
Zasedání OORM OSH Brno – venkov, 
konané dne 7. září 2015

v zasedací místnosti OSH, Zubatého 1, Brno v 16 hodin

Přítomni:  Pejřil Petr, Flodrová Jitka, Herman Jan, Machanec Zbyněk, Ostřížek František, Ryšavá Marie,
Zapulová Hana, Weis Milan, Zbořilová Veronika, Štelclová Jana

1. Kritika organizace krajského kola dorostu konaného 20. 6. 2015 ve Vyškově – bude přednesena na
krajské radě. 

2. Předpokládaná místa konání krajských kol v roce 2016: 
Plamen – okres Hodonín
Dorost – okres Břeclav

3. OZ ZPV Hostěnice – rozdělení věkových kategorií – přípravka – nejstarší ročník 2009.
-poháry – pro družstva přípravka, mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci

- jednotlivci – medaile, nebude se dělit na podkategorie mladší, střední a starší.
- pro všechny účastníky tatranka, vítězům i něco malého k tomu.

- strava – bulka se sekanou (do 40,- Kč za porci), čaj 
- úprava směrnic pro kategorii  přípravka – udělování trestných bodů – opravené budou
rozeslány SDH.

4. 10 – 11. 10. 2015 – dvoudenní školení vedoucích mládeže v Těšanech.
Sobota – příjezd 8:30

   zahájení 9:00
   předp. konec 18:00

Neděle – příjezd 8:30
   zahájení 9:00
   předp. konec 16:00

školení  bude zaměřeno na  základy práce  s  MH základy (psychologie,  pedagogika,  legislativa,
směrnice, celoroční činnost), noví uchazeči a zvyšování kvalifikace píší testy
všichni zúčastnění – povinně absolvují zdravovědu a přednášku o SPU,
návratka do 30. 9. 

            Upozornění: kapacita sálu pro školení je max. 50 míst, z tohoto důvodu rozhoduje datum doručení
            návratky. Registrace bude uchazeči potvrzena nebo zamítnuta.

5. Dotace  volnočasových  aktivit  –  celkem  14 000,-  Kč  –  žádat  mohou  jen  sbory,  které  vedou
podvojné účetnictví. Žádat lze na OSH do 15. 10. 2015.

6. Diskuse – Zb. Machanec – jak poděkovat dorostenci Jiřímu Přikrylovi (SDH Kuřim) za vynikající 
reprezentaci na MČR v Praze – bude předneseno na VV, 
dále – rozhodčí na MČR – kritika nesprávných rozhodnutí

- M. Weis – prosí o vytvoření seznamu rozhodčích v okrese

Zapsala Marie Ryšavá


