
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 3. 12. 2013 ve Zbůchu 

 
Přítomni ORM: Jaroslav Frána, Tomáš Polcar, Milan Hamata, Kateřina Müllerová 

Omluveni ORM: Jan Suchý, Kamil Hanus 

Hosté: zástupci SDH Zbůch, zástupci obce Zbůch 
  

Program: 
1. Projednání konání jarního kola hry Plamen (24-25. 5. 2014, Zbůch) 
2. Hodnocení vyhlášení POORM (9. 11. 2013 Hromnice) 

3. Plán práce ORM pro rok 2014  

4. Stanovisko ORM k chybnému vytištění první stránky kalendáře POORM 

5. Různé 
 

1. Projednání jarního kola hry Plamen – 24. – 25. 5. 2014, Zbůch 

 
Termín okresního kola hry Plamen byl stanoven na 24. -25. 5. 2014 

Příprava závodních drah a zázemí začne již v pátek – 23. 5. ráno 

Zajištění: 

 Úprava areálu pro závodní dráhy a prostoru pro postavení stanů – obec Zbůch byla požádána na 

jednání o spolupráci při přípravě areálu (sekání trávy) 

 Parkování – bude zajištěno v blízkosti areálu – upozornit kolektivy na nutnost zvýšeného 

zabezpečení vozidel (zamykání) a pozornosti při přecházení frekventované vozovky 

 Nocleh – v bezprostřední blízkosti areálu, s vlastním vybavením (stany, spacáky) 

V případě nepříznivého počasí není možnost přespání v budově (informovat kolektivy) 

 Přeprava překážek – budou dovezeny okresní překážky (většina uskladněna ve Všerubech) 

SDH Zbůch zjistí možnost zajištění přepravy kontejnerem (nakládka ve čtvrtek večer ve 

Všerubech, přistavení do areálu konání soutěže… odvoz zpět v neděli po skončení soutěže)  

 Hygiena -  toalety – v místě pouze 2 toalety (nedostačující) – zjistit náklady na zapůjčení   

                                 mobilních toalet (TOI-TOI) 
                  umývání rukou – SDH Zbůch zajistí lavory (koryto) na vodu  

 Ozvučení – možnost zapůjčení aparatury z SDH Zbůch (popř. dovezení okresní aparatury) – bude 

upřesněno později 

 Komunikace – možnost zapůjčení dalších vysílaček z SDH Zbůch – nutnost sladit kanály 

 Osvětlení areálu – zajistí SDH Zbůch 

 Sezení pro kolektivy – SDH Zbůch zajistí postavení dvou cca 12m stanů + cca 20 pivních setů 

 Stravování – SDH Zbůch zajistí – sobotní oběd (cca 300-340 osob – bude upřesněno) 

- zjištění předpokládaných nákladů na porci 

- zajištění dovozu v vývařovny na sportoviště 
- zajištění výdeje z polní kuchyně (plastové misky, lžíce) 

 – nedělní snídaně (počet osob bude upřesněn) – čaj, vánočka 

(pouze pro kolektivy, které budou v místě nocovat) 
 – provoz doprovodného stánku – možnost zakoupení občerstvení   

      z vlastních zdrojů kolektivů -  např. párky v rohlíku, hranolky,  

      klobásy, limonáda …. (J. Frána osloví SDH Mrtník, Dolní  
      Hradiště o poskytnutí rady, jaké cca množství potravin je     

      třeba připravit – popř. předá kontakt zástupci SDH Zbůch) 

 

 Personální zajištění – dle předběžných odhadů bude SDH Zbůch schopen dodat cca 25 osob 

(technická četa, zajištění výdeje obědů….) 

 Zajištění dopravy vody pro provedení požárních útoků – SDH Zbůch osloví o spolupráci SDH 

Nýřany + k dispozici bude další cisterna na doplňování vody – bude upřesněno později 

 Zajištění jarního aktivu vedoucích MH v obci Zbůch – SDH Zbůch zajistí prostory pro jednání 

(cca 40 osob) a ukázku prostoru konání soutěže (předběžně v druhé polovině dubna) 



2. Hodnocení vyhlášení POORM – 9. 11. 2013, Hromnice 

 
 ze strany SDH Žichlice bylo vše zajištěno dle předchozí domluvy 

 kladně hodnocena vstřícná reakce na jakékoliv nenadálé požadavky 

 z pohledu ORM žádné problémy nenastaly, ohlasy účastníků byly kladné 

 poznámka – vhodné je formální oblečení moderátorů alespoň pro oficiální zahájení 

- nutnost kontroly umístění kamer a prostorů, které kamery snímají (pro videozáznam) 

 

3. Plán práce ORM pro rok 2014 
Plán práce je přílohou tohoto zápisu (vypracováno J. Fránou) 

 

4. Stanovisko ORM k chybnému vytištění první stránky kalendáře POORM 

 
Nedopatřením došlo k vytištění nesprávného roku na titulní straně kalendáře POORM. 

(kalendář pro rok 2014 měl na titulní straně uveden rok 2013) 
Náklady na přetisk titulní strany byly cca 3000 Kč. (náklad … 300 ks kalendářů) 

Cena jednoho kalendáře byla tedy zvýšena cca o 10 Kč. 

 

Stanovisko ORM - chyba se stane velmi snadno a autor ji těžko odhaluje. Tohoto překlepu si 
nevšiml ani nikdo z těch, kteří kalendář viděli ještě před tiskem.  

Tvorba kalendáře (jako všechny činnosti kolem dobrovolných hasičů) jsou činnostmi, za které 
nedostáváme odměnu. Grafické zpracování kalendáře je technicky i časově velmi náročné. 

Dle ORM není finanční postih tvůrce kalendáře na místě. 

ORM proto požádá VV (prostřednictvím Jardy Frány), aby zvážil možnost úhrady zvýšených nákladů na 

přetisk titulní strany OSH. Dosud ORM není znám případ, kdy by někdo nesl náklady za svoji 
neúmyslnou chybu, kterou v souvislosti s dobrovolnou činností způsobil. 

 

Jako protiopatření navrhuje ORM do budoucna stanovit termín a „redakční radu“. Do předem 
stanoveného termínu musí být návrh kalendáře odeslán redakční radě a pracovnici OSH ke kontrole. 

Tímto krokem by se mělo předejít případným neúmyslným chybám. 

 
 

3. Různé 
 hodnocení proběhlých soutěží POORM 

- Nevřeňské bloudění – na webových stránkách OSH jsou poznámky k hodnocení                    
                                          některých stanovišť. Pro příští ročník budou upřesněna    
                                          pravidla ohledně odložení svinuté hadice na podložku. 

                                  - Opožděné zveřejnění oficiální výsledkové listiny – pozdní             
                                    schválení POORM – viz bod níže…. 

- Střelba na čerta – Ledce – upozornění kolektivům na včasné odeslání přihlášek 
 

 Omezené fungování POORM – pozdní schvalování oficiálních výsledkových listin; absence 

zástupce POORM po celou dobu konání soutěže (který u pohárových soutěží vykonává funkci 

hlavního rozhodčího). Tuto situaci je nutno zlepšit.  
Pořadatelé se mohou vyhnout nepříjemnostem s pozdním zveřejněním oficiálních výsledků, 

pokud se předem domluví s konkrétním zástupcem POORM na převzetí a schválení výsledkové 

listiny. 
 

 Termíny okresního a krajského kola hry Plamen a krajského kola v požárním sportu (pro dorost) 

 

- 3. 5.2014 – Memoriál Vendulky Fránové (kvalifikační závod pro dorost na 

krajskou soutěž v požárním sportu) 

- 13. – 15. 6. 2014 – krajské kolo hry Plamen (Všeruby) 

- 21. 6. 2014 – krajské kolo v požárním sportu – dorost (Plzeň) 



 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

 

 

 

 

ORM schvaluje 

- termín a místo konání jarního kola hry Plamen – 24. – 25. 5. 2014, Zbůch  

- plán práce ORM na rok 2014 

- stanovisko ORM k chybnému vytištění první stránky kalendáře POORM 

 

ORM bere na vědomí 

- hodnocení vyhlášení POORM – 9. 11. 2013, Hromnice 

- hodnocení proběhlých soutěží POORM 

- termíny okresního a krajského kola hry Plamen a krajského kola v požárním sportu (pro dorost) 

 

ORM ukládá 

- plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

 

 


