Zápis z jednání OORM ze dne 7.10.2013 z Tršic
Začátek:
Ukončeno:

16:30 hod.
20:05 hod.

Přítomni:

LenkaTrnková, Dáša Bartoňková, Tomáš Kubáček, Pavel Musálek,
Pavel Bílý

Omluveni: Pavel Pazdera, Miroslav Vítek
Neomluveni: Iva Malíšková
Hosté:
D.Gregorová, H.Kubičkova, P.Ambrož, M.Siegel,
Zapsala:
D.Bartoňková

PROGRAM:
1.KONTROLA TRATĚ NA ZPV
2.KONTROLA MIN.ZÁPISU
3.ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ LIGY MH
4.DOTACE MŠMT
5.ŠKOLENÍ
6.RŮZNÉ

Ad.1)KONTROLA TRATĚ
ORM a přizvaní hosté si prošli se členy pořádajícího SDH trať na závod požární
všestrannosti, který proběhne v sobotu 12.10. právě zde v Tršicích. Po dohodě
s pořádajícími došlo k určité změně trasy. Předběžně se určila jednotlivá stanoviště.
Domluvili se poslední potřebné věci na sobotní závod.
Sraz ORM v sobotu v Tršicích v 7:30 hod.
Prezence 8:00-8:45 hod.
Jídlo zajistí SDH Tršice podle dodaných návratek

Ad.2) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
Budeme se vracet k lize MH a dotacím

Ad.3)ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ LIGY MH
Proběhlo v neděli 22.9.2013 na horním náměstí v Olomouci za účasti představitelů
města Olomouc, starostky OSH Olomouc a dalších hostů.
Bylo vyhodnoceno 16 družstev mladší a 16 družstev starší kategorie.
Toto vyhodnocení dle názoru ORM proběhlo důstojně a na kvalitní úrovni.Všechna
družstva zaslouží pochvalu za chování a vzornou ústroj dětí i vedoucích. Jen pro příští
rok bychom rádi získali nové putovní poháry pro obě kategorie.

Ad.4)DOTACE MTZ
Byly rozděleny dotace na jednotlivá SDH podle účasti ve hře Plamen 2012/2013

Z 23 SDH okresu Olomouc, která si mohla o tyto dotace požádat, tuto možnost využilo
pouze 10 SDH. Všem těmto SDH bude emailem sděleno kdy si mohou dotace vyzvednout
na OSH Olomouc.

Ad.5)RŮZNÉ
PO očima dětí 2014 základní kolo do 28.3.2014
na OSH odevzdáno do 11.4.2014
okresní kolo 18.4.2014

Byla projednána písemná připomínka SDH Svésedlice na termín školení vedoucích
mládeže. ORM odpověděla, že letošní termín se již měnit nebude. Bohužel termín aby
pasoval všem najít nelze. O jednodenním školení vedoucích bude ORM diskutovat na
dalších schůzích ORM a také by na tuto otázku ráda znala názor i ostatních vedoucích
mládeže našeho okresu.

Příští ORM 25.10.2013

