
 

Zápis OORM konané dne 8. 1. 2019 
 
Přítomni: Julie Burdychová, Pavel Erban, Bohuslava Hrdinová, Pavel Borůvka, Jaroslav 
Huňát, Karel Petr, Miroslava Zubričanová, Martina Machačová, Dana Čápová 

 
Omluveni: Zlata Stránská, Jan Říha, Vojtěch Suchý 
Neomluveni: Lenka Csicso 
Host: Stanislava Kubíčková, Jiří Orsák 

 
Program: 
1) Úvod 
2) Hodnocení školení vedoucích mládeže 
3) Registrační list kolektivů mládeže, registrační list sportovních oddílů 
4) Plán práce OORM 2019 
5) ZPV 2019 
6) KK Plamen 2019 
7) PO Očima dětí 2019 
8) Pojištění vedoucích mládeže 
9) Dotace MŠMT - materiál 
10) Školení rozhodčích „1“ 2019 
11) Volba zástupce vedoucí OORM 
12) Různé 

 
1) Vedoucí OORM Julie Burdychová  –  přivítala  přítomné s přáním  zdraví  a úspěchů  v 

novém roce. 
2) Hodnocení školení VM – připomínka – pro příště lepší příprava. 

Reakce – vedoucí mládeže měli možnost v dostatečném předstihu poslat náměty, 
podměty a připomínky, které by chtěli na školení probrat. Nikdo tak ale předem 
neučinil, nebylo tedy možné se na dotazy a připomínky připravit a probrat na jednání 
OORM tak, aby byla v odpovědi OORM jednotná a nezpůsobilo to na školení dojem, 
že se OORM nedokáže dohodnout. Na některé dotazy a připomínky vznesené na školení 
nebylo tedy možné fundovaně odpovědět ihned přímo na místě. 
Bylo poukazováno na to že platná směrnice pro hru Plamen není v některých částech 
psaná jednoznačně a srozumitelně tak, aby nebylo možné pravidla „obejít“. 
Největší a nehorlivější diskuse se rozvinula při debatě o účasti družstev mládeže na 
OK. Tato problematika na místě nebyla dořešena – bylo posléze řešeno i s ÚORM. 
Tady je výsledek z jednání a rozhodnutí OORM Trutnov: 

 
Přestupy platí pouze pro sportovní část a pouze pro vyšší kola postupových soutěží. 
OORM si musí své klíče upravit podle 

místních podmínek: 

A)Bez nároku na postup: 

Pokud dojde ke spojení členů družstva před soutěží k jednorázovému účelu, aby děti nezůstaly 
doma a běhaly, pak se vše oznámí v den postupové soutěže vedoucím všech soutěžících 
kolektivů. Složené družstvo se tedy přihlásí do okresního kola za jeden kolektiv (po dohodě), 
přihlášku označí nápisem SLOŽENÉ DRUŽSTVO. Toto družstvo potom soutěží sice s 
nárokem na pořadí, ale bez nároku na postup do vyššího kola. 



B)S nárokem na postup do vyššího kola, tedy krajského: 

a)čisté družstvo jednoho kolektivu SDH (sportovního 

oddílu) 

b) pokud, ale dva kolektivy spolupracují prokazatelně celoročně, například 5děti z 
SDH Horní a jsou řádně zapsáni na registračním listu kolektivu Rychnov a celoročně 
se podílení na činnosti s tímto kolektivem, potom mohou startovat v okresním kole za 
Rychnov, ale protože tak činíme jen pro jednu sezónu, neboť na začátku víme, že 
prostě víc dětí mít nebudeme, je jasné, že se celoročně připravují na start za Rychnov, 
ale členy jsou v SDH Horní. Platí pro kolektivy  z jednoho okresu!Všichni musí být 
zapsáni na registračním listu do 31.1. daného ročníku, a prokazatelně se podílet na 
celoroční činnosti kolektivu, za který soutěží. Potom toto družstvo soutěží v okresním 
kole s nárokem na pořadí i postup do vyššího kola. 

 
 

2) Registrační list kolektivů mládeže i sportovního oddílu je nutné odevzdat do 31.1.2019 
členské průkazy měly být vyměněny do 31.12.2018, staré jsou tedy od 1.1.2019 
NEPLATNÉ! Přestupy sport - dle směrnice MH a dorostu. 

 
3) Plán práce OORM na rok 2019 byl upraven a upřesněn. 

 
4) OORM dává výzvu pro zájemce o pořadatelství OK ZPV 2019. 

Pracovnice kanceláře, proto osloví jednotlivá SDH s touto výzvou s tím, že zájemci je 
mohou přihlásit do termínu, který určí kancelář. 

 
5) V letošní roce bude KK Plamen u nás, bude tedy nutné na zajištění této akce 

intenzivně co nejdříve začít pracovat a rozdělit úkoly. 
 

6) Připomenutí pro všechny vedoucí kolektivů – účast v soutěži PO Očima dětí. 
 

7) Vedoucí kolektivů pracujících s mládeží jsou pojištěni centrálně, proto není  nutné 
další pojištění sjednávat. 

 
8) Na školení rozhodčích st.1 – delegovat další rozhodčí – návrh: Petr Hepnar st. i ml., 

Ondřej Seman, Pavel Hynek, Aleš Hejna, Pavel Krtička, Petr Jákl – budou osloveni. 
 

9) Dotace mládeže – provoz, material. Když budou dotace od MŠMT na provoz – 
material, schvaluje rada nákup: stativu a objektivu k fotoaparátu (zejména z 
pohybových akcí, např. Uzlovka nebo orientační běh jsou fotky nejasné, u uzlovky je 
potřeba mít stativ), externí hard disk na rok 2019, skartovačku (v archive mládeže se 
hromadí dokumenty  10 let zpět, je třeba je skartovat), flipchart pro všechna škoelní I 
akce dětí, min. 3 kotlíky (půjčujeme si od kolektivů a je již nutné mít na okresní akce 
vlastní), tiskárnu (mládež nejvíce vytěžuje stávající okresní, je již stará a když je v 
oprave nemáme možnost mít potřebné písemnosti vytištěné). 

 
10) Po odstoupení zástupce vedoucí OORM byl navrhnut a jednohlasně zvolen na tento 

post Pavel Borůvka, který tuto funkci přijal. 
 
 
 
 
 
 



11) 7.9.2019 - SDH Brzice pořádá „Železného hasiče“ pro mládež a žádá o zapůjčení 
překážek na tuto soutěž – schváleno. 

 
15.9.2019 – SDH Hajnice pořádá stovky a žádá o zapůjčení překážek na tuto soutěž – 
schváleno. 

Termín příštího zasedání OORM 5.2.2019 

Zapsala: Bohuslava Hrdinová 
Ověřil: Pavel Borůvka 



 


