Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2014
Dovolte mi, abych Vás pozdravila a zároveň seznámila s činností rady mládeže, která se
scházela na pravidelných schůzkách dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán činnosti a
potřebné informace.
V lednu OORM sestavila a postoupila VV OSH ke schválení kalendář soutěží MH.
O konání soutěží ligy MH je mezi kolektivy MH čím dál větší zájem, takže nemůžeme
uspokojit všechny zájemce.
Probíhala propagace soutěže Požární ochrana očima dětí.
V únor jsme vypracovali OZ na soutěž v disciplínách CTIF, která je součástí hry
Plamen. Provedli jsme úpravy pravidel Ligy MH v PÚ.
V březnu jsme vypracovali OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu.
19.4. proběhla soutěž CTIF ve Velkém Újezdě, které se zúčastnily družstva MH starší
kategorie.
10.5. se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen v Dolanech . Celkem se zúčastnilo
okresního kola 23 družstev mladší kategorie a 22 družstev starší kategorie.
Postup na krajskou soutěž si zajistili MH z Trusovic a MH z Náměště na Hané.
16.5. se konalo okresní kolo dorostu v Trusovicích. Zúčastnilo se 8.dorostenců
jednotlivců,10.dorostenek jednotlivkyň a družstvo dorostenek z SDH Medlov.
13. - 14.6 se konalo krajské kolo hry Plamen v Lipníku nad Bečvou. MH z Trusovic
obsadili 5.místo a MH z Náměště na Hané obsadili 7.místo.
15.6.probíhalo krajské kolo dorostu v Lipníku nad Bečvou. Náš okres měl zastoupení
v kategorii mladší dorostenky, Hana Klymusová z Hluboček tuto kategorii vyhrála, tím si
zajistila účast na mistrovství republiky v Brně, zde se umístila na 10.místě.
V červnu jsme vypracovali OZ na Olomouckého Draka,na ZPV.
V srpnu jsme vypracovali OZ závěrečného vyhodnocení ligy MH, OZ školení vedoucích a
rozhodčích MH v Jánských Koupelích.
6.9. se konal již 8. ročník Olomouckého Draka běh na 60 m s překážkami
na stadionu Lokomotiva v Olomouci.
Závodu se zúčastnilo celkově 279 závodníků v 6 kategoriích. Účast závodníků z okresu
Olomouc byla 50 %.
28.9. se konalo závěrečné vyhodnocení ligy MH v PÚ v Olomouci před radnicí
na Horním náměstí. Před vlastním vyhodnocením jsme připravili pro družstva
netypické disciplíny. Vlastní vyhodnocení začalo vystoupením mažoretek ze skupiny
Trixie z Tršic.
Byly vyhodnoceny 2 družstva přípravky, 26 družstev v mladší kategorii, 21 družstev ve starší
kategorii. Podmínkou vyhodnocení byla účast družstva na 60 % soutěží.
11.10. jsme zahájili nový ročník hry Plamen ZPV na Nových Dvorech. Zúčastnilo se
34 hlídek mladší kategorie, 41 hlídek starší kategorie.
18.-19.10. jsme zorganizovali školení vedoucích a rozhodčích MH okresu Olomouc
v Jánských Koupelích. Zúčastnilo se 53 vedoucích a rozhodčích MH. Po celodenním školení
teorie i praxe, se večer konaly zkoušky praktické, písemné a ústní.
Úspěšně zkoušky III. stupeň vedoucí složilo 11. nových vedoucích, 9.vedoucích III.stupeň
obhájilo. II. stupeň vedoucí 21. vedoucích obhájilo.
Probíhaly také zkoušky rozhodčích MH II. stupeň, které úspěšně složila 1 nová rozhodčí,
1 rozhodčí obhájil.
Celkový počet k 22.10. 2014 máme vedoucí III. stupeň 72 vedoucích, vedoucí
II. stupeň má 67 vedoucích a vedoucí I. Stupeň 2 vedoucí.
Rozhodčích MH II. stupeň máme 36 a rozhodčích MH I. stupeň máme 5.
Činnost OORM je pestrá, nezvládli bychom ji bez podpory VV OSH Olomouc,
všech vedoucích MH a všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akcích pořádaných
OORM. Za to jim děkujeme.
Za OORM Lenka Trnková, vedoucí OORM

