Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc
za rok 2019
Dovolte mi, abych Vás pozdravila a zároveň seznámila s činností OORM, která se
scházela na pravidelných schůzkách dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán
činnosti a potřebné informace.
V lednu OORM sestavila, z došlých žádostí na pořádání soutěží pro MH, a postoupila
VV OSH ke schválení, kalendář soutěží MH.
Probíhala propagace soutěže Požární ochrana očima dětí.
V únoru se uskutečnila schůzka se 7 pořadateli soutěží zařazenými do Ligy MH v PÚ,
na které došlo k upřesnění zabezpečení soutěží.
OORM vypracovala OZ na soutěž v disciplínách CTIF.
V březnu jsme vypracovali OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu.
Doladili jsme technické zabezpečení soutěže CTIF.
Byli nominováni hlavní rozhodčí na soutěže Ligy MH v PÚ a druhý rozhodčí pro mladší
kategorii.
27.dubna proběhla soutěž v disciplínách CTIF v Olomouci na stadionu Lokomotiva,
které se zúčastnilo 17 družstev starší kategorie.
V průběhu dubna jsme vypracovali technické zabezpečení okresních soutěží
MH a dorostu.
11. května se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen v Olomouci. Celkem se zúčastnilo
29 družstev v mladší kategorii a 24 družstev ve starší kategorii. Postup na krajskou
soutěž si zajistili MH z Trusovic a z Hluboček.
25.května se konalo okresní kolo dorostu v Bělkovicích – Lašťanech. Do soutěže se
zapojilo 14 dorostenců jednotlivců a 15 dorostenek jednotlivkyň, družstvo dorostenek
z Hluboček.
Poděkování patří SDH Bělkovice – Lašťany za přípravu dráh na disciplíny.
7.- 8.června proběhlo ve Služíně a v Prostějově krajské kolo hry Plamen.
MH zTrusovic obsadili 2. místo, MH z Hluboček obsadili 4. místo.
9. června proběhlo v Prostějově krajské kolo dorostu. Z našich jednotlivců si
postup na Mistrovství republiky zajistila Anna Zbořilová / obsadila 6.místo v mladších
dorostenkách/.
Členové OORM se krajských soutěží zúčastnili, jako rozhodčí.
V červnu jsme vypracovali OZ na závěrečné vyhodnocení Ligy MH v PÚ a OZ na ZPV.
V srpnu jsme vypracovali OZ a program na školení vedoucích okresu Olomouc,
které se uskuteční v Troubelicích.
Doladili jsme technické zajištění na soutěž Olomoucký Drak.
14. září se konal 13. ročník Olomouckého Draka – běh na 60 m s překážkami
na stadionu Lokomotiva. Závodu se zúčastnilo 197 závodníků z 36 SDH z celé ČR.
22. září se konalo v Olomouci před radnicí závěrečné vyhodnocení Ligy MH v PÚ,
která se skládala ze 7 soutěží, které probíhaly v měsících květen, červen a září.

Podmínkou vyhodnocení byla účast družstva na 5 soutěžích. Bylo vyhodnoceno
6 družstev přípravky, 29 družstev mladší kategorie a 28 družstev starší kategorie.
Byli zde ohodnoceni MH Robin Arbeit/Trusovice/ a 3dorostenci – Anna
Zbořilová/Doloplazy/, Václav Jurečka/Trusovice/, Jiří Červinka/Moravský Beroun/,
kteří okres Olomouc reprezentovali na Mistrovství ČR a na mezinárodních soutěžích.
12. října jsme zahájili nový ročník hry Plamen ZPV v Dolanech. Závodu se zúčastnilo
42 hlídek v mladší kategorii a 39 hlídek ve starší kategorii. Opět se nám zde osvědčili
2 různé tratě pro mladší a starší kategorii. Ikdyž to znamená mít více rozhodčích a
soutěžního materiálu. Za přispění SDH Dolany jsme tuto akci zvládli úspěšně. Tímto
SDH Dolany ještě jednou děkuji.
26.října jsme zorganizovali školení vedoucích a rozhodčích MH okresu Olomouc
v Troubelicích. Školení se zúčastnilo 78 vedoucích a rozhodčích MH.
Po celodenním školení teorie i praxe, se konaly písemné zkoušky, které zvládlo
69 vedoucích MH/21 vedoucích obhájilo vedoucího II.stupně, 7 vedoucích si zvýšilo
kvalifikaci z III.supně na II.stupeň, 13 vedoucích obhájilo III.stupeň a nově III.stupeň
získalo 28 vedoucích MH/. Obhajobu zvládli 3 rozhodčí mládeže.
Podrobné výsledky všech soutěží, zápisy z jednání OORM a všechny důležité
informace, týkající se OORM, najdete na stránkách OSH Olomouc.
Činnost OORM je velice pestrá. Nezvládli bychom ji bez podpory VV OSH Olomouc,
OKRR, která nám pomáhá při prezenci na soutěžích. OORP, která nám na soutěžích
zajišťovala občerstvení, všech vedoucích MH a všech, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na akcích pořádaných OORM.
Za to jim děkujeme.
za OORM Lenka Trnková

