
OORM 6.9.2018 
 
 
místo: klubovna SDH Písková Lhota 
čas: 20.00 
přítomni: viz prezenční listina 
 
 

1) korespondence 
- a) Blanka Buryanová Milovice Mladá 
- b) Petr Jirout 

 
- a) bude vyhověno, Milovice Mladá bude startovat na IV. kole Polabské ligy v 

Pískové Lhotě jako první. 
- b) panu Jiroutovi bude odpovězeno písemně vedoucím OORM 

2) ukončení Polabské Ligy ve Slovči 
- ceny a diplomy zařizuje kancelář OSH Nymburk, Vojtěch Svárovský kontaktuje 

Blanku Buryánovou, zda nepotřebuje pomoct. ( pí. Svobodová je na dovolené!!!) 
- vyhodnotíme po každé kategorii 

3) ZPV 7.10.2018 
- OZ bude odesláno nejpozději  14 dní před soutěží, stejně tak bude spuštěno 

elektronické přihlašování 
- materiální zabezpečení - kontroluje Monika němečková popř. Šárka Pobudová 
- lano dodá Písková Lhota 
- zajistit soutěžní karty + desky - zařídí Šárka Pobudová 
- budou povoleny postupné nájezdy jednotlivých družstev. Každé družstvo se dostaví 

k prezenci 30 min před předpokládaným startem viz v oz 
- vyhlášení bude ihned po doběhnutí každé kategorie.  
- ceny a medaile zařídí Monika Němečková 

4) školení vedoucích MH 
- předběžný termín pro výjezdové školení vedoucích MH je stanoven na 19.10 - 21.10 

termín bude potvrzen po 20.9.2018, po té bude spuštěno el. přihlašování na výjezdní 
školení 

5) webové stránky OSH 
- Martin Král z Kostomlátek na výkonném výboru představí návrh OORM na zřízení 

nových webových stránek OSH a domény. Předpokládané náklady jsou: zřízení 
webových stránek cca 5000,- Kč + provoz cca 1000,- Kč ročně. 

6) návrh termínů na jarní kolo hry Plamen 
- Štafety 27.4 - 28.4  
- Útoky 24.5 - 26.5 
- Požární sport 18.5 
- jsou to předběžné termíny a mohou se ještě měnit !!!! 

7) různé 
- již od ledna řešit věcné ceny pro děti. Prosíme všechny, kdo mají kontakty na firmy, 

které by byly ochotné sponzorovat mladé hasiče, nechť je osloví, (trička, klíčenky, 
náramky apod.) Děkuji. 


