Z á p i s č. 6/2015
z jednání odborné rady mládeže dne 23. listopadu 2015

Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny 11 členů ORM, 8 hostů
Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Zhodnocení podzimní hry Plamen
5. Příprava plánu práce na rok 2016
6. Zprávy z VV OSH a KORM
7. Různé, diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné členy ORM i
ostatní vedoucí MH a seznámila s programem.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Eliška Lišková
Volba ověřovatele zápisu - byl navržen a schválen Jakub Ptáčník
3. Kontrola usnesení – úkoly z předchozího jednání ORM:
- zajistit zdárný průběh zahajovacího kola hry Plamen – úkol splněn
- vypracovat plán práce ORM na rok 2016 – bude dopracováno na dnešním jednání
4. Zhodnocení podzimního kola hry Plamen: organizační zajištění i celý průběh soutěže
byl hodnocen velmi kladně, soutěž byla velice dobře zorganizována, všechny
disciplíny byly absolvovány bez zbytečných časových průtahů.
5. Příprava plánu práce ORM na rok 2016:
Byl sestaven a přítomnými schválen plán práce ORM na rok 2016.
Plán práce je přílohou tohoto zápisu.
Jarmila Baslová upozornila, že před plánovanými soutěžemi je třeba dodržovat
termíny, kdy musí sbory nahlásit počty dětí, které se zúčastní, a to zejména:
- do 29. února 2016 nahlásit počet dětí na soutěž v pexesu (12.3. Cheznovice)
- do 4. dubna 2016 nahlásit počet dětí na noční hru ve Volduchách (16. 4.)
- do 10.5. nahlásit počet účastníků na okresní kolo hry Plamen (16.4. Nevid)
- do 1. srpna 2016 nahlásit počet dětí na soutěž v požárním útoku (13.8. Mirošov)
- do 10. října 2016 nahlásit počet účastníků na podzimní kolo Plamen
(22.10. Stupno)
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6. Zprávy z VV OSH Rokycany – hovořil Miloš Svoboda, informoval o dotacích pro mladé
hasiče v roce 2016.
Informace z KORM – Jarmila Baslová: jednání rady proběhlo 18. listopadu, bylo
řešeno zejména krajské kolo hry Plamen, které se bude konat příští rok v Rokycanech.
7. Diskuse:
Proběhla krátká diskuse k termínům školení vedoucích MH na podzim roku 2016, a
dále byl projednáván branný závod – organizační zajištění, technické podmínky i
celkové zabezpečení závodu.

8. Usnesení:
Jednání ORM dne 23. listopadu 2015

Pro: 11

I.

SCHVALUJE
a) zapisovatele Elišku Liškovou
b) ověřovatele zápisu Jakuba Ptáčníka
c) plán práce odborné rady mládeže na rok 2016

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) zhodnocení podzimního kola hry Plamen 24.10. 2015 ve Strašicích
b) zprávy z výkonného výboru OSH Rokycany a KORM Plzeň

III.
-

UKLÁDÁ
Odborné radě mládeže dodržovat termíny nahlášení počtu účastníků na
soutěže, pořádané ORM (dle bodu 5/ tohoto zápisu)
- úkol stálý

Proti: 0

Zdržel se: 0
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9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným
za účast, popřála hezké svátky vánoční a hodně štěstí a zdraví všem kolektivům, jejich
vedoucím i rodinám.

Zapsal:

Eliška Lišková

Ověřovatel zápisu:

Jakub Ptáčník

Příloha: Plán práce ORM Rokycany na rok 2016

