Z á p i s č. 2/2015
z jednání ORM dne 1. dubna 2015

Místo jednání:
Jednání vedl:
Přítomni:

zasedací místnost OSH Rokycany
vedoucí ORM Jarmila Baslová
dle prezenční listiny 11 členů a 5 hostů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Zhodnocení soutěže ve hře pexeso a člověče nezlob se
5. Soutěž Požární ochrana očima dětí
6. Příprava LT a dotace, příprava noční soutěže
7. Odznaky odbornosti
8. Zprávy z výkonného výboru a KORM
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1.Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová a seznámila s programem. K programu
nebylo připomínek.
1. Volba zapisovatele:
Volba ověřovatele zápisu:

byla navržena a schválena Ivana Andělová
byl na vržen a schválen Vladimír Liška

2. Kontrola usnesení:
- Úkol č. 1/2015 – zajistit okresní kolo hry Plamen v Němčovicích

- úkol trvá

3. Zhodnocení soutěže pexeso a člověče nezlob se 7. března 2015 v Bujesilích:
Soutěže se zúčastnily děti z 12 sborů dobrovolných hasičů.
Soutěž proběhla úspěšně, byla hodnocena velice kladně. Pro velký počet
zúčastněných však bude příště rozdělena do dvou termínů.
4. Soutěž Požární ochrana očima dětí:
Výtvarné práce dětí jsou hodnoceny nejprve na HZS Rokycany. Dne 22. dubna
proběhne vyhodnocení na OSH Rokycany za účasti zástupce odborné rady mládeže a
odborné rady prevence. Vítězné výkresy budou odeslány k hodnocení do krajského
kola soutěže.
5. Letní tábory dětí – o dotaci na tábor nepožádal žádný SDH.
Příprava noční soutěže:
Termín stanoven na 18. dubna, sraz v 19.00 hodin u sokolovny v Kařeze.
- Hod granátem, hod míčky na cíl

-

Topografie, uzle, zkracovačka
Přechod po laně
Zdravověda
Požární technické prostředky
Skoky v pytli

Pořadatel:
Hlavní rozhodčí:
Časomíra:
Zdravotník:
Zapisovatel:

OSH Rokycany a SDH Kařez
Petr Traxler – SDH Kříše
Radek Tomášek – SDH Bušovice
Eliška Lišková – SDH Mirošov
Šárka Frostová – SDH Cheznovice
Jan Pecháček st. – SDH Bujesily
Bude připraveno občerstvení a malá odměna pro každé dítě
Účast je třeba nahlásit do 13. dubna 2015 na OSH Rokycany.
Společně s pozvánkou bude rozesílána i přihláška a startovní listina družstva.
Obsazení stanoviště – pracovní četa – sraz v 16.00 hodin.
Každý účastník si přinese svůj opékač, nutným vybavením je i baterka.
6. Odznaky odbornosti:
V rámci školení budou proškoleni vedoucí na plnění odznaků odbornosti a následně i
mladí hasiči, například při dalších dětských soutěžích.
7. Zprávy z VV a KORM – Jarmila Baslová informovala o Letní škole v Jánských Koupelích
a Malých Svatoňovicích.
8. Diskuse:
Proběhla krátká diskuse k přípravě okresního kola hry Plamen v Němčovicích 23.
května 2015. OZ Plamen bude zpracováno na příštím jednání ORM.

9. Usnesení:
Jednání ORM OSH Rokycany dne 1. dubna 2015
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Ivanu Andělovou – SDH Zbiroh
b) Ověřovatele zápisu Vladimíra Lišku – SDH Němčovice
c) OZ noční soutěže dětí 18. dubna 2015 v Kařeze

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) Informace o soutěži požární ochrana očima dětí
b) Informace o plnění odznaků odbornosti
c) Zprávy z VV a KORM

III.

UKLÁDÁ
- úkol č. 2/2015- zajistit zdárný průběh noční soutěže dětí v Kařeze
Termín: 18. dubna 2015

Zodpovídá: ved. ORM + štáb soutěže
- Úkol č. 3/2015- do příštího jednání ORM vypracovat OZ okresního kola
Plamen 23.5. 2015 v Němčovicích
Termín:
do 27.4. 2015
Zodpovídá: vedoucí a členové ORM
10. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala členům i
hostům za účast.

Zapsal:
Ivana Andělová
Ověřovatel zápisu: Vladimír Liška

