ZÁPIS Z PORADY OORM , 6. 11. 2016 kancelář OSH
Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Novotný, Schuh, Strouhal, Strouhalová, Šorsáková
Omluveni: Pinďák, Beránek, Ryba, Haužvicová, Říhová
1) I. kolo, Senomaty – zhodnocení
a. díky Marcele Holé a Vaškovi Pinďákovi za přípravu a díky SDH Senomaty za
organizaci
b. pro příští rok – úprava pořadí startujících
c. stále řešíme nedostatek lidí – senomatští dodali na každé stanoviště + plus
dalších 6 lidí
d. ozvučení je třeba do jara vyladit
e. omluva za diplomy – Tereza prosím vytiskne znovu- dodáme na školení
2) Dorost Camp 2016
a. 27. - 28. 10. 20016 v Jablonci nad Nisou – krytá atletická hala
b. Účast 20 dorostenek a dorostenců okresu Rakovník
c. Velmi vítané závodníky, v pátek účast také trenéra a dorostenců z Lučan nad
Nisou
d. Finančně hrazeno z dotace Středočeského kraje, dotace MSˇMT volnočasovky
a za spoluúčasti samotných dorostenců
e. Na jaro plánování další setkání, tentokrát venku na okresu Rakovník
3) Příprava školení vedoucích 12. – 13. 11. Rekreárium Šlovice
a. Připraven program – školení Směrnice hry Plamen (platné od 1. 9. 20106)
b. Praktická činnost – požární útok CTIF
i. Zabezpečení: Jarka: příkop, tunel, latě, provazy na uzle
ii. Zabezpečení: Zdeněk: bariéra, lávka, džberovky, terče, hadice v nosiči a
technické prostředky, 1 stojan když se vejde
c. Vybírán účastnický poplatek 120 Kč na osobu
d. Testy připraví Jarka
e. Přijedou zástupci HVP – ověřit na Kanceláři SH ČMS pojištění akcí typu
Smilovice
f. Nabídnout možnost hromadného objednání nových triček/polokošilí do 20. 11.
buď u Jarky na školení nebo pak mailem u Zdeňka (vzít s sebou na školení
velikostní tabulku)
4) Různé
a. 3. 12. mikulášská besídky U Černého orla 18,00
b. Termíny soutěží
i. 4. 2. čistecký uzel
ii. 4. 3. společné plnění odznaků odbornosti
iii. 13. 5. II. kolo Plamínku
iv. 26. – 27. 5. II. kolo hry Plamen
v. Předpoklad, že 2. 6. II. kolo soutěže dorostu – jednotlivců a 3. 6. II.
kolo PS a dorostu
vi. 9. – 11. 6. krajské kolo Plamen a dorost, Kutná Hora
vii. 17. – 18. 6. krajské kolo PS, Kolín
viii. 16. – 21. 7. okresní hasičské soustředění, Vojtův Mlýn

