
Zápis OORM konané dne 9.6.2015 
 
 

 
Přítomni:  Julie Burdychová, Jaroslav Huňát, Pavel Borůvka, Jan Dresler, Zlata Stránská, 
Miroslava Zubričanová, Pavel Erban , Bohuslava Hrdinová, Petr Jákl, Izabela Imrišková, 
Vojtěch Suchý 
 
Omluveni: Jan Říha, Lenka Csicso 
 
Host: Petr Hepnar 
 
Program: 
 
1) Zhodnocení OK Plamen 
2) KK Plamen - rozhodčí 
3) Různé 
 
 

1) Zhodnocení OK Plamen konaného 6.6.2015 
Vedoucí OORM všem poděkovala za přípravu stadionu před OK , rozhodčím   
dobrovolníkům,technické četě z řad vedoucích a ostatních .( vysloven návrh, aby byla 
stálá technická četa, aby se předešlo problémům – bude se na tom pracovat), 
Technickou četu měl zajistit okrsek č. 3 jak přislíbil starosta okrsku p.Jansa z SDH 
Havlovice. 
Dále poukázala na malou účast sborů pracujících s dětmi na OK – bude přihlédnuto 
při rozdělování dotací, dotaci dostanou jen ty sbory , které se zúčastnily obou částí 
okresních kol . Chaotická organizace – spěchalo se, a na místě bylo rozhodnuto 
z důvodů malé účasti kolektivů MH, že se dvoudenní závody „smrsknou“ na jeden den 
a z toho plynuly problémy – pro příště takové rozhodnutí NEDĚLAT!!!, pokud ano, 
tak předem dle OZ a ne až na OK. Problémem se staly jednotné stroje, které 
„nevydržely nápor“. Stroje nebyly dostatečně připravené od dodavatele opravy. 
(1.stroj vadné zapalování 2.stroj vadné těsnění hlavy) Z toho plyne ponaučení  – stroje 
opravit ( na VV padne návrh OORM  ½ z dotace na letní tábor investovat do strojů a 
opravit je tak, aby byly provozuschopné .O stroje by se měl starat tým lidí, kteří tomu 
rozumí a budou stroje udržovat v chodu.  
Sbory by měly mít řádně proškoleného strojníka, aby dokázal stroj bezpečně 
zvládnouti při nepodařeném pokusu a nebyl nutný zásah zodpovědného dospělého 
strojníka (kategorie starší). Další připomínkou byly opravy a úpravy výsledkových 
listin bez vědomí rozhodčího disciplíny. Nutné dodržovat postup, jak bylo zvykem – 
rozhodčí disciplíny předá výsledky ke zpracování na PC a poté opět zkontroluje a 
podepíše!!!!  
OK Plamen se vždy účastní kompletní 9 členné družstvo ve všech disciplínách – při 
prezenci budou kontrolovány průkazky, jako u „60“ tzn. fyzicky.Toto si někteří 
vedoucí MH neuvědomují!! 
OORM se usnesla udržet a využívat i nadále  stadion v Úpici a materiál, který patří 
mládeži( dle inv.seznamu) bude kompletně uskladněn v prostorách k tomu určených. 
Pokud si někdo něco vypůjčí, opět to tam vrátí – je o tom vedena evidence.To platí i 



pro OK dospělých,kteří materiál zapůjčený od MH ze skladu v Úpici nevrátily a bylo 
nutné ho přivézt na vlastní náklady. 
OORM odhlasovala zakoupení krycí plachty na překážku domeček. Zajistí P.Borůvka 
Další připomínkou některých členů OORM byl nesouhlas s anulací výsledků 
disciplíny PÚ –  kategorie starší – nebyl důvod – dle pravidel bylo dokončeno  
kompletně 1. kolo a výsledky měly být započteny. 
Z toho plyne, že máme pro příští ročník, co napravovat, aby nedocházelo k podobným 
problémům.   
 
 
 
 

2) 20. – 21. KK Plamen Týniště nad Orlicí, Bystré v Orlických Horách 
Platí  tak,  jak je uvedeno v zápise z minulé porady. 
  
 

3) Různé 
      OK PS  a dorostu  – byl problém se zajištění technické čety. 

Nikdy nepořádat společně PS a DOROST!!! 
 
Provést řádnou inventarizaci materiálu a materiál umístit tam, kde dle inv. má být, aby se 
dalo kontrolovat a byl přehled. 
 
Pohárové soutěže   - účast – členové družstva v OZ – nějaký problém – řešit ihned při 
prezenci. 
 
Zlata Stránská podala návrh vytvořit 6.kategorii v „60“ – pro handicapované děti, budou 
mít stejné podmínky jako přípravka. Zkušebně proběhne na „60“ v Hostinném 23.8.2015. 

 
 
Zapsala: Bohuslava Hrdinová 
Ověřil:   Pavel Borůvka 
 
 
 
 
 
     
 
    
       
 
 


