
Zápis ze schůze KORM č. 3/2015 
 

Místo, datum: Chrudim, 21. 9. 2015 
 

 

Přítomni  za OORM: 
CR:  J. Čechlovský, R. Pecková,  

PA:  M. Nováková, H. Košťálová 

UO: R. Rajnet 

SY: Bidmon Jiří, Uher Pavel 

  

 

Přítomní hosté:  
Josef Bidmon, starosta KSH 

 

Omluveni: 
 žádný 

 

 

 

Program dle pozvánky: 
1. Závěr z výkonného výboru 

2. Úkoly dle plánu práce 

3. Sjednocení ZPV 

4. Ostatní, různé 

5. Závěr 

 

 

Řízení změn dokumentu: 
 

 Datum: Verze: Popis verze dokumentu: 

14. 12. 2015 1.01 Návrh zápisu z jednání KORM  k revizi od ověřovatelů zápisu 

31.12.2015 1.01. Žádné námitky ze strany KORM 

 

 

 



1. Zpráva z jednání výkonného výboru 

 

 

 J. Čechlovský předložil a prezentoval návrhy z jednání KORM (viz přílohy v zápisu č. 

2/2015) na jednání výkonného výboru KSH Pce Kraje: 

o Plán práce KORM nebyl schválen, výtky směřovaly na přílišné zaměření na 

soutěže, přičemž hra plamen je celoroční činnost, odborky, tábory atd. 

 Jos. Bidmon na schůzi informoval, že VV vzal na vědomí tento 

navržený plán, který si KORM schválila. 

o Postupový klíč na krajské soutěže MH a dorostu nebyl schválen z důvodu 

nedostatečných finančních prostředků (část nově bude věnována na TFA), 

nejistoty zajištění dostatečného zázemí (WC, sprchy, spaní) pro sportovce a 

štáb, nejistoty v časovém průběhu soutěže. (3 ze 4 starostů vyjádřili souhlas 

s poskytnutím příspěvku na krajské kolo, pokud by postupovali 3 družstva 

MH) 

 Starostové (zejména pořádajících krajská kolo v roce 2016) do příští 

schůze zpřesnění nejistotu finanční, časovou, dostatečného zázemí. 

  Odborné rady nemají právo vstupovat do účetnictví a dokladů, to 

přísluší kontrolní a revizní radě 

 

 J. Čechlovský informoval členy KORM o pořadatelích krajských kol: 

o Plamen – OSH Chrudim 

o Dorost – OSH Pardubice 

o Superpohár – OSH Pardubice 

  

2. Úkoly dle plánu práce 
 

 Účast na superpoháru hejtmana  
o Přislíbena účast ve štábu rozhodčích 
o Dle časových možností členů KORM bude sestaveno případně družstvo 

 Pomoc okresnímu VV a starostům s výběrem vhodné lokality pro pořádání 

krajských kol: 
o Plamen – OSH Chrudim zvažuje Skuteč a Chrudim 

o Dorost – OSH Pardubice zvažuje střední školu 

o Superpohár – OSH Pardubice zvažuje Čeperku 

 

 Práce na zlepšení průběhu okresních a krajských kol  

o Klíčová etapa je smluvní zajištění stadionu a termínu 

o Sestavení rozpočtu a podchycení všech relevantních nákladů  

o Vznikl nástroj pro kalkulaci příjmů a výdajů soutěží a pojmenováním 

všech relevantních položek (viz příloha zápisu) 



o Rada doporučuje smluvně zajistit pronájem či další služby byť jsou za 

symbolickou 1 Kč a mohou vyřešit případné poškození tartanu, trávníku, 

odvoz odpadků atd. 

 

 Práce na sjednocení výkladu pravidel v rámci Pce kraje 

o Rada projednala sporná hodnocení z jejich okresních ZPV a z krajského 

ZPV a vyřešila sporné body. 

o Rada doporučuje provést školení rozhodčích, kteří pojedou potenciálně na 

krajská kola v jarní části (vhodnější řešení, než diskuse na radě mládeže) 

 

 Práce nad přípravou vs přínosem materiálu uvedených v úkolech 

o Každý okres má nějaké školící materiály, ale dohromady máme mnohem 

více. 

o Každý úkol srozumitelně max. na 2xA4 – oboustranně a zatavit 

 

 

3. Ostatní: 

Jos. Bidmon informoval o jednání UORM: 

o hodnocení táborů 2015-Plzeň odebrány dotace MŠMT (žádná 

dokumentace, děti 15-18 let bez dokumentace, nemají lékařské potvrzení, 

bezinfekčnost, tábor nenahlášen na hygieně, tu vedoucí nevpustil do 

tábora).  

o snaha o naplnění letních škol instruktorů-větší propagace 
o snaha o větší informovanost o soutěžích činnosti hasičů 
o okresní sdružení musí být registrováno jako ve spolcích (jinak nebude 

možnost čerpat dotace) 
o  MČR MH- vylepšit strava, překážky, organizace, způsob kontroly 

materiálu, potvrzení ubytování 2 pokusy  PÚ u dorostu v jednání 
o  prokázání sportovních kolektivů (kdo nebyl na okresním kole není 

sportovní kolektiv) x volnočasové kolektivy(nebudou mít možnost čerpat 

dotace z MŠMT) x sportovně volnočasový kolektiv 
o v centrální databázi přihláška, kde bude vedoucí, trenér(přihláška a 

evidenční list vygeneruje sportovní kolektivy) 
o do konce roku vyjde kniha specializací 
o Termíny: 31.10.-1.11. školení rozhodčí I. (noví a obhajoba),  7.11. 

Habartová,  10.-11.10. výběr kvalifikace 
o  Změny v PO očima dětí v kategoriích, KK posílá dál pouze 1 práci 

z kategorie 
o  CTIF do požárního sportu, snaha o dřívější vyhlášení kvalifikace 

 

 



Úkoly: 

 

Do kdy: Kdo zajistí: Popis úkolu: 
Stav úkolu k 

datu schůze: 

29.5.2015 R. Rajnet 
Zaktualizuje a zašle OZ dorostu o změnu = zákaz použití 

treter na umělé trávě. 
hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou R.Rajnetovi počty postupujících družstev a 

jednotlivců z okresních kol dle jednotlivých kategorií. 
hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou Jirkovi Bidmonovi jmenný seznam rozhodčích na 

krajské kolo hry plamen. 
hotovo 

15.7.2015 Vedoucí OORM 

Zašlou J.Čechl podklady na jednání KORM (návrh plánu 

práce, organizace kol, postupové klíče, časovou 

náročnost) 

hotovo 

31.7.2015 Vedoucí OORM 
Předají návrhy skrze své starosty na své zástupce v 

KORM 
hotovo 

30.8.2015 
Josef Bidmon a 

VV kraje 

Výhled na roky 2015 a 2016, který okres bude pořádat 

krajské kolo plamen, dorost, superpohár, zasloužilé 

hasiče, … 

 Hotovo na 2016 

30.11.2015 M. Nováková 
připravit a zaslat sliby rozhodčích a závodníků, které 

budeme používat na nástupech 
  

30.11.2015 M. Nováková 

připravit a zaslat na 1 stránku popis a foto 

správná/špatná výstroj a výzbroj závodníků MH a na 

druhou stránku dorostu 

  

30.11.2015 J.Čechlovský 
Připravit a zaslat manuál k úvodnímu a závěrečnému 

nástupu 
  

30.11.2015 J.Čechlovský 
Připravit a zaslat manuál k rozměření tratí (od cíle ke 

startu) 
  

30.11.2015 R. Rajnet 
Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto nářadí, které 

se smí a nesmí používat na disciplíny MH a i dorostu 
  

30.11.2015 Ji. Bidmon 

Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto rozmístění 

závodníků při startu a popis a foto předávek (včetně 

úseku odpojení na dorostu) 

  

 

 

 



 

Další schůze KORM Pardubického kraje 

 

Termín další schůze KORM PCE kraje 1. 12 od 17.30 ve Vysokém Mýtě 

 

 

Program další schůze: 

1. Organizace ročníku 2015/2016, závěry z jednání výkonného výboru 

2. Úkoly dle plánu práce 

3. Úkoly pro zlepšení   

 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Kalkulace a rozpočet soutěže 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 J. Čechlovský (ORM Chrudim)    …………………………………… 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

M. Nováková (ORM Pardubice)    …………………………………… 

 

 

R.Rajnet (ORM Ústí n/O)    …………………………………… 

 

 

J. Bidmon (ORM Svitavy)    …………………………………… 



Příloha č. 1 – Kalkulace a rozpočet soutěže 

 

 


