzdělávání, je tedy možné zaplatit i jiné lektory. Přednost budou mít vedoucí, 

kteří potřebují obnovit či získat kvalifikaci.  

 

6. Dotace na volnočasové aktivity  

Dotace mohou být využity na volnočasové aktivity pro děti OSH Karviná. Členové rady si 

promyslí a navrhnou na dalším setkání své nápady. Je možno zakoupit také materiálně 
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technické zabezpečení. Budou zakoupeny 2 sady hadic na CTIF včetně nosičů, vytyčovací 

pásky na štafetu CTIF a startovací bloky.  

 

 

7. Návrh a příprava podzimního kola Hry PLAMEN a DOROSTU 2017/2018   

ZPV bude probíhat 14. 10. 2017 v lesoparku v Orlové. Zázemí bude v areálu letního kina, 

trať je vhodná pro konání soutěže. OZ bude zasláno emailem, je nutné přihlásit počet hlídek  

paní Karbanové na HZS do konce září. Orazítkované a podepsané přihlášky budou 

kontrolovány spolu s průkazkami až v den konání soutěže. Jednotlivá družstva budou 

přijíždět průběžně dle časového rozpisu, po vykonání disciplín mohou odjet domů. Vedoucí 

si musí hlídat čas startu.  

 

8. Organizační a různé  

 Je nutné připomenout vedoucím, že od 1. 9. se soutěží dle věkových kategorií na rok 

2017/2018.   

 Rada mládeže zodpovídá za kvalitu konaných soutěží spadající do seriálu M.L.O.K., 

v případě nedostatků mohou členové rady upozornit pořadatele na chyby a trvat 

na jejich odstranění.  

 Pozvánky na soutěže musí obsahovat potřebné údaje: povrch tratě, potřebný materiál, 

případné výjimky či odchylky od Směrnice hry Plamen. V případě uzlové štafety, 

která není v Plamenu, je nutné uvést pravidla, dle kterých bude soutěž probíhat a 

způsob hodnocení.  

 Na OSH Karviná je možnost zakoupení Směrnice hry Plamen. 

 11. 11. 2017 proběhne na Bospor hale Halová soutěž mladých hasičů v Bohumíně.   

 


