
OORM 20.2.2018 
 
místo: kancelář OSH Nymburk 
přítomni: viz prezenční listina 
 
Program: 
1) ples OSH Nymburk 
2) odborky 
3) štafety 
4) různé 
 
 
1) ples OSH Nymburk se koná v sobotu 3.3.2018 v Libici nad Cidlinou. Sbory, které by 
chtěli věnovat dary do tomboli nechť je přinesou do kanceláře OSH a to do středy 28.2. 
2018 
 
2) Plnění odznaků odbornosti 
- 10.3.2018 v SOŠ v Poděbradech 
- registrace přes web zde: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UtLOlxnM_w0nv0ijdfV3BYh_7R1_ijfb2Zwcsxe
X5U/edit?usp=sharing 
- vámi vybraný čas napíšete Vojtovi na svarovsky.v@seznam.cz  a Vojta vás do tabulky zapíše. 
Uzávěrka přihlášek je 9.3. 2018 o půlnoci. 
- každý sbor max. 10 dětí, pokud máte juniory zapsat počet + nutné přinést seznam 
dětí s tím kdo co píše !!! 
- výpomoc při odborkách zajistí SDH Hořátev a Pepa Doležal,dva zkoušející by se ještě 
hodily-nabídněte a ozvěte se mi prosím. 
- sraz pro zkoušející je v 7.30 před SOŠ Poděbrady ( zemědělka) 
- sraz prvních družstev je v 7.50 
 
3) Štafety 
- SO 28.4.2018 mladší, přípravka 
- NE 29.4.2018 starší 
- trať bude připravena týden předem, možnost individuálních tréninků 
- do pracovní čety budou osloveny tyto sbory: Budiměřice, Byšičky, Hrubý Jeseník, 
Kostomlátky, Kounice.Na ostatní vyjde práce příště,nebojte se vystřídáme všechny 
sbory!!!!!! 
- každý sbor dodá jednoho pomocného rozhodčího na každý soutěžní den 
- k prezenci nutno přinést vytištěnou přihlášku s aktuálně soutěžícími dětmi + průkazky 
dětí, k presenci se dostaví celé družstvo  
- více info v OZ, které rozešleme 
- přihlášky pouze elektronicky zde: http://oormnymburk.wz.cz/ 
- uzávěrka přihlášek je 20.4.2018 o půlnoci 
 
4) Různé 
 
- nutné dodat co nejdříve fotky na nové průkazky !!! 
- kroniky odevzdávejte do 18.5.2018 ( na soutěžích, nebo je můžete nechat v 
kanceláři OSH) 
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NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ( 100,- Kč člen) A PŘÍSPĚVKY NA 
ÚDRŽBU MAŠIN ( 1000,- za sbor)  VŠE DO 31.3.2018 !!! 

 
KDO NEZAPLATÍ NESOUTĚŽÍ !!!! 

 
 
 


