
Zápis z ORM, konané dne 22.1. 2018 na OSH Příbram 

Přítomni: Šejba Jaroslav, Bolina Radek, Bulínová Hana, Sobotka Josef, Moudrý Petr, Šejbová Jana, Hájek Pavel, Trčka Vilém,     

                  Nohejlová Květuše, Klára Bambasová, Antonín Dvořák 

Omluveni:  starosta OSH 

Hosté: Miroslav Řezáč 

Program: 1. Úvod 

                 2. Kontroly plnění odznaků odborností a specializací ve sborech 

                 3. Příprava školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládežnických soutěží 

                 4. Příprava 3.části hry Plamen a 2.části soutěže dorostu 

                 5. Dotace MŠMT - podmínky 

                 6. Evidence MH a dorosteneckých kolektivů, placení člen.příspěvků, RL 

                 7. Příprava závěrečného kola soutěže dorostu a hry Plamen, přípravky 

                 8. Různé 

                 9. Závěr  

                  

 

ad 1) Úvod 

- provedl pan Jaroslav Šejba a přivítal všechny přítomné, 

 

ad 2)  Kontroly plnění odznaků odborností a specializací ve sborech 

- členové OORM si rozdělili kontroly v jednotlivých SDH 

 

ad 3) Příprava školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládežnických soutěží 

- 24.2.2018 – 8.30 hod, hasičárna SDH Březové Hory 

- povede rozhodčí I.stupně Miroslav Řezáč 

- proškolení z pravidel hry Plamen a směrnice dorostu 

- bude dána i možnost vedoucím, kteří nesplnili kvalifikaci vedoucích na podzimním školení , splnit kvalifikaci 

 

ad 4) Příprava 3.části hry Plamen a 2.části soutěže dorostu 

- 24.3.2018 – Bohutín 

- začne kategorie dorost 

- ORM přednese na školení rozhodčích vedoucím návrh na rozdělení družstev do 4 bloků, které budou dojíždět postupně, 

družstva kategorie mladších a starších budou namíchána 

ad 5) Dotace MŠMT – podmínky 

- viz zápis z podzimního školení vedoucích, jednohlasně odsouhlaseno 

 



ad 6) Evidence MH a dorosteneckých kolektivů, placení člen.příspěvků, RL 

- stále probíhá, ukončení bude 31.1. 2018 

 

ad 7) Příprava závěrečného kola soutěže dorostu a hry Plamen, přípravky 

- ZPV přípravek proběhne 8.4.2018 v Bohosticích, na obsahu jednotlivých stanovišť se ORM dohodne s vedoucími přípravek 

na školení rozhodčích 

- závěr dorostu - 29.4.2018 – 9.00 hod. Nečín 

- závěr hry Plamen – 26.5.2018 hříměždice 

- závěr přípravek – 3.6.2018 Kňovice 

 

ad 8) Různé 

-------------------- 

ad 9) Závěr 

 

 

                                                                                                                                                                                   zapsala Jana Šejbová 

 

 


