
PORADA OORM 

pondělí 26.1. 2021 

Online 

 

Účast: Čečrdlová, Dvořák, Holá, Jirsová, Ledvinka, Novotný, Paulová, Pinďák, 

Schuh, Říhová 

Omluveni: Černá, Strouhalová, Šorsáková 

 

1) Plánování termínů akcí:  

Konání všech akcí je závislé na epidemiologické situaci a souvisejících 

platných opatřeních.  

- ZPV – 2. 5. Třtice 

- Rakovnická liga – Třtice 16. 5., Velká Chmelištná 10. 7., Senomaty 4. 9., 

Chrášťany 25. 9.  

- II. kolo přípravka – 15. 5. Senomaty 

- II. kolo Plamen – 21.- 22. 5. 

- II. kolo dorost (s PS) – 5. 6. 

 

- Krajské kolo hry Plamen, Vlašim – 11.-13. 6. 2021 

- Krajské kolo v požárním sportu – 19. - 20. 6. 2021 

 

2) Plnění odznaků odbornost 

a. nebude uskutečněno společné plnění a plnění odznaků odborností 

(specializací) bude plně v kompetenci každého SDH 

b. podklady: kniha Průvodce plněním odznaků odborností – online 

verze: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/mladi-hasici 

c. aplikace Mladý hasič 

d. Pokud budou mít SDH zájem, mohou oslovit OORM – ta může 

dodat lidi například o zkušební komise. 

 

3) Požární ochrana očima dětí a mládeže 

a. do konce února základní kola ve školních a mimoškolních 

zařízeních 

b. znovu obeslat MŠ, ZŠ, SŠ, dát na web a FB 

termín odevzdání prací – 12. 3. na adresu Jaroslavy Čečrdlové, 

Kolešovice 299, 27002 

 

4) Další akce:  

a. 26.-28.3. 2021 školení vedoucích mládeže v Jáchymově – podle 

epidemiologické situace budeme všechny přihlášené informovat 

b. Luženská 60 a 100 – neděle 30. 5. 2021, Rakovník 

c. Tábor Vojtův mlýn 4.-9. 7. 2021 

 

https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/mladi-hasici


5) Různé 

a. Reg. listy kolektivů a registrační listy sport. oddílů SDH – 

připomenout na webe a do mailu  - termín 25.2. 

b. Dotace na volnočasové aktivity – zatím podána žádost, čekáme na 

rozhodnutí MŠMT o schválení celého mládežnického projektu SH 

ČMS – většinou tak v dubnu víme, zda peníze budou – peníze se 

pak proplácení v prosinci 

c. Z. Ledvinka bude kontaktovat pana Z. Nejdla ohledně zamluvení 

Městského stadionu na Zátiší na soutěže a odmluvení tréninkových 

časů pro naše sportovní oddíly 


