ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Sudicích dne 13.2.2017
Zahájení: 17.00
Ukončení: 19:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Tesařová, Veselý,
Habala, Dvořáček, Ryza
Omluveni: Hajný
Neúčast: Havířová
Host:

Toul

jednáno o:
a) Odstoupení členů. Vedoucí OORM seznámil členy s tím, že se členství v OORM
z osobních a časových důvodů vzdává Marcela Havířová, a to k datu 28.2. Dále se z
časových důvodů členství v ORM vzdává Dušan Škrabal, a to s okamžitou platností.
Tyto skutečnosti oba členové sdělili pomocí e-mailu na oficiální adresu OORM.
Počet jejích členů se tak snižuje na 10, vedoucí s touto skutečností seznámí VV OSH.
b) Soutěže OLM. OORM schválila plán soutěží OLM pro rok 2017. Nevyskytly se
závažnější připomínky, OLM proběhne podle schálených pravidel, bez delegátů
OORM. Apelujeme na včasné zasílání výsledků a hodnocení každé soutěže, aby
mohla být vedena aktuální tabulka na webu. Tabulku povede Jaroslav Ondráček a Jiří
Habala. OORM na základě žádosti schvaluje v soutěžích dorostu účast v OLM pro
Vendulu Gavandovou z SDH Kuřim.
c) Zkoušky odborností. Na konání okresních zkoušek odborností MH v Ostrově u
M. se přihlásilo málo zájemců, přihlášeným SDH bude nabídnuta možnost navýšit
počet svých MH. Zahájení v 9.00, rozdělení začátků pro SDH se nebude dělat –
vzhledem k počtu nebudou čekací doby nepřiměřeně dlouhé. Připomínáme
pořadatelům a sborům, které konají vlastní zkoušky odborností, aby nám dali vědět
termín svých zkoušek, vypsali seznamy účastníků a získaných odborností a doručili
jej po zkouškách na OSH. Jen potom lze odbornosti MH zapsat do centrální evidence,
případně Vám mohou být prodány nálepky do příloh členských průkazů.
d) OZ jarních kol. Byly předjednány OZ jarních kol soutěží Plamen a dorost, konají
se 13./14. května v Ráječku. Vzhledem k požadavkům VV OSH bude pro přihlášené
kolektivy a jednotlivce povinné se také nejpozději do středečního večera před soutěží
ze soutěže odhlásit, pokud se z nějakého důvodu nakonec soutěže nezúčastní. Pokud
takto neučiní a nepřijedou bez odhlášení, budou postiženi „smluvní pokutou“ ze
strany OSH za neodebranou stravu, podrobnosti stanoví VV OSH. Z tohoto důvodu
budou též přihlášky na soutěže přijímány pouze elektronicky přes webový formulář,
jeho adresa bude zveřejněna. Papírovou přihlášku dle Směrnice s (razítkem) a
podpisy dovezou kolektivy na soutěž a odevzdají ji při prezenci, nutné z důvodu

odpovědnosti vedoucích a zapisování sportovců do evidence.
e) Krajská kola. OORM se dále zabývala přípravami krajského kola soutěží MH a
dorostu. Z důvodu souběhu akcí na stadionu musel být termín konání přesunut na
17./18. června. Přípravy běží dobře, mnoho potřebných věcí je zajištěno. Více se
bude řešit na úrovni KORM, jejího jednání na konci února se zúčastní víc zástupců z
naší ORM.
f) Školení vedoucích. Vzhledem ke konání jednání představitelů sborů byl VV OSH
zamítnut termín konání školení vedoucích, plánované OORM na 11.11. OORM tedy
navrhuje termín školení vedoucích na neděli 12.11., na stejném místě jednání
představitelů sborů, a to z důvodu jednotných příprav, vytápění sálů atd.
g) Termíny jednání. Byly stanoveny termíny jednání OORM Blansko pro rok 2017,
a to 10.4., 5.6., 11.9., 13.11., místa konání budou upřesňována průběžně.

Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příštího jednání OORM 10. dubna 2017, Rájec

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané ve Sloupu dne 10.4.2017
Zahájení: 17.00
Ukončení: 20:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Tesařová, Veselý,
Habala, Ryza
Omluveni: Hajný, Dvořáček
Neúčast: Host:

Zdeněk Menšík - SDH Ráječko

jednáno o:
a) Celostátní porada vedoucích OORM, informace. Vedoucí OORM se účastnil
porady vedoucích v Přibyslavi, na které se projednávaly mimo jiné i tyto záležitosti:
Dotace na činnost MH z MŠMT byly v loňském roce vyčerpány bez větších
problémů. Program VIII-velké problémy s vyúčtováním, 345 organizací, které dotaci
obdržely, nedodaly vyúčtování, z velké části to byly SDH. Velmi to snižuje ochotu
přidělení další dotace pro organizace pracující s mládeží. Kdo má problém s
vyúčtováním, ať se obrátí na OSH, kde budou nápomocni s vyúčtováním. Pro letošní
rok je zatím vyřízena cca ¼ podaných žádostí, chce to trpělivost. Je velký předpoklad
podstatného navýšení částky na jedno dítě, a pokud bude výše přidělené dotace do
100 tisíc Kč, nemusí se část použít na mzdy trenéra.
Dotace na volnočasové aktivity se nebude moci použít na nic související s pož.
sportem, s výjimkou překážek. Překážky ano, ale žádné dresy, hadice a podobně - na
to je určen Program VIII a nelze mít souběh dvou dotačních programů na jedny
záležitosti. Budou navýšeny částky na tábory, soustředění. Výše přidělených dotací
pro OSH se bude rozhodovat podle počtu vedoucích, pořádaných táborů, soustředění
atd. v daném okrese. Dotace z Min. vnitra na pořádání okresních a krajských kol
soutěží MH se stále snižují, je snaha i tyto dotace posunout pod MŠMT.
45.výročí Hry Plamen, bude vydán propagační leták a videa na kanálu YouTube, v
anketě Dobrovolní hasiči roku bude pouze letos vyhlášena kategorie MH ve 3
okruzích. Tato kategorie se nebude opakovat v dalších ročnících, atraktivní odměny.
Pojištění u Kooperativy funguje bez potíží, loni u organizací České rady dětí a
mládeže (ČRMD) 616 událostí s výplatou plnění 2,5 milionu, za jeden případ nejvíce
u hasičů 150 tisíc za smrt při pádu MH ze žebříku. Při vyplňování je třeba formulář
ze stránek dh. nebo ČRDM, v němž se musí vyplnit spec. kolonka pro činnost, při
jaké došlo k úrazu (tábor, cvičení…). Formulář na stránkách pojišťovny tuto kolonku
nemá. Vedoucí jsou pojištěni pojistkou odpovědnosti vůči jiným osobám, což může
zachránit mnoho peněz – loni nejvíce u skautů, těžké popáleniny dvou dětí s regresí
zdravotní pojišťovny (vymáhá vynaložené peníze na léčbu při zavinění vedoucím) ve

výši 600 a 800 tisíc. Pojistné platí jen v případě nedbalosti, nesmí se jednat o trestný
čin. Letos se dle zákona bude konat nové výběrové řízení na poskytovatele pojištění
na další období.
Vzdělávání. V průběhu dubna bude spuštěn zcela nový web dh.cz, kde bude celá
sekce pro MH a kde vedoucí najdou vše pro svoje vzdělávání, osnovy kursů a
podobně. Je snaha kursy pořádat formou e-learnigovou formou. Nový program pro
specializace, kde všechny specializace budou mít i testové otázky - v tištěné formě
nejsou u všech specializací. LŠI ve Svatoňovicích zcela obsazena, J. Koupele zbývají
poslední místa.
Členské průkazy pro MH: Prozatímní papírový zalaminovaný vydává OSH, cílový je
plastová kartička za cenu 10,-Kč vydávaná ústředím s fotografií a logem slevové
aplikace EYCA. Tato platí 4 roky, ale nemá vliv na platnost členského průkazu, ten je
„na doživotí“ Ovšem kvůli aktualizaci fotografie je doporučeno měnit jej po cca 5
letech. Doložení placení čl. příspěvků je stávající příloha k členskému průkazu, která
ani nyní nebyla jeho pevnou součástí, stejně jako příloha pro MH.
Přihlašování na soutěže pomocí jednotné přihlášky na webu dh.cz je doporučeno z
důvodu, že je provázána s Centrální evidencí a přihlášený soutěžící je automaticky
zaregistrován v Centrální evidenci jako sportovec . Stejně tak i vedoucí-přihlašovatel,
lze tímto nahradit i přihlášku do vyšších kol. Zadaní „aktivní sportovci“ se propisují
do dalších let, až do r. 2020 a lze jen přidávat nové.
Popálky: Spolupráce s neziskovou oraganizací pomáhajícím obětem popálenin. Web
www.popaleniny.cz. Je možný prodej speciálních náplastí na popáleniny, z výtěžku se
finacuje poradenství, konzultace, rehabilitační a ozdravné pobyty. Případný kontakt
přes mail OORM.
Různé:Spolupráce s Českou televizí, svoje akce lze nahlásit přes tiskovou mluvčí SH
ČMS, zejména v zimním období. Po registraci na e-shopu Českých drah a schválení
registrace je kolektivům MH poskytována dodatečná sleva 4% na jízdné, i nad rámec
dalších (např. skupinových) slev. Kdo má problém s pořádáním např. letního tábora
kvůli nově určeným zátopovým plochám ve vodním zákoně, má se nahlásit p.
Němečkové, je snaha o změnu. Registrovat se k akci 72 hodin, letos 12. - 15. října.
b) Okresní kola: Se zástupcem pořádajícího SDH Ráječko projednány a schváleny
OZ jarních kol soutěže Plamen a dorostu. Změny přihlašování, jen elektronicky přes
formulář Google. Je nutné též případné odhlášení při neúčasti, Výkonný výbor OSH
stanovuje sankce pro SDH za neodebranou stravu.
c) Krajská kola: OORM projednala stav příprav krajských kol soutěží Plamen a
dorost, ze strany OORM přípravy běží podle plánu bez větších obtíží.
d) Různé: OORM se zabývala otázkou pořizování fotografií na soutěžích OLM,
Plamen a podobně, jejich zveřejňování na internetu a sociálních sítích a možný zásah
do osobnostních práv MH a účastníků. Není v možnostech pořadatelů toto ovlivnit,
záznamy pořizuje mnoho vedoucích, soutěžících, návštěvníků a podobně. Za
zveřejnění fotografií zodpovídá autor fotografie. Problematiku částečně řeší nové
přihlášky za člena SH ČMS, kdy člen dává souhlas ke zpracování a zveřejňování

svých osobních údajů, ovšem ne všichni členové mají podepsánu novou verzi
přihlášky. Na soutěžích se ale vyskytuje i mnoho nečlenů SH ČMS. Souhlas není
třeba, pokud jsou fotografie použity ke zpravodajským účelům.
Pokud někdo bude chtít vymazat svoji fotografii, či si nepřeje zveřejňování fotografií
na fotogalerii na www.oorm.blansko.rajce.idnes.cz, nechť se obrátí na e-mailem na
OORM Blansko.
Ve všech ostatních případech musí kontaktovat přímo autora fotografií, jelikož toto
nedokáže OORM ani pořadatel soutěže ovlivnit, leda striktním zákazem
fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů na všech soutěžích..
Dále byla projednána situace kolem školení vedoucích. Po posunutí plánovaného
termínu ze strany VV OSH byl v OORM na minulém jednání podán návrh školení
uskutečnit druhý den po jednání představitelů sborů na stejném místě. Ze strany
pořadatelů toto bylo zamítnuto, OORM hledá jiné vhodné místo, podobu a termín
školení.
OORM hledá pořadatele zahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže dorostu –
ZPV v měsíci říjnu a pořadatele jarních kol soutěží v květnu 2018. Kdo mám zájem a
je schopen uspořádat soutěž o cca 700 účastnících, nechť se ozve e-mailem OORM
nebo OSH, a to do konce června 2017.
Zapsal:
Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští jednání OORM 5. června 2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z mimořádného jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 23.5.2017
Zahájení: 18.00
Ukončení: 20:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Tesařová, Veselý, Habala,
Hajný,
Omluveni: Ryza, Dvořáček
Neúčast: jednáno o:
a) Krajská kola: OORM se sešla na mimořádném jednání, kde projednala stav
příprav na Krajské kolo soutěže Hry Plamen a soutěže dorostu. Na OSH byla zaslána
OZ soutěží, přípravy běží dle plánu, problematické bude financování soutěže. Soutěž
je finančně velmi náročná, dotace nejsou v podstatě žádné, obsáhnou jen malou část
nákladů. Postupující z okresních soutěží zasílají první přihlášky, ne všechna OSH v
soutěži dorostu vyšlou plný počet svých zástupců dle OZ. Počet rozhodčích, které dle
rozpisu neobsadí jednotlivá OSH, bude doplněn rozhodčími z našeho okresu.
OORM schválila formu odměn pro závěrečné vyhodnocení obou soutěží.
Na soutěž bude OORM pozvána náměstkyně starosty pro úsek mládeže SH ČMS
Monika Němečková.
OSH si organizačně zajišťuje a na soutěž v rámci 45. výročí založení Hry Plamen zve
pamětníky soutěže, či její účastníky kteří v ní dosáhli významných úspěchů.
b) Různé: OORM zhodnotila okresní soutěží mládeže. Vyslovuje poděkování
pořadatelům z SDH Ráječko, kteří se organizačně soutěží zhostili na tradičně vysoké
úrovni.
OORM se ohrazuje proti zápisu z jednání VV OSH, kde se objevuje formulace, že
sankce za neodebranou stravu VV OSH určil „na základě žádosti OORM“. Toto se
nezakládá na pravdě, požadavek vzešel za strany VV OSH po podzimním kole.
Vedoucí OORM na tuto skutečnost při schvalování zápisu z jednání VV OSH
upozornil OSH e-mailem, přesto toto nepravdivé tvrzení v zápise zůstalo.
Toto opatření se nicméně osvědčilo, většina vedoucích dodržela nutnost odhlášení
soutěžících při neúčasti soutěžících a neodebrané stravy zůstalo malé množství.
Organizace zahájení nového ročníku - podzimního kola se opět ujme SDH Velké
Opatovice.
Zapsal:

Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští řádné jednání OORM 5. června 2017 v Blansku

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 5.6.2017
Zahájení: 17.00
Ukončení: 20:15
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Sedláček, Janíček, Tesařová, Veselý,
Habala, Ryza, Hajný, Dvořáček
Omluveni: Neúčast: a) Krajská kola: Projednán stav příprav na krajské kola Plamen a dorost. Několik
hodin před uzávěrkou přihlášek ještě nebyla doručena část přihlášek soutěžících,
rozpis rozhodčích zaslala jen dvě OSH. Uzávěrka přihlášek nebude posunuta, i s
ohledem na zajištění stravy. Chybějící rozhodčí budou doplněni rozhodčími z našeho
okresu. Jinak jsou krajská kola z naší strany připravena a případné obtíže se budou
řešit průběžně.
b) Poznatky z jarních částí soutěží, kroniky. OORM projednala systém hodnocení
kronik kolektivů MH. Lze konstatovat, že většina kolektivů kroniku v nějaké formě
vede, vůbec kroniku nepředložilo jen málo kolektivů. Úroveň kronik je ale zcela
rozdílná, od pečlivých písemných zápisů po předložení elektronické kroniky v
podobě jednotlivých souborů s fotografiemi, bez jakéhokoliv zápisu a popisu. Pro
další ročníky bude hodnocení kronik vycházet z Učebních textů pro vedoucí MH,
které by měl každý vedoucí znát a kde je popsáno co by měl každý zápis a kronika
obśahovat. Toto bude též upřesněno v OZ nového ročníku, ale již nyní dáváme
vedoucím formou přílohy tohoto zápisu návod vycházející z Učebních textů, aby se
mohli vedoucí připravit.
c) Zahájení nového ročníku hry Plamen a dorost. Byl stanoven předběžný termín
konání, a to na sobotu 7. října, upřesnění v září po dohodě s pořadatelem. Upřesnění
zápisu z mimořádného jednání 23.5. - SDH Velké Opatovice projevil zájem o
pořádání, pořadatele určí VV OSH z přihlášených zájemců.
d) Školení vedoucích MH. Školení vedoucích MH a obnova kvalifikace se uskuteční
v sobotu 4. listopadu v Bořitově. OZ bude vydáno v září.
e) Soustředění dorostu. Je předběžně plánováno na termín 25.10. odpoledne –
29.10. dopoledne. Uskuteční se za předpokladu, že se podaří zajistit lektory a
financování. Termín přihlašování a podrobnosti budou upřesněny v OZ, které bude
zveřejněno na stránkách OORM v letních měsících.
Zapsal:

Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

Příští řádné jednání OORM 4. září 2017 v Blansku (změna plánovaného termínu)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 4.9.2017
Zahájení: 18.00
Ukončení: 19:,45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Dvořáček, Janíček, Tesařová, Veselý,
Omluveni: Ryza, Sedláček, Hajný
Neúčast: Habala
Host: Hubený
jednáno o:
a) Zhodnocení krajského kola Plamen a dorost. Poprvé se krajská kola konala v
jeden víkend na jednom místě. Tento model, praktikovaný na našem okrese u jarních
kol již léta, se osvědčil i na krajském kole. Ze strany OORM a OSH Blansko krajská
kola proběhla na vysoké úrovni a žádné větší problémy či protesty jsme
nezaznamenali. Ovšem z pořadatelského hlediska je tento systém to pro pořádající
velký zápřah a budoucím pořádajícím není co závidět.
Jako negativum OORM vidí neúčast vyšších funkcionářů OSH či KSH na vyhlášení
výsledků krajské soutěže, čehož si všimly i zúčastněné kolektivy..Taktéž nákladné
zajištění teplého oběda, jakožto požadavek KORM se jeví jako nadbytečné, protože
mnoho sportovců z kolektivů si stravu uprostřed soutěže nevyzvedlo a jídlo zbylo.
KORM též nezajistila dodání slíbených překážek a jednotných stříkaček, což
zkomplikovalo páteční přípravy a bylo nutné jejich dodání řešit naší OORM i za
výpomoci jiných okresů.
Vedoucí OORM vyslovuje poděkování všem členům OORM, kteří se podíleli na
pořádání a zajištění soutěže, a to zejména Tereze Tesařové a Martinu Janíčkovi.
OORM též děkuje za spolupráci kanceláři OSH. Dle informace Vedoucího kanceláře
skončilo pro OSH pořádání krajského kola finanční ztrátou, jejíž výše je přijatelná.
b) OZ: OORM projednala a schválila OZ nového ročníku hry Plamen a soutěže
dorostu, kde jsme se snažili upřesnit systém hodnocení celoroční činnosti.
c) OZ: OORM projednal a schválila OZ zahájení nového ročníku Hry Plamen a
soutěže dorostu, které se uskuteční 7. října ve Velkých Opatovicích. Přihlašování
pouze elektronicky na webovém formuláři, při neúčasti je nutné odhlášení – jinak se
kolektiv vystavuje nebezpečí pokuty za neodebranou stravu (usnesení VV OSH z jara
t.r.).
d) OZ: OORM projednala pořádání soustředění dorostu, kapacita je naplněna – na
volná místa která nebsadili dorostenci/ky našeho okresu byli přijati zájemci z jiných
okresů. Platby za soustředění jsou přijímány striktně v podobě dle vydaného OZ,
jinak je nelze identifikovat a nebudou akceptovány. Potom se přihlášení nebudou
moci soutředění zúčastnit!!!

e) OZ: OORM projednala a schválila OZ školení vedoucích mládeže, které se koná 4.
listopadu v Bořitově, rozvrh školených okruhů a obsazení lektorů. Přihlašování pouze
elektronicky na webovém formuláři. Na školení bude možné zakoupit Směrnice
Plamen i dorost ( v případě zájmu o více kusů prosíme o předběžnou objednávku na
OSH, aby bylo možné zajistit dodávku) a také pamětní odznak k 45. výročí založení
Hry Plamen.
f) Dotace MTZ. Ačkoliv bylo kanceláří SH ČMS slíbeno vydání Metodického
pokynu k čerpání dotací do konce srpna, do dnešního jednání OORM se tak nestalo.
Jakmile jej obdržíme, bude zveřejněno na stránkách OORM a OSH a začne příjímání
žádostí o přidělení dotace. Po ukončení přijímání žádostí budou tyto zkontrolovány,
zda odpovídají Pokynu. Pokud výše požadovaných dotací ze strany SDH překročí
výši přidělených prostředků, dojde k pokrácení požadovaných prostředků u
jednotlivých žádostí - a to o stejné procento u všech žádostí tak, aby se vyrovnaly
požadavky s přidělenými dotacemi. Žadatelé budou o výši přidělených prostředků
informováni.
Upozorňujeme, že na zaslání žádostí, jejich vyhodnocení a vyúčtování bude jen
velice krátký čas, což bude vyžadovat součinnost všech zúčastněných a rychlou
odezvu. Tato situace je zapříčiněna jarní dotační aférou na Ministerstu školství,
nikoliv SH ČMS, OSH či OORM.
Zapsal:
Příští řádné jednání OORM 13.listopadu 2017

Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 13.11.2017
Zahájení: 17:30
Ukončení: 19:45
Účast: Ondráček, Nejezchlebová, Janíček, Tesařová, Sedláček, Habala
Omluveni: Hajný, Dvořáček, Veselý
Neúčast: Ryza
jednáno o:
a) Zpráva z jednání KORM a VV OSH. KORM se sešla 26.9. v Petrově (HO),
zhodnotila průběh krajských kol dorostu a Plamen. Průběh byl hodnocen kladně, ze
strany KORM se negativně a pro poučení do dalších ročníků jeví zdlouhavá prezence
u dorostu z důvodu množství jednotlivců, dále průběh dispciplíny PÚ CTIF kde
docházelo k diskusím o rozhodnutí RD a natáčení rozhodování rozhodčích (tento
zákaz je přímo ve Směrnicích). Z naší strany pořadatele jsme se potýkali s
nedostavením se členů tech. čety v neděli a tedy chyběla i cisterna – zachránil SDH
Ráječko promptním poskytnutím členů i techniky. Sborům podílejícím se na pořádání
krajských kol bylo na Shromáždění představitelů sborů 11. listopadu ve Vanovicích
předáno poděkování OORM.
Dále bylo hodnoceno pořádání akce Záchranáři dětem na Výstavišti v Brně, i přes
krátký čas na přípravu byla akce úspěšná, pavilonem Z prošlo cca 8 tisíc dětí.
Negativy byly špatná organizace stravování a zcela nevhodný termín kolem dětského
dne, kdy má mnoho sborů svoje akce a je tak problém takovéto velké akce
organizačně pokrýt.
Předběžně bylo projednána možnost opakování loňského úspěšného společného
krajského jednání členů jednotlivých OORM, možný termín únor 2018 Vápenky(HO)
b) Plán práce a rozpočet. OORM projednala a schválila Plán práce OORM na rok
2018. Plán čerpání finančních prostředků OSH na úsek mládeže a činnost MH
OORM schválila korenspodenčně, z důvodu požavku OSH na jeho předložení do
7.listopadu a zaslala jej v tomto termínu na OSH.

c) Zahájení nového ročníku soutěží. OORM zhodnotila průběh zahájení nového
ročníku soutěží Plamen a dorostu ve Velkých Opatovicích. Soutěže proběhly díky
úsilí pořadatelského SDH bez problémů.
Negativně hodnocen průběh disciplíny Štafeta pož. dvojic, z důvodu dlouhého
čekání. Na disciplíně nedocházelo k žádným prostojům, probíhala od začátku bez
přerušení. Problémem bylo shánění družstev, které se odevzdáním start. průkazu
přihlásily k plnění disciplíny a poté se ke startu nedostavily, byly tak posouvány na
konec pořadí. Také mnoho vedoucích nepochopilo, že dle OZ jdou oba pokusy
jednoho družstva na št. dvojic zároveň - tedy i když mají na ZPV dva pokusy (dvě
hlídky a dva startovní průkazy) tak na dvojicích odevzdávají jen jeden start. průkaz a
obě jejich „hlídky ze ZPV“ startují zároveň. Čekalo se tedy občas na druhou pětici
soutěžících, nebo byl na start volán kolektiv, který již měl pokus za sebou a odevzdal
do pořadí i druhý startovní průkaz – což bylo zjištěno dodatečně porovnáním s
výsledky ze start. listiny. Hodnocení výkonu rozhodčích nepřísluší OORM, odevzdán
byl jen jeden protest proti výroku rozhodčích – vyřešen u odvolací komise.
OORM vyzývá zájemce o pořádání okresních soutěží Plamen a dorost na jaře i na
podzim, nechť se písemně přihlásí do 31.1.2018 na OSH nebo e-mailu OORM.
d) Školení rozhodčích. OORM pořádá dvoudenní školení nových zájemců pro
získání kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže II.Ks. Předběžně je termín pátek 9.3. od
16 do 20 hod a sobota 10.3. od 8 hodin. Místo konání bude určeno podle počtu
zájemců na příštím jednání OORM. Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na adrese
OORM do 31.1.2018, s uvedením jména, příjmení a svého SDH. Upozorňujeme na
nutnost důkladné přípravy samostudiem, a to včetně pravidel soutěže dorostu!!
e) Školení vedoucích. Školení vedoucích MH proběhlo úspěšně 4.11. v Bořitově, s
účastí přes 90 vedoucích. Nově kvalifikaci získalo 21 zájemců a 5 si kvalifikaci
zvýšilo ze III. na II.Ks. Školení se více věnovalo volnočasovým aktivitám a vedení
zápisů v kronikách kolektivů MH. V příštím roce bude pro nové zájemce o
kvalifikaci školení plánováno jako dvoudenní.
f) OLM. V sobotu 18.11. bude zakončen 7. ročník OLM v Drnovicích.
OORM schválila průběh ročníku následujícího, již osmého. Přihlašování soutěží do
seriálu OLM bude probíhat do 31.1.2018 23:59 hodin pomocí webového formuláře
na adrese https://goo.gl/forms/MAO5Y3lo2WzRAe713 . Toto přihlášení bude konečné,
žádná mezitabulka nebude vydávána a tato konečná tabulka soutěží bude schválena
na jednání OORM počátkem února. Pokud se sejdou dvě soutěže na stejný čas, budou
si vedoucí muset vybrat. Lze při plánování soutěží využít neoficiální přehlednou
tabulku všech soutěží na okr. Blansko, odkaz je uveden na stránkách OORM.
Samozřejmě je v nutných odůvodněných případech a na základě žádosti pořádajícího

SDH změna v tabulce možná i v průběhu ročníku. Zdůrazňujeme nutnost mít soutěž
zařazenu v Plánu práce SDH, který dle Stanov schvaluje Valná hromada SDH.
OORM též projednala a schválila pravidla soutěží OLM v následujícím ročníku. Po
letech se již pravidla ustálila a není nutné je výrazně upravovat. Velmi se zkvalitnila
práce pořadatelů, a proto je možné po zrušení delegátů zrušit i hodnocení soutěží
vedoucími, kteří z velké většiny ani o hodnocení neměli zájem a formuláře na
soutěžích nevyplňovali. Další změnou pro pořadatele je zavedení povinného zasílání
OZ soutěží a jejich výsledků na OORM pouze ve formátu Pdf, a to z důvodu toho že
se užívá mnoho různých programů a vzniká problém s otevřením souborů, případně
jejich převáděním do formátu který lze zveřejnit na stránkách OORM.
Zapsal:
Příští řádné jednání OORM 5. února 2018

Jaroslav Ondráček, vedoucí OORM

