Zápis z jednání OORM 14.9.2017 Nová Role
Přítomni: Plačková Anna, Pospěch Miloslav, Holman Jaromír, Ježek Vladimír, Ježková
Monika, , Kejvalová Anna ml., Turek Václav, Krumphanzlová Kateřina, Slavík Václav, Šedová
Alexandra, Andrea Hylasová, Jan Rams
Omluveni: Podzimková Michaela, Všetečková Knotová Veronika
Nepřítomni : Mikula Josef, Marešová Jana
Host: Josef Šinkule
Program jednání:
1. Volba zapisovatele
OORM schvaluje zapisovatelem Kateřinu Krumphanzlovou
Pro: 11
Proti:
Zdr.:
2. Volba ověřovatele zápisu
OORM schvaluje ověřovateli zápisu Alexandru Šedovou a Václava Turka
Pro: 11
Proti:
Zdr.:
3. Změna člena OORM
OORM schvaluje místo Daniela Buxbaumana jako člena odborné rady jako zástupce kolektivu
SDH Bochov Andreu Hylasovou.
Pro: 10
Proti:
Zdr.: 1 (Hylasová)
4. Zvýšení počtu členů OORM
OORM schvaluje navýšení počtu členů OORM o Jana Ramse jako zástupce kolektivu SDH
Merklín a Janu Marešovou zástupce kolektivu SDH Stará Role.
Pro: 10
Proti:
Zdr.: 1 (Rams)
Na jednání přišel Václav Slavík
5. Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN pro rok 2017/2018
a) OORM vzala na vědomí informace o konání podzimního kola
- místo konání Nová Role u hasičské zbrojnice
- pro děti bude zajištěn teplý čaj, občerstvení ve vlastní režii, stánkový prodej zajištěn
- medaile pro děti – dle jednání se starostkou města Nová Role, které teprve proběhne
- střelba bude prováděna na dřevěné špalíčky
b)OORM zkontrolovala jednotlivé body organizačního zabezpečení
- úprava termínu jarního kola na 26.-27.5 2018
- důležité - všechny děti musí být zaregistrované v evidenci a mít uhrazené příspěvky.
Kontrolu zajistí náčelník štábu
- nové průkazy budou nahlášeny nejpozději do 15.10. 2017
- vedoucí OORM zašle kopie přihlášek veliteli soutěže, náčelníkovi štábu a správci evidence
- přihlašovat se lze i papírově i elektronicky, do OZ bude vložen odkaz pro elektronické
přihlašování

c) OORM schvaluje Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN pro rok 2017/2018,
které je přílohou tohoto zápisu
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
d) OORM schvaluje velitelem soutěže okresního kola hry PLAMEN pro rok 2017/2018
Miloslava Pospěcha.
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
e) OORM schvaluje náčelníkem štábu okresního kola hry PLAMEN pro rok 2017/2018 Annu
Kejvalovou ml..
Pro: 7
Proti:
Zdr.:5 (Slavík, Krumphanzlová, Šedová, Rams, Kejvalová)
e) OORM schvaluje hlavním rozhodčím okresního kola hry PLAMEN pro rok 2017/2018
Vladimíra Ježka.
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
f) OORM schvaluje pro zajištění prezence Moniku Klímovou a Annu Plačkovou.
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
g) OORM bere na vědomí, že ostatní rozhodčí budou stanoveni na poradě rozhodčích dne
19.10.2017
h)OORM schvaluje zažádat výkonný výbor o zakoupení sklapovacích terčů na střelbu.
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
6. Školení rozhodčích
OORM bere na vědomí, že pro nezájem bude plánované školení rozhodčích zrušeno.
7. Stanovení kategorie přípravky
Věková kategorie pro karlovarský kraj prozatím nebyla stanovena. Došlo k odložení jednání
Krajské odborné rady mládeže.
8. Školení vedoucích
a) OORM vzalo na vědomí informaci vedoucí OORM, že původně plánované školení všech
okresů v Teplé pravděpodobně neproběhne. Okres Cheb plánuje školení samostatně.
Vedoucí ještě ověří u SDH Teplá.
b) OORM schvaluje do programu školení vedoucích na návrh vedoucí OORM vedoucí zařadit
bezpečnost práce s dětmi, která nebyla v posledních čtyřech letech probírána.
Pro: 12
Proti:
Zdr.:
9. Plamen 2018/2019
OORM bere na vědomí, že okresní kolo hry PLAMEN 2018/19 je možno pořádat v Útvině.

Zapsala:
Ing. Kateřina Krumphanzlová

.............................................

Ověřovatelé zápisu
Alexandra Šedová

.............................................

Václav Turek

.............................................

