
OORM 5.2.2019 
 
 
místo: kancelář OSH Nymburk 
čas: 17.30 hod 
přítomni. viz prezenční listina 
 
Program: 
 

1) odborky 
2) jarní část Plamene a požární sport 
3) požární sport 
4) připomínka SDH Pátek 
5) různé 

 
 

1) ODBORKY 
- 16.3.2019 na SOŠ v Poděbradech 
- čas si můžete vybrat sami zde 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UtLOlxnM_w0nv0ijdfV3BYh_7R1_ijfb2ZwcsxeX5U/edit?usp=sharing   
- vámi vybraný čas s počtem dětí a odborností kterou budou plnit ( max. 10) 

pošlete na email:  
vojtech.svarovsky@gmail.com , prosím o vyznačení počtu juniorů. 
Vojta vás do tabulky zapíše sám !!! 

- uzavření přihlášek 9.3.2019 
- sebou přinést kdo co píše 2x !!! ( jedno do kroniky a jedno Vojtovi do 

evidence) 
- otázka k zamyšlení na příští rok: stačí vám posílat 10 dětí na odborky? Kdo 

by měl zájem o větší počet dětí nechť pošle s přihlášením i počet dětí které by 
chtěl v příštím ročníku na odborky poslat. 

- děti budou letos dostávat diplomy za splnění 
 

- proběhnou zde i zkoušky pro vedoucí MH (test, ústní a praktická zkouška) 
prosím o nahlášení Vojtovi na email, v přihlášce je nutno napsat zda dělá III. 
nebo II. stupeň  

- uzavření přihlášek 9.3.2019 
 
    2) jarní část Plamene 
 

- přihlášky PLAMEN + LIGA přihlašování bude spuštěno 1.4.2019 ukončeno 
bude 18.4.2019 ve 23.59 hod.  

- nutno poslat novou přihlášku ( z podzimu neplatí) 
- OZ na štafety i útoky bude zasláno na email. 
- požární sport : prosíme radu velitelů o zajištění technické čety 
- odevzdání kronik do 18.5.2019 ( komu a kam upřesníme) 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UtLOlxnM_w0nv0ijdfV3BYh_7R1_ijfb2ZwcsxeX5U/edit?usp=sharing
mailto:vojtech.svarovsky@gmail.com


 
 
 
   3) připomínka SDH Pátek 

- projednáno, Časy prezencí se měnit nebudou. 
 
  
 
 
   4) Různé: 

- bude zakoupena nová časomíra ( zajišťuje Tomáš Tůma SDH Pňov) 
- Martin Král SDH Kostomlátky vyčíslil opravu okresních dětských mašin na cca 

40.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity z fondu oprav.Do tohoto 
fondu přispívá každé SDH, které se účastní Polabské ligy. 

 
 
 
nezapomeňte zaplatit členské příspěvky a příspěvky na mašiny 1000.- Kč do 31.3.2019 
 
Prosíme o kontrolu jestli vaše SDH odevzdalo Hlášení o činnosti za rok 2018, 
Registrační list kolektivu mladých hasičů na rok 2019 a Registrační list sportovních 
oddílů SDH na rok 2019, pokud jste tak neučinili prosím odevzdejte co nejdříve. 

 
 
 


