Okresní odborná rada mládeže Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 11. 1. 2019 na OSH
Domažlice
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml.,
Josef Tvardík, , Aneta Hoffmannová, , Markéta Rogovská, Jana
Jandová, Jaroslav Barborka, , Blanka Trisčová, Ernest Šenkár, Petr
Ouřada, Karel Steinbach, Jan Králík, Vladislava Kopecká
Omluveni: Kristýna Tomanová, Rostislav Halada, Markéta Hrubá,
Ernest Šenkár
Neomluveni: Václav Osvald
Hosté: Martin Kopecký

Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Logo OORM
Zimní setkání MH 2019
PS 12
CHLMH
Liga dorostu
Školení rozhodčích
Školení vedoucích 2018
Odborky
Krajské kolo hry Plamen
Web
Dotace z Plzeňského kraje
Trička pro členy OORM a pro technickou četu
Plán práce
Usnesení
Závěr

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Jaroslav Barborka
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Aneta Hoffmannová
K. Steinbach, J. Jandová, M. Vaňková
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Aneta Hoffmanová
Karel Steinbach
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
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 Vladimíru Kopeckou a ověřovatele
zápisu Josefa Hoffmanna.
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Logo OORM
Z předložených návrhů vzešly dvě loga. Autorka vybere finální znak pro OORM a
bude dokončen p. Hoffmannem.

Zimní setkání MH
- místo konání: Domažlice ZŠ Komenského 17
- datum konání: 2.2.2019
- Přihlášky do 25.1.2019
- parkování: hasičská auta a rozhodčí s technickou četou u tělocvičny, zbylí s osobními
auty na okolních parkovištích (Kaufland, Komerční banka)
- Zázemí: všichni závodníci spolu s doprovodem budou mít zázemí v jídelně cca 270 míst,
všichni budou mít přezůvky
- stanoviště: 2 stupeň (cca 13 tříd)
- technická četa: Pocinovice – příprava 1.2. po 17:00
– úklid 2.2. 14:00-15:00
- občerstvení: ve školní kuchyni budou připraveny kuřecí řízky
- strat umožněn po předložení nových členských průkazek (ve výjimečných případech i
s původními průkazkami)
- přípravka: má umožněno mít jednoho z člena hlídky (7let)
- rozhodčí: každé soutěžní družstvo dodá minimálně 1 rozhodčího
- bodování: v případě shody bodů, budou rozhodovat uzle, topografie, technické
prostředky, signály rukou
- štáb – viz OZ
-

Změna hodnocení: Zásah – 15 trestných bodů po překročení časového limitu
Brčková štafeta - 15 trestných bodů po překročení časového limitu

u dorostu

PS 12
V současné době vlastní OSH 2 ks PS 12: 1. v Petrovicích provozuschopná,
2. v Poběžovicích – čeká na převoz do Hluboké k Josefu Tvardíkovi, ten zajistí převoz do
Hranic na Moravě.
Oprava džberovek, čeká se na rozhodnutí, zda bude schopna firma opravit/ vyměnit
součástku anebo Střední odborné učiliště.
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CHLMH
OZ soutěže zůstává stejné jako minulý rok. V případě více družstev z jednoho SDH
musí být zachováno složení družstev po dobru trvání ročníku CHLMH (minimálně 6 členů
stejný a lze 1 člena zapůjčit z cizího kolektivu). Na CHLMH se vztahuje pojištění od SH ČMS,
díky zastřešení a odpovědnosti OORM.

Liga dorostu
Bylo projednáno navržené OZ, které připravila Kristýna Tomanová a Josef
Hoffmann. Posuzování věku bude dle ročníku, tj. stejně jako u hry Plamen. Do celoroční
činnosti dorostu se bude započítávat hodnocení – splnění odznaku odbornosti či
specializace a
PO očima dětí (lze
nahradit aktivní činností ve sboru, jednotce, … Bude uznáno na základě písemného
potvrzení starosty/ky sboru).

Školení rozhodčích
Stejné podmínky jako minulý rok. bude se konat jen v případě 10 přihlášených.

Hodnocení školení vedoucích
Garanti vzdělávání předložili OORM vyhodnocení školení ze zpětné vazby rozdané
vedoucím na školení. Vedoucí si přejí rozdělit školení vedoucích II. stupně od minima a
začátečníků, větší část praktického cvičení. Rada projednala i návrh na časnější termín
konání školení, a to uspořádání školení vedoucích v září (21.9.). Bude projednáno
s vedoucími 13.4.

Odznaky odbornosti
Plnění odznaků odbornosti a specializace bude pouze centrálně, nebude brán
ohled na plnění v hasičské zbrojnici doma. Plnit se budou na OSH Domažlice 13.4.2019
ráno při PÚ CTIF. Budou se plnit jak písemné, tak i ústní.

Krajský plamen
- datum konání: 7. -9. 6. 2019, stadion Jiskra Domažlice, zajistí M. Vaňková
- ubytování – internát OA Domažlice zajistí Hoffmannová Aneta
- stravování – polní kuchyně SDH Poběžovice ?? (cca 250 porcí)
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Web
Sl. Hoffmannová žádá o zasílání materiálu k uveřejnění (akce s hasiči všeho druhu). Zatím
si zadává, co uzná za vhodné.

Dotace z Plzeňského kraje
- možnost čerpání dotace od Plzeňského kraje na edotace.cz na podporu
volnočasových aktivit s dětmi přes obec
- bank pro dotace cca 3 mil. Kč

Trička
-

byl vznesen návrh, když už je logo OORM, aby každý člen rady měl triko s logem

-

trička pro technickou četu na Krajský plamen 2019 v červnu

Plán činností
-

byl předložen plán činností p. Hoffmannem do konce volebního období OORM

-

některé body se již splnily během schůze OORM

-

plán je přílohou toho zápisu

Diskuze
Žádný z členů OORM neměl diskuzní příspěvek.

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

Závěr
Pan Hoffmann poděkoval za účast.

Zapsala: Vladislava Kopecká

V Domažlicích 11. 1. 2019

Předsedající: Josef Hoffmann

Seznam příloh: č. 1 – docházka z proběhlého jednání, č. 2. – usnesení zasedání OORM, č. 3.
– plán činností OORM
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Příloha č. 2 - Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 11. 1. 2019 v klubovně OSH Domažlice od 18:00 – 21:00 hod.

Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnocení ZPV
OZ ligy dorostu
Příspěvky jednotlivých členů
Min. počet pro školení rozhodčích
Dokončení loga OORM
Pořádání krajského kola hry Plamen

Schvaluje
1. Program jednání OORM dne 11. 1. 2019
2. OZ Zimního setkání 2019
3. Změny v OZ CHLMH

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Zajistit činnosti OORM podle plánu práce
b. Účastnit se jednání nadřazených orgánů
c. Řídit se tímto usnesením a zápisem

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
e. Řídit se tímto usnesením a zápisem

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

V Domažlicích 11. 1. 2019
Ověřovatel: Josef Hoffmann
Zapsala: Vladimíra Kopecká

