
Záznam z porady OORM, Rakovník,  29. 5.2020 (17,00 hodin) 

Přítomni: Čečrdlová, Holá, Jirsová, Ledvinka, Novotný, Pinďák, Schuh, 

Strouhalová, Šorsáková, Říhová 

 

1) Plán práce OORM 2020  

- Upraven podle aktuální situace, akce v době pandemie zrušeny 

či přesunuty - viz níže. 

 

1) Společné plnění odznaků odborností, 19. 4. 

- Pro rok 2019/2020 zrušeno. 

 
2) Školení rozhodčí mládeže  

 

a. 8. 3. 2020 se v Lužné uskutečnilo školení. 

b. 19. 4. už se nekonaly zkoušky - přesun na podzim 

c. Místo: možnost přezkoušet v Lužné 

 

3) Školení vedoucích mládeže 

a. březnové školení VM ve Šlovicích zrušeno, špatná 

komunikace ze strany střediska 

b. z diskuse vzešel nápad jet na školení do Krušných hor 

c. I. Novotný navrhl Penzion Filip (Stříbrná) - plná penze 580,-, 

d. Z. Ledvinka osloví majitele (ČLUZ)  

e. jet autobusem - poptá V. Šorsáková  

f. možné termíny: 13.-15.11. (20.-22.11.) 

 
4) Rakovnická liga v požárním útoku 2020 

a. 4 kola  - Lužná (28.6.), Senomaty (11.7.), Třtice (6.9.) , 
Chrášťany (26.9.),  

b. J. Čečrdlová - nechat buttony vyrobit pro účastníky 
c. J. Čečrdlová odešle upravené OZ vedoucím kolektivů do 5.6. 

 
5) Soustředění:  

a. Vojtův mlýn 19.-24. 7. 2020 se uskuteční, téma: Cesta kolem 
světa, kapacita naplněná 
 
 
 
 



6) Různé:  

a. 8. 2. Čistecký uzel se uskutečnil, 170 dětí, J. Strouhalová 

pošle výsledky k vyvěšení na web  

b. Poháry a medaile na mládežnické akce (Plamínek, Plamen, 

dorost, Rakovnická liga) i sport zakoupené pro ročník 

2019/2020 - použijeme je 2020/2021,  

i. T. Říhová dokoupí sady pohárů na podzimní kolo a 

Ligu na rok 2021 

c. Luženská šedesátka - T. Říhová informovala, že se soutěž 

uskuteční v neděli 14. 6.,  

i. v brzké době bude rozeslána propozice 

ii. oslovení rozhodčích,  

iii. časomíra (a stopky) - Zdeněk + Petra 

iv. překážky dezinfikovány po každé kategorii, občerstvení 

povoleno s hygienickými podmínkami 

v. po skončení šedesátek bude soutěž v běhu na 100 m 

s překážkami (dorost + „veteráni“) 

d. garáž na III. ZŠ - čekáme na stavební povolení, smlouva o 

podnájmu od 1. 7. 2020, 25000,-/ročně; cena stavby boudy 

cca 65 000,- Kč - svépomocí připravit podloží, firma přiveze a 

sestaví boudu, 

i. podklady pro Ivana + Vencu (evidence + inventární 

čísla + výpůjční protokoly) - J. Čečrdlová + T. Říhová 

e. Tréninky na III. ZŠ - pro letošní sezónu nic, od 1. 7. bude 

možnost 3x v týdnu (bude se ladit v létě) 

f. POODM - 27. 4. od vyhodnocení POODM - o krajském 

vyhodnocení, diplomech… až po jednání VV KSH, vyhodnocení 

OSH naplánovat na září 

g. Podzimní kolo Plamínek, Plamen, dorost - 17. 10. Třtice   

h. 29. 8. Mladý železný hasič, Senec 

i. 19. 9. Železný hasič, Kounov (není jisté) 


