Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 16. 3. 2018
v klubovně SDH Domažlice
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml.,
Josef Tvardík, Martin Kopecký, Aneta Hoffmannová, Markéta
Strasserová, Markéta Flosmanová, Jana Jandová, Jaroslav Barborka,
Rostislav Halada, Karel Steinbach, Kristýna Tomanová,
Omluveni: Jana Mrázová, Kristýna Knopfová, Ondřej Beneš, Jan
Králík, Vladislava Kopecká
Neomluveni: Václav Osvald, Blanka Trisčová
Hosté: Petr Ouřada, Petr Lešek, Petr Drahoňovský, Lenka Šimánková

Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Mistrovství ČR
Krajské soutěže

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Funkce rady
PO očima dětí
Zhodnocení Zimního setkání 2018
PÚ CTIF
Odborky a specializace
Okresní kolo hry Plamen
Dotace
CHLMH
Liga dorostu
Diskuze

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

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rada jednohlasně zvolila jako zapisovatelku Markétu Flosmanovou a ověřovatele
zápisu Josefa Hoffmanna.
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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. Již byl odsouhlasen štáb soutěže.
Okres Domažlice byl požádán o dodání některých překážek (zatím se neví, jaké budou
potřebovat), pokud to tak bude, budou se muset upravit a přebarvit. Aneta
Hoffmannová informovala o tom, že s Kristýnou Tomanovou byly vybrány jako
rozhodčí. Petr Ouřada nám sdělil, že bylo vybráno logo MČR, který navrhl Josef
Hoffmann.

Krajské soutěže
Krajské kolo hry Plamen - Klatovy 9. – 10. 6. 2018. Na kraj mohou jet první tři
místa z přeboru jednotlivců, kteří se umístili v okresním kole. Delegovaní rozhodčí:
Ouřada, Hoffmann, Tomanová, Hoffmannová, Inderholc P., Inderholc D., Kopecký
Krajské kolo Dorostu dne 24. 6. 2018 v Plzni- jih (je to neděle). Delegovaní
rozhodčí: Hoffmann, Tomanová, Inderholc P., Inderholc D.

Funkce OORM
Sponzorské dary má na starosti Markéta Strasserová. Je možné dostat od paní
Steinbachové potvrzení o sponzorském daru.
Pan Hoffman informoval o tom, jak to probíhá na Valných hromadách okrsku.
U některých sborů bylo překvapující, že člen OORM neměl prostor mluvit o činnosti
mladých hasičů (mluvil za něj někdo jiný). Prezentování činnosti mladých hasičů na
Valných hromadách okrsku má každý okrsek jinak. Někde za okrsek mluví jen jeden
vedoucí (člen OORM) a někde každý vedoucí kolektivu přečte svoji zprávu o činnosti
mladých hasičů. Vedoucí, člen odborné rady, má mít svůj hlas na Valné hromadě
okrsku. Na shromáždění představitelů p. Hoffmann informuje členy, že by měl vedoucí
z rady dostat možnost mluvit za děti.
P. Hoffmann informoval o tom, že daný okrsek, který má technickou četu, by mohl
uspořádat ZPV v jeho okrsku. Je to jedna z forem prezentování okrsku a práce
s mládeží – přivést jim soutěž „domů“.
P. Hoffmann navrhl „krizové řízení“, v případě, že se bude muset něco rozhodnout
na rychlo, bez zasedání OORM. Vždy budou rozhodovat tři členové rady. A to ten, kdo
má na starosti daný okruh činnosti na starosti (v případě více členů, demokraticky
zvolený zástupce), zástupce vedoucího OORM a vedoucí OORM.

PO očima dětí
PO očima dětí má na starosti Kristýna Knopfová. Výkresy se odevzdávaly do
16. 3. 2018. Po té budou vyhodnoceny. Hodnotit budou 2 učitelky, jedna ze ZŠ a druhá
z MŠ Kout na Šumavě. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci okresního kola hry Plamen
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v Domažlicích, tentokráte až ke konci soutěže (cca v 15 hod).

Zhodnocení Zimního setkání 2018
17. ročník Zimního setkání proběhlo 17. 2 2018 ve Staňkově. Byl přednesen
internetový feedback. Hodnocení je součástí zápisu v Příloze č.1. Dělaly se delší fronty
u dvou disciplín (v jedné třídě), pro příští rok uvážit jiné rozmístění disciplín. Prezence
byla nepřehledná díky tomu, že tam byl malý prostor. Velmi negativní ohlas byl na
některé vedoucí (dospělí), kteří stáli frontu za družstva a tím došlo k předbíhání – dát
do OZ. Adekvátní návrhy byly zpracovány do OZ pro rok 2019 spolu s připomínkami
vzešlých z jednání rady.
Velmi pozitivně se hodnotila nová kategorie dorostu. Příští rok bude opět
zařazena.
P. Barborka požádal rozhodčí daných disciplín, aby při úklidu disciplíny
neodnášely materiál jinam, než bude určeno, jelikož pak může dojít ke špatné kontrole.
Po kontrole ho může technická četa odvést zpátky na OSH Domažlice.
A. Hoffmanová informovala rozhodčí, že budou u disciplín používat pouze
materiály, které dostanou do ruky. Musí se nově vytisknout kartičky na signály rukou.
P. Hoffmann poděkoval organizačnímu týmu (Barborka, Vaňková, Hoffmannová a
Inderholz) a hlavnímu rozhodčímu Kristýně Tomanové za odvedenou práci.
P. Ouřada informoval, že se týmům z Klatovska soutěž velmi líbila.

PÚ CTIF
Soutěž se bude konat 21. 4. 2018 v areálu HZS Domažlice. Přihlášení bude
probíhat opět přes e-mail. Startovat může i 7 členné družstvo. Ostatní info
v Organizačním zabezpečení, které je součástí tohoto zápisu v Příloze č. 2.
Pokud omarodí 1 dítě, v ten den, je možné se domluvit s jiným družstvem
o zapůjčení 1 dítěte. Při přihlašování každý vedoucí poskytne své telefonní číslo.
Následně bude poslán rozpis se startujícími časy jednotlivých družstev. Vedoucí si tak
může sám sehnat/ zajistit náhradníka.
Kolektiv, který se předem neomluví a dorazí pozdě na start, bude ze
závodu vyloučen.

Odborky a specializace
Odborky a specializace se budou plnit v klubovně SDH Domažlice dne 21. 4. 2018.
Josef Hoffmann a Markéta Stasserová vybrali 3 specializace, které bude možné si letos
splnit, a to AJŤÁK, EKOLOG, SPOLEČNÍK. Odborky zůstávají beze změny. Odborky a
specializace musí splnit min. 5 dětí z kolektivu, dle celoroční činnosti (okruh III.).
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Okresní kolo hry Plamen
Soutěž se bude konat 12. 5. 2018 v Domažlicích. Podrobnosti v Organizačním
zabezpečení, které je součástí tohoto zápisu v Příloze č. 3.
Martina Vaňková a p. Steinbachová napíšou a pošlou objednávku na stadion
v Domažlicích.
Přihlášení na hru Plamen bude do 6. 5. 2018 (bude v OZ).
Každý kolektiv zajistí 2 rozhodčí. Pokud se rozhodčí nedostaví na dané
stanoviště, kolektiv bude vyloučen.
Přebor jednotlivců proběhne pouze v případě, že bude min. 10 jednotlivců.
Soutěž PO očima dětí bude vyhlášena až ke konci soutěže, při závěrečném
vyhodnocení, cca v 15 hod.
Kategorie mladší poběží na jednotnou mašinu (strojník musí přidat plyn, až bude
ponořený sací koš). Kategorie starší bude mít svoji mašinu a můžou mít dospělého
strojníka. Všichni poběží na jednotné proudnice. Všichni si budou moci před PÚ
vyzkoušet, zda jim proudnice jdou na jejich hadice. Nevhodné zacházení s proudnicí
bude hodnoceno neplatným pokusem.
Rozhodčí by měli být řádně upraveni, tj. ve vycházkové uniformě či PS II.
Pro první místa budou letos mechanické terče.

Dotace
Ve výkonném výboru se bude jednat o rozdělení dotace z Plzeňského kraje. P.
Hoffmann bude usilovat o to, aby se dotace rozdělila více na děti a ne na dospělé
soutěže. Více nás bude informovat na další radě.
P. Hoffmann znovu připomněl návrh od senátora Látky udělat dráhu pro mladé
hasiče, která by byla k dispozici všech z okresu Domažlice. Je ale problém s umístěním
dráhy, prozatím se ozval Postřekov, Staňkov, Poběžovice a Mrákov. Hledání místa ještě
nechá rada na další radu, může se najít nové místo.
Podmínky dotace z MŠMT zatím nebyly zveřejněny a ani výše. Bližší info bude
podáno na dalším setkání OORM.

CHLMH
Termíny konání CHLMH:


Zimní setkání 17. 2. 2018



Pocinovice 28. 4. 2018



Hluboká 2. 6. 2018
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Štítary 1. 9. 2018



Staňkov 9. 9. 2018

Byla schválena nová výjimka CHLMH, a to, že po celou dobu konání ligy nesmí být
dítěti 16. let.

Liga Dorostu
Rada schválila ligu Dorostu. Liga Dorostu se bude skládat z 6 kol, a to:


Zimní setkání (začátek)



Krajské kolo dorostu



Branný závod Osvračín



Branný závod Chodská Lhota



Domažlická překážka (v roce 2018 se konat nebude, bude se opravovat
trať na HZS)



Okresní kolo ZPV (konec)

Vyhodnocení a předávání cen ligy Dorostu proběhne na Valné hromadě sboru ke
konci roku.

Diskuze
P. Hoffmann informoval o to, že bude vyhlášena soutěž o „logo“ OORM. Mladý
hasič nebo celý kolektiv může přinést znak/logo na papíře nebo v digitální formě.
Vyhodnocení provede rada na své nejbližší schůzi po odevzdání. Návrhy se budou
odevzdávat na OSH nebo nejpozději na Okresním kole hry Plamen, do
12. 5. 2018. Kdo odevzdá alespoň jeden návrh za kolektiv, má splněn
I. okruh celoroční činnosti. První tři budou oceněni věcnými cenami.
Rozhodčí pro měření materiálu bude Karel Steinbach. Měření materiálu bude
probíhat během soutěží. Materiál se bude vážit a měřit, aby měli všechny družstva co
nejrovnější podmínky. Zkontrolovaný materiál se bude značit.
P. Barborka požádal radu o návrh, kdy by mohl uspořádat v Petrovicích jedno
kolo CHLMH, ale až v roce 2019. Bude se o tom diskutovat až poslední radu v roce
2018.
P. Hoffmann informoval o tom, že je možné zakoupit medaile k 100. Výročí
založení republiky na OSH v Domažlicích. Předávat je ale bude možné až po 28. 9. 2018.

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Usnesení
Usnesení je přiloženo k zápisu jednání rady OORM – Příloha č. 4

Závěr
Pan Hoffmann poděkoval za účast.

Zapsala: Markéta Flosmanová
Předsedající: Josef Hoffmann

V Domažlicích 16. 3. 2018
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Příloha č. 4 - Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 16. 3. 2018 v klubovně SDH Domažlice od 18:00 do 21:00.

Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení Zimního setkání ve Stankově
Hodnocení VH okrsků
Informace o dotacích
Data pořádání CHLMH a Ligy dorostu
Diskuzní příspěvky

Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

Program jednání OORM dne 16. 13. 2018
Tzv. „krizové řízení“
OZ PÚ CTIF, Plnění Odborek a specializací a Okresního kola Plamene
Start ligy Dorostu pro rok 2018
Výjimka CHLMH ohledně věku mladého hasiče

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Zajistit činnosti OORM podle plánu práce
b. Účastnit se jednání nadřazených orgánů
c. Zpracovat OZ – Útok CTIF a Okresní kolo Plamen
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 16. 3. 2018
Ověřovatel: Josef Hoffmann
Zapsala: Markéta Flosmanová
Předsedající: Josef Hoffmann

