
PLÁN PRÁCE ORM A SOUTĚŽÍ NA ROK  2017

Leden            
pátek             - příprava akcí na rok 2017 
13.1. 2017    - zajištění výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“
ORM

Březen -  zajištění školení vedoucích mládeže a dorostu
14.3. 2017       -  projednání organizačních záležitostí okresního kola MH a dorostu
ORM              -  projednání plnění odborek na ročník 2017 - 2018

Duben         -  školení vedoucích
4.4. 2017            -  kroniky, odborky, LŠI, dotace, odborky 2017 - 2018 
školení  -  organizační zajištění okresního kola MH a dorostu
                      - proškolení rozhodčích disciplín na okresní kola
 

Květen
16.5. 2017   -  příprava a organizace okresního kola MH a dorostu
ORM

Květen 
pátek – sobota                        Okresní kolo hry PLAMEN Mladkov
26.5. – 27.5.2017
SOUTĚŽ

Červen
6.6. 2015    -  příprava krajského kola PLAMEN a okr. kola dorostu
ORM

Červen 
neděle                                  Okresní kolo dorost Mladkov  
11.6. 2017
SOUTĚŽ

Červen
pátek – sobota                                Krajslé kolo PLAMEN Mladkov
16. -17. 2017                       pořádá KSH Pardubice , ORM Ústí nad Orlicí
SOUTĚŽ

        

Srpen        
29.8.2017             - zajištění školení vedoucích mládeže a dorostu
ORM                 - projednání organizačních záležitostí ZPV mládeže a dorostu



Září
5.9. 2017                - organizační zajištění okresního ZPV mládeže a dorostu
školení        - proškolení rozhodčích stanovišť ZPV
                          

Říjen          ZPV mladých hasičů a dorostu Horní Čermná
sobota
14. 10. 2017
SOUTĚŽ

Říjen
24. 10.  2017        - příprava školení - Zvyšování a obnovení kvalifikace vedoucích 

ORM                    MH a dorostu

Listopad
pátek - sobota
10.-11. 11. 2017     - Zvyšování a obnovení kvalifikace vedoucích         
školení                      MH a dorostu     

                       
HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ROCE 2017 

Zpracovala: ORM                                 Rudolf   R a j n e t 
vedoucí ORM
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