
Zápis z OORM v Klokočné ze dne 30.6.2022 

Přítomni:  Tomečková, Tomeček, Kopecký, Šťastný, Hruša, Šafránek, Pokorná J., Čížková, 

Šourek  

Omluveni:  Blažková, Pokorná H., Kohout, Löblová, Kubát, Dušek¸ Šafránek - Vaněčková 

Hosté:   Knapová, Nováková, Novák, Hofmanová 

 

Program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu 

2) Hodnocení krajské soutěž 

3) Příprava ZPV 

4) Příprava Poháru starosty OSH 

5) Školení vedoucích mládeže  

6) Diskuze 

 

1) Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Václav Šťastný a Stanislav Kopecký. 

 

2) Hodnocení krajské soutěže  

− Poděkování od vedoucího rady za pomoc a přípravy krajského kola 

− Kladné hodnocení od starostky SH ČMS 

− Dořešit vysílačky nejen pro na krajskou soutěž, ale i pro okresní  

 

3) Příprava ZPV za přítomnosti hostů a pořádajícího sboru SDH Klokočná 

− Termín ZPV 1.10.2022 v Klokočné 

− Zajistit trasy pro jednotlivé kategorie – SDH Klokočná 

− Zdravotní služba – p.Tomeček (Martin Vyskočil) 

− Občerstvení pro děti – čaj, bagety, párek v rohlíku – Hanka a Jitka Pokorná 

− Občerstvení na prodej si zajistí SDH Klokočná, v případě že nebudou schopni, zajistí 

pan Tomeček 

− Občerstvení pro rozhodčí a TČ  

− Hlavní rozhodčí: Milan Šafránek 

− Připravit OZ a poslat ke schválení do OORM -> do OZ pomocný rozhodčí 

− Zajistit TOYky (p. Kopecký) 

− Technické zabezpečení p. Tomeček 

− Do OZ upozornění na užší lano 

− V případě ocenění bude pouze hodnocena pouze 5ti-členná hlídka, nikoliv celý sbor 

v dané kategorii 

− Vysílačky? (p.Šafránek osloví okrsek č. 5 ohledně možného zapůjčení) 

− Fáborky (p. Tomečková) 

 

4) Příprava O pohár starosty OSH 

− 8.10.2022 u SDH Husinec – Řež, p. Tomeček osloví pana Brtnického a zkontroluje 

podmínky pro konání soutěže 

− Zdravotní služba – zařizuje SDH  

− Hlavní rozhodčí: Milan Šafránek  



− Ceny – poháry a medaile zajištěny, pro mladší na okrese autíčka PPL, pro přípravku 

medaile se zvířátky (na okrese), pro ostatní pytlík bonbonů 

− Kategorie: přípravka, mladší, starší, dorost  

− Věkové kategorie dle předešlého ročníku (2021/2022), žádný závodník nepoběží ve 

dvou kategoriích 

− Do OZ vlastní proudnice, bude probíhat přejímka materiálu 

− Terče pro přípravku jsou zajištěny 

 

5) Školení vedoucích mládeže  

− Ověřit možnost konání na Přední Labské – p. Tomeček (p. Bílá) 

− Školení vedoucích mládeže, nelze vynechat z důvodu nových pravidel pro Plamen a 

dorost 

− Jedna z možností rozdělit VM na dvě poloviny a odškolit každou skupinu v jeden den 

− Dotace z MŠMT 35.000,- Kč, nutná úhrada i členy OORM 

 

6) Diskuze 

− P. Šindelářová zajistí objednání nových směrnic (100 a 100 ks) 

− P. Šafránek – možnost vleku na překážky ( cena cca 25.000,- Kč) – jedná se o plaťák, 

musí schválit VV 

− P. Tomeček – seznámení s výsledky 60m s překážkami. Na krajskou soutěž do 

Rakovníka postupují všichni zúčastnění ze sborů Struhařov a Turkovice. 

 

Další OORM 7.9.2022 v 17,00h v Klokočné. 

Skončeno 18,50h 

Zapsala  

Tomečková 

 

 

 

 

 

 


