
OORM 4. září 2013 

1. Hodnocení okresního kola 

2. Dotace – zakoupení proudnic pro účastníky okresního kola 

3. Hodnocení krajského kola 

4. Šedesátkování – náhradní soutěž v Radvanicích, celkové vyhodnocení 

5. OZ  ZPV okresu 

6. OZ školení vedoucích 

7. Brigáda na stadionu Úpice 

8. Nový ročník – rozdělení věkových kategorií 

 
1. Okresní kolo bylo bohužel přerušeno pro nepřízeň počasí. Do vyššího kola postoupily 
kolektiv Hřibojedy a Horní Lánov. Veliké poděkování všem, kteří pomáhali evakuovat pro 
soutěž připravený stadion. Výsledky budou předány na školení vedoucích.  
2. Dotace – Proudnice bez uzávěru 2x pro každý kolektiv, který se zúčastnil okresního kola, 2 
lavička na CTIF,  elektronika na terče CTIF, ježky na překážky, tunely – opravit!!! Příspěvek na 
žebřík. 
3. Veliké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci krajského kola na okrese Trutnov. 
Až na menší až spíše zanedbatelné nedostatky, jsme vše zvládli na výbornou.  
4. Na okresním kole neproběhly šedesátky, proto nabízíme náhradní soutěž 15. září  2013 
v Radvanicích. OZ přiloženo. 
5. OZ ZPV přiloženo. Pozor začíná nový ročník – tedy dle nového rozdělení do věkových 
kategorií!!! 
6. OZ školení  12. - 13. říjen 2013 Radvanice. OZ bude včas zveřejněno. 
Prožitkové hry, první pomoc, útok CTIF, informace z rady, dodatky ke směrnicím,…………. 
       7.  4.- 5. října 2013, nebo 1. - 2. listopad 2013 brigáda stadion Úpice. Je třeba usadit 
plechovou        garáž a upravit stadion po povodni, technika i materiál je od města Úpice 
nasmlouvána. 
8. festival přípravek Horní Lánov 
9. Různé: 

a) žebřík pro repre pozeptat se na VV. Zapůjčování zdravotnického kufru na okresní soutěže 
– doptat se. 
Smlouva mezi dobrovolnými hasiči a HZS o poskytování věží a materiálu – zeptat se na VV. 
b) smlouva mezi HZS a dobrovolnými hasiči 
c) krajský festival přípravek Horní Lánov – Informace na webu. 
d) informace z MČR v Jablonci nad Nisou 
e) informace z táborů a LŠI budou podány na školení vedoucích 


