ZÁPIS Č. 4/2018

z jednání ORM dne 4. 6. 2018
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny 12 členů ORM
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 Jana Pitnerová
Volba ověřovatele zápisu - byla navržena a schválena Kamila Jíchová
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 4/2018 – zdárné zajištění okresního kola Plamen

- úkol splněn

- úkol č. 5/2018 - vítězům hry Plamen zúčastnit se KK v Klatovech – úkol trvá
4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen:
J. Baslová poděkovala všem zúčastněným sborům za účast.
Zhodnocení výsledků soutěže.
Poděkování organizujícímu sboru – SDH Dobřív a rozhodčím.
SDH Strašice – komentována rychlost soutěže, odpověď – málo rozhodčích,
doporučeno, aby každý sbor dodal alespoň 1 rozhodčího, pokud pracují s mládeží.
SDH sek – ochlazení – navrženo možnost ochlazení soutěžících dětí, např. bazén
nebo druhá káď s vodou.
Rychlost doplnění vody – čekání na doplnění cisterny je velká časová prodleva.
5. Různé:
- podzimní kolo hry Plamen se uskuteční 13. října 2018 v Týčku
- jarní kolo hry Plamen 2019 se přesouvá na 2. květnovou sobotu (11.5. 2019)
a proběhne ve sportovním areálu Nevid
- noční soutěž dětí v roce 2019 proběhne 13. 4. 2019 (SDH Hrádek – SDH
Podmokly)
- soutěž v pexesu + uzle v roce 2019 – proběhnou 2.3. 2019 - SDH Strašice
- školení rozhodčích a vedoucích mládeže se uskuteční 20. 10. 2018
od 8.00 do 18.00 hodin v Oseku .
Je nutné, aby všichni účastníci školen í setrvali po celý den.
- KK Plamen – přihlášky vítězů okresního kola – SDH Mlečice a SDH Mirošov – jsou
odeslané, účastnící se sbory obdržely dle schválení výkonného výboru od OSH
Rokycany každý 1.000 Kč.
- 3. září proběhne 1. vedoucích MH (testy)
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Rozhodčí mládeže: L. Chrz, J. Baslová, J. Přibáň, J. Krupička, R. Levý, Jitka Baslová,
J. veverka, I. Šůchová, M. Šubrtová, L. Váňa.
Na republikové kolo nemáme kvalifikované rozhodčí.

6. Dotace MŠMT – Věra Sedláčková – dosud nebyla sdělena výše dotací pro tento rok.
V. Sedláčková rovněž rozdala přítomným přihlášky vč. Souhlasu se zpracováním
osobních údajů s žádostí předat tyto tiskopisy starostům SDH – je nutné mít vyplněný
souhlas od všech členů sborů. Za děti podepisují přihlášku a souhlas rodiče.
7. Usnesení:
Jednání ORM dne 4. 6. 2018
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Janu Pitnerovou
b) Ověřovatele zápisu Kamilu Jíchovou
c) Termín podzimního kola Plamen 13.10. 2018 vTýčku
d) Školení vedoucích a rozhodčí mládeže 2018: termín buzde upřesněn
e) Termín jarního kola Plamen 2019 : 11. 5. 2019 v Nevidě
f) Termín noční soutěže dětí 2019: termín a místo konán í bude upřesněno
g) Termín pexeso + uzle 2019: 12. 3. 2019 Mirošov

II.

BERE NA VĚDOMÍ:
a) Zhodnocení okresního kola hry Plamen

III.

UKLÁDÁ
-úkol č. 6/2018 – dopracovat plán práce ORM na rok 2019
- úkol č. 7/20108 – zpracovat rozdělení dotací MŠMT

Pro: 12 členů

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným
za účast a připomněla, že následující jednání ORM je 3. září 2018.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Jana Pitnerová
Kamila Jíchová

