
                                                                       Z á p i s   č. 1/2016 

 

 z jednání odborné rady mládeže dne 29. února 2016 

 

Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:   vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:          dle prezenční listiny 16 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 Eliška Lišková 

Volba ověřovatele zápisu   - byl navržen a schválen Jakub Ptáčník 
 

3. Kontrola usnesení: 
- ORM dodržovat termíny nahlášení počtu účastníků na soutěže, pořádané ORM 

                                                                                                                               úkol stálý 
 

4. Pexeso Cheznovice dne 12. března 2016 – účast nahlásilo celkem 15 SDH. 
Sraz bude v 8.30 hodin, začátek soutěže v 9.00 hodin, předpokládaný konec ve 14.00 
hodin. 
Na zahájení soutěže bude pozván starosta OSH Rokycany a starosta obce Cheznovice 
Občerstvení- bude podáván hamburger (cca 250 ks pečiva). 
Upozornění – dospělí účastníci soutěži si vezmou psací potřeby.  

 
5. Noční soutěž dětí: 

Uskuteční se dle plánu 16. dubna 2016, do 4. dubna je třeba nahlásit počet dětí.  Je 
nutný souhlas rodičů s účastí dětí na soutěži.  
Organizační – opékačky s sebou, děti musí mít rovněž baterky a vestičky. 
 Dospělí účastníci budou rozmístěni po trati.  
Sraz je v 19.30 hodin u kempu u Volduch, start je ve 20.00 hodi. 
Družstva – 5x4 členové. 
1. Hod granátem 
2. Zdravověda 
3. Uzle – plochá spojka 
4. Odznak TP 
5. Přechod po laně 
6. Skákání v pytli 
7. Topografické značky 
8. Hod míčkem 

 
6. Krajské kolo soutěže Plamen: 

Uskuteční se ve dnech 10., 11. a 12. června 2016 u školy Jižní předměstí 
v Rokycanech. Jarmila Baslová informovala o přípravách k zajištění soutěže (žádosti 
na Městský úřad Rokycany, Lesy Rokycany, školu na Jižním předměstí, jednání 
s městskou policií ohledně parkování atd.) 
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7. Různé: 
Byl upraven plán práce ORM na rok 2016 s těmito změnami: 
- další jednání ORM se uskuteční 11. dubna (původní termín byl 20. dubna) 
- soutěž MH v požárním útoku v Mirošově se posouvá na 20. srpna (původní termín 

byl 13. srpna) 
- jednání ORM bude vždy od 16.00 hodin (původně bylo od 15.00 hodin) 
- ORM doporučuje schválení  udělení medaile Za zásluhy o výchovu Janě 

Svobodové a Ing. Jitce Pichlíkové – SDH Zbiroh 
 

8. Usnesení: 
Jednání ORM Rokycany dne 29. února 2016 
 
I. SCHVALUJE: 

a) Zapisovatele Elišku Liškovovu 
b) Ověřovatele zápisu Jakuba Ptáčníka 
c) Změny v plánu činnosti ORM dle bodu 7/ tohoto zápisu 
d) Organizační zabezpečení soutěže v pexesu v Cheznovicích 

a noční soutěže dětí ve Strašicích 
e) Doporučit udělení medaile Za zásluhy o výchovu Janě Svobodové a Ing. 

Jitce Pichlíkové – SDH Zbiroh 
 

II. UKLÁDÁ 
- úkol č. 1/2016 -  zajistit  rozhodčí na všechny soutěže konané v okrese Rokycany a 

krajské soutěže Plamen a dorost                                      Termín: dle termínů soutěží 
 
- úkol čl 2/2016 – vyhodnotit soutěž PO očima dětí 

                                                                                                                     Termín: do 13.4. 2016 
 

- úkol č. 3/2016 – zajistit zdárný průběh všech soutěží   Termín: dle termínů soutěží 
 
- úkol č. 4/2016 – zajistit technickou četu na krajské kolo Plamen 

                                                                                                                      Termín: 10.,11.,12.6. 2016 
       
 
 
 
          Pro: 16                                                      Proti: 0                                                    Zdržel se: 0 
 
 

9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným 
za účast. 

 
 
      Zapsal:                        Eliška Lišková 

Ověřovatel zápisu:   Jakub Ptáčník 



 
 
 
 


