
 

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 ze zasedání okresní odborné rady mládeže 

 

konané v pondělí 30. 8. 2021 v HZ ve Vrbici  
 

 

Přítomni:  okrsek Havířov    Mgr. Jana Urbancová 

okrsek Havířov    René Bulava 

   okrsek Český Těšín    Pavel Koláček 

    okrsek Orlová     Tomáš Pindur 

okrsek Havířov    Ing. Jana Sikora  

okrsek Karviná    Petr Dinič 

okrsek Bohumín     Mgr. Lucie Bednářová 

 

 

 

Omluveni:  okrsek Bohumín    Michal Mlynkec  

   okrsek Orlová     Ing. Jana Grygerková 

okrsek Český Těšín     Mgr. Lenka Pinkavová  

okrsek Havířov    Ladislav Kala 

   okrsek Karviná     Pavlína Musilová 

 

Hosté:   náměstek starosty OSH Karviná  Petr Durčák 

okrsek Havířov    Roman Raš 

 

 

 

Program:  

1. Přivítání hostů, seznámení s programem 

2. TFA mladého hasiče  

3. Příměstský tábor SDH Vrbice 

4. Závod požární všestrannosti 

5. Pravidla ligy M.L.O.K. 2021/2022 

6. Pohár krajského starosty SH ČMS 

7. Dotace na volnočasové aktivity 

8. Dotace na MTZ 

9. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže 

10. Závěr 
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1. Přivítání hostů, seznámení s programem 

Vedoucí OORM přivítala náměstka starosty Petra Durčáka a Romana Raše. Zúčastněné 

seznámila s programem jednání. Omluva nezúčastněných. 

 

2. TFA mladého hasiče  

Jana Sikora je záštitou nultého ročníku TFA mladého hasiče. 1. kolo proběhlo v Horní Suché, 2. 

kolo proběhlo v Háji ve Slezsku - Lhota. Chystá se 3. kolo v Hošťálkovicích a 4. kolo 

v Soběšovicích. Jede se na 2 dráhy, 4 disciplíny jsou dané, 4 disciplíny si SDH volí samo. Zatím 

všechno klape, účastní se cca 90 soutěžící, nejvíce je mladších žáků, kategorie jsou děleny na 

chlapce a děvčata.   

 

 

3. Příměstský tábor SDH Vrbice 

Mladí hasiči z Vrbice a jejich kamarádi trávili první srpnový týden na příměstském táboře. Díky 

dotacím MŠMT a České rady dětí a mládeže jim vedoucí připravili bohatý program.  

Projížďku na lodi po Vrbickém jezeře, návštěvu Hasičského muzea v Ostravě, Světa techniky v 

Dolní oblasti Vítkovic, projížďku na kole pod dohledem městské policie. Absolvovali také branný 

závod, TFA mladého hasiče, návštěvu bazénu v Bohumíně. Celý program byl doplněn různými 

hrami a školeními včetně první pomoci, závěr patřil opékání párků a stanování u hasičárny ve 

Vrbici.  

 

 

4. Závod požární všestrannosti 

Organizační zabezpečení VV OSH ČMS Karviná schválil per rollam. OZ společně s jednotnou 

bezinfekčností bude zasláno vedoucím družstev e-mailem. Na ZPV se bude přihlašovat 

prostřednictvím google formuláře. Tištěnou přihlášku s dalšími náležitostmi přivezou vedoucí na 

prezenci.  

Branný závod bude probíhat v Kopytově. Michal Mlynkec zajistí zázemí soutěže, technickou četu, 

občerstvení a připraví také trasu závodu. V případě potřeby osloví další členy rady, aby mu 

pomohli. 

 

Vedoucí sekce rozhodčích Jana Grygerková požádala z důvodu pracovní vytíženosti vedoucí 

OORM o převedení sekce rozhodčích a agendy na nově zvolenou osobu. Vedoucí OORM 

oslovila Romana Raše, který je ochoten tuto funkci po zaučení převzít a vykonávat. 

Spolupracovat bude s Janou Sikorou. Všechny náležitosti budou projednány na společné 

schůzce se stávající vedoucí sekce, vedoucí OORM a výše zmíněnými.  

 
 

5. Pravidla ligy M.L.O.K. 2021/2022 

Pravidla ligy MLOK by měla být do pátku odeslána, na zodpovědnost má René Bulava. 

1.kolo MLOKu se koná 5. 9. 2021 v Rychvaldu.  

 

6. Pohár krajského starosty SH ČMS 

Pohár krajského starosty bude probíhat 4. 9. 2021  v Tísku. Za náš okres se zúčastní:  

Chotěbuz, Bohumín - Kopytov, Těrlicko Hradiště v kategorii mladší žáci; Chotěbuz, Bohumín – 

Šunychl, Těrlicko Hradiště v kategorii starší žáci.  

 

 



 

 

 

 

7. Dotace na volnočasové aktivity 

Členové OORM nahlásí do 7. 9. 2021 vedoucí OORM počet kolektivů aktuálně pracujících s 

mladými hasiči v daném okrsku. Ti, jenž budou mít zájem, mohou požádat o možnost čerpání 

dotace na volnočasové aktivity v minimální výši 3 200 Kč. Kolektivy budou částku čerpat samy, na 

OSH následně doloží vyúčtování, prezenční listinu a fotky z dané akce. Přesné instrukce, možnost 

čerpání, na co konkrétně se dají dotace použít, obdrží vedoucí mládeže do e-mailu od vedoucí 

OORM. 

 

8. Dotace na MTZ 

Z dotací MTZ budou zakoupeny vysílačky pro zlepšení komunikaci mezi organizačními 

pracovníky, rozhodčími a technickou četou na akcích a soutěžích.  

 

9. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže 

Školení vedoucích mládeže proběhne 23. a 24. 10. 2021. V Komorní Lhotce je obsazeno, je potřeba 

sehnat ubytování. Kapacita školení vedoucích by měla být v maximálním počtu 60 lidí. 

Školení rozhodčích je v plánu jednodenní. Datum bude stanoveno, předpoklad listopad. Proškolení 

stávajících a nových rozhodčích před ZPV bude v odpoledních hodinách dne 7. 10. na některé 

z HZ.   

 

10. Závěr 

Poděkování zúčastněným provedla vedoucí OORM a stanovila datum posledního zasedání OORM 

v roce 2021, které proběhne 11. 12. 

 
 
 
 


