
                                                          Z á p i s   č. 1/2014 
 
z jednání ORM Rokycany dne 27. ledna 2014 
 
Místo jednání:       zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:         vedoucí ORM Jarmila Baslová 
Přítomni:               dle prezenční listiny 10 členů 
 
Program jednání:    1. zahájení 
                                2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                3. Kontrola usnesení 
                                4. Přípravy soutěží MH 
                                5. Různé 
                                6. Usnesení 
                                7. Závěr 
 

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  Ivana Andělová 

Ověřovatel zápisu   - byl navržen a schválen Jiří Paleček. 
 

3. Kontrola usnesení:  
úkol č. 4/13 – zahajovací kolo hry Plamen                                     - úkol splněn 
úkol č. 5/13 – školení vedoucích a rozhodčích MH                       -  úkol splněn  

 
4. Příprava soutěží mladých hasičů: 

Soutěž ve hře Člověče nezlob se (22. února – DDM Rokycany) – do 17. února 
je nutné nahlásit družstva na soutěž z důvodu zajištění stravy. Změna stravy: oplatka, 
pečivo obložená houska, čaj, limo. Začátek v 8.30 hod., přezůvky. 
Soutěž ve hře pexeso: místo konání Stupno – Prokopcovna, začátek v 8.30 hod., 
termín soutěže 8.3. 2014. Rovněž přezůvky s sebou. Strava: sekaná + houska, čaj, 
limo, oplatka. Účast je nutné nahlásit do 17. února 2014. 
Noční soutěž: místo konání Strašice, termín 12.4. 2014. Od 19.00 hodin je dojezd 
družstev – v hasičské zbrojnici. 
Discipliny: zdravověda, obvaz ruky, uzle, granát, tajná disciplina, PO, lano, heslo 
(časový limit 15 min.).  Družstva mohou být smíšená, počet – 4 děti. K soutěži je 
nutné potvrzení od rodičů včetně podpisu – tiskopis je na přihlášce.  
Strava – uzenina. Značení – bílá, žlutá. Výběr trasy: 31.3. 2014, sraz v hasičské 
zbrojnici ve Strašicích. 
Zdravotník na soutěži – Jan Pecháček ml. 
Účast je nutné nahlásit do 2.4. 2014. 

 
5. Různé: 

Jarmila Baslová informovala o změnách v pojištění členů SH ČMS. 
12. dubna se koná KRM – začátek od 16.00 hodin – Plzeň Jetelová 254/2 (účast Jiří 
Traxler). 
Informace o českém halovém poháru s překážkami (60m) – pořádá OSH Ostrava 
v termínu 22. a 23. března 2014. 
29. března 2014 se koná Jablonecké šedesátkování, pořádá OSH Jablonec. 
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8. listopadu 2014 – memoriál Marty Habadové, pořádá MSH hl. Města Praha. 
Dále 10. března 2014 bude další jednání ORM, na programu bude mj. i soutěž POOD, 
výkresy je třeba dodat začátkem března.  
Dále bylo jednáno o tom, že při soutěži ve hře pexeso budou skládány zkoušky pro 
odznak Preventista, mladší slovně, starší formou  testu.  
Okresní kolo hry Plamen – termín stanoven na 17. května 2014, místo konání Lhota 
pod Radčem.   
Jarmila Baslová informovala rovněž o čerpání dotace z Pk, která je určena zejména 
pro mladé hasiče – zakoupen přetlakový ventil na soutěže MH, nůžkové stany, 
kopírka, kladina a bariéry. Domeček na soutěž v PS byl pořízen z loňských dotací. 

 
6. Usnesení: 

Jednání ORM Rokycany dne 27. ledna 2014 
 
                                     s c h v a l u j e 
 
- zapisovatele Ivanu Andělovou 
- ověřovatele zápisu Jiřího Palečka 
- termín noční soutěže ve Strašicích 12.4. 2014 od 19.00 hodin 

 
                                              b e r e    n a   v ě d o m í 
 

- informace o změnách v pojištění členů SH ČMS 
- informace o soutěžích MH v jiných okresech 

 
                                                      u k l á d á 
 

- 1/14 zajistit zdárný průběh soutěže ve hře Člověče nezlob se 22. února 2014 
               V DDM Rokycany                            Zodpovídá: Jarmila Baslová + ORM 
                                                                          Termín:       dle konání soutěže 
- 2/14 zajistit zdárný průběh soutěže ve hře pexeso 8.3. 2014 ve Stupně 
                                                                          Zodpovídá: Jarmila Baslová + ORM 
                                                                          Termín:       dle konání soutěže 
- 3/14 zajistit zdárný průběh noční soutěže 12.4. 2014 ve Strašicích 
                                                                           Zodpovídá: Jarmila Baslová + ORM 
                                                                           Termín:       dle konání soutěže 
 
Pro: 10                                      Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

 
   7. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za  
        účast a schůzi ukončila. 
 
 
 
Zapsal:                      Ivana Andělová 
Ověřovatel zápisu:    Jiří Paleček 
 


