
Zápis z jednání OORM 15.2.2022 

 

Přítomni: Julie Burdychová (oline), Pavel Borůvka, Bohuslava Hrdinová, Dana Čápová, Ctirad Řídil, 
Miroslava Zubričanová, Jaroslav Jiřička, 

Omluveni:  Veronika Borůvková, Martina Machačová, Zlata Stránská, Vojtěch Suchý, Ladislava 
Šedivá, Jan Říha, Karel Petr 

Neomluveni: Stanislava Kubíčková 

Hosté: Pavel Erban 

Zapisovatelka: Bohuslava Hrdinová 
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Zubričanová, Ctirad Řídil 
 
Program: 

 
1. Kontrola zápisu z minulého jednání 
2. Registrační listy kolektivů – kontrola průkazů a nové průkazy 
3. PO očima dětí 
4. Školení rozhodčích 
5. Uzlovka 26. 3. 2022 
6. Porada vedoucích 19. 3. 2022 
7. Různé  

a) MČR Plamen 
b) Kurzy vyhlášené ÚORM 
c) Stěhování překážek 
d) Tábor OSH Trutnov 
e) LŠI 
f) OK dorost 

 
1) Kontrolou zápisu z jednání OORM ze dne 11.1.2022 bylo zjištěno, že body byly splněny a 

dodrženy. 

2) Registrační listy kolektivů MH byly odevzdány a zkontrolovány… kolektiv, který neodevzdal, byl 
upozorněn. 

Pokud by mělo SDH zájem dostávat informace týkající se mládeže na někoho jiného než je hlavní 
vedoucí zapsaný na RL, je nutné toto sdělit a domluvit se s kanceláří OSH.  

Upozorňujeme , že je nutné provést kontrolu členské základny MH vč. rejstříku sportovců a 
případné rozdíly konzultovat s kanceláří OSH. 

3) Probíhá soutěž PO očima dětí. Veškeré informace včetně termínu předání prací (do 11.3.2022) 
jsou zveřejněna na stránkách OSH a budou znovu rozeslány do SDH pracujících s mládeží – 
zajistí kancelář OSH. 

4) Školení rozhodčích proběhne 5.3.2022 v Arnultovicích pro stávají rozhodčí a nové žadatele. 

Prezence od 8,30 hod. 

Začátek v 9 hod. 

      Vedoucí OORM vytvoří pozvánku, která bude prostřednictvím kanceláře OSH rozeslána do SDH. 



5) OK Uzlovky 26.3.2022 v Radvanicích. 

OZ vč. návratky vytvoří B. Hrdinová a pošle do kanceláře OSH, která jej rozešle do SDH. 

Časomíru  a materiál dodá pořadatel 

Rozhodčí:  kategorie mladší            Pavel Erban 

   kategorie starší Jaroslav Huňát 

   kategorie dorost Petr Hepnar st. 

Odměny vč. diplomů zajistí kancelář OSH. 

6) 19.3.2022 proběhne v Radvanicích porada stávajících vedoucích kolektivů MH a dorostu 
zapsaných na RL ohledně způsobu konání OK MH a ostatních důležitých informací. 

Vedoucí OORM vytvoří pozvánku, která bude prostřednictvím kanceláře OSH rozeslána do SDH. 

Školení stávajících vedoucích kolektivů a nových žadatelů včetně zkoušky proběhne v listopadu 
letošního roku. 

7) V letošním roce je pořadatelem MR ve hře Plamen Královéhradecký kraj. Do sborů byla rozeslána 
výzva( dotazník) pro zájemce o pomoc s organizací. Dobrovolníci do 10.3.2022 je nutné vyplnit.  

ÚORM vyhlásila kurzy pro „mládežníky“. Seznam byl kanceláří rozeslán do SDH. 

Kancelář byla požádána o zaslání žádosti do Bílých Poličan a na KSH KHK o zapůjčení 2x PS 12           
na OK Plamen       

Ze stadionu v Trutnově je nutné přestěhovat překážky a plechové garáže ..o náhradním prostoru 
se  jedná  s SDH Dubenec a Radvanice. SDH budou požádány o pomoc při stěhování. 

Letní tábor 17. – 30.7.2022 v Bílých Poličanech, poplatek na rok 2022 činí 4800 Kč /os.. 
Podrobnosti včetně přihlášek jsou zveřejněny na stránkách OSH. 

LŠI proběhne 30.7. – 13.8.2022 v Malých Svatoňovicích. Zájemci ,hlaste se co nejdříve. 

OK dorostu proběhne 7.5.2022 v Jaroměři. OZ bude vytvořeno a rozesláno. 

Po vzájemné dohodě bude členům OORM, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit osobně jednání, 
bude umožněno online připojení po předchozí dohodě. Preferována je však vždy osobní účast. 

Okrsek č.1 by si měl zvolit, pokud má zájem, nového zástupce do OORM. Stávající -  Stanislava 
Kubíčková se jednání OORM dlouhodobě neúčastní. Bude předneseno i na březnovém jednání 
VV OSH TU. 

  

      Příští zasedání OORM 1.3.2022 v kanceláři OSH. 

 

 

 



  

 

    

       

    

 

 


