Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 28. 10. 2017 na
zámku v Trhanově
Účast:

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

Program:
Zahájení
Hodnocení ZPV
Plán práce OORM
Diskuze
Usnesení
Závěr

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zahájení
Zasedání Okresní odborné rady mládeže Domažlice bylo zahájeno v 8:00. Zahájení
a přivítání členů rady a hostů provedl p. Hoffmann.

Hodnocení ZPV
Závod požárnické všestrannosti se konal 14. 10. ve Staněticích. Družstva byla
spokojená s trasou, počasí přálo, velmi se líbily a osvědčily nové terče při střelbě ze
vzduchovky. Terče bude možné objednat do jednotlivých sborů prostřednictvím OSH.
OORM řešila otázky ohledně disciplín: zdravověda, topografie a azimut, požární
ochrana. Rozhodčí by chtěli pro příští závod více stopek – s ohledem na měření
čekacího času v případě čekání více družstev.
Členové OORM byli seznámeni s emaily vedoucího kolektivu, jehož jedna hlídka
prokazatelně strhávala fáborky (viz foto), podle OZ bylo navrženo vyloučit celý kolektiv.
Každý přítomný člen rady vyslovil svůj názor k tomuto tématu, rada byla deseti hlasy
pro vyloučení celého kolektivu ze ZPV, dva členové byli proti.
Pro příští rok OORM doporučuje, aby vedoucí, který přijede na ZPV pouze se
čtyřmi dětmi, doplnil na startu svoje družstvo přihlášeným a registrovaným mladým
hasičem z jiného kolektivu.

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

OORM se pokusí posílat vedoucím startovní průkazy ve formátu, který umožní
vyplnění startovních průkazu přímo na počítači.
V závodu požárnické všestrannosti startovali i dorostenci, OORM kladně hodnotí
zapojení dorostenců do hry ZPV, od OSH dostanou dorostenci ocenění (pohár, medaile).

Plán práce na rok 2018:
26. 1. 2018 - schůze OORM od 18.00 hodin
17. 2. 2018 - Zimní setkání mladých hasičů (Staňkov)
23. 3. 2018 - schůze OORM od 18.00 hodin
polovina dubna – útok CTIF (odborky a specializace se budou plnit na OSH)
12. 5. 2018 - okresní kolo Plamen
červen 2018 - krajské kolo Plamen
červen 2018 - krajské kolo dorost
7. 9. 2018 - schůze OORM od 18.00 hodin
13. 10. 2018 - ZPV
listopad – školení vedoucích + poslední OORM
listopad – podzimní soutěž v Milavčích

Diskuze
p. 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 překážek, 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.
pí. Hoffmannová informovala, že již fungují webové stránky okresu.

Usnesení
Usnesení je přiloženo k zápisu jednání rady OORM – Příloha č. 1

Závěr
Pan Hoffmann poděkoval za účast, a protože se jednalo o poslední schůzi OORM,
poděkoval členům rady za celoroční práci a popřál všem do nového roku vše nejlepší a
hlavně zdraví.

Zapsala: Jana Mrázová
Předsedající: Josef Hoffmann

V Domažlicích 28. 10. 2017

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Příloha č. 1 - Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 28. 10. 2017 v zámku Trhanov od 8:00 do 9:15.

Bere na vědomí
1. Hodnocení ZPV
2. Diskuzní příspěvky

Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání OORM dne 28. 10. 2018
Vyloučení celého kolektivu ze ZPV (strhávání fáborků)
Plán práce OORM na rok 2018
Termín další schůze OORM 26. 1. 2018 od 18.00 hodin

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Zajistit činnosti OORM podle plánu práce
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
Pro usnesení 100 % zúčastněných členů OORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani
nebyl proti.

V Trhanově 28. 10. 2017
Ověřovatel: Josef Hoffmann
Zapsala: Jana Mrázová
Předsedající: Josef Hoffmann

