Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 19. 1. 2018
v klubovně SDH Domažlice
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml.,
Josef Tvardík, Martin Kopecký, Aneta Hoffmannová, Jana Mrázová,
Markéta Strasserová, Ondřej Beneš, Jana Jandová, Jaroslav Barborka,
Markéta Flosmanová
Omluveni: Kristýna Knopfová, Blanka Trisčová, Rostislav Halada
Neomluveni: Václav Osvald
Hosté: Petr Ouřada, Václav Ponocný

Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Mistrovství ČR
Školení vedoucích
Poděkování

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Usnesení
Závěr

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zahájení
Zasedání Okresní odborné rady mládeže Domažlice bylo zahájeno v 18:00.
Zahájení a přivítání členů rady a hostů provedl p. Hoffmann.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rada jednohlasně zvolila jako zapisovatelku Janu Mrázovou a ověřovatele zápisu
Josefa Hoffmanna.

Mistrovství ČR
Pan Josef Hoffmann informoval členy rady o mistrovství ČR ve hře Plamen a
dorostu, které se bude konat 1. – 5. 7. 2018 v Plzni. Okres Domažlice byl požádán o
pomoc se zajištěním sponzorů, o zapůjčení několika překážek (většinu překážek si
zajistí ústředí), dále o zajištění technické čety (bude potřeba několik lidí, kteří se mohou
v průběhu mistrovství střídat). Martin Kopecký informoval o tom, že pro fanoušky
družstev bude připraven areál ke stanování. Okres Domažlice zajišťuje kulturní
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program – vystoupení souboru Mráček, přípravka SDH Domažlice pod vedením pana
Ouřady. Pan Dušan Inderholc připraví na Mistrovství ČR banner o okresu Domažlice –
vedoucí družstev mohou zasílat materiály emailem (fotografie, popisky, apod).

Školení vedoucích a instruktorů v Trhanově
OORM projednala hodnocení školení na základě vyjádření zúčastněných
vedoucích a instruktorů. Otázkou zůstává, zda dělat školení dvoudenní nebo pouze
jednodenní. Kladně byl hodnocen celý program – azimut, pedagogika, zdravověda.
V příštím roce by vedoucí uvítali praktické cvičení – opravdu připravit a vyzkoušet si
celou disciplínu, více se zaměřit na nováčky ve funkci vedoucí a instruktor mládeže. Viz
příloha č. 2.
OORM má v současné době dva vedoucí I. stupně – Martin Kopecký, Josef Tvardík,
čtyři rozhodčí I. stupně – Aneta Hoffmannová, Kristýna Tomanová, Josef Hoffmann, Petr
Ouřada. OORM nemá zatím žádného garanta vzdělávání. Na školení garantů se přihlásí
Martina Vaňková a Jana Jandová, potažmo další vedoucí MH.
Školení rozhodčích mládeže proběhne na jaře (prakticky, měření materiálu, naučit
se rozhodovat, apod.) zařizuje A. Hoffmannová a K. Tomanová.

Poděkování
Pan Josef Hoffmann informoval, že byly odeslány děkovné dopisy (diplomy)
organizacím a jednotlivcům, kteří s OORM spolupracovali – SDH Staňkov, Město
Staňkov, Základní škola Staňkov, HZS Domažlice, SDH Poběžovice, SDH Domažlice, paní
Jaroslava Váchalová, obec Trhanov, …
Dále pan Josef Hoffman předal medaile dorostencům za ZPV na valných
hromadách sborů.

Funkce OORM
Paní Jana Jandová povede kroniku okresu – příspěvky je možné zasílat na email
jana.jandova64@seznam.cz. P. Hoffmann předal členům rozpis jejich pozic v radě a
zároveň da příští schůze rady mohou zasílat připomínky. Členové OORM hlasovali pro
přijetí čtyř odborných konzultantů, kteří pomáhají OORM – odborní konzultanti
s hlasem poradním nikoli rozhodujícím – Jan Králík, Vladislava Kopecká, Kristýna
Tomanová a Karel Steinbach.

Dotazník o vybavení SDH
Pan Josef Hoffmann rozešle emailem dotazník na jednotlivá SDH s dotazem o
vybavení překážkami, o možnosti zapůjčení materiálu, dále o možnosti trénování
jednotlivých disciplín, apod. Chceme mít na okrese přehled o tom, kolik a jakého
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materiálu máme k dispozici, kde a v jakém prostoru je možné jednotlivé disciplíny
trénovat, apod.
S tím souvisí i tzv. „iniciativa jednotné mašiny“ – informoval člen OORM Martin
Kopecký o možnosti získat standardní stroj „12“, úprava chlazení, záruka 2 roky. Pro
OORM zůstává úkol získat dotaci, realizace se plánuje na rok 2018 nebo 2019, v případě
úspěchu by OORM chtěla pořídit na okres celkem tři požární stříkačky.
OORM má zažádáno o dotaci Agrofertu na sportovní vybavení pro dorostence.
Dotační program vyhlásila i nadace ČEZ – můžeme vyzkoušet v jednotlivých SDH. O
realizaci dotace MŠMT a Plk informoval p. Hoffmann.

Zimní setkání
Pan Hoffmann informoval členy odborné rady o přípravě zimního setkání mladých
hasičů okresu Domažlice, které proběhne v základní škole ve Staňkově v sobotu dne 17.
února 2018. OZ bude rozesláno emailem. Parkování aut je v přilehlých ulicích, budou 3
věkové kategorie, pětičlenná družstva. Každé družstvo dodá alespoň jednoho
rozhodčího (raději více). Pro účast v soutěži je nutné mít odevzdaný registrační list,
každý soutěžící bude mít průkazku s vlastní fotografií. OORM rozhodne podle počtu
přihlášených družstev, zda pozve soutěžící družstva z okolních okresů. OORM navrhuje
obměnit některé disciplíny a zároveň zařadit kategorii pro dorostence – bude v OZ a
zajistí pí. Vaňková. Nově bude zavedena kategorie dorostu a zapojení ZS do CHLMH.
Štáb soutěže:
Náčelník štábu
hlavní rozhodčí
velitel soutěže
sčítací komise
technická četa
prezence

Josef Hoffmann
Kristýna Tomanová
Pavel Inderholc
Petr Ouřada, Martin Kopecký
okrsek č. 9 - Kdyně
pí. Steinbachová, Hoffmannová, Vaňková

Odborky + specializace
Při PÚ CTIF bude možné splnit si odznaky odbornosti nebo 2 – 3 vybrané odznaky
specializace (OORM vybere pro každý rok jiné odznaky odbornosti), termín 21. 4. 2018
v klubovně SDH Domažlice. OORM zajistí vedení evidence splněných odznaků
odbornosti a odznaků specializace - od roku 2019 se povede tabulka v programu Excel.

Diskuze
p. Hoffmann doporučil zúčastnit se Mistrovství ČR v Plamenu a dorostu jako diváci
– zkušenosti je vhodné využít k trénování s MH v jednotlivých SDH.
p. Hoffmann předběžné zabezpečení rozhodčích na krajská kola: Plamen – Ouřada,
Hoffmann, Tomanová, Hoffmannová, Inderholc P., Inderholc D., Kopecký; Dorost –
Hoffmann, Tomanová, Inderholc P., Inderholc D.
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p. Hoffmann zvážit do příští schůze rady liga dorostu – jednotlivci

Aneta Hoffmannová informovala, že již fungují webové stránky okresu, do
chytrého telefonu je možné instalovat kalendář akcí. Zpětná vazba od vedoucích byla
zakomponována, viz příloha č. 1.

p. Ponocný informoval o konání kola CHLMH v Pocinovicích

Usnesení
Usnesení je přiloženo k zápisu jednání rady OORM – Příloha č. 3

Závěr
Pan Hoffmann poděkoval za účast, a protože se jednalo o první schůzi OORM
v roce 2018, popřál všem členům OORM do nového roku hodně elánu při práci
s mladými hasiči.

Zapsala: Jana Mrázová
Předsedající: Josef Hoffmann

V Domažlicích 19. 1. 2018
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Příloha č. 3 - Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 19. 1. 2018 v klubovně SDH Domažlice od 18:00 do 20:30.

Bere na vědomí
1. Hodnocení školení vedoucích a instruktorů
2. Diskuzní příspěvky

Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání OORM dne 19. 1. 2018
Odborné konzultanty OORM
OZ zimního setkání mladých hasičů ve Staňkově
Rozeslání dotazníku na jednotlivá SDH (vybavení)

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Zajistit činnosti OORM podle plánu práce
b. Plnění úkolů vzešlých z jednání OORM
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. Plnění úkolů vzešlých z jednání OORM

Pro usnesení 100 % zúčastněných členů OORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani
nebyl proti.

V Domažlicích 19. 1. 2018
Ověřovatel: Josef Hoffmann
Zapsala: Jana Mrázová
Předsedající: Josef Hoffmann

