
Záznam z porady OORM, Rakovník,  3.2.2020 (18,00 hodin) 

Přítomni: Čečrdlová, Černá, Dvořák, Holá, Jirsová, Ledvinka, Novotný, Paulová, Pinďák, 

Schuh, Strouhalová, Šorsáková, Říhová 

 

1) Plán práce OORM 2020  

- domluveny termíny a organizátoři jednotlivých akcí 

- plán práce je přílohou tohoto záznamu 

 

1) Společné plnění odznaků odborností, 19. 4. 

a. Získané odbornosti 2019 zaneseny do evidence sdh 
b. Komise  

i. Preventista + preventista junior:  T. Říhová + I. Novotný 
ii. Strojník + strojník junior: Z. Ledvinka + P. Jirsová + L. Dvořák 
iii. Kronikář, preventista + preventista junior: J. Čečrdlová + V. Šorsáková 
iv. Instruktor+ velitel +cvičitel: V. Schuh + V. Pinďák 

c. Provedení prezence, lístečky, vypsání osvědčení  do kronik a jednotlivým 
dětem – M. Holá, D. Schuhová, J. Strouhalová 

d. Listy pro SDH do kronik a individuální osvědčení – připravené 
e. Nové testy + vyhodnocovací tabulky připraví J. Čečrdlová 
f. Rozhodčí k testům - Paulová, Černá, P a F. Schuhovi 
g. Nezapomenout fotodokumentaci - J. Čečrdlová 
h. Podmínky – dle příručky Průvodce plněním odznaků odborností (např. u 

kronikáře donést kroniku a ukázat apod.) a při zkoušce trvat na tom, aby děti 
skutečně něco uměly 

i. OZ zpracovat a odeslat vedoucím mládeže 15. 2., přihlášky do 12. 4. J. 
Čečrdlová - připraví prezenční listiny 

j. 7,30 sraz, od 8,00 prezence, 8,50 porada (pokud bude nutné,  připravíme 
časový harmonogram na příjezd dětí ve dvou skupinách) 
 

2) Školení rozhodčí mládeže  

 

a. 8. 3. Lužná školení 

b. 19. 4. zkoušky, Rakovník  

c. Účast - zájemci a ti, kteří mají obnovovat - Jarka je osloví mailem  

- Školitelé - Schuh, Čečrdlová  

 

3) Školení vedoucích mládeže, 28.-29. 3. 

a. Středisko Šlovice 

b. Příprava programu 

c. Testy - připraví J. Čečrdlová 

d. Materiál - uzlování (Paulová) a topografii pro praktickou zkoušku přivézt 

z Kolešovic  

e. V. Schuh přiveze daťák, noťas, razítko, bloček na výběr poplatku 

f. Nezapomenout na fotodokumentaci pro MŠMT - J. Čečrdlová 

 
4) Rakovnická liga v požárním útoku 2020 

a. 4 kola  - Senomaty, Velká Chmelištná, Třtice, Chrášťany 
b. Upravit OZ  a rozesílat do konce března  - J. Čečrdlová, 
c. Čečrdlová - buttony nechat vyrobit pro účastníky, na závěr 

 



5) Soustředění: Vojtův mlýn 19.-24. 7. 2020 (příjezd vedoucí v sobotu 18. 7.) 
a. Info pro rodiče odešlo 3. 2.,  
b. Dne 27. 3. se koná táborová schůzka 
 

6) Různé:  

a. Registrační listy kolektivů MH - odevzdat do 31. 3. 

b. Registrace sportovců a trenérů přímo z SDH do elektronického rejstříku sportu  

c. 8. 2. Čistecký uzel se uskuteční 

d. Pořadatel II. kola Plamen - SDH Panoší Újezd 

e. pracovní schůzka pro přípravu sezóny - lektorský kufr, lékárna, sklad - 

časomíra, terče, úklidové prostředky… termín: 19. 4.   

f. Nákup pohárů na mládežnické akce (Plamínek, Plamen, dorost, Rakovnická 

liga) - poháry objednala T. Říhová  

g. Z. Ledvinka informoval o přípravě okresního plesu na 21. 3. 2020, od 19,00 

hodin, po shromáždění delegátů SDH 

h. J. Čečrdlová připomněla další termíny 

i.  25. 4. Požární útoky na Berounce 

ii. 19. 9. mladý železný hasič Kounov 

iii. 31. 5. Luženská šedesátka 

i. Dotaz na garáž na III. ZŠ - Schuh odpovídá - OSH podalo žádost na město 

Rakovník, odtud přišlo zpět, že provozuje SK a tudíž SK musí město požádat 

j. Tréninky na III. ZŠ - Zdeněk pošle p. Nejdlovi termíny našich akcí a Tereza 

Zdeňkovi pošle nějaký návrh na neděle nebo pátky 

k. POODM - 7. 4. od 17,00 hodnocení POODM a od 18,00 OORM - z adresy 

OSH odeslat do škol  

 

Skončeno: 19,30 

Zapsala: J. Čečrdlová 


