Zápis z jednání OORM 2.6.2020

Přítomni: Julie Burdychová, Pavel Borůvka, Martina Machačová, Bohuslava Hrdinová, Jaroslav Jiřička,
Dana Čápová, Stanislava Kubíčková, Jan Říha, Miroslava Zubričanová, Radek Řídil
Omluveni: Zlata Stránská, Karel Petr, Veronika Borůvková
Hosté: Pavel Erban, Jiří Orsák, Petr Pazderka

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Poděkování
TFA pro mládež
Školení vedoucích
OK, soutěže, nový ročník
Ostatní

1) Starosta OSH a KSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za spolupráci a práci s mládeží.
Poděkoval i za odvedenou práci a pomoc v souvislosti s COVIDEM 19.
Informoval přítomné:
2. a 5. 9. 2020 proběhne Den Královéhradeckého kraje – Den IZS Hradci Králové u
zimního stadionu.
12. 9. 2020 proběhne Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov v Maršově u
Úpice.
19. 9. 2020 proběhne Shromáždění představitelů SDH Královéhradeckého kraje v Bílých
Poličanech.
2) TFA pro mládež – byl připraven návrh propozic soutěže.
Soutěž proběhne v měsíci říjnu 2020. Přesný termín a místo bude upřesněn.
Výběr disciplín bude v OZ.
3) Školení vedoucích mládeže proběhne 7. a 8. 11. 2020.
Ostatní bude upřesněno.
4) OORM vydala souhrnné prohlášení k činnosti na úseku mládeže vzhledem k dané situaci.
Toto prohlášení je přílohou zápisu.
Vyhlášení přeborníka v šedesátkování 2019/2020 je vzhledem k situaci zrušeno.

Nicméně 23.8.2020 v Hostinném proběhnou Arnultovické šedesátky a 6.9.2020
v Radvanicích šedesátky . Obě soutěže jako volný závod.
Nový ročník soutěží začíná 1.9.2020.
19.9.2020 OK ZPV v Arnultovicích
3.10.2020 Hornolánovské šedesátky.

5) Informace pro táborníky:
Letní tábor pro děti pořádaný OSH Trutnov v termínu 19.7. - 1.8.2020 má ještě 15
volných míst!
Upozornění pro organizátory:
Je potřeba striktně dodržovat hygienická opatření a vyžadovat aktuální lékařské
vyšetření účastníků.
Registrace sportovců – nutné všechny sportovce zaregistrovat!!!
Na VV bude podána žádost o provedení vyúčtování nákladů na OK ZPV a OK Plamen za
rok 2019.
Petr Pazderka SDH Horní Staré Město bude i nadále v případě potřeby zván na jednání
OORM.

Příští zasedání OORM 25.8.2020

Zapsala: Bohuslava Hrdinová
Ověřovatel zápisu: Pavel Borůvka

Příloha

Trutnov 2.6.2020

STANOVISKO OORM Trutnov K USPOŘÁDÁNÍ OKRESNÍHO A KRAJSKÉHO KOLA
SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE V ROCE 2020
Odborná rada se sešla 2.6.2020, poprvé po uvolnění nařízení vydaných v souvislosti
s omezením šíření nemoci Covid-19.
Hlavními body jednání bylo projednat návrh z jednání vedení Krajského sdružení hasičů
Královehradeckého kraje ze dne 29. 4.2020, kde byl vznesen návrh na uspořádání postupových
okresních a krajských kol vybraných disciplín ve měsíci a září a říjnu.

OORM Trutnov s tím to návrhem nesouhlasí.
Odůvodnění:
1) Postupové soutěže MČR HRY Plamen a MČR Dorostu byly bez náhrady vedení sdružení
zrušeny a to bylo zveřejněno 1.4.2020 a potvrzeno 12.5.2020 vydanými dokumenty SH
ČMS. Na základě této informace byli s tímto stanoviskem seznámeni i všichni vedoucí
mládeže.
2) Na období měsíců srpen, září a říjen bude přeložena řada akcí nejen ze sdružení hasičů,
ale obcí a měst. Kalendář soutěží je běžně v tomto období značně zaplněn a teď se
začnou ještě řešit další náhradní termíny.
3) V případě konání okresní kola již v září, by nebyla zajištěna kvalitní a dostatečná
příprava kolektivů v období letních prázdnin. I v tomto období uvolňování nastavených
opatření, se ne všechny kolektivy mohou scházet.
4) Od 1. září 2020 začíná další ročník Hry Plamen a práce v kategorii Dorostu, kdy se tento
čas většinou věnuje přípravě ZPV. Chceme poskytnout prostor vedoucím a jejich
svěřencům pro přípravu na tuto část.
Dále je potřeba zajistit přehled v kategoriích - pro zveřejněné rozdělení dětí a dorostu
dle platných kategorií bez prostoru pro nejasnosti, které by mohly nastat, kdyby se
konala postupová soutěž pro ročník s věkovými kategoriemi 2019/2020 a branný závod
pro 2020/2021.
5) Činnost mládeže v tomto období bude zajištěna tradičně naplánovanými místními
soutěžemi.

Stanovisko OORM Trutnov bude zasláno na KSK KHK.

