
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO 

Zápis z jednání OORM Blansko, konané v Blansku dne 12. 3. 2020 

Zahájení: 16.30 

Ukončení: 18:30 

Účast: Chlupová, Janíček, Nečesaný, Přichystal, Tesařová 

Omluveni: Veselý 

Neúčast: 

Host: Ondráček 

Jednáno o: 

a) vedoucí předchozí OORM Jaroslav Ondráček zahájil jednání a informoval přítomné  

o množství práce, které členové rady mají. Poděkoval jim za jejich zájem o tuto činnost. 

Zmínil se také o předání veškerých materiálů pro nového vedoucího rady po jeho 

zvolení a odsouhlasení VV. 

 

b) OORM si ze svého středu zvolila vedoucího OORM Blansko, a to veřejným hlasování. 

Vedoucím OORM Blansko byla na následující období zvolena Tesařová Tereza  

a OORM žádá VV OSH o její jmenování. 

 

c) podstatná část jednání se zabývala vyhlášením nouzového stavu a s tím související 

dopad na činnost s mládeží včetně soutěží a veškerých akcí. Školení rozhodčích 

mládeže je přesunuto na neurčito. Nový termín bude vypsán na základě situace  

a vládních nařízeních. 

V souvislosti s výše uvedenou situací se rada dále dohodla na následujícím: 

- soutěže zapojené do seriálu OLM a OLD jsou pozastaveny a organizátoři nemají 

momentálně povinnost 14 dní před konáním soutěže poslat organizační 

zabezpečení. 

- doporučení všem kolektivům k pozastavení tréninků a schůzek nebo omezení počtu 

dětí na jednotlivých setkání (např. rozdělení do více dnů po menších skupinkách). 

 

d) byla projednána žádost SDH Ostrov o změnu termínu soutěže z důvodů zajištění místa. 

Rada souhlasí s přesunem soutěže z 29. 8. 2020 na 6. 9. 2020.  

 

e) Lucie Chlupová byla pověřena zadáváním výsledků ze soutěží do google tabulek.  

 

f) rada apeluje na kolektivy, aby v případě, že budou mít fotky a videa ze soutěží, tak je 

poskytnuly radě. Nejlépe zasláním odkazu na materiál nahraný na webové úložiště dat. 

Tento získaný materiál bude použit při vyhlášení výsledků OLM/OLD 

 

 

 



g) je očekávání vyhlášení dotací na tábory, veškeré informace budou vyvěšeny na webu 

OORM včetně potřebných formulářů a termínů. 

 

Zapsala: Tereza Tesařová 

Příští jednání OORM je naplánováno na 22. 4. 2020, uskuteční se pouze v případě, že to 

nouzový stav dovolí, jinak vše podstatné bude řešeno distančně přes e-maily.  


