
ZÁPIS Č. 2/2019 

 

 

z jednání ORM dne  18.  března 2019 

 

 

Místo jednání:   zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:     vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:            dle prezenční listiny 15 členů + hosté 

 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné, zejména hosta – 

předsedu KORM p. Fránu a dále starostu OSH Miroslava Frosta. Rovněž blahopřála Miloši 

Svobodovi k životnímu jubileu.  Seznámila s programem – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele:               byl navržena a schválena Ivana Andělová 

Volba ověřovatele zápisu:   byla navržena a schválena Lenka Motlová 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 1/2019 – zajistit zdárný průběh soutěže v pexesu 2. 3. 2019 v Mirošově 

                                                                                 Úkol splněn 

 

4. Zhodnocení soutěže ve hře pexeso  dne  2. března v Mirošově – J. Baslová přečetla výsledky 

soutěže i uzlování, které při soutěži proběhlo. Soutěž se vydařila i po technické stránce, dobrá 

organizace a zajištění.  

 

5. Příprava noční soutěže 13. dubna v Týčku: 

Je třeba nahlásit na OSH počet dětí nejpozději do 4. dubna 2019. Trasa bude obdobná jako 

při podzimní soutěži, ale bude zkrácena.   

Dojezd družstev v 19.00 hod.  První hlídka odstartuje ve 20.00 hod. 

Občerstvení – špekáčky, čaj. Je nutné přivézt svoje stany. Bude zajištěno chemické WC.  

Každé družstvo obdrží pamětní list.  

Zdravotník – Eliška Lišková.  

Výsledky soutěže budou po vyhodnocení odeslány na sbory.  

Každé dítě musí přivézt písemný souhlas rodičů, funkční baterky + vhodné oblečení vzhledem 

k počasí. Dospělí účastníci musí mít rovněž baterky.  

Disciplíny – hod míčkem, hod granátem, zdravověda dle propozic hry Plamen, požární 

ochrana (5 technických prostředků), uzle (tesařský uzel), topografie, skákání v pytli, lano. 

Stravu zajistí SDH Týček. 

 

6. Příprava krajského kola soutěže dorostu:  

Termín soutěže je 23. června 2019 – stadion Plzeň Skvrňany je zajištěn.  

Překážky budou zajištěny ve spolupráci s HZS. 

Technická četa – OSH Rokycany – od 7.00 hod., cca 12 osob 

Občerstvení je zajištěno, cisterna zajištěna. 

Velitel soutěže Vladimír Brandtner – OSH Rokycany. 

Přihlášky je třeba zasílat na KSH Plzeň. Bude předán seznam schválených přestupů.  

Rozhodčí soutěže – cca 4 – 6 osob za každý okres. 
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7. Usnesení: 

ORM dne 18. března 2019 

 

I. SCHVALUJE: 

        - zapisovatele Ivanu Andělovou 

        - ověřovatele zápisu Lenku Motlovou 

        - přípravu noční soutěže 13. dubna v Týčku 

        - přípravu krajského kola soutěže dorostu 23. června v Plzni – Skvrňanech 

     

II. BERE NA VĚDOMÍ: 

        - zhodnocení soutěže ve hře pexeso 

 

III. UKLÁDÁ 

-úkol č. 2/2019 – zdárně zajistit průběh noční soutěže 13. dubna v Týčku 

                                                                                        Zodpovídá: členové ORM 

                             -úkol č. 3/2019 – zdárně zajistit průběh KK soutěže dorostu 23. 6. 2019 v Plzni 

                                                                                                                                        Zodpovídá: členové ORM 

 

8. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala členům i hostům za 

účast a jednání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZapsaL:                         Ivana Andělová 

Ověřovatel zápisu:     Lenka Motlová 

 

 

 

             

 

 

 

 

 


