Zápis z jednání OORM ze dne 27 .10.2015 v kanceláři OSH Olomouc
Začátek:
Ukončeno:

15:40 hod.
17:15 hod.

Přítomni:

Lenka Trnková, Hana Kubičková
Daniela Gregorová, Tereza Zbořilová, Dáša Bartoňková
Omluveni: Pavel Pazdera, Čurda Zdeněk
Hosté:
Vlasta Švubová - starostka OSH, Magda Břeňová - kancelář OSH
Zapsala:
D. Bartoňková

PROGRAM:
1. PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
2. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
3. VYHODNOCENÍ LIGY MH
4. ZPV TRŠICE
5. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A VEDOUCÍCH MH
6. SEZNAMY VEDOUCÍCH MH
7. RŮZNÉ

Ad.1) PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
- vedoucí OORM Lenka Trnková přivítala starostku OSH a členy OORM na dnešním
jednání

Ad. 2) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
- budeme se vracet k bodu 6/7/8 z 23.9.2015
Ad.3) VYHODNOCENÍ LIGY MH
- vyhodnocení proběhlo na Horním náměstí v Olomouci v neděli 27.9.
- celkem se zúčastnilo 52 družstev MH
- 2 družstva přípravky
26 družstev mladší kategorie
24 družstev starší kategorie
- úkol pro OORM na r. 2016: doprovodný program - dát možnost vyjádření vedoucím
kolektivů MH /květen 2016/

Ad.4) ZPV TRŠICE
- soutěž proběhla v Tršicích 10.10.2015
- celkem se zúčastnilo 80 hlídek: 39 v mladší kateg. a 41 ve starší kateg.
- celkem se zúčastnilo 30 rozhodčích - tento počet byl dostačující
- nahlášeny 2 úrazy na OSH
- pochvala pro SDH Tršice za vzornou přípravu a zázemí závodu

Ad.5) ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MH
- školení proběhlo v Třemešku 17. - 18.10.2015
- celkem se zúčastnilo 84 účastníků kursu
- výsledek zkoušek rozhodčí mládeže:
7 neudělalo zkoušky
18 udělalo III.st. - nový vedoucí
26 obhájilo III.st.
4 zvýšili z III.st. na II.st.
25 obhájilo II.st.
- k dnešnímu dni máme na okrese Olomouc: 69 vedoucích MH III.st.
49 vedoucích MH II.st.
2 vedoucí MH I.st.
- výsledek zkoušek rozhodčí MH:
5 obhájilo II.st.
2 získali II.st. - nový rozhodčí
- datum zkoušky do centrální evidence zadá Magda Břeňová do konce listopadu 2016
- úkol pro OORM na r. 2016: na příští školení provézt úpravu testových otázek
pro vedoucí i rozhodčí MH /1. - 3. 2016/

Ad. 6) SEZNAMY VEDOUCÍCH MH
- do 31.12.2015 zpracuje Hana Kubičková nové seznamy vedoucích MH okresu
Olomouc
Ad.7) RŮZNÉ
- kontrola registračních listů - Lenka Trnková obešle emailem vedoucí, kteří nemají
v pořádku registrační listy /razítka SDH ve svých registračních listech/ , aby tak učinili
do konce letošního roku
- 14.11. proběhne shromáždění představitelů - za OORM se zúčastní Dáša Bartoňková
- zprávu o činnosti OORM za rok 2015 - vypracuje Lenka Trnková do 31.11.2015
- OORM porovnala názory jednotlivých SDH k průběhu ligy MH v letošním roce
a vyjádřila se k jednotlivým připomínkám sborů /SDH měli možnost vyplnit dotazníky/
- do 31.12.2015 musí být na OSH odevzdány žádosti o pořádání soutěží MH v roce 2016
- na školení v Třemešku byl vznesen dotaz na možnost zajištění teplé stravy i na závodě
CTIF, bude se zajišťovat dle návratek,každé SDH si bude financovat
- Termíny na rok 2016:
23.4. – CTIF
14.5. – PLAMEN - okresní kolo
květen – okresní kolo dorost
17.9. - Olomoucký drak
Příští OORM-listopad 2015

25.9. - vyhodnocení ligy MH
8.10. - ZPV
22. - 23.10. - školení ved. a rozhod. MH

