
SEMINÁŘ VEDOUCÍH MLÁDEŽE 

16. listopadu 2019 

Kolešovice 

 

Přítomni:  

Dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) ZAHÁJENÍ 

2) SLOVO STAROSTY 

3) ZPRÁVA O ČINNOSTI OORM 2014 -2019 

4) SLOŽENÍ OORM 2019 – 2024 

5) DISKUSE 

6) ZÁVĚR 

 

1) J. Čečrdlová přivítala přítomné na setkání, na kterém se mají ohlédnout za 

uplynulým obdobím a poděkovala jim za dosavadní práci a předala slovo 

starostovi OSH Rakovník Z. Ledvinkovi. 

2) Z. Ledvinka ve svém vystoupení připomněl materiál, který byl na úseku 

mládeže za posledních 5 let zakoupen (především z dotace MŠMT a 

Středočeského kraje) 

o Nastavitelná bariéra, kladina, terče pro požární útok, domeček, 

časomíra, základny, drobné položky jako startovní čísla, 

dataprojektor, tiskárna, propagační materiály apod. To vše téměř za 

300 000,- Kč. 

o Informoval o tom, že aktuálně se vedení OSH věnuje jednání 

s městem Rakovník o možnosti výstavby skladovacích prostor na 

městském stadionu na Zátiší. 

3) V. Schuh představil Zprávu o činnosti OORM v letech 2015 - 2019 

v podobě prezentace 

o Připomněl složení OORM a výčet jejich jednání 

o Přednesl statistické údaje o počtu mladých hasičů od 3 do 18 let, 

vedoucích mládeže, aktivních kolektivech mládeže ve sledovaném 

období 

o Připomněl každoročně pořádané akce: Společné plnění odznaků 

odborností (od r. 2015), školení vedoucích mládeže a rozhodčích, 

soustředění Vojtův mlýn (od r. 2016), 

o okresní kolo hry Plamen, postupová soutěž dorostu (v posledních 

letech jen jednotlivci), soutěž pro přípravku, Dorost camp 

(2016,2017), Rakovnická liga v požárním útoku (od r. 2017),  

o dále vyzdvihl, že v uplynulém období zaznamenali sportovci 

z našeho okresu úspěchy v podobě postupu na Mistrovství ČR 

dorostu v požárním sportu  



 Dorci Lužná - Praha 2015, 8. místo 

 Dorci Lužná - Č. Budějovice 2016, 11. místo 

 Jednotlivci  

 Michal Špaček (Skryje) - 2017, Zlín, 11. místo 

 Michal Špaček (Skryje) - 2019, Svitavy, 7. místo, 3. místo ve 

dvojboji 

 Nela Matušková (Lužná) - 2019, Svitavy, 8. místo, mistryně 

republiky v běhu na 100 m s překážkami 

4) J. Čečrdlová poděkovala dosavadním členům OORM za práci a 

představila návrh složení OORM pro období 2020 -2025. Členy mající 

zájem pracovat v OORM musí navrhnout do OORM jejich SDH. O 

složení OORM bude hlasovat VV OSH na prvním jednání po 

Shromáždění delegátů 2020.  

Dále předložila návrh zaměření činnosti OORM na další období (TFA?, 

rozhodčí?).  

Hlasování: návrh byl jednomyslně schválen. 

 

5) Diskuse 

- Z. Ledvinka informoval, že OSH připravuje žádost o finanční 

příspěvek od Procter a Gamble na pořízení překážek. 

- J. Čečrdlová informovalo o známých termínech akcí 2020. 

- L. Vokoun navrhl, aby se školení vedoucích mládeže nekryla 

s odbornou přípravou velitelů, strojníků JSDHO. 

 

6) Závěr provedl Z. Ledvinka. 

 

Skončeno v 11,30 

Zapsala: J. Čečrdlová 

 

 

 


