Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 25. 8. 2017
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml.,
Josef Tvardík, Rostislav Halada, Martin Jurčo, Jaroslava Váchalová
(zástup za Markéta Flosmanová), Aneta Hoffmannová, Jana Mrázová,
Blanka Trisčová, Jana Jandová
Omluveni: Ondřej Beneš, Kristýna Knopfová, Martin Kopecký,
Markéta Strasserová,
Neomluveni: Václav Osvald

Program:
Zahájení
Hodnocení kr. kola Plamen
Hodnocení kr. kola dorostu

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Informace ze setkání vedoucích OORM a KORM
Medaile Plamen
Mistrovství ČR
Školení Přibyslav
Školení vedoucích
Dotace
ZPV
Chodská liga MH+Různé

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Závěr
Rozd

Josef Hoffmann

Zahájení
Zahájení a přivítání členů rady a hostů provedl p. Hoffmann.

Hodnocení krajského kola Plamenu (TC)
Rozhodčích byl dostačující počet, ale bylo špatné rozložení a vytížení (8 našich).
Příspěvek měl pan Ouřada – pochvala za zabezpečení. Kraj nedodal medaile, Chodská
Lhota získala 4. místo, Chodov 5. místo.

Hodnocení krajského kola dorostu (KT)
Za náš okres se zúčastnily dorostenky SDH Meclov a získaly krásné 3. místo.
Diplomy se tisknuly na místě což způsobilo 2 hodinové zpoždění. Dodali jsme čtyři
rozhodčí.
Příspěvek p. Hoffmanna – poděkování za účast soutěžícím i rozhodčím obou
krajských soutěží.
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Informace – ÚTERÝ
P. Hoffmann informoval členy rady o setkání s ministrem vnitra a hejtmanem –
setkání s hasiči v Plzni, kdy se můžou členové zúčastnit.

Medaile k 45. výročí hry Plamen
Zakoupeno bylo 20 medailí včetně diplomů. Členové rady navrhli obdarované.
Předávání se uskuteční na školení vedoucích. Návrhy – vybráno 20 kandidátů, převážně
stálých rozhodčích. Další návrhy je možno poslat p. Hoffmannovi.

Plamen + dorost Mistrovství ČR
Ze setkání pracovní skupiny pro pořádání mistrovství v Plzeňském kraji od
poslední rady žádné nové informace. Termín konání bude upřesněn na dalším zasedání.
OORM zůstávají úkoly z posledního zasedání:
•

příprava nástěnky, shánění sponzorů, zajištění vybraných překážek a jejich
plné funkčnosti, příprava loga

•

sbory mají možnost si přivydělat na občerstvení

•

kulturní soubor Mráček – doupřesnit datum a čas

Školení 4. – 5. 11. 2017 - Přibyslav
1. Rozhodčí I. stupně – Josef Hoffmann, Aneta Hoffmannová, Kristýna Tomanová
2. Vedoucí I. stupně – Martin Kopecký a Josef Tvardík
3. + může ten, kdo má zájem
Zatím bez pozvánky ze strany ústředí.

Školení vedoucích
Původní termín: 18. – 19. 11. 2017 – školení vedoucích – problém s vyúčtováním
Nový termín: 28. – 29. 10. 2017 - školení Trhanov – zámek

Náplň: (organizace Ouřada, Tvardík, Hoffmann, Kopecký)
-

pojištění – p. Tomáš Pergl (domluví Ouřada)

-

zdravověda (prakticky) - Váchalová

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

-

se zástupci HZS (Dopirák, Hrdlička, HZS) osvětlení problematiky jednotlivců +
praktické ukázky

-

pořadovky – nástupy, hlášení atd. – Ouřada

-

praktické cvičení venku

-

hry seznamovací, sdružovací – p. Tvardík

-

odborky a specializace – Kopecký

Problémové věci v jednotlivých disciplínách:
-

žebřík, hadice, rozdělovač – štafeta

-

štafeta dvojic – komplet celá

-

útok CTIF – nástup

-

buzola, azimut

-

praktické cvičení

Dotace
Výkonný výbor přerozdělil již valnou většinu z dotace Plzeňského kraje, ale je
zajištěna rezerva na Chodskou dětskou ligu a podzimní soutěž v Milavčích. Dotace
z Ministerstva vnitra činí 57 000 korun. Určený klíč k rozdělení je hodnota
dotace/počtem žádostí, zbývající, nevyčerpané prostředky budou rozděleny mezi
ostatní žádosti. Dotace získají pouze kolektivy účastnící se hry Plamen či přislíbili v ní
účast (Starý Klíčov). Částka na sbor bude rozdělena takto - 70 % dotace + 30 % a více
vlastní plnění sboru. Žádost na rozdělení mezi kolektivy, neúčastnící se hry Plamen,
byla zamítnuta většinou rady.

ZPV – 14. 10. 2017 – Stanětice
Organizační zabezpečení zajistí p. Hoffmann, start v 8.30, trasa 3 km. Do 8. 10.
zaslat přihlášky. Jeden rozhodčí za SDH – bez rozhodčího nebude povolen start.
Rozdělení rozhodčích zajistí Aneta Hoffmannová. Technická četa – 8. okrsek Meclov, den
předem návoz materiálu.

OZ ročníku hry Plamen
Rada se pokusí do 1. 9. 2017 vydat organizační zabezpečení do na ročník
2017/2018, anebo jej připravit na další ročník.

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Chodská liga MH
•

2. 9. 2017 – Štítary

•

30. 9. 2017 – Staňkov

Ceny a poháry celkového vyhodnocení zajistí p. Hoffmann.

Rozdělení funkcí členů OORM
Bylo připomenuto rozdělení práce pro členy OORM – viz zápis z OORM 26. 5.
2017. Členům byl předložen návrh k připomínkám. Vedoucí ORM jej zpracuje dále a
pošle členům.

Různé
Mechanické terče – poptávku a model zajistil p. Barborka. Cenová nabídka
z ústředí 1300,-, nová nabídka - okolo 1000,-. Konečnou výrobu a distribuci zařídí p.
Barborka a p. Hoffmann. Rada schválila, zda požádat o cenovou nabídku.
Pí. Vaňková - 18. 11. 2017 soutěž MH v Milavčích

Závěr
Poděkování za účast, rozloučení se.

Zapsala: Jana Mrázová
Ověřovatel: Blanka Trisčová

V Domažlicích 25. 8. 2017
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Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 25. 8. 2017
Pro usnesení 100 % zúčastněných členů OORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti.

Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnocení krajských soutěží
Informaci o setkání s hejtmanem
Informace o dotacích
Informaci o jednání MČR 2018
Nutnost změny termínu školení vedoucích
Termíny akcí a připomínky

Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udělení medailí a diplomům k 45. výročí hry Plamen
Klíč k dotaci MV
OZ ZPV 2017
Rozložení povinností rady mezi členy
Změnu termínu a náplň školení vedoucích
Termín další schůze OORM na 28. 10. 2017
Podání pohledávky na mech. terče

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Účastnit se jednání VV OSH a KORM
b. Zabezpečit činnost ORM dle plánu práce
c. Zastupovat OSH Domažlice při jednáních k MČR 2018
d. Pokračovat vedoucímu OORM v jednání s HZS a přeshraničními kolegy o
spolupráci
e. Připravit podrobný rozpis a popis funkcí členů rady do příštího jednání
v elektronické podobě
f. Zabezpečit s vybranými členy školení vedoucích
2. Členům ORM
a. Podílet se na plnění plánu práce OORM
b. Zastupovat vedoucího ORM v případě jeho pověření
c. Sdělovat informace související s činností MH podřízeným kolektivům
d. Zjištění dostupnosti zápůjčky jednotných PS12 na okresní kolo hry
Plamen
e. Přenést do sborů možnost pořádat občerstvení na MČR a tvorby loga
f. Oslovit potencionální sponzory k MČR

