
Zápis z OORM v Praze, Ohradní 26, dne 4.10.2022 

Přítomni:  Tomečková, Tomeček, Kopecký, Čížková, Dušek, Kubát, Löblová, Šindelářová 

Omluveni:  Blažková, Pokorná H., Pokorná J., Štastný, Šafránek, Šafránek – Vaněčková, Hruša, 

Šourek, Šindelář, Kohout 

Zahájení:  17:00h 

Zapisovatel:  Martina Tomečková 

Předsedající:  Libor Tomeček 

Program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu 

2) Hodnocení ZPVB 

3) Příprava Poháru starosty OSH  

4) Informace z krajské rady mládeže 

5) Příprava Školení VM Přední Labská 

6) Diskuze 

 

1) Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Dana Čížková a Stanislav Kopecký. 

 

2) Hodnocení Závodu požárnické všestrannosti a brannosti  

− Na střelbě zacházení se vzduchovkami – bouchání hlavní o zem 

− Za ORM hodnocení kladně 

− Poslána omluva za chybné vyhodnocení kategorie dorci jednotlivci střední, nové 

vyhodnocení bude na poháru starosty OSH v Husinci Řeži -> jako odškodné bude pro 

poškozené závodníky zakoupena drobná cena 

− Prozatím nebylo provedeno vyúčtování za soutěž, nebyly ze strany SDH Klokočná 

dodány účetní doklady. 

− Strava pro děti bagety a koláčky byly sponzorským darem. 

− Starostka OSH pošle poděkování za pořádání soutěže 

−  

 

3) Příprava Poháru starosty OSH  

− Termín pohárovky 8.10.2022 

− Přihlášeno: 3x přípravka, 17x mladší, 12x starší 

− p. Tomeček v kontaktu s panem Brtnický, běhat se bude na hřišti 

− Ceny zakoupeny 

− Občerstvení zajištěno 

− Zdravotní služba: Martina Tomečková, Veronika Löblová 

− Sraz pro ORM 7,30h 

 

4) Informace z krajské rady mládeže 

− Poděkování a hodnocení krajské soutěže 

− Do roku 2025 by neměly probíhat na našem okrese žádné krajské soutěže 

− Směrnice k Závodu hasičské všestrannosti a brannosti prozatím nebudou k dispozici. 

− Probíhají kontroly čerpání dotací z MŠMT 

− k nově vydaným směrnicím jsou avizovány upřesnění výkladu. 

− Doporučení vystavit dětské občanské průkazy 

 



5) Příprava Příprava Školení VM Přední Labská 

− Termín 4.11. – 6.11.2022 

− Příprava OZ pro vedoucí mládeže a rozhodčí: 

• Nevratná záloha 1.500,- Kč je splatná do 22.10.2022 včetně návratek (do 

23:59) 

• Testy dle nových směrnic a učebních textů pro vedoucí mládeže 

• Před začátkem školení budou vždy k podpisu prezenční listiny. V případě 

neúčasti na přednáškách nebude periodika a školení uznána, bude požadována 

plná částka k úhradě a informace o nečinnosti v případě úhrady SDH 

oznámena sboru. 

• Příprava programu -> členové OORM si připraví jednotlivá témata  

• Informace k trenérským kurzům předat vedoucím 

• Podvečerní blok projekt pro vedoucí – téma „Náš trénink“ 

• Včlenit do školení téma přípavek 

Zdravověda – Veronika Löblová 

Přihlášky – Jitka a Hanka Pokorná 

Kroniky – Nina Šafránek – Vaněčková 

Psychologie dítěte – virtuální svět a sociální sítě - Milan Šafránek 

Ostatní témata budou přerozdělena po dodání směrnic pro děti a dorost včetně jejich upřesnění. 

 

6) Diskuze 

− P. Čížková – dotaz na uzlování pro přípravky 

Další OORM 4.11.2022 v Přední Labské. 

Skončeno 19,15h 

Zapsala  

Tomečková 

 

 

 

 

 

 


