
Z á p i s   č. 3/2017 
 

z jednání odborné rady mládeže OSH Rokycany dne 15. května 2017 

 

Místo jednání:  zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:    vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:           dle prezenční listiny 17 přítomných 

 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 

s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Baslová Jarmila ml. 

Volba ověřovatele zápisu – byl navržen a schválen Ptáčník Jakub 

 

3. Kontrola usnesení: 

- zajistit zdárný průběh noční soutěže 22. dubna v Dobřívě                      - úkol splněn 

 

4. Zhodnocení noční soutěže: 

Soutěž proběhla pod záštitou starosty obce Dobřív Jiřího Ondřejíčka, start byl na 

házenkářském hřišti, závod proběhl v okruhu 3 km v dobřívském lese a okolí. Všechny 

děti dokončily závod v pořádku, byly oceněny malým dárkem od starosty obecního 

úřadu, na závěr bylo oblíbené opékání špekáčků. Konec soutěže byl v cca 24.00 

hodin. 

 

5. Okresní kolo hry Plamen: 

Proběhlo rozlosování soutěže. 

Začátek soutěže je v 8.00 hodin 

Disciplíny proběhnou 1. mladší, 2. starší 

 

Hlavní rozhodčí disciplín:   

štafeta CTIF Krupička Jiří 

požární útok CTIF    Chrz Luboš 

štafeta 4x60  Baslová Jarmila ml. 

požární útok Přibáň Jiří 

 

Ve 12.00 hodin vystoupí Soptíci z Němčovic s ukázkou svého programu. 

Dále budou pokračovat požární útoky.  

 

Každý sbor zajistí pomoc v technické četě nebo v rozhodčích.  

26. května v 15.00 hodin budou převezeny překážky z Mirošova na hřiště v Břasích  - 

Baslová Jarmila, Traxler Petr (SDH Kříše), okrsek Břasy. 

Překážky budou odvezeny zpět v sobotu po 14.00 hodině (zajistí HZS Rokycany).  

Vodu dodá SDH Němčovice. 

Občerstvení  a ceny zajistí J. Baslová st., technickou četu zajistí P. Traxler.  



 

 

 

6. Diskuse, různé: 

- informace o letních táborech (Němčovice pořádají LT v termínu 29.7. – 6.8. 

v Bujesilích), Volduchy – hasičské soustředění 25.8. – 29.8. Františkovy Lázně 

- byly předány diplomy – vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

 

7. Usnesení: 

ORM dne 15. května 2017 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Jarmilu Baslovou ml. 

b) ověřovatele zápisu Jakuba Ptáčníka 

c) rozlosování hry Plamen 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) zhodnocení noční soutěže 

 

III. UKLÁDÁ 

a) vítězům okresního kola hr Plamen ukládá účast na krajském kole této 

soutěže v Tachově 9.-11. června 2017 

 

8. Závěr: 

Jednání ukončila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za 

účast. 

 

 

 

 

 

Zapsal:                      Baslová Jarmila ml. 

Ověřovatel zápisu: Ptáčník Jakub 

 

 

 

 

 

 


