
Zápis porady OORM 15.1 2017, Kancelář OSH 

Přítomni: Čečrdlová, Haužvicová, Holá, Novotný, Pinďák, Schuh, Strouhalová, Ryba, 

Říhová 

Omluveni: Beránek, Ledvinka, Strouhal, Šorsáková 

1) Zhodnocení školení 

- Průběh hodnocen kladně (až na vystoupení HVP) 

- V zařízení byla zima – pro příští rok hledat jiné místo: navrženo zamluvit co 

nejdříve „školu“ ve Skryjích 

- Termín 2017: 4. - 5. 11. 

2) Plán činnosti OORM 2017 

a. Viz příloha 

b. Další akce: 4. 2. Čistecký uzel, 26. 4. OORP pořádá na III. ZŠ Den s IZS pro 

ZŠ, 29. 4. Požární útoky Zbečno, ? Luženská šedesátka, 2. 9. Soutěž Dráčka 

Soptíka Slabce 

3) Společné plnění odznaků odborností 

a. 4. 3. na HZS – zamluví Strouhalová 

b. Komise  

i. Preventista + preventista junior: Říhová + Novotný 

ii. Strojník + strojník junior: Ryba + Ledvinka 

iii. Kronikář, preventista + preventista junior: Čečrdlová + Šorsáková 

iv. Instruktor+ velitel +cvičitel: Schuh + Pinďák 

c. Prezence, listy, osvědčení – Strouhalová, Holá, Schuhová 

d. Listy pro SDH do kronik a individuální osvědčení – Říhová 

e. Testy + vyhodnocovací tabulky připraví Čečrdlová 

f. Oslovit rozhodčí – 2-3 na pomoc 

g. Zpřísnit podmínky – dle příručky (např. u kronikáře donést kroniku a ukázat 

apod.) a také trvat na tom, aby děti skutečně něco uměly – do OZ 

h. OZ zpracovat a odeslat do 5. 2., přihlášky do 27. 2. Čečrdlová (posílat kopii 

Strouhalové) 

i. 7,00 sraz, do 8,00 prezence, 8,00 porada (podle množství připravíme časový 

harmonogram na příjezd dětí ve dvou skupinách) 

4) Různé 

a. Hasičské soustředění 16. – 21. 7. 2017, Vojtův mlýn 

i. Účast potvrdili: Čečrdlová, Holá + Holá, Novotný, kontaktovat: Černý, 

Schuh Filip, Schuhovi s otazníkem 

ii. Infoletáček do konce ledna loňským účastníkům  a do konce dubna 

přihlášky 

iii. Schůzka vedoucích 22. 1. v Kanceláři OSH 18,00 

b. Liga v PÚ okresu Rakovník 

i. Navrženo v prvním roce uspořádat tříkolou ligu/pohárovku 

ii. Disciplína: požární útok dle Směrnice Plamen 

iii. V únoru Čečrdlová připraví OZ, v dunu navrhneme vedoucím na 

společné poradě 

iv. Vymyslet název 

v. Místa: neděle 14. 5. Třtice, Velká Chmelištná/červenec – osloví Schuh, 

září – Senomaty 

vi. Zjistit jak je to s časomírou na terče „sklopky“ 

c. Dorost – společné tréninky 

i. V ZŠ Lužná: 29. 1., 19. 2., 26. 3., vždy od 13 do 16 hodin, nahlásit se 

Tereze vždy týden dopředu 



1. 29. 1. zaměřeno na techniku překonávání překážek, techniku 

zapojování rott spojek 

ii. 22. nebo 23. 4. cca 10-15 hodin na III. ZŠ (Strouhalová zahrne do 

okresního požadavku na III. ZŠ) 

iii. 20. - 21. 5. – dvoudenní soustředění na III. ZŠ (Strouhalová zahrne 

termín do hromadného požadavku OSH) 

d. Návrh, aby starosta OSH  a jeho náměstek zašli za starostou města a předložili 

mu naši činnost (když tolik využíváme III. ZŠ) 

i. Říhová připraví 3 – 4 stránky prezenční materiál 

e. Pokud se opět zúčastníme v létě akce na Tyršáku, kde se představují 

volnočasové aktivity, nezapomenout s sebou mít seznam vedoucích s kontakty 

(v dubnu na poradě se zeptat, kdo má zájem) 

 


