Záznam z porady OORM, Rakovník, 16. 4. 2019 (18,00 hodin)
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Zhodnocení uskutečněných akcí
a. Společné plnění odznaků odbornosti 10. 3. 2019
i. Získané odbornosti 2017, 2018, 2019 zaneseny do evidence SDH
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
2) Info z porady vedoucích celorepublikové
a. Reflexy - společenská hra pro mladé hasiče - OSH obdrželo 18 ks - každý
kolektiv obdrží jeden kus
b. OSH dostane dotace na vzdělávání a na volnočasovky - OSH připraví nějaká
pravidla pro rozdělení do SDH
c. Můj klub 2019 - letos nebudou zveřejňovány seznamy oddílů, které získají
dotaci - rovnou přijde rozhodnutí do SDH a tak se to dozvíme
d. Registrační listy Sportovních oddílů SDH a Registrační listy kolektivů MH
e. všichni členové musí mít v evidenci i adresu! - také kvůli rejstříku sportu
f. 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
g. pojištění přes ČRDM: 2018-2021 - Generali (nahlášení škody z úrazového
pojištění jsou na to 3 roky), úrazovka nad 18 let u HVP,
h. uzlovky berme jako volnočasovky (prezentace drnovické štafety)
i. 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. Organizační zabezpečení stejné jako v loňském roce
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) OZ Přípravka
- 18. 5. Smilovice
- Přihlášky elektronicky na jarkacecrdlova@cenrum.cz do 11. 5.
- Nezapomenout přivézt s sebou rozhodčí
6) Příprava OZ II. kolo Plamen
- 24. - 25. 5. 2019

-

Obědy na pátek - bude informovat Jana Strouhalová
Oběd na sobotu - bagety
Příprava čtvrtek 23. 5. - od 16,00
Harmonogram : pátek - štafeta CTIF, štafeta dvojic, sobota - štafeta 4x600m,
požární útoky CTIF a požární útoky

7) Příprava OZ II. kolo dorostu jednotlivců, 2. 6.
- Soutěž se uskuteční po Luženské šedesátce
- Vyměření dráhy provede SDH Lužná - 100, dvojboj
- OORM a rozhodčí musí pomoci s umístěním překážek, cca 14,00 hodin
8) Různé:
a. Pod kladiny a rozdělovače dávat tartanové pásy - zajistí Říhová, Novotný,
Pinďák - bude informace v OZ (rozdělovače, kladiny)
b. J. Čečrdlová přednesla téma volby nové OORM - zamluvený termín 16. 11.
pro slavnostní jednání OORM a vedoucích mládeže, Kolešovice - je třeba
promýšlet, kdo by chtěl v radě zůstat, kdo by se chtěl přidat, kdo by chtěl
skončit - platí to také pro ostatní odborné rady
c. Webovky opět v provozu hasicirakovnik.cz
d. Diskuse na téma TFA mladých hasičů - do budoucna by stálo za diskusi např.
vytvořit nějakou ligu, sjednotit pravidla; pořádajícím SDH byla rozeslána
informace o možnosti získat finanční příspěvek od MV ČR

Skončeno v 18,40

