
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 16. 12. 2014 ve Všerubech 

 
Přítomni: Jaroslav Frána, Tomáš Polcar, Kamil Hanus, Víťa Genttner, Milan Hamata, 

Kateřina Müllerová  

Omluveni: Jan Suchý 

Hosté: Josef Sak 
 

 

Program:  

1. Příprava plánu práce ORM na rok 2015 

2. Hodnocení proběhlých soutěží zařazených do POORM 

3. Hodnocení slavnostního vyhlášení POORM - Hromnice 

4. Příprava školení vedoucích mládeže a dorostu  

5. Příprava volební konference vedoucích MH a dorostu okresu Plzeň-sever 

6. Upřesnění termínů některých soutěží v roce 2015 
 

 

 

 

1. Příprava plánu práce ORM na rok 2015 
 

plán práce zpracoval Jarda Frána (viz příloha zápisu) 

 
 

2. Hodnocení podzimních soutěží  

 

- Horní Hradiště - Plamen – poděkování za zajištění odesláno do SDH Horní 

Hradiště (po domluvě odeslala A. Foldová) 

- Žichlice – branný závod a ŠPD – dobře zajištěno, bez problémů 

- Nevřeň – Nevřeňské bloudění – noční soutěž – dobře zajištěno, zvážit možnost 

startu kat. mladších před kategorií starších… 

- Ledce – Mikulášská střelba na čerta – dobře zajištěno, zvážit dodržování 

absolvování předem určeného pořadí disciplín (vyhnutí se předbíhání ve frontách) 
 

 

 

3. Hodnocení slavnostního vyhlášení POORM - Hromnice 

 

- ze strany SDH Žichlice dobře připraveno, výborná spolupráce  

- děkovný dopis odeslán (po domluvě odeslala A. Foldová) 

- problém s počtem objednaných pohárů byl operativně vyřešen 

- doporučení – obložené mísy pro příští ročník objednat hotové 

- dle dostupných ohlasů dětí – vydařená akce 

 



4. Příprava školení vedoucích mládeže a dorostu 

 

- Školení nových vedoucích mládeže a dorostu bude spojeno s obnovou kvalifikace 

stávajících vedoucích i navýšením stávající kvalifikace. (kvalifikační stupeň III + II)  

- Termín – 28. 2. – 1. 3. 2015 

- Místo konání – Obora (možnost bezplatného zapůjčení sálu KD prověří K. Müllerová) 
 

5. Příprava konference vedoucích MH a dorostu okresu Plzeň-sever 
 

- Konference proběhne v rámci školení vedoucích a to 1.3.2014 v Oboře cca od 

14,00 hodin 

- Nová volba členů ORM (v novém volebním období bude 11 členů ORM) 

- Každý registrovaný kolektiv navrhne 11 kandidátů (každý kandidát musí být 

z jiného SDH) 

- Detaily volebního řádu – viz příloha tohoto zápisu 
 

6. Upřesnění termínů některých soutěží v roce 2015 

Aktualizace termínů soutěží pro MH bude dostupná na internetových stránkách OSH – 

www.oshps.cz 

 

 2. 5. 2015 – Memoriál Vendulky Fránové – Plzeň (dorost) 

 23. – 24. 5. 2015 – okresní kolo hry Plamen – Trnová 

 30. 5. 2015 – krajské kolo v požárním sportu dorostu – Plzeň  
 

 

USNESENÍ  
 

ORM bere na vědomí 
 

- hodnocení a připomínky k proběhlým pohárovým soutěžím 

- hodnocení slavnostního vyhlášení POORM v Hromnici 
 

 

ORM schvaluje  

 
- Plán práce ORM na rok 2015 
- Termín a místo konání školení vedoucích mládeže a dorostu – 28. 2. – 1. 3. 2015, Obora   

- Termín a místo konání konference vedoucích MH a dorostu okresu Plzeň-sever – 1. 3.  

   2015, Obora   

- návrh volebního řád – pro volbu členů ORM pro nové volební období 2015-2020 
 

 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


