
Záznam z porady OORM, Rakovník, 9. 4. 2019 (17,00 hodin) 

Přítomni: J. Čečrdlová, M. Holá, Z. Ledvinka, I. Novotný, V. Pinďák, V. Schuh, V. Šorsáková, 

P. Ryba, T. Říhová 

 

1) Zhodnocení uskutečněných akcí 

a. Společné plnění odznaků odbornosti 10. 3. 2019 

i. Získané odbornosti 2017 a 2018 zaneseny do evidence SDH, 2019 
budou 

ii. Zúčastnilo se 64 dětí z 11 SDH 
iii. 2 neúspěšní 

 

b. Školení vedoucích mládeže, 30.-31. 3. 2019 

i. Chvojkovský mlýn, Podbořánky 

ii. Účast 37 vedoucích z 15 SDH 

iii. Program - pozitivní hodnocení psycho bloku, sportovní příprava, 

tvoření 

iv. Organizace - vyhovuje jarní termín 

c. pracovní schůzka OORM pro přípravu sezóny - lektorský kufr, lékárna, úklid 

skladu - časomíra, terče, úklidové prostředky… 11. 3. 17,00 hodin, účast - J. 

Čečrdlová, M. Holá, V. Pinďák, T. Říhová 

2) Info z porady vedoucích celorepublikové  
a. Představena nová společenská hra Reflexy pro mladé hasiče 
b. Předány informace o dotacích na sport a ne volnočasové aktivity 
c. OSH dostane, co si požádalo na vzdělávání a na volnočasovky - možná by se 

mělo nabídnout kolektivům, ale dát tomu nějaká pravidla nebo určit na 
nepostupové soutěže? 

d. Můj klub 2019 - letos nebudou zveřejňovány seznamy oddílů, které získají 

dotaci - rovnou přijde rozhodnutí do SDH a tak se to dozvíme 

e. Registrace sportovních oddílů SDH - rejstriksportu.msmt.cz 

f. všichni členové musí mít v evidenci i adresu! - také kvůli rejstříku sportu 

g. registrace aktivních sportovců přes elektronickou přihlášku! (má to tam vlastní 

kolonku) 

i. sportovci v soutěžích se každý rok promažou a zadají se noví 

automaticky 

ii. aktivní sportovci jsou dlouhodobí - nepromazávají se, pokud chce být 

někdo vymazán, tak požádat na okrese o výmaz v evidenci 

h. pojištění přes ČRDM: 2018-2021 - Generali (nahlášení škody z úrazového 

pojištění jsou na to 3 roky), úrazovka nad 18 let u HVP, 

i. uzlovky berme jako volnočasovky 

j. výměna členských průkazů do konce roku 2019!!!!! 

 
3) Rakovnická liga v požárním útoku 2019 

a. 3  kola  - 19. 5. Třtice, 13. 7. V. Chmelištná, 7. 9. Senomaty 
b. Upravit OZ  a rozesílat po poradě s vedoucími 16. 4. - Čečrdlová 
c. Aktualizovat vyhlášení ligy z r. 2018 

 
4) Soustředění: Vojtův mlýn 21. - 26. 7. (příjezd vedoucí v sobotu 20. 7.) 

a. Info pro rodiče odešlo 3. 2., téma: Harry Potter 
b. Přihlášeno 53 dětí, další táborová schůzka 13. 5.  



5) Příprava OZ Přípravka 
- Všechny informace domluvit s organizátory ze Smilovic a Z. Ledvinkou (po 

jednání shromáždění starostů dne 23. 4.) 
 

6) Příprava OZ II. kolo Plamen 
- Proudnice Lužná, Senomaty 
- Je třeba zajistit - komunální odpad, odběr vody, klíče od areálu už na čtvrtek 
- Obědy na pátek - úkol Jana Strouhalová 
- Oběd na sobotu - bagety Vrábík objedná Jarka Čečrdlová 
- Příprava drah -  čtvrtek 23. 5., od 16,00 
- S Panoším Újezdem domluvit převoz překážek (nezapomenout paní na úklid) 
- Štáb a úklid doveze Jarka, Vlasta, Jana 

 
7) Příprava OZ II. kolo dorostu jednotlivců 

- Vyměření dráhy - provede SDH Lužná - 100, dvojboj 

- Je třeba být od 14,00 (především mužská část OORM) na místě - k přípravě 

dráhy - umístění překážek 

- Překážky  - jak dovezeme ? nebo je tam necháme z 11. 5. ?  

- Cena helmy - máme tři kusy 

- Nezapomenout pozvat starostu města - Jarka Čečrdlová připraví pozvánky na 

všechny tři okresní soutěže 

 

8) Různé:  

a. Pod kladiny a rozdělovače bychom mohli dávat tartanové pásy - zajistí 

Říhová, Novotný, Pinďák - bude informace v OZ (rozdělovače, kladiny) - říct 

na poradě vedoucím 

b. Registrační listy kolektivů MH - odevzdávány do 31. 3. - ještě jednou 

připomenout na poradě vedoucích 16. 4.  

c. Směrnice sportovních oddílů + Registrační listy sportovních oddílů SDH - také 

připomenout 

d. Nákup pohárů a cen 

i. Jarka Čečrdlová objedná věcné ceny - např. víceúčelové šátky 

ii. Tereza Říhová poháry na letošní sezonu na všechny soutěže 

objednala 

e. J. Čečrdlová přednesla téma volby nové OORM - zamluvený termín 16. 11. 

slavnostního setkání OORM a vedoucích mládeže, Kolešovice  

i. na školení VM a dubnové poradě s VM nastolit téma - kdo by chtěl být 

v radě;  

ii. J. Čečrdlová požádala členy OORM, aby si sami vyhodnotili své 

působení v OORM a rozmysleli své případné pokračování v činnosti 

f. Webovky opět v provozu hasicirakovnik.cz 

g. Diskuse na téma soutěží TFA mladých hasičů - máme na okrese již tři 

soutěže, nebylo by dobré do budoucna sjednotit pravidla, podívat se na jiné 

takové soutěže, bude možnost získat peníze na TFA mladých hasičů 

 

Skončeno: 18,30 

Zapsala: J. Čečrdlová 


