Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 26. 1. 2017
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml.,
Kristýna Tomanová (zástup za Josef Tvardík), Rostislav Halada, Martin
Kopecký, Petr Ouřada (zástup za Martin Jurčo), Markéta Flosmanová
(zástup za Lenka Švecová), Markéta Strasserová, Blanka Trisčová,
Kristýna Knopfová, Lukáš Jiránek (zástup za Ondřej Beneš)
Omluveni: Jana Jandová, Jana Mrázová,
Neomluveni: Václav Osvald
Hosté: Karel Steinbach, Marie Steinbachová, Aneta Hoffmannová,
Jaroslava Váchalová

Program:
Zahájení
Dotace, Nové průkazky
Termíny akcí pořádaných OORM
Spolupráce HZS
Přeshraniční spolupráce
Zimní setkání
Zhodnocení školení vedoucích
Školení vedoucích, rozhodčích
CHLMH
Funkčnost OORM
Diskuze
Závěr

Josef Hoffmann
Marie Steinbachová
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zahájení
Zahájení a přivítání členů rady a hostů provedl p. Hoffmann s přivítáním v roce 2017.

Dotace, Nové průkazky
Průkazky
Pí. Steinbachová informovala člen rady o výměně členských průkazek. Výměna bude
celoplošná a bude probíhat od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Dva typy průkazek:
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I.

Papírová členská průkazka
Papírovou členskou průkazku vydává a její tisk zabezpečuje OSH buď jako dočasnou (po
dobu výroby plastové karty), nebo jako trvalou. Tisk papírové průkazky se u každého
člena vygeneruje automaticky z údajů v členské evidenci v rozměru 82 x 50 mm. Tato
průkazka se může tisknout s fotkou, nebo bez fotky. Papírová průkazka nebude
obsahovat čárový kód a symbol EYCA. Dočasná papírová průkazka bude sloužit do doby,
než člen obdrží plastovou členskou průkazku. Tato průkazka bude omezena platností
dle rozhodnutí vydavatele, ale max. 4 měsíce. Platnost se musí určit v programu
evidence. Výše uvedená průkazka musí obsahovat fotografii.

II.

Plastová členská průkazka
Plastovou členskou průkazku velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 mm
vydává OSH a její tisk zabezpečuje Kancelář SH ČMS na základě hromadných
objednávek od OSH ve dvou variantách s logem Evropské karty mládeže EYCA
(European Youth Card), což je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé a nebo bez
loga Evropské karty mládeže EYCA:
a) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 let bez loga Evropské karty mládeže
EYCA za cenu 10,- Kč/ ks.
b) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 – 18 let věku s logem Evropské karty
mládeže EYCA za cenu 10,- Kč/ks.
c) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 18 – 30. let věku s logem Evropské karty
mládeže EYCA za cenu 30,- Kč/ks.
Tento typ členského průkazu bude opatřen čárovým kódem a musí vždy obsahovat
fotografii člena, která musí být nahrána v programu evidence. V případě karty se
symbolem EYCA bude karta omezena platností od doby vydání po dobu 4 let. Slevy
související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let. Čárový kód obsahuje
evidenční číslo člena a je to prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen
černotiskem vytištěnými pruhy definované šířky, umožňující přečtení pomocí
technických prostředků – čteček či skenerů.
Dotace

Mnoho sborů nesprávně uvádělo své iniciály, na letošní rok nebude akceptováno. Bude
vytvořen přesný mustr pro vyplňování žádosti. Do další rady členové promyslí, jaké věci by
bylo vhodné zakoupit pro konání soutěží OORM. Podmínky rozdělení určí rada po získání
upřesňujících informací k podmínkám udělení dotace.
Dotace Plzeňského kraje - nutno označit logem pokud nepřichází do styku s vodou. Lze
zakoupit výzbroj, výstroj, stravu dětí, nájmy areálů, reklamní materiál, výukové pomůcky,
překážky. Na OSH jsou umístěny dva banery pro vystavení na pořádaných akcích s podporou
Plk. Povinností je mít řádně vytvořené organizační zabezpečení, výsledkové a prezenční
listiny a fotodokumentaci.
Dotace MŠMT – pouze na věcnou výzbroj. Minimálně 30 % plnění z vlastních nákladů.
Skutečná výše vlastního plnění je odvislá od počtu žádostí a výše dotace.
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Termíny akcí pořádaných OORM
Zimní setkání MH
Praktické školení vedoucích MH
Školení rozhodčích MH
PÚ CTIF a Odborky
Okresní kolo hry Plamen
Krajské kolo Dorostu
ZPV
Školení vedoucích a rozhodčích I.
stupně, Přibyslav
Školení vedoucích MH

18. 2. 2017 Staňkov
5. 3. 2017
19. 3. 2017
22. 4. 2017
13. 5. 2017
10. – 11. 6. 2017
14. 10. 2017
4. 11. 2017
11. 11. 2017

Spolupráce HZS
P. Hoffmann informoval radu o rozjednané spolupráci s HZS Domažlice, p. Hrdličkou.
Spolupráce by měla zabezpečovat trénink a odbornou přípravu jednotlivců na běh 60/100 m
překážek, jak pro okresní soutěže, tak i pro soutěže krajské. Rada jednomyslně schválila
pokračování v jednáních.

Přeshraniční spolupráce
P. Hoffmann informoval radu o rozjednané přeshraniční spolupráci s kolektivy MH
v Německu. Německá strana bude přednášet svou vizi na setkání vedoucích OORM a KORM
v Přibyslavy. Rada jednomyslně schválila pokračování v jednáních.

Zimní setkání
Místo
Datum
Dojez rozhodčích
Dojezd kolektivů
Zahájení

Základní škola Staňkov
18. 2. 2017
7.30 - 8.00
8:00 - 8.30
9.00 hod

Loňské OZ doplněno či ochuzeno o tyto věci:





všichni účastníci budou mít přezuvky
účast na zimním setkání nebude pro letošní rok považována za splnění 4. okruhu
dokoupit náramky, návleky na boty
hlavní „stan“ bude v místní tělocvičně bez židlí a stolů  doporučujeme vzít
sebou deky či karimatky.
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mladí hasiči, dosud nevlastnící členský průkaz, budou sepsáni vedoucími a papír
a ten následně předloží při registraci, kdy bude následně provedena kontrola dle
evidence
zrušené disciplíny: slalom a tangram
nové disciplíny: labyrint (zápůjčka od SDH Milavče)
každé soutěžní družstvo dodá počty rozhodčích, které přislíbilo. Minimálně však
1 rozhodčího (OORM Domažlice uděluje výjimku pro družstva ze sousedních
okresů, ale pomocnou ruku neodmítneme)
u optických signálů je důležitá pravá ruka nikoli dlaň
u časově měřených disciplín zajistit měření třemi stopkami

Při přihlášení by byla vhodná zpětná vazba, zdali je kolektiv přihlášen.

Jmenovaný štáb soutěže
Náčelník štábu
Hlavní rozhodčí
Velitel soutěže
Sčítací komise
Technická četa
Prezence

Josef Hoffmann
Martin Kopecký
Pavel Inderholc
Petr Ouřada
8. okrsek okresu Domažlice
Marie Steinbachová, Martina Vaňková,
Aneta Hoffmannová

Topografické značky
Hra paměti
Přeskok přes švihadlo
Požárnický kuželník
Věcné prostředky PO
Uzle
Štafeta třínohých
Signály rukou
Labyrint
Puzzle
Hod míčkem do koše

Martina Vaňková
Anna Jírovcová
Jaroslava Váchalová
Kristýna Tomanová
Václav Kliment
Pavel Ponocný
Josef Zíka st.
Karel Steinbach
Jaroslav Kramer, Olina Sporerová
Aneta Hoffmannová
Jiří Pivoňka

Jídlo zajistí P. Inderholc. Ceny zajišťuje D. Inderholc v kooperaci s Maruškou na OSH.
Pořadateli budou dodány 3 dorty pro 1. místa.

Zhodnocení školení vedoucích
Vedoucí OORM zhodnotil školení jako podařené. Velmi negativně byl všemi hodnocen
odjez mnoha vedoucích po napsání testů, tím došlo k propadnutí jídla. Pochvala vyjádřena
všem lektorům. Zpětnou vazbu od vedoucích bere OORM na vědomí a je součástí tohoto
zápisu.
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Školení vedoucích, rozhodčích
Praktické školení vedoucích MH se bude konat v neděli 5. 3. 2017 v zasedačce SDH
Domažlice od 9:00. Lektorem bude p. Petr Ouřada a zkušení vedoucí, kteří se budou chtít
podělit o své zkušenosti. Přihlášení přes online formulář.
Školení rozhodčích MH 19. 3. 2017 v zasedačce SDH Domažlice od 9:00. Lektorem
bude p. Petr Ouřada, Testové otázky na dh.cz. Určeno i pro rozhodčí, kteří nechtějí získat
osvědčení. Přihlášení přes online formulář.

CHLMH
Termíny a OZ ligy pro rok 2017 bude probráno na další schůzi rady. Vedoucí OORM
obešle potencionální zájemce a přizve je na jednání rady.

Funkčnost OORM
P. Hoffmann bude končit studia, nemůže odhadnout situaci po a nelze ohrozit fungování
rady. Východisko je volba nového vedoucího OORM či rozdělení povinností rady více mezi
členy. Tato situace bude řešena podrobněji na dalším jednání. Rada ustanovuje správce IT
Anetu Hoffmannovou a zároveň jí jednohlasně jako člena OORM. Vedoucímu je uloženo tuto
skutečnost přednést VV OSH na nejbližším jednání. Povinnostmi bude správa stránek OORM
na www.oshdo.cz, správa emailu, přihlašování a dalších činností v informačních technologiích
spojených s činností rady.
Rada dále schvaluje změnu konání rad na pátky od 18:00
23. března 2017  24. března 2017
25. května 2017  26. května 2017
24. srpna 2017  25. srpna 2017
4. listopadu 2017  11. listopadu 2017

Diskuze
p. Hoffmann – poděkování okrsku č. 3 Milavče za výborné vykonávání technické čety
p. Steinbach – školení vedoucích přesunout na září s přespáním v táborových podmínkách
(Újezd). Snad dojde k většímu stmelení kolektivů vedoucích.

Závěr
Poděkování za účast, rozloučení se.

Zapsala: Blanka Trisčová

V Domažlicích 26. 1. 2017
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Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 26. 1. 2016
Pro usnesení 100 % zúčastněných členů OORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti.

Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace o výměně členských průkazů a dotačních titulech
Data pořádání akcí OORM
Zprávu vedoucího o rozjednané spolupráci s HZS a přeshraničními kolegy
OZ Zimní setkání 18. 2. 2017
Zpětnou vazbu od vedoucích ze školení
Jednání o CHLMH na dalším jednání OORM

Schvaluje
1.
2.
3.
4.

OZ Zimní setkání
Pořádání školení pro vedoucí a rozhodčí MH kojeného v březnu 2017
Anetu Hoffmannovou jako člena OORM a správce IT
Změnu konání jednání OORM na pátky od 18:00

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Účastnit se jednání VV OSH a KORM
b. Zabezpečit činnost ORM dle plánu práce
c. Přednést OZ Zimního setkání ke schválení VV OSH
d. Pokračovat vedoucímu OORM v jednání s HZS a přeshraničními kolegy o
spolupráci
e. Obeslat potencionální zájemce o pořádání kol CHLMH
f. Zabezpečení přípravy a průběhu zimního setkání v koordinaci
s pořádajícím okrskem
g. Přednést VV OSH na nejbližším jednání zvolení Anety Hoffmanové za
člena OORM Domažlice i jakožto správce IT rady
2. Členům ORM
a. Podílet se na plnění plánu práce OORM
b. Zastupovat vedoucího ORM v případě jeho pověření
c. Promyslet věci k zakoupení pro potřeby OORM
d. Sdělovat informace související s činností MH podřízeným kolektivům
e. Získat jednoho, případně více lidí, pro školení rozhodčích na vedoucí
pozice soutěží
f. Zabezpečení přípravy a průběhu zimního setkání v koordinaci s vedoucím
OORM
g. Přemýšlet o obsazení postu správce administrativy a funkčnosti rady

