ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 25.2.2015
Zahájení: 16.30
Ukončení: 20:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Škrabal, Filouš, Dvořáček, Hajný
Sedláček, Habala, Havířová, Janíček, Ryza, Tesařová, Veselý
Omluveni: Bubeník
Neúčast:
Jednáno o:
a) OORM si ze svého středu zvolila vedoucího OORM Blansko, a to
tajnou volbou. Výsledky hlasování:
Dvořáček Petr:

1 hlas

Nejezchlebová Jaroslava 2 hlasy
Ondráček Jaroslav

8 hlasů

Škrabal Dušan

2 hlasy

Vedoucím OORM Blansko byl na následující období zvolen Ondráček
Jaroslav a OORM žádá VV OSH o jeho jmenování.
b) další a podstatná část jednání se zabývala novým ročníkem OLM a
OORM projednala a schválila pravidla nového ročníku. Jako podstatná
změna bylo jednohlasně schváleno, že následující ročník bude hodnocen
jako soutěž sborů, nikoliv družstev.
Byl projednán termínový kalendář OLM a schváleni delegáti OORM na
jednotlivé soutěže.
c) OORM projednala žádost SDH Březina o dodatečné zařazení svých
soutěží do kalendáře OLM z důvodu pozního zaslání přihlášky. OORM se
hlasováním jednohlasně vyslovila proti zařazení těchto soutěží do
kalendáře OLM, soutěže zveřejníme v celkovém kalendáři soutěží.
OORM bere na vědomí možný přesun v datu konání soutěže OLM v
Bořitově z důvodu termínové kolize s konáním II. kola soutěže v PS.
d) OORM rozhodla o přidělení pořádání soutěže jarního kola hry
Plamen a soutěží dorostu SDH Ostrov u Macochy. Jarní kolo hry Plamen

se uskuteční 16. května, soutěž dorostu 17. května 2015.
e) OORM dále projednala požadavky z ÚORM, které se týkají dalšího
směřování soutěží dorostu v připravovaných nových Směrnicích. Diskuse
probíhá zejména ohledně přiklonění se pravidel soutěží dorostu buď k
pravidlům hry Plamen či k pravidlům požární sportu, dále k používání
spojek ROT nebo DIN u dorostu a ke změnám v disciplíně dvojboj.
Stanovisko OORM zaujme na příštím jednání, problematika bude
projednána na celostátní poradě vedoucích OORM 10.dubna v Přibyslavi .
f) OORM informativně projednala problematiku financování soutěží
mládeže, byla informována o termínech konání krajských soutěží mládeže.
Hra Plamen se uskuteční v Přísnoticích, dorost ve Vyškově a to 13. a 20.
června. Který den bude Plamen a který dorost bude teprve upřesněno.
Dorost družstva budou mít dva pokusy v disciplíně PÚ, počet
postupujících jednotlivců z každého okresu bude upřesněn.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
Příští jednání OORM začátkem dubna, podle termínu konání prvního jednání nového VV OSH.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 13.4.2015
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Dvořáček, Hajný, Sedláček, Habala,
Havířová, Janíček, Ryza, Tesařová
Omluveni:Veselý, Filouš
Neúčast: Škrabal, Bubeník
Jednáno o:
a) Projednána a schválena OZ jarního kola soutěží Plamen a dorostu,
která se uskuteční 16. a 17. května v Ostrově u Macochy, viz samostatná
OZ. OORM doporučuje VV OSH, aby i nadále byla zajišťována strava pro
soutěžící, rozhodčí, a štáb a to do maximální výše 50,- Kč\osoba.
Projednáno technické zajištění soutěží.
b) Projednán a schválen předběžný rozpočet\odhad potřebných
prostředků na činnost úseku mládeže OSH Blansko-soutěže, školení....atd.,
viz příloha tohoto zápisu.
c) Projednány připomínky k pravidlům OLM. Je možné doplnění
družstva kategorie starší soutěžícími kategorie mladší, a to i ze stejného
sboru. Jiné návrhy vedoucích na změnu pravidel nebyly OORM
schváleny.
d) Změna delegáta OORM na soutěž 6.6. v Šebetově, místo br. Veselý
pojede br. Bubeník.
e) Schválena delegátka rozhodčích OSH Blansko na krajské kolo hry
Plamen. Zúčastní se Toul, Nejezchlebová, Nejezchleb, Janíček, Ondráček
Martin. OORM požádá VV OSH o zapůjčení vozidla OSH pro dopravu do
Přísnotic.
f) informace z celostátní porady vedoucích ORM 10.4. v Přibyslavi.
Základna MH se zvyšuje, ve věku 6-15 let činí přes 50 tisíc MH. Každý
úraz MH, nahlášený pojišťovně Kooperativa, MUSÍ být potvrzen OSH,
jinak nebude likvidován. Ze strany některých SDH docházelo v loňském
roce k podvodným hlášením úrazů, hraničícím s trestným činem podvodu.
Podstatná část jednání se zabývala změnami ve Směrnicích hry Plamen a
dorostu. Pokud se podaří internetovou debatou vyřešit rozdílné návrhy v

disc. Štafeta pož. dvojic, vyjdou nové Směrnice do začátku nového
ročníku. (dodatečná pozn.:návrhy k odsouhlasení jsme již obdrželi) Vedoucí OR schválili
následujích
plánované
změny:
U disc. 60m s překážkami jednotlivců budou posunuty překážky celkem o
5m směrem ke startu, vznikne tak delší prostor před cílem pro zapojení
proudnice.
Možnost použití spojek ROT u disc. 4x60m a 60m s překážkami v
kategorii
starší
se
neschvaluje.
Dojde k úpravě a změně u topografických značek, některé vypadnou a
jiné se doplní, zvýší se tolerance stupňů u měření azimutu a tolerance bude
v
sudém
čísle.
Sjednotí se tabulky vhodných\nevhodných hasebních prostředků mezi
směrnicemi
Plamen
a
dorost.
Disciplína dvojboj se v následujícím období nebude zásadně měnit.
Technické podmínky nářadí a způsob hodnocení provedení disciplín v
kategorii dorostu se sjednotí s pravidly Požárního sportu dospělých.
Vše záleží na další diskusi v ÚORM a na příslušných pracovních
komisích.
Příští jednání OORM se koná 8.6. v Blansku.
Další jednání potom 31.8 a 23.11.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 8.6.2015
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Hajný, Sedláček, Habala, Havířová,
Janíček, Ryza, Tesařová, Veselý
Omluveni: Filouš, Dvořáček, Škrabal
Neúčast: Bubeník
Jednáno o:
a) Zhodnocení jarních kol soutěží Plamen a dorost. Vysloveno
poděkování za perfektní organizaci a průběh organizátorům z SDH Ostrov
u Macochy a okrsku Jedovnice, všem rozhodčím a technické četě.
b) Zajištění účasti rozhodčích našeho okresu na krajských kolech.
Plamen v Přísnoticích zajištěn, 5 rozhodčích+startér, doprava vozidlem
OSH. Dorost ve Vyškově se nám nepodařilo organizačně zajistit, zajištěni
jen dva rozhodčí z požadovaných pěti, startér z pracovních důvodů účast
odřekl. Nahlášeno vedoucímu KORM.
Problém vznikl s OZ dorostu, z Vyškova prokazatelně byl zaslán 28.6. na
OSH, ale nedostal se k OORM , vedoucímu KORM byl z naší strany
zaslán dotaz ve čtvrtek 4.6. OZ od něj i z OSH dorazilo až v pondělí 8.6..
OZ bylo ale zveřejněno díky aktivitě jiných členů v neděli 7.6., i tak tj. jen
tři dny před koncem přihlášek.
c) Projednáno podzimní kolo Plamen a dorost. Zájem o pořádání
projevil SDH Lysice a jeho pořadatelství bylo OORm schváleno.
Předběžný termín 10. října 2015.
Projednán termín školení vedoucích mládeže, vzhledem k nedostatku času
a pořádání jiných akcí je navržen termín 17. října. Členové OORM zjistí
možnosti sálů ve svém okolí a místo konání bude upřesněno na jednání v
září.
Projednán termín školení rozhodčích soutěží mládeže a dorostu. Předběžný
termín odpoledne 6. a celý den 7. listopadu, vedoucí OORM zkusí zajistit
školící místnost na HZS.

d) Projednány přidělené dotace z MŠMT na MTZ pro OSH a SDH.
OORM navrhuje VV zakoupení materiálu pro potřeby zajištění okresních
soutěží. Dále OORM navrhuje přidělit část dotace na MTZ pro SDH,
které pracují s mládeží, vedou nejméně od začátku roku 2015
podvojné účetnictví, které si požádají v termínu stanoveném VV o její
přidělení a které zajistí svoji spoluúčast z vlastních zdrojů s řádným
vyúčtováním dotace . Výše dotace pro každé SDH bude určena podle
počtu žádostí a finančních možností na jednáních OORM a VV na začátku
září 2015, vyúčtování je nutné provést do listopadu 2015.
e) Průběh OLM, řešení problému s účastí dorostenců na soutěžích
požárním sportu a tím znemožnění účasti na soutěžích dorostu a OLM.
Jedná se o zcela rozdílné, jiné soutěže a je věcí každého vedoucího či
soutěžícího, ve které kategorii chce dosahovat výsledků či které soutěži dá
přednost. Současná OORM je toho názoru, že měnit systém celkového
hodnocení celé OLM v jejím průběhu není vhodné, lze případně měnit či
zpřesňovat jen dílčí pravidla.
Příští jednání OORM se koná 31.8. v Blansku.
Další jednání potom 23.11.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 31.8.2015
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:10
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Filouš, Sedláček, Habala, Havířová,
Janíček, Ryza, Tesařová
Omluveni: Bubeník, Škrabal, Dvořáček, Hajný
Neúčast: Veselý
Hosté: zástupci SDH Lysice
Jednáno o:
a) projednáno konání zahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže
dorostu. Bude se konat 10. října v Lysicích. Se zástupci SDH Lysice
projednány podrobnosti zabezpečení soutěže a schváleno OZ soutěže.
b) projednáno a schváleno OZ soustředění a tréninkového kempu
dorostu. Koná se 28. - 31. října v areálu ZŠ Sloup, zabezpečení lektoři z
řad účastníků MČR a lektoři na výcvik atletických dovedností. Strava a
ubytování zajištěno ve škole, nájem areálu zajištěn ze zdrojů OSH.
Účastníci si zálohově hradí ubytování a stravu ve výši 650,- Kč, případný
přeplatek bude vrácen.
c) projednáno a schváleno OZ školení nových a obnovení kvalifikace
stávajících vedoucích MH. Koná se 17. října v KD Okrouhlá pro všechny
vedoucí MH zároveň.
d) projednáno a schváleno OZ školení rozhodčích soutěží Plamen a
dorost. Noví rozhodčí 6. - 7. listopadu, obnova kvalifikace pro rozhodčí 8.
listopadu /kvalifikace získaná v r. 2010/. Pokud bude malý zájem ze strany
nových rozhodčích a byla tak volná kapacita, obnova by se uskutečnila též
7. listopadu zároveň se zkouškami nových rozhodčích.. Požádat o
zapůjčení učebny na HZS Blansko.
e) na základě došlých žádostí z SDH projednáno přidělení dotací z MTZ
pro SDH pracující s mládeží. Bylo doručeno 5 žádostí, vzhledem k
dostatku prostředků OORM doporučuje VV OSH schválit přidělení dotací
ve výši dle požadavků SDH. Sbory jsou zodpovědné za řádné vyúčtování
dotace, zavedení dotace do podvojného účetnictví sboru a splnění všech
dalších podmínek – dotace může být podrobena kontrole za strany MŠMT.

f) informace o přípravě nových Směrnic hry Plamen, měly by být
vydány v listopadu – prosinci 2015 s platností od nového ročníku k 1. 9.
2016. Lze očekávat podstatnější změny v pravidlech disciplín.
Příprava zakončení OLM 2015 v Drnovicích, debata o dalším ročníku.
Informace z OSH, že byla uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu třetím
osobám na všechny akce, jejichž pořadatelem je OSH (zejména tedy
okresní soutěže) Je možné toto pojištění uzavřít i jednotlivými SDH –
jedna akce 350,-Kč, všechny akce v roce 1 500,-Kč, Nabízí se též pojištění
odpovědnosti vedoucího MH, pro ČR 72,-Kč/rok, pro Evropu 96,-Kč/rok.
Podrobněji u obchodních zástupců HVP.
Příští jednání OORM se koná 23.11. v Blansku.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 23.11.2015
Zahájení: 16.30
Ukončení: 20:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Hajný, Sedláček, Janíček, Ryza,
Tesařová, Filouš
Omluveni: Habala, Havířová
Neúčast: Škrabal, Bubeník, Dvořáček, Veselý
Jednáno o:
a) zhodnocení podzimních akcí. Zahájení nového ročníku soutěží –
nárůst kat. jednotlivců, celkově vysoká účast. Perfektně připraveno ze
strany pořádajícího SDH Lysice, pro které skončila soutěž fin. ztrátou.
Kritika nepřípustného a opakovaného požívání alkoholu některými
pomocnými rozhodčími - bude zohledněno při dalších soutěžích.
Školení vedoucích mládeže Okrouhlá, s účastí cca 122 vedoucích MH,
dobrá organizace od pořádajícho sboru.
Soustředění dorostu, napoprvé účast 31 dorostenců, velmi kladné ohlasy
od účastníků na úroveň soustředění a jeho organizaci.
Školení nových rozhodčích a obnova kvalifikace, během tří dnů vyškoleno
9 nových rozhodčích soutěží MH a 9 si obnovilo končící kvalifikaci.
Za všechny akce OORM vyslovuje poděkování pořadatelů, rozhodčím,
lektorům, VV OSH a všem dalším kteří se na akcích podíleli.
b) značná část jednání se týkala soutěží OLM. Zhodnocen ukončený
ročník, rozsáhlá diskuse ohledně systému hodnocení soutěží ze strany
delegátů, o kvalitě jednotlivých soutěží apod. OORM rozhodla zapojit do
dalšího hodnocení soutěží i vedoucí, kteří se dané soutěže zúčastní, a to
formou udělení známky od 1 do 5 a odevzdáním lístku na soutěži. Spolu s
hodnocením delegáta bude potom bude udělena průměrná známka soutěže.
Toto hodnocení informativně proběhne i o letošním ukončeném ročníku
zpětně a to na stránkách OORM, kde bude zveřejněn hlasovací lístek.
Vedoucí mohou udělit známku pouze soutěži kterou letos absolvovali,
výsledky (průměrná známka) budou zveřejněny.

Bylo schváleno přihlašování soutěží do nového ročníku 2016, který
proběhne nově od 1. března do 30. listopadu 2016. Soutěž lze přihlásit
pouze elektronicky na jednotném, úplně vyplněném formuláři
zvěřejněném na stránkách OORM, a to zasláním na mail OORM do 31.
ledna 2016 (z důvodu nutného projednání soutěže na VVH sborů a její
zařazení do plánu práce sboru) Doporučujeme při odesílání mailu s
přihláškou označit příslušné políčko a nechat si potvrdit přečtení
zprávy ze strany adresáta (OORM).
Předběžný kalendář bude zvěřejněn začátkem února, pořadatelé budou mít
možnost se při kolizi termínů domluvit mezi sebou a neprodleně OORM
mailem oznámit případné změny. Nejpozdější termín na zaslání změn je
13. února 2016, na následujícím jednání OORM schválí konečný kalendář
soutěží vč. delegátů.
Byla projednána a schválena pravidla nového ročníku OLM, po
zkontrolování textu budou včas zveřejněna. Nedochází k podstatným
změnám, spíše k upřesnění výkladu ve sporných bodech.
c) projednán a schválen rámcový Plán práce OORM na rok 2016, u
mnoha bodů ještě nejsou stanoveny/známy přesné termíny konání.
d) projednán a schválen Návrh rozpočtu úseku mládeže OSH Blansko,
kde navrhujeme navýšení částek na stravu (z důvodu vyššího počtu
účastníků, nikoliv navýšení částky na účastníka) menší navýšení částky na
jarní část soutěží a zařazení soustředění dorostu do rozpočtu.
e) informace sekretariátu OSH o zaslaném vyúčtování dotací na úsek
mládeže, vše odesláno na Ústředí v termínu a úplnosti.
Informace o dodání překážek pro potřeby OSH - dokoupena překážka
70/80 cm, bariéra 150/170cm, tunel CTIF a jednotné proudnice pro PÚ
Plamen. OSH tak již má vlastní kompletní dvě sady překážek pro soutěže
(kromě bariéry s oknem.)
Na závěr vedoucí OORM všem členům poděkoval za práci v letošním
roce, popřál klidné Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.
Toto přání všem vedoucím, mladým hasičům a jejich příznivcům zasílá i
celá OORM Blansko.
Příští jednání OORM se předpokládá 15.2. 2016 v Blansku.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

