Z á p i s č. 2/12
z jednání ORM OSH Rokycany dne 19. 3. 2012
Místo jednání:
Jednání vedl:
Přítomni:

zasedací místnost OSH Rokcany od 15.00 hod.
Jarmila Baslová, vedoucí ORM Rokycany
dle prezenční listiny 10 přítomných

Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Zhodnocení soutěže v pexesu
5. Noční soutěž
6. Zprávy z KSH
7. Soutěž PO očima dětí
8) Příprava LT
9) Odznaky odbornosti
10) Diskuze
11) Usnesení
12) Závěr

1. Jednání zahájila vedoducí ORM pí Baslová a seznámila s programem.
K programu nebylo přípomínek.
2. Volba zapisovatele – Jana Svobodová
Ověřovatel zápisu - Jiří Paleček.
Přítomnými schváleno.
3. Kontrola usnesení:
Úkol č. 1) – zvoleným zapisovatelům dodržovat čl. 10 Stanov (zápis
z jenání orgánů) - úkol je plněn
4. Zhodnocení soutěže v pexesu:
Soutěž proběhla s velkým úspěchem, další návrhy na podobnou soutěž,
např. člověče nezlob se, skládačky. Se strany dětí spokojenost, plánuje se
i nadále pokračovat v této soutěži.
5. Noční soutěž – na žádost ORM bylo vydáno povolení od OÚ Břasy
ze dne 14.2.2012 na pořádání této soutěže. Je třeba poslat i žádost
na pořádání jarního kola v Břasích.
Soutěž proběhne 14.4. 2012, sraz ve 20.00 hodin, ukončení plánované
cca v 1.00-2.00 hod.
dojezd
20.00-20.30 hod.
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nástup
20.30 hod.
instrukce vedoucím 20.30-20.50 hod.
Start+rozhodčí 21.00 hod
Start soutěže bude na hřišti, cíl také na hřišti. Vyhlášení výsledků dle času
Disciplíny:
1) Hod míčem
Svoboda V., Kříše
2) Zdravověda – ovázání ruky Svobodová M., Andělová I.
3) Uzle – plochá spojka
Strnadová J., Strnad J.
4) Technické prostředky – 5 tech. prostředků – VV
5) Lano
Přibáň + Kříše
Složení hlídek: starší,mladší dvojice – dle zúčastněných dětí
Téma soutěže – heslo se bude hledat během soutěže, bude složeno
z písmen, které budou děti sbírat po trase.
Zdravotník– Paleček Jiří, Pecháček Jan ml.
Každý vedoucí bude mít písemné povolení od rodičů, že se dítě může této
soutěže zúčastnit.
Každé dítě bude mít funkční svítilnu, tužku, potvrzení od rodičů.
Rodiče se mohou soutěže zúčastnit, svítilnu s sebou.
V cíli bude pořadatelem zajištěno občerstvení (čaj, vuřty)
Odměny – dle výběru
OZ soutěže je zveřejněno na webových stránkách OSH Rokycany.
6) Zprávy z KSH:
15., 16. a 17. června 2012 – krajské kolo soutěže Plamen v Plzni –
Skvrňanech. Stadion zabezpečen, aparaturu a časomíru dodá kraj,
zabezpečuje Plzeň – jih.
Rozhodnuto o účasti na této soutěži – postupuje vždy 1 družstvo starších
a 1 družstvo mladších.
Každé družstvo musí připravit charakteristiku družstva.
Na jarním kole Plamen – kontrola kronik.
Z každého okresu by mělo dojet 5 rozhodčích.
7) Soutěž PO očima dětí – výkresy předat na útvar HZS Rokycany.
Termín: 22.26.4. – základní kolo
18.4. - předáno na ORM
27.4.
– vyhodnocení
8) Příprava LT: Zbiroh 30.6. – 8.7.
Strašice 30.6. - 8.7.
Volduchy – soustředění 2-3 dny
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9) Odznaky odbornosti – do příštího jednání rady mládeže dát návrhy
na udělení odznaků odbornosti
10) Diskuze:
Na noční soutěži předány podklady na jarní kolo Plamen.
Do 14. 4. 2012 předat počty dětí na noční soutěž – pí Baslová.
Přihlášení – telefonicky, na místě – přihlášky.

11) Usnesení:
Jednání ORM OSH Rokycany dne 19.3. 2012
Bere na vědomí
-

zhodnocení soutěže v pexesu
zprávy z KSH
informace o přípravě letních táborů MH
termíny sosutěže PO očima dětí
schvaluje

- zapisovatele pí Janu Svobodovou
- ověřovatele zápisu p. Jiřího Palečka
- organizační zabezpečení noční soutěže dne 14.4. 2012
ukládá
2) odeslat žádost na obecní úřad Břasy – povolení konání
jarního kola soutěže Plamen
Zodpovídá: pí Baslová
Termín:
do 26.3. 2012
3) Podat návrhy na udělení odznaků odbornosti
Zodpovídá: všichni členové ORM
Termín: do příštího jednání ORM
4) Dodržet termín vyhodnocení soutěže PO očima dětí
Zodpovídá: pí Baslová
Termín: do 27.4. 2012
Pro:
10
Proti: 0
Zdržel se: 0
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12) Závěr jednání provedla vedoucí ORM pí Baslová, která poděkovala
přítomným za účast a schůzi ukončila.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

