Zápis z jednání OORM ze dne 15.11.2017 v kanceláři OSH Olomouc
Začátek: 16:00 hod.
Ukončeno: 17:30 hod.
Přítomni:

Lenka Trnková, Pavel Pazdera, Zdeněk Čurda, Daniela Gregorová,
Hana Kubičková, Dagmar Bartoňková

Omluveni: Tereza Zbořilová
Hosté:

Vlastimila Švůbová - starostka OSH, Zbyněk Brázdil - VV OSH

Zapsala:

D. Bartoňková

PROGRAM:
1. PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
2. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
3. ZPV - ZHODNOCENÍ
4. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MH, ROZHODČÍCH MH - ZHODNOCENÍ
5. SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ – INFORMACE
6. PLÁN PRÁCE OORM NA ROK 2017
7. RŮZNÉ

Ad. 1) PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
- vedoucí OORM Lenka Trnková přivítala hosty a členy OORM
Ad. 2) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
- budeme se vracet k bobům 1, 6 v samostatných bodech jednání
Ad.3) ZPV - ZHODNOCENÍ
- účast: 40 hlídek mladší kategorie
43 hlídek starší kategorie
50 rozhodčích
- trasa byla dobře připravená
- organizace SDH Náměšť n/H byla na dobré úrovni
- pochvalu za průběh závodu vyslovila i starostka OSH V.Švůbová - SDH Náměšť
n/H,
OORM
- při zpětné kontrole bylo zjištěno, že některé kolektivy MH neměly v den závodu
14.10.2017 zapsané MH v registračním listě nebo v centrální evidenci
- OORM požádala starostku o kontrolu Registračních listů a v centrální evidenci
/při pochybení, budou tyto hlídky dodatečně diskvalifikovány - dořešení OORM
leden 2018/
- pro příští rok přísně dodržovat čas presence uvedený v dané OZ závodu

/družstvu, které nedodrží čas presence, nebude povolen start v soutěži/
Ad.4) ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MH, ROZHODČÍCH MH - ZHODNOCENÍ
- školení proběhlo v pořádku, všichni zúčastnění zkouškami prošli úspěšně
vedoucí stupeň III. - 15 nových
vedoucí stupeň III. - 9 obhajoba
vedoucí stupeň II. - 12 nových
vedoucí stupeň II. - 19 obhajoba
rozhodčí MH a dorost -1 obhajoba
2 nový
Ad.5) SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ
- vedoucí OORM L.Trnková informovala o závěrech z jednání představitelů
- na jednání byl zveřejněna zpráva o činnosti OORM
- bude zveřejněna na stránkách OSH Olomouc
Ad.) 6. PLÁN PRÁCE OORM NA ROK 2017
- vypracován plán práce OORM
- bude předložen VV OSH Olomouc
Ad.7) RŮZNÉ
- kalendář akcí MH na rok 2018
- soutěže, které chtějí mít SDH zapsány v kalendáři MH, musí podat na OSH
Olomouc do 31.12.2018
- OORM vyhlásila termíny pro pořádání soutěží zařazených do ligy MH
6.5.2018
20.5.2018
27.5.2018
17.6.2018
24.6.2018
2.9. 2018
9.9.2018
- dotace MŠMT + dotace Olomouckého kraje - byly přerozděleny na jednotlivá SDH
- PO očima dětí - akce již probíhá, do 16.3.2018 se budou práce dětí odevzdávat
na OSH
- v ČR probíhají halové soutěže - účastní se některé sbory z Olomouckého okresu
- zimní halové soutěže na Olomouckém okrese- v Hlubočkách, Ratajích
- OZ budou rozeslány
- informace : aktivní sportovec je v centrální evidenci zaregistrován automaticky

