
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  -  Okresní sdružení hasičů  K a r v i n á 

se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 
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Plán práce OORM OSH ČMS Karviná pro rok 2019 

 

25. února 2019 

- přenos informací z KORM 

- příprava návrhu OZ okresního a krajského kola hry Plamen a činnosti Dorostu 2019 – Český    

Těšín, výběr místa ZPV 

- organizace zkoušek odbornosti MH - hromadně v daných okrscích 

- výběr a následné schválení termínu soutěží M.L.O.K. 2018/2019 

- příprava školení rozhodčích (noví + obnovy), 30. 3. 2019 

- PO očima dětí – informace okrskům 

- organizační a různé 

 

15. dubna 2019 

- informace z celorepublikové porady vedoucích OORM a KORM v Přibyslavi 

- Kemp dorostu – kontrola připravenosti, 27. 4. 2019 

- kontrola a doladění připravenosti okresního kola cs. hry Plamen a dorostu, 25.-26. 5. 2019 

- organizační a různé 

 

17. června 2019 

- mimořádné zasedání OORM, hodnocení okresního kola Plamen a činnost Dorostu 2019 

- příprava vyhodnocení ročníku M.L.O.K. 2018/2019, hodnocení průběhu ligy, úprava 

pravidel pro další ročník. Výběr soutěží do nového ročníku M.L.O.K. 

- zpracování návrhu možností čerpání dotací MŠMT, MTZ, VČA 

- výběr vhodného místa ZPV pro rok 2019/2020, příprava OZ 

- organizační a různé 

 

9. září 2019 

- přenos informací z KORM 

- hodnocení soutěže Pohár krajského starosty 

- úprava a kontrola OZ podzimního kola hry Plamen 2019/2020, 19. 10. 2019 

- návrh a příprava víkendového školení vedoucích a rozhodčích mládeže, volba témat na 

víkendové školení vedoucích a rozhodčích 

- příprava školení rozhodčích MH před podzimním kolem, 1. 10. 2019, HZS ÚO Karviná 

- návrh a příprava akce pro děti financované z dotací MŠMT – VČA 

- kontrola  připravenosti Karvinské drabinky, 15. 9. 2019 

- organizační a různé 

 

4. listopadu 2019 

- přenos informací z KORM 

- příprava plánu práce na rok 2020 

- hodnocení podzimního kola hry Plamen, činnosti Dorostu a VČA akce pro MH 

- kontrola připravenosti školení vedoucích a rozhodčích 

- organizační a různé 

 

 

mailto:osh.karvina@cmail.cz


15. prosince 2019 

- termín závěrečného posezení OORM – bowling 

- zhodnocení celoroční práce OORM a činnosti SDH pracujícími s kolektivy MH 

 

Začátek zasedání OORM se stanovuje na 16:00 hodin. V případě potřeby bude 

operativně svoláno mimořádné zasedání rady OORM. Místo konání zasedání OORM se 

v tomto roce stanovuje na hasičské zbrojnice členů OORM OSH ČMS Karviná vždy 

předem dle dané domluvy a následné pozvánky prostřednictvím emailu. 

 

 

          Jana Urbancová 

          Vedoucí OORM 

          OSH ČMS Karviná 

 


