Zápis z jednání OORM ze dne 24.4.2012 v kanceláři OSH Olomouc
Začátek:
Ukončeno:

15.40 hod.
17.30 hod.

Přítomni:

LenkaTrnková,Pavel Bílý,Miroslav Vítek,DášaBartoňková,
Tomáš Kubáček
Pavel Musálek,Iva Malíšková,Pavel Pazdera
Emilie Soušková-OSH
D.Bartoňková

Omluveni:
Hosté:
Zapsala:

PROGRAM:
1. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
2. ŠKOLENÍ -HODNOCENÍ
3 ZHODNOCENÍ CTIF
4 PLAMEN 12.5.2012
5 DOROSTI 18.5.2012
6. LIGA MH
7. SEZNÁMENÍ SE ŠKOLENÍM
8. RŮZNÉ

Ad.1) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
-není nutno se k minulému zápisu vracet
Ad.2) ŠKOLENÍ -HODNOCENÍ
-vedoucí III.stupeň udělalo 17 vedoucích -nově
-vedoucí II.stupeň obhájilo 27 vedoucích
-7 vedoucích zvýšilo svoji kvalifikaci z III.stupně na II.stupeň
-6 rozhodčích obhájilo a 1 nový získal zkoušky na rozhodčího
-úkol na příští rok:předělání školících testů a případná obměna programu školení
Ad.3)ZHODNOCENÍ CTIF
-bohužel se zúčastnilo jen 12 družstev
-letos byli horší výsledky než v letech předchozích
-organizace byla kvalitní

Ad.4)PLAMEN 12.5.2012
-4x60 m.- P.Bílý-překážky dodá SDH Velký Újezd
-št.dvojic- M.Vystrčilová- překážky dodá SDH Velký Újezd a SDH Senice
-požární útok –P.Pazdera základnu,káď- SDH Velký Újezd,SDH Doloplazy
stroj-SDH Grygov a SDH Velký Újezd
náhrad.stroj SDH Loučany a SDH Drahlov
-jednotlivci-M.Spáčil- překážky dodá SDH Velký Újezd
-návratku nutno odevzdat na OSH do 7.5.2012
-poháry a medaile jsou objednané

-5+5 diplomů na první místa koupíme
-20+20 diplomů udělá na počítači M. Vítek
Ad.5)DOROSTI 18.5.2012
-testy vypracuje M.Vítek
-vrácenka na OSH do 13.5.
-ceny budou čepice-25 ks

Ad.6)LIGA MH
-výsledky bude i letos zpracovávat Zdeněk Čurda
-ještě se musí všem SDH rozeslat obnovená pravidla ligy

Ad.7)SEZNÁMENÍ SE ŠKOLENÍM
-vedoucí OORM L.Trnková nás seznámila s průběhem celorepublikového
shromáždění vedoucích OORM,které proběhlo 31.3.v Přibyslavi
-Olomoucký drak je schválenou soutěží pro získání výkonnostních tříd
Ad.8)RŮZNÉ
-OORM odhlasovala proplacení telefonu vedoucí OORM L.Trnkové
v částce 700,-kč/2x ročně, protože zabezpečuje celoroční činnost mládeže
a soutěže používáním svého mobilu.
-OORM tímto požádá VV OSH o schválení navrhované částky
-dále bylo sděleno, že na letní tábor pořádaný OSH bude podána žádost
o dotaci MŠMTZ (provoz tábora již VV OSH na svém zasedání schválil)
-OORM projednala dotační částky z Prahy z MŠMT a navrhla jejich
rozdělení,což bude předneseno na dalším VV OSH a předloženo ke schválení

Zapsala:
Bartoňková D.

