ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 15.2.2016
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Škrabal, Dvořáček, Hajný
Sedláček, Janíček, Ryza, Tesařová, Veselý
Omluveni: Havířová, Filouš, Habala
Neúčast:Bubeník
jednáno o:
a) informace z ÚORM a KORM. Úsek mládeže SH ČMS bude mít svoje vlastní
webové stránky, proklik z webu dh.cz. Zpráva o průběhu školení ved.mládežeinstruktorů, je třeba zpřísnit udělování Osvědčení a dodržovat Statut vedoucích MH.
Uvažuje se o celokrajských školeních, v podmínkách Jm kraje spíše nereálné (počet).
Doporučujeme přihlásit se na Letní školu instruktorů, letos 1.-15.8. Janské Koupele,
cena cca 2900,-Kč
Z důvodu členství SH ČMS ve svazu Sportovních svazů a čerpání dotací bude nutná
evidence sportovců. Celá problematika bude ještě upřesněna, ale zhruba řečeno:
aktivní sportovec je ten hasič, který se účastní postupové soutěže SH ČMS (Plamen,
okrsek, okres, soutěž dorostu atd.) Neaktivní sportovec bude ten, který se účastní jen
místních soutěží, různých extralig a podobně. Evidenci povede OSH v programu
Centr.evidence, proto bude nutné u všech postupových soutěží vypsat kompletní
přihlášky vč. jmen soutěžících. Čekáme na pokyny z ústředí.
Veškeré přihlášky na školení pořádané ústředím se zasílají pouze elektronicky. Do
komise rozhodčích byla za Jm kraj nominována p. Jitka Flódrová(již v komisi
pracovala v min. období)
V roce 2017 bude možnost absolvovat Junior univerzitu MH, určenou pro MH 11-15
let. Dva víkendy v 1. pololetí a týden o prázdninách v ÚHŠ Janské Koupele,
vyhodnocení aule VŠB Ostrava. Pro náš okres cca 5 míst, vše zdarma. Výborná, ale
náročnější akce pro MH konaná ve spolupráci s VŠB, uvažujete o vhodných
kandidátech! Více na konci roku 2016.
Nové Směrnice soutěží Plamen s platností od 1.9.2016 čekají na korekturu češtiny,
vyjdou co nejdříve – a to zatím pouze elektronicky. V provedení disc.žádné podstatné
změny, došlo jen k zapracování všech 5 dodatků přímo do textu.
Krajská kola 11.6. dorost Drnholec, 18.6. MH Hodonín (příp.Kyjov), zajistit rozhodčí
z našeho okresu dle požadavků. Požádáme o zapůjčení vozidla OSH pro společnou
dopravu rozhodčích.
b) jarní kola a soutěže Plamen a dorost: OORM projednala a schválila OZ jarních
kol, konají se 14. a 15. května v Ostrově u Macochy. Průběh standartní, sobota

Plamen, neděle dorost. Vypsána bude i soutěž družstev dorostu, uskuteční se podle
počtu přihlášek družstev či dle aktuální domluvy.
Žádost pořadatelského SDH Ostrov u M. o navýšení ceny svačinového balíčku na
45,-Kč.
OORM vyzývá zájemce o pořadatelství zahájení nového ročníku soutěží Plamen a
dorost (říjen, závody ZPV) ať se přihlásí mailem na OORM.
c) soutěže OLM: OORM projednala průběh 6. ročníku OLM. Schválila kalendář
soutěží se zapracovanými změnami, nahlášenými SDH do 14.2. a schválila delegáty
OORM na jednotlivé soutěže.
OORM se dlouze zabývala podněty k pravidlům OLM, které zaslali na OORM
br.Němec, Habala, Machač a Havelka.
Po debatě se OORM počtem hlasů 7 pro a 4 proti rozhodla zrušit zákaz půjčování
soutěžících v rámci vlastního sboru. Pravidlo: max. 2 půjčené v družstvu a max. 2
starty soutěžícího v soutěži zůstává.
Jiné podněty nebyly přijaty, použití jednotných proudnic v PÚ vychází ze Směrnic,
ale sdělujeme, že jednotné proudnice OSH používají kované půlspojky. Nařizovat
pořadatelům použití travnatých drah na PÚ či nekonat soutěž MH a dorostu v jeden
den OORM nemůže a ani nechce. K podnětům celkově lze říci, že je třeba si
uvědomit skutečnost že ve všech směrech života je nutné dodržovat nějaké směrnice,
zákony a nařízení, ať se mně osobně či nějaké mně blízké skupině lidí líbí či
nelíbí......
Hodnocení soutěží pro delegáty i vedoucí bude na jednotném formuláři dle
jednotných kriterií. Formuláře zveřejníme na webu, vytisknutí dostatečného počtu
zajistí pořadatel podle počtu přihl. SDH(jeden kolektiv/vedoucí=jedno
hodnocení+delegát)Vyjdou dvě průměrné známky, které OORM zveřejní spolu s
výsledky soutěže.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
příští jednání OORM 11. dubna Blansko

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 11.4.2016
Zahájení: 16.30
Ukončení: 18:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Dvořáček, Hajný, Sedláček, Janíček,
Ryza, Tesařová, Veselý, Havířová, Habala
Omluveni: Škrabal
Neúčast:Bubeník
jednáno o:
a) Informace z KORM. Jednání ohledně krajských kol. Dorost 11.6. v Drnholci,
Plamen 18.6. brzy ráno (7.00) ve Vracově (ZPV), poté přejezd do Kyjova - na
stadionu pož.tech disciplíny. Provedeno rozlosování pořadí a určeni rozhodčí
disciplín, hlavní rozhodčí obou soutěží nebudou z JM. kraje. Připravuje se krajská
porada všech členů OORM okresů, v podzimních měsících.
b) Informace z celostátní porady vedoucích ORM. Z titulu členství v České radě
dětí a mládeže, kde je SH ČMS největším členem lze čerpat různé slevy, např. dalších
5% na e-shopu ČD (po registraci) na jízdné, a to nad rámec všech již poskytnutých
slev (zpáteční jízdenka, skupinová sleva....) Možnost vycestovat do zahraničí na stáže
vedoucích dětí apod. Karta EYCA, slevová pro všechny mladé 5-30let, neváže se na
studium. www.crdm.cz, inernetový portál www.adam.cz, interaktivní mapa pro rodiče
a zájemce, kde je možno umístit svoji klubovnu či zbrojnici a aktivity –
www.kamchodit.cz., prezentace dobrovolné práce www.72hodin.cz
Prezentace VOŠ české unie sportu, příprava kurzu Trenér B pro hasičský sport.
Prezentace Ochrana člověka za mim. událostí (OČMU), klipy pro děti na YouTube
(kanál „OČMU“), klipy z SH ČMS na YouTube (kanál „SH ČMS“)
Změna stejnokrojového předpisu, zejména pro soutěže: zavádí se triko modré,
červené(pro tech. četu, rozhodčí), dámské šaty se šátkem.
Dotace z MŠMT v přibližně stejné výši jako loni. Příjemce dotace na MTZ již nebude
muset vést podvojné účetnictví (SDH nesmí mít majetek či obrat větší jak 3 miliony
Kč, kdo podvojné účetnictví ale nyní vede, musí tak činit ještě 5 let). Dotace na MTZ
v daších letech pravděpodobně nebudou. Dotace z „Programu VIII“ MŠMT budou
pokračovat, pravděpodobně v ještě větší výši. Podmínky zatím nejsou známy, v
letošním roce bude vypsáno II.kolo. Další dotace pro SH ČMS jsou z Olympijského
výboru atd...
Byl vydán „Průvodce specializací ...“, další část vzdělávání MH po „odborkách“.
Bude ke stažení na webu, několik výtisků bude zdarma na OSH /květen/

Prezentace Junior univerzity ve spolupráci s Vysokou školou báňskou (příští rok běh
pro JM kraj)
Směrnice Plamen je připravena, zveřejněna bude po jarních kolech koncem května,
aby se nepletla s nyní platnou. Nikdy se nepodaří připravit Směrnici tak, aby
vyhovovala všem, proto jsou diskuse zbytečné. Připravovala ÚORM, komise
rozhodčích, ohlasy na Facebooku atd. Zjednodušení obecné části Směrnice, výkladu
štafety pož. dvojic, nové značky u TOPO, zpřesnění uzlů, sjednocení tabulky u PO s
dorostem, vyjasnění ohledně přetĺakového ventilu. Jednotné vzory tiskopisu protestu,
přestupu a přihlášky, na které vedoucí podpisem stvrdí že veškeré nářadí jeho
družstva odpovídá Směrnici (větší ochrana pořadatelů při upravených PS 12). Spojky
ROT povoleny jen u nepovinné disc. 60m s překážkami jednotlivců. Dále mnoho
dalších drobností. Směrnice bude vydána elektronicky, ale bude možnost ji po
vydání i zakoupit v tištěné verzi, termín a cena není známo.
Na základě nové Směrnice proběhne přeškolení rozhodčích, I.Ks 3.-4. září, následně
II.Ks na okresech. U nás předběžně 25. září.
c) změna členů OORM. OORM dává VV OSH na vědomí odstoupení člena br. Jana
Filouše na vlastní žádost. Rada mládeže navrhuje VV OSH odvolat z OORM br.
Bubeníka z důvodu jeho trvalé neúčasti na jednáních bez omluvy – omluva pouze
jednou, jinak se bez omluvy nezúčastnil za rok žádného jednání.
Za br. Filouše je delegátem soutěže OLM v Jabloňanech br. Škrabal, tabulky OLM na
webu povede br. Janíček.
d)OZ Plamen, dorost. OORM schvaluje a předává VV OSH ke schválení OZ jarních
kol Plamen a dorost, které se uskuteční 14.-15. května v Ostrově u Macochy. Z
důvodu nové „evidence sportovců“ (důvodem této evidence je vytvoření podkladů
pro žádosti na poskytované dotace) je NUTNÉ dodat vyplněnou jmenovitou
přihlášku družstva na soutěž. Týká se všech postupových soutěží, i v PS dospělých.
e) OORM předběžně žádá VV OSH o poskytnutí vozidla OSH pro dopravu
rozhodčích na krajská kola 11. a 18. června, bude případně využito až dle požadavků
na počet rozhodčích z našeho okresu a jejich bydliště.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
příští jednání OORM 6.června Blansko

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 6.6.2016
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:00
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček,
Ryza, Tesařová, Veselý, Habala,Škrabal
Omluveni: Dvořáček, Havířová
Neúčast: Hajný
jednáno o:
a) Dotace. OORM projednala výši přidělených dotací z MŠMT pro OSH Blansko.
Dotace na volnočasové aktivity, MTZ, vzdělávání a mzdy zhruba odpovídají výši
loňského roku. Dotace volnočasových aktivit lze převést do MZT SDH, v případě
nevyčerpání OORM doporučuje tuto dotaci převést.
V oblasti MTZ OSH a sborů OORM doporučuje VV OSH přednostně dokoupit
překážky a potřebný materiál do vlastnictví OSH a dokončit tak vybavení OSH
materiálem pro pořádání okresních kol Plamen a dorost. Zbylé prostředky potom
rozdělit mezi SDH pracující s mládeží (dle registračních listů), které si v určeném
termínu požádají o přidělení dotace a dokáží splnit podmínky dané MŠMT – zejména
spoluúčast ve výši min. 30% . Pro čerpání dotace v letošním roce SDH nemusí vést
podvojné účetnictví. Termín a podmínky pro žádost na přidělení prostředků na MTZ
budou zveřejněny na webu OORM, předpokladaný konečný termín přijímání žádostí
je půlka srpna.
b) Dotace. OORM projednala možnost čerpání dotace z Projektu Sdružení
sportovních svazů. OORM doporučuje VV OSH o tuto dotaci požádat, termín do
konce června. Dotace je určena pro OSH, lze ji využít na min. 4-5 akcí pořádaných v
přesně vymezených okruzích činnosti a termínu . Nelze čerpat na soutěže Plamen, či
jednorázové akce. V našem okrese lze tyto podmínky splnit při pořádání soutěží
OLM, kdy pořadatelům soutěže OLM vzniknou menší, lehce splnitelné povinnosti a
které OORM zapracuje do pravidel OLM. OORM poté doporučuje část dotace využít
jako příspěvek pořádajícím sborům, část by byla určena na podporu práce s mládeží
OSH.
c) OZ. OORM projednala a schválila OZ soustředění dorostu, které se bude konat na
konci října ve Sloupu.
d) OZ. OORM projednala a schálila OZ školení vedoucích MH. Bude se konat dle
plánu, v sobotu 24. září v KD Drnovice. Projednávat se ve větší míře budou nové
Směrnice Plamen.
e) OZ. OORM projednala s schválila OZ školení rozhodčích soutěží Plamen a dorost.
Bude se konat v neděli 25. září v KD Drnovice. Školení se povinně zúčastní všichni

rozhodčí s platnou kvalifikací k přeškolení na nové Směrnice Plamen, a rozhodčí
kterým končí platnost kvalifikace (získaná v roce 2011) budou přezkoušeni pro její
prodloužení.
d) Nový ročník soutěží. OORM projednala pořadatelství zahájení nového ročníku
hry Plamen a soutěží dorostu. Vzhledem ke konání krajských a předpokládaných
dvou kol senátních voleb a tedy zaneprázdnění mnoha členů SDH ve volebních
komisích, se podzimní kolo uskuteční v neděli 9.října Předběžný zájem o pořádání
projevil SDH Velké Opatovice, vedoucí OORM se zúčastní jednání ve Velkých
Opatovicích. Stále platí i možnost, aby se přihlásil i jiný zájemce o pořadatelství.
OORM rozhodla, že pokud v nových Směrnicích zůstane hodnocení celoroční
činnosti kolektivů, bude se toto hodnotit dle Směrnic od nového ročníku i na našem
okrese, a výsledek započítávat do hodnocení družstev hry Plamen.
e) OLM. OORM projednala podněty od vedoucích ohledně pravidel OLM a jako
delegáta OORM na soutěž v Březina schválila br. Ondřeje Hlaváče z SDH
Olomučany – všichni členové OORM jsou zaneprázdněni ve svých sborech, na
krajském kole hry Plamen či v zaměstnání.
f) …. OORM přeje všem vedoucím příjemnou dovolenou, všem MH krásné
prázdniny a reprezentantům našeho okresu úspěšné vystoupení na vyšších kolech hry
Plamen a soutěže dorostu. Všechny zveme na pátek 26. srpna odpoledne do Brna,
kdy se v rámci MČR v pož. sportu na Náměstí svobody uskuteční první Mistrovství
ČR dorostu ve výstupu na věž.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
příští jednání OORM 5. září Blansko – pozor, změna plánovaného termínu

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 5.9.2016
Zahájení: 16.30
Ukončení: 19:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Hajný, Dvořáček, Havířová,
Tesařová, Veselý, Habala, Škrabal
Omluveni: Ryza
Neúčast: --jednáno o:
a) Školení: Projednáno zabezpečení školení vedoucích MH a rozhodčích mládeže.
Uskuteční se v plánovaných termínech, u vedoucích se rozšířila zpráva, že se z
důvodu nových Směrnic Plamen musí školení povinně účastnit všichni vedoucí MH.
Toto se týká pouze rozhodčích, kde nutnost přeškolení stanoví Statut rozhodčích,
vedoucí pokračují stále ve svém dvouletém cyklu a žádné povinné přeškolení není
třeba.
Rozhodčí s platnou kvalifikací budou pozváni ještě e-mailem, rozhodčí, kteří mají
kvalifikaci z r. 2011 ji letos musí obnovit. Obnova kvalifikace proběhne předběžně
11.listopadu, dřívější termín není možný z důvodu toho, že nové testy pro rozhodčí
budou zveřejněny až koncem září po schválení ÚORM. OORM zvažuje, že provede i
školení nových zájemců o práci rozhodčího, v termínu 10.-11. listopadu. Uskuteční se
při dostatečném počtu zájemců, kteří se mohou hlásit na e-mailu OORM do 15.října.
Tři naši rozhodčí kvalifikace I. Ks se účastnili povinného přeškolení na nové
Směrnice 3.září v Přibyslavi, kde bylo jednoznačně sděleno, že jakákoliv debata (ve
smyslu „proč zrovna tak a ne jinak“) o nových Směrnicích a jejich ustanoveních o
provádění disciplín je zcela zbytečná, Směrnice jsou platné a v průběhu dalších pěti
let se do nich neplánuje jakýmkoliv způsobem zasahovat.
b) Dotace: OORM byla seznámena se žádostmi o přidělení dotace na MTZ sborů.
Jak bylo dohodnuto, prověření žádostí a schválení provedlo vedení OSH ve
spolupráci s OORM. Jelikož výše požadavků přesahovala výši finačních prostředků,
v korenspodečním jednání se všichni členové OORM shodli na zkrácení přidělených
prostředků jednotlivých SDH o stejné procento, s čímž se ztotožnilo i vedení OSH.
Každý žádající SDH tedy obdrží cca 60% požadované částky, na SDH byl zaslán
e-mail s touto informací. Pokud by některý sbor tuto nižší částku (např. z důvodu
nutné vyšší spoluúčasti) odmítl, prostředky zůstanou na OSH a použijí se na
dovybavení MTZ OSH. Do MTZ sborů bylo rozděleno celkem 150 000,-Kč.
OSH požádalo o přidělení dotace se Sdružení sportovních svazů, bude aplikováno na
příští ročník soutěží OLM.

c) OLM: Zhodnocen průběh OLM, výsledky jsou vyrovnané a ve zbývajích třech
soutěžích bude o co bojovat. Vyhodnocení OLM proběhne 19. listopadu v KD
Drnovice, po skončení poslední soutěže. Začátek v cca 13 hodin. Vyhodnoceno bude
a ceny obdrží prvních 10 sborů v každé kategorii MH a jednotlivci v kat. dorostu.
Vyhodnocení OLM se zúčastní i významní hosté, žádáme kolektivy a družstva o
účast.
Delegáty OORM bylo konstatováno, že vedoucí neprojevují zájem o hodnocení
soutěže, vedoucími kolektivů bývá odevzdáno pouze málo hodnocení. Je to dle
pravidel na dobrovolnosti vedoucích, není povinností delegáta všechny vedoucí
obcházet a žádat vyplnění hodnocení.
d) Soustředění dorost: Projednáno zabezpečení soustředění dorostu. Soustředění je
připraveno, zájem o účast je i z jiných okresů a je větší než možná kapacita.
e) Zahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže dorostu: Proběhne v neděli
9. října ve Velkých Opatovicích, areál letního kina. Nedělní termín je z důvodu voleb
do krajských zastupitelstev, a navíc voleb senátních, jejich přepokládané druhé kolo
se koná další sobotu. Ve volebních komisích je mnoho členů SDH a byl by problém
zajistit celou soutěž v sobotních termínech kolem poloviny října – na jeho začátku
nebývá „natrénováno“ a na konci už může být sníh.....Přihlášky na soutěž budou
přijímány jen v jednotném formuláři dle nových Směrnic Plamen ( použije se i pro
přihlášky do kategorie dorostu), a to do 30. září na adrese OSH.
f) …. Krajské setkání členů okresních ORM se plánuje na 18.-19. listopadu v osadě
Vápenka u Velké na Veličkou. Je třeba začít vytipovávat možné zájemce z řad MH
11-15 let o absolvování Junior univerzity MH v příštím roce, pro náš okres cca 4-5
míst. Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu ročníku 2016/2017 se velmi
pravděpodobně uskuteční na našem okrese v jeden červnový víkend.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM
příští jednání OORM 28. listopadu Blansko

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Jedovnicích dne 28.11.2016
Zahájení: 17.15
Ukončení: 20:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Hajný, Tesařová, Veselý,
Habala
Omluveni: Dvořáček, Ryza, Škrabal
Neúčast: Havířová
jednáno o:
a) Zprávy z VV OSH, jednání KORM. Projednány podmínky udělování dotací z
Programu VIII MŠMT. Podmínky se stále mění, snažíme se informovat zájemce na
stránkách OORM o aktuálním znění podmínek. Je předpoklad, že podmínka
Programu na členský příspěvek dítěte, v současnosti min. 100,-Kč, bude stále
navyšována, je třeba s tímto počítat při schvalování výše čl. příspěvků na Valných
hromadách.
Projednána problematika výměny členských průkazů, podle našich informací bude
muset mít každý člen, který aktivně vystupuje v jakémkoliv směru jako člen SH
ČMS, plastový průkaz s fotografií. Týká se to tedy např. i vedoucích a mladých
hasičů, kteří se prezentují na soutěžích. Plastové průkazy s fotografií vydává Ústředí
ve dvou variantách. Člen do 30 let věku si může požádat o průkaz s logem EYCA,
který bude mít platnost 4 roky a který ho opravňuje k čerpání slev např. na vstupném
do různých kulturních zařízení a podobně v celém světě (podobné známému průkazu
ISIC, ale sleva EYCA není vázána na studium, pouze na věk). Průkaz pro členy nad
30 let má platnost bez omezení. Fotografie náhrává v elektronické podobě přímo do
Centrální evidence člen SDH, který má přístup do Evidence. Pro člena, který nijak
aktivně nevystupuje, postačí papírový průkaz s fotografií či bez fotografie, vydávaný
na OSH. Výměna průkazů probíhá od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Pro neziskové organizace se v Brně na ul. Česká připravuje nový dům, kde bude
možnost si pronajmout za výhodných podmínek kancelář či místnosti na jednání.
Připravuje se krajské soustředění dorostu, termín 18./19. března 2017 Kyjov.
Poplatek cca 1000,-Kč, pro náš okres přibližně 9 míst – bude dále upřesněno.
Junior univerzita byla pro rok 2017 přidělena kraji Olomouckému, náš kraj byl
posunut na rok 2018.
Uvažuje se o krajské soutěži pro jednotlivce - dorost 15-18 let v technických
disciplínách, možná typu TFA, tak aby se mohli zapojit i dorostenci, kteří nejsou
typově „sprinteři a běžci“.
b) Vyhodnocení soutěží MH na okrese. Všechny soutěže proběhly na vysoké
organizační úrovni. OORM vyslovuje poděkování všem pořadatelům. Projednána
problematika stravy na okresních soutěžích. Ve Velkých Opatovicích se k prezenci

nedostavilo více jak 100 přihlášených soutěžících, čímž vznikly OSH náklady na
připravenou a neodebranou stravu. OORM doporučuje i nadále stravu zabezpečovat,
tak jak je zbezpečována i na okresní soutěž v PS a budeme apelovat na vedoucí aby
zvážili počty přihlašovaných.
OORM projednala otázku vyhodnocování kronik v rámci soutěže Plamen, o kterém
se šíří mnoho dezinformací. Součástí hry Plamen je toto hodnocení již dlouhá léta, a
OORM se snaží co nejvíce dodržovat a postupně naplňovat ustanovení této Směrnice.
Nejsme přece jen sportovci, ale i nositelé tradic kulturních a dobrovolnických, k
čemuž máme naše mladé členy vést. Hodnocení celoroční činnosti není žádný
problém, stejně většinu těchto činností ve sborech mladí hasiči vykonávají – jen se
tím nechlubili a nikam si to nezapsali. Je třeba si jen řádně přečíst podmínky, které je
nutné splnit, např. že stačí v průběhu roku (od posledního vyhodnocení, tj. od
posledního jarního kola do konání dalšího jarního kola) splnit z každého okruhu
činnosti jen jednu z podmínek, učinit o tomto zápis do kroniky na na konci zápisů
vytvořit tabulku ze splněných okruhů. Tabulku lze najít v v učebních textech odznaku
odbornosti Kronikář, zveřejníme ji i na webu OORM v sekci Užitečné.
K tomuto se váže i plnění odznaků odborností. Opět se šíří mnoho nesprávných
informací. Ke splnění tohoto okruhu postačí, aby odznak splnilo 5 členů z kolektivu,
tedy všech dětí v SDH od 6 do 18 let!!! Plnění „Odborek“ si může uspořádat každý
SDH či okrsek sám, za předpokladu že termín konání nahlásí OORM a že na OSH
poté dodá potřebné dokumenty (seznamy, získané odbornosti) k zapsání do Evidence.
Poté obdrží nálepky do přílohy členského průkazu MH. OORM nabízí též možnost
odbornosti získat na okresní akci, která se uskuteční 4.března v Ostrově u M.
Přihlášky do 1.února na mail OORM, max. počet účastníků z jednoho kolektivu
(=SDH) je stanoven na 6 – viz podmínky pro splnění tohoto okruhu v celoroční
činnosti. Je nutné uvést, jaké odborky máte zájem plnit. Po uzávěrce přihlášek bude
vytvořen časový plán akce a zaslán zpět do sborů tak, aby účastníci mohli přijíždět a
odjíždět postupně a nemuseli čekat ve frontě u komisí celý den.
c) OLM 2017. OORM projednala s schválila termín přihlašování soutěží, a to do
31.1. 2017 na mail OORM, 1.2. bude vydána předběžná tabulka a do 10.2. bude
možné hlásit změny. Tabulku soutěží schválí OORM na svém následujícím jednání.
OORM též schválila pravidla OLM, která již nedoznala větších změn. Jedinou
podstatnou změnou je zrušení funkce delegáta OORM a přenesení některých jeho
povinností na hlavního rozhodčího (zaslání hodnocení soutěže od vedoucích a
výsledků). OORM dospěla k závěru, že pořadatelé soutěží jsou za ta léta na tak
vysoké úrovni, že nějaký „dohled“ již není třeba a soutěže proběhnou dle Pravidel
OLM i Směrnic. Úroveň soutěží ale bude sledována i nadále, hodocení od vedoucích
se nemění – i když vedoucí o hodnocení nemají velký zájem. Nejhorší hodnocení
soutěží byla kolem úrovně průměrné známky 1,2 což je stále „s vyznamenáním“.
d)Různé. Vzhledem k nedostatku rozhodčích OORM osloví rozhodčí s neobnovenou
kvalifikací, zda mají zájem pokračovat v této práci, a vypíše ještě jeden termín k
obnovení kvalifikací. Pokud bude zájem o získání nových kvalifikací, uspořádáme i
toto školení – zájemci se mohou hlásit na mail OORM. Termín – únor 2017.

Dle doručené přihlášky na OSH projevil zájem o pořádání jarního kola hry Plamen a
soutěže dorostu SDH Ráječko. OORM doporučuje VV OSH nabídku osvědčeného
pořadatele s krásným areálem využít, s termínem konání jarního kola 13.-14. května
2017.
OORM se na jednání věnovala zajištění krajského kola soutěže Plamen a dorostu,
které se uskuteční 10.-11. června na stadionu ASK Blansko. ZPV by se mohl konat v
areálu Palava v Blansku. Předběžně se jednalo o zajištění ubytování pro rozhodčí,
poprvé se krajská soutěž koná v jeden víkend na jednom místě. Byly vybráni
pracovníci štábu soutěže – velitel, vedoucí tech. čety, komentátor atd., jejichž jména
budou navržena KORM. KORM též navrhneme, aby na krajskou soutěž postoupili z
každého okresu tři jednotlivci v každé kategorii.
OORM přeje všem mladým hasičů, vedoucím, jejich rodinám a ostaním členům
a příznivcům krásné a klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového
roku 2017.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

předběžný termín příštího jednání OORM 13. února 2017 Knínice u Boskovic

