
ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE          9.8.2021 
 
 
 
Přítomni:  
Bureš Jiří, Malíšková Martina (on-line), Uher Pavel (on-line),Švichká Irena, Havel Ivan, Pytel 
Miloslav, Ondrák Jiří, Heger Jiří 
 
Nepřítomni: 
Roušar Jaroslav, Kmošek Tomáš, Bidmon Jiří, Konečná Simona, Krajmerová Dagmar 
 
Zapisovatel: 
Bureš Jiří 
 
Ověřovatel: 
Pytel Miloslav, Havel Ivan 
 
Host: 
Bílek Jiří, Soural Jan 
 
 

1. Školení vedoucích mládeže 
Havel Ivan a Bureš Jiří informovali radu o návrhu na školení vedoucích mládeže v roce 
2021. Proběhla schůzka s majitelem tábora, kde jsme řešili organizační záležitosti. 
Termín konání: 1.-2.10.2021. Místo konání: tábor Jitřenka Balda. Program školení: 
dotace, školení vedoucích před ZPV, odbornosti a specializace, první pomoc. 
Proběhnou i praktické ukázky. Stravné zajišťuje OSH SY. Občerstvení si hradí každý 
sám. Strava – v pátek zajištěna večeře (guláš s knedlíkem), v sobotu zajištěna snídaně 
(sýrová a salámová pomazánka) a oběd (knedlíčková polévka, sekaná a brambory). 
Pokud někomu zajištěná strava nebude stačit, musí si vzít vlastní zásoby. Ubytování je 
zajištěno přímo v táboře. Poskytnuty budou patrové postele s matrací. Je nutno si vzít 
spací pytel. Uzávěrka přihlášek je 17.9.2021. Pavel Uher vytvoří el. přihlášku a rozešle 
do SDH. Proběhne obnova kvalifikace vedoucích a vyškolení nových vedoucích (v 
případě zájmu). Příjezd v pátek v 16:00 hod., odjezd v sobotu cca v 17:00 hod. 
Vedoucí se musí zúčastnit celého školení (oba dny). 
 

2. Podzimní sezóna 2021 
Okresní liga mladých hasičů je zrušena. Proběhnou pohárové soutěže: 14.8.2021 
Jevíčko, 29.8.2021 Kamenec – pořadatel potřebuje 6 -7 rozhodčích. V případě zájmu 
se hlásit na tel. čísle 731 277 432 (Ondrák Jiří). 4.9.2021 Sádek, 25.9.2021 Mladějov. 
ZPV proběhne 23.10.2021 v Jevíčku (OORM zajistí rozhodčí na tuto soutěž). 
16.10.2021 proběhne superpohár hejtmana PCE kraje v Mladkově. OORM se shodla, 
že na tento pohár postoupí vítězové PÚ z Okresního kola v Trstěnicích (mladší žáci – 
Lubná, Starší žáci – Široký Důl). V případě, že se družstvo nebude chtít zúčastnit, 
postupuje 2., 3. atd.) 
 



3. Příprava na sezónu 2021-2022 
Ivan Havel informoval radu, že SDH Trstěnice se vzdává pořádání Okresního kola 
Plamen v roce 2022 z kapacitních důvodů. Každý člen OORM má za úkol zjistit ve 
svém okrsku, zda by některý SDH neměl o pořádání zájem. To samé platí i na ZPV. 
Jedná se o roky 2022 a 2023. Na příštím jednání rady tuto záležitost dořešíme. 
 

4. Školení rozhodčích 2022 
Proběhne na přelomu února a března v Čisté. OORM navrhuje v roce 2022 přeškolit 
všechny rozhodčí bez ohledu na to, zda jim platnost osvědčení vypršela nebo ne. 
Nadále školení rozhodčích bude každé dva roky. Obnova bude ale po pěti letech 
(2027). V roce 2024 je v plánu vyškolení nových rozhodčích. Praktická zkouška 
proběhne na jednotlivých soutěžích v našem okrese. Následné přezkoušení proběhne 
v roce 2027. Poté každých 5 let. 
 

5. Hodnocení KK dorostu v Pardubicích 19.6.2021 
Krajské kolo pořadatelsky velmi zadrhávalo. Z našeho okresu se v kategorii 
dorostenců zúčastnilo družstvo z Pomezí, které zvítězilo a postoupilo na MČR do 
Zábřehu, kde obsadilo 9.místo. V kategorii dorostenky bylo přítomno družstvo z 
Kamence, které obsadilo 2.místo a družstvo z Pomezí, které obsadilo 7.místo. 
V kategorii smíšení se zúčastnilo družstvo z Bystrého, které obsadilo 1.místo a 
družstvo Mladějova, které obsadilo 5.místo 
 

6. Návrh člena ÚORM za PCE kraj 
Okres Svitavy navrhuje Michala Hotaře, okres Chrudim Jiřího Bidmona, okres 
Pardubice Moniku Novákovou, okres Ústí nad Orlicí žádného kandidáta nenavrhl. 
Kandidát bude navržen na jednání VV KSH Pardubice. 
 

7. Zasílání informací e-mailem. 
Bureš Jiří navrhuje zasílání informací pouze z jednoho e-mailu z důvodu přehlednosti 
a následného vyhledávání. V součastné době chodí informace ze čtyř e-mailů (OORM, 
Havel Ivan, Uher Pavel, DPS Dolní Újezd). OORM se shodla, že zasílání všech informací 

bude provádět pouze přes svůj e-mail: oormsy@gmail.com 

 

mailto:oormsy@gmail.com

