
Zápis z jednání OORM Trutnov 2. 4. 2019 
 
Přítomni: Julie Burdychová, Dana Čápová, Miroslava Zubričanová, 
Pavel Borůvka, Martina Machačová, Jaroslav Huňát, Jaroslav 
Jiřička, Karel Petr 
Omluveni: Lenka Csicsó, Jan Říha, Pavel Erban, Bohuslava 
Hrdinová, Zlata Stránská, Vojtěch Suchý 
Host: Stanislava Kubíčková 
 
Program: 

1. Hodnocení školení rozhodčích a seznámení se směrnicí pro 
vedoucí 

2. Hodnocení uzlovky okresu Trutnov 
3. OZ memoriál Ivany Valnohové 
4. OZ šedesátky Vlčice 
5. OZ Dorostu 
6. Brigáda Úpice 
7. Informace o průběhu příprav krajského kola 
8. Různé 

a) Dopis od Lenky Csicsó 
b) Žádost SDH Hostinné 

 
1. Školení bylo kvitováno jako úspěšné. Děkujeme lektorům za 

účast . 
2. Uzlovka proběhla bez závad. Výsledky vyvěšeny na webu 

OSH TU. OORM děkuje pořadatelům za přípravu. 
3. OZ memoriálu Ivany Valnohové je již k dispozici. Součástí OZ 

není pravidlo pro přípravku. Připomenutí pro vedoucí – 
kategorie Přípravka bude probíhat dle pravidel poháru 
OORM kategorie Přípravka, které je na webu, což platí pro 
všechny soutěže poháru v šedesátkování. 
SDH Malé Svatoňovice žádá o zapůjčení bariér. OORM 
souhlasí. 

4. OZ Vlčice je k dispozici. SDH Vlčice žádá o zapůjčení 
překážek. OORM souhlasí za domluvených podmínek. 

5. OZ Dorostu je zveřejněno. Uzávěrka přihlášek 5. 4. 2019. 
Kontrola trati 10. 4. 2019 v 17,30 – 18,00. 



6. Brigáda Úpice. Zatím není znám postoj technických služeb 
Úpice po předchozí dohodě se starostou města. Brigáda bude 
včas avizovaná. 

7. Krajské kolo. OORM navrhuje jako velitele soutěže Františka 
Podolníka, hlavní rozhodčí Borůvka Pavel, rozhodčí 
nominovaní za OSH Trutnov Huňát Jaroslav st., Hepnar Petr 
st., Hepnar Petr ml., Seman Ondřej, Karel Petr, Burdychová 
Julie. S ostatními se počítá jako se zálohou a doufáme, že 
všichni věci znalí budou součástí pracovního týmu. Krajské 
kolo proběhne v Trutnově a Malých Svatoňovicích. 

8. a) OORM obdržela dopis od Lenky Csicsó, která žádá 
z osobních, rodinných důvodů nemůže dál pokračovat a plně 
se zapojovat do práce OORM o uvolnění z rady mládeže. 
OORM chápe důvody a Lence děkuje za její postoj k práci 
v radě i s mládeží. Přejeme hodně sil a pozitivního myšlení 
do dalších let. 
b) SDH Hostinné poslalo žádost: 

Dobrý den,  
prosím o udělení vyjímky pro Moniku Šmídovou nar. 6.5.2003 z neúčasti na ZPV s možností 
postupu z okresního kola do vyššího kola v soutěži jednotlivců. Důvod neúčasti je hospitalizace v 
nemocnici. Ze ZPV počítam s posledním místem do bodového hodnocení do druhé části okresního 
kola. 
Za kladné vyřízení předem děkuji. 
Monika Šmídová – vedoucí 
 

OORM chápe zdravotní problém, ale i přesto se musí i 
k tomuto problému postavit spravedlivě pro všechny 
účastníky dorostu. Po vyčerpávající diskusi se rada shodla 
takto: 

               Odpověď OORM Trutnov: ZPV okresu Trutnov je 
postupovou soutěží, která má svá celorepubliková pravidla, proto 
OORM Trutnov tuto výjimku neuděluje. 
 OORM TU dá na vědomí VV OSH TU. 
Monice přejeme brzké uzdravení. 
 
Za OORM Trutnov vedoucí rady Burdychová Julie 
Ověřil: Borůvka Pavel 

 
 

 


