
Zápis z jednání OORM OSH-PV ze dne 7. 9. 2022 

 

Místo konání: Klokočná 

 

Zapisovatel: Marcel Dušek 

 

Zahájení jednání: 17:00 hodin 

 

Předsedající: Vedoucí OORM Libor Tomeček 

 

Přítomni: Libor Tomeček, Zdenka Šindelářová, Nina Šafránek Vaněčková, Milan Šafránek, Marcel 

Dušek, Jan Kubát, Veronika Loblevá, Stanislav Kopecký, Dana Čížková, Hana Pokorná, Jitka 

Pokorná, Vojtěch Hrůša 

 

Omluveni: Karek Kohout, Klára Blažková, Jakub Šourek, Martina Tomečková, Václav Šťastný 

 

1. ZPVB 

 

Rada se sešla v 17 hodin na bývalem fotbalovém hřišti v obci Klokočná, spolu se zástupci SDH 

Klokočná. SDH Klokočná je pro letošní rok místem konání podzimní části, ZPVB. 

SDH měl připraveny návrhy tras pro tuto disciplínu. 

Rada i se zástupci SDH prošla připravené tratě pro závod, pro kontrolu terénu, kontrolu délky tratí a 

pro vytipování umístění jednotlivých kontrol. 

 

Trasa a umístění kontrol bylo vybráno a radou odsouhlaseno. 

 

Dokončení trasy, tedy umístění fáborků v barvách jednotlivých kategorií a doladění detailů 

proběhne den, před konáním závodu, tedy 30. 9. 2022 v Klokočné. 

Sraz na místě startu v 16:30 hodin. (Hřiště u Jurty) 

 

Tomečkovi: příprava fáborků, tisk startovních čísel, zajištění textilních startovních čísel 1-3 pro 

označení azimutu. 

 

Milan Šafránek: Zajištění vysílaček (5), další 4 od SDH Klokočná 

 

Občerstvení: Pro závodníky a rozhodčí bagety, počet po uzavření přihlášek. Dále pro rozhodčí a 

technickou četu (cca 30) zajistí SDH Klokočná. 

 

Spolu se zasláním startovní listiny na jednotlivá přihlášená SDH půjde také informace se změnou 

vyhlášení výsledků. Rada se dohodla nevyhlašovat výsledky během jarního kola. Ale vzhledem k 

samostatnosti soutěže přímo v den závodu. A to tak, že po doběhnutí jednotlivých kategorií. 

 

Konání ZPVB proběhne 1. 10. 2022 v Klokočné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Školení Přední Labská: 

 

Rada také jednala o školení na Přední Labské, které proběhne v termínu 4. - 6. 11. 2022. 

Toto školení schválil VV na svém posledním zasedání 1. 9. 2022. 

 

Bude ověřena kapacita ubytovacího zařízení – Nina Šafránek Vaněčková 

Předpoklad kapacity (cca 120 osob) 

Cena ubytování, včetně plné penze činí částku 1820,- KČ, z toho si účastníci budou na vlastní 

náklady hradit částku ve výši 1500,- KČ. 

Na výši tohoto příspěvku se rada shodla. Zbylá část ceny, do plné výše bude hrazena OSH. 

 

Podrobnosti, případná omezení pro přihlášení a další, bude rada probírat na následujícím jednání 

rady, případně elektronicky. 

 

Jednání je plánované jak pro vedoucí, tak rozhodčí. 

 

3. Dotace: 

O dotace projevily zájem tyto tři sbory a to SDH Úvaly, SDH Klokočná a SDH Třemblat. Jejich 

žádosti bylo vyhověno a sbory obdrží částku 6000,- Kč, kterou musí vyúčtovat okresnímu sdružení 

dle daných pravidel a to nejpozději do 20.10.2022. Toto vše budou řešit s pracovnicí okresní 

kanceláře paní Markétou Hruškovou.  

 

4. Další: 

 

Družstva z SDH Struhařov a SDH Turkovice se nominovala na MČR v závodu 60m překážek. 

 

 

Konec jednání OORM v 19:30 hodin 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Nina Šaránek Vaněčková 

 

Milan Šafránek 

 

 

 

Následující jednání rady se bude konat 4.10.2022 v Ohradní 26 od 17:00 hodin. 

 


