
 

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 videokonference okresní odborné rady mládeže 

 

Konané v pondělí 1. března 2021 

 

 

Přítomni:  okrsek Havířov    Mgr. Jana Urbancová 

okrsek Havířov    René Bulava 

   okresek Havířov    Ing. Jana Sikora 

okrsek Bohumín     Mgr. Lucie Bednářová 

okrsek Český Těšín    Pavel Koláček 

okrsek Český Těšín     Mgr. Lenka Pinkavová  

okrsek Karviná    Petr Dinič  

okrsek Orlová     Ing. Jana Grygerková 

    

Omluveni:  okrsek Bohumín    Michal Mlynkec  

   okrsek Havířov    Ladislav Kala 

okrsek Karviná     Pavlína Musilová 

   okrsek Orlová     Tomáš Pindur 

 

 

Hosté:   starosta OSH Karviná    Tomáš Stefan 

náměstek starosty OSH Karviná  Petr Durčák 

 

Program: 

1) Přivítání hostů, seznámení s programem 

2) Jednání členů OSH Karviná v Jánských Koupelích 

3) Přenos informací z KORM 

4) Okresní kolo hry Plamen a činnosti Dorostu 2021 Český Těšín  

5) Organizační a různé 

6) Závěr 
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1) Přivítání hostů, seznámení s programem 

Vedoucí OORM přivítala na videokonferenci pana starostu OSH Tomáše Stefana a náměstka 

starosty Petra Durčáka. Zúčastněné seznámila s programem videokonference. Omluva 

nezúčastněných. 

 

2) Jednání členů OSH Karviná v Jánských Koupelích 

Starosta OSH Tomáš Stefan nás seznámil s výsledky jednání v Jánských koupelích, kterého se 

zúčastnilo 7 členů OSH Karviná. Předmětem tohoto jednání byly především soutěže konající se 

v roce 2021. Z tohoto jednání vyplynulo, že se v letošním roce bude soutěžit pravděpodobně pouze 

v požárním útoku, ostatní disciplíny budou upozaděny. Všechny ostatní akce jsou prozatím zrušeny. 

 

3) Přenos informací z KORM 

Krajské školení mládeže neproběhne v plánovaném termínu, přesunuto je až na podzim.  

Některé okresy Moravskoslezského kraje nestihly školení vedoucích či rozhodčích ani ZPV. 

Dokončují prostřednictvím videokonferencí. 

Je možnost čerpat dotace z Moravskoslezského kraje. 

Krajské kolo Plamen by se mělo konat v Opavě. 

V Nošovicích je plánován Festival přípravek. 

Slezský pohár byl zrušen.  

Rescue camp je zcela naplněn a snad proběhne, i když pravděpodobně s jistými omezeními.  

Kraj plánuje sjednocení pravidel pro TFA mladých hasičů a také možné zakoupení překážek pro 

SDH, které se do organizace krajských TFA zapojí. Zájem o pořádání této soutěže projevila Horní 

Suchá. Kontakt na vedoucí předá Tomáši Zdražilovi vedoucí OORM Jana Urbancová. 

 

3) Okresní kolo hry Plamen a činnosti Dorostu 2021  

Je potřeba zvážit konání okresního kola hry Plamen, a také dokončení ZPV z podzimu. V případě 

konání je možnost postupného najíždění týmů a také omezené množství soutěžních disciplín. 

Prozatím dle aktuální opatření vlády nelze říci, zda a jak jarní kolo Plamene proběhne.  
 

 

4) Organizační a různé  

POOD je vyhlášená a probíhá sběr výkresů a literárních prací na OSH Karviná, kde proběhne také 

vyhodnocení. Posun termínu, informace na stránkách OSH. 

Seznam pojišťoven, které přispívají mládeži na členské příspěvky či sportovní aktivity, pošle Jana 

Urbancová e-mailem. 

Školení rozhodčích se odkládá, nové termíny budou upřesněny.  

Průkazy pro rozhodčí nebo vedoucí mládeže – prodloužení platnosti do doby konání školení.  

 

5) Závěr 

Úkol vedoucí OORM – informovat se o činnosti mládeže SDH v okrese v současném stavu v ČR. 

Prostřednictvím e-mailu. 

 

 

 

 

 

 

 
 


