Zápis z jednání OORM ze dne 25.5.2016 v kanceláři OSH Olomouc
Začátek:
Ukončeno:

15:30 hod.
17:20 hod.

Přítomni:

Lenka Trnková , Hana Kubičková,
Zdeněk Čurda, Dáša Bartoňková

Omluveni:

Pavel Pazdera, Tereza Zbořilová, Daniela Gregorová

Hosté:

Vlastimila Švubová - starostka OSH, Zbyněk Brázdil - VV OSH
Monika Břeňová-kancelář OSH

Zapsala:

D. Bartoňková

PROGRAM:
1. PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
2. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
3. OKRESNÍ KOLO DOROSTU
4. OKRESNÍ KOLO PLAMEN
5. OZ DRAK
6. LIGA MH
7. RŮZNÉ
8. SLOVO STAROSTKY

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

Ad. 2) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
- vracíme se k bodu 7., 8. a 9. z minulého zápisu v samostatných bodech

Ad. 3) OKRESNÍ KOLO DOROSTU
- bod č.7. minulého zápisu
- soutěž proběhla 14.5.2016
- úroveň závodů dobrá
- technická četa + rozhodčí - 15 lidí
- postupující musí odevzdat přihlášky na krajskou soutěž do 25.5.2016
na OSH Olomouc
- účastnilo se : družstva
družstvo dorostenek - SDH Hlubočky
družstvo dorostenců - SDH Trusovice
obě družstva postupují na krajskou soutěž

jednotlivkyně:
mladší : 1 závodník - postupuje na kraj Dana Krabicová -Trusovice
střední :3 závodnice - postupuje na kraj Karolína Becková -Trusovice
starší :3 závodnice - postupuje na kraj Jana Pavlicová - Moravský Beroun
jednotlivci:
mladší :1 závodník -postupuje Jiří Červinka - Moravský Beroun
střední : 6 závodníků - postupuje Antonín Pekr -Troubelice
starší : 2 závodníci - postupuje Michal Zbořil - Náměšť na Hané

Ad.4) PLAMEN
- okresní kolo Plamene proběhlo 15.5.2016
- zúčastnilo se 25 mladších družstev a 23 starších družstev
kategorie mladší: 1.Trusovice
2. Náměšť na Hané
3. Rataje
kategorie starší:

1. Trusovice
2. Nová Hradečná
3. Hlubočky

na krajskou soutěž postupují z kat. starší : Trusovice a Nová Hradečná
-

proběhla i soutěž jednotlivců na 60 m s překážkami
zúčastnilo 118 závodníků:
mladší dívky…28
mladší kluci…27
starší dívky…42
starší kluci…21

-

pochvala za občerstvení , které na obě okresní soutěže zajištoval SDH Řídeč
na závody Olomouckého draka je nutno vyměnit tartany na barierách zajistí Zdeněk Čurda do 31.8.2016

OORM si na příští rok ukládá tyto úkoly:
1. udělat startovní listinu na jednotlivce
2. zpřísnit požadavky na bodování kroniky - rozhodnutí o bodování kronik bude
uvedeno v OZ
3. vypracovat nové přihlášky
4. zpřísnit postih za nedodržení času při prezenci (možné vyloučení kolektivu ze
soutěže)

Ad.5) OZ DRAK
- byla vypracována předběžná OZ na soutěž (Kubičková Hana)
- ještě udělat úpravu u parkování - změnit místo parkování, hodnocení
- OZ bude předložena ke schválení VV OSH 7.6.2016
OORM se dohodla na vyhlášení soutěže pro mladé hasiče v olomouckém okrese
- soutěž o vypracování návrhu na maskota olomouckého draka
- podklady budou vypracovány a rozeslány na SDH

Ad.6) LIGA MH
- proběhli tři soutěže ligy MH
- nebylo shledáno žádné pochybení
- účast na soutěžích:
Drahlov…50 družstev
Loučany…65 družstev
Doloplazy…68 družstev
Ad.7) RŮZNÉ
1. program č.VIII. dotace: 50% - výstroj, výzbroj
50% - mzdy
- informace na dh - registr sportovního materiálu
2. stejnokrojový předpis - nový od 1.6.2016, více na stránkách dh

Ad.7) SLOVO STAROSTKY
- starostka OSH Vlasta Švubova poděkovala členům OORM za přípravu
okresního kola Plamene a Dorostu

Příští OORM 15.6.2016 na HZS Olomouc

