
                                                     Z á p i s   č.   2/2014 
 
z jednání ORM dne  10. března 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. Zhodnocení soutěže pexesa a člověče nezlob se 
                                    5. Soutěž PO očima dětí 
                                    6. Noční soutěž dětí 
                                    7. Různé, diskuze 
                                    8. Usnesení 
                                    9. 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   - Petr Traxler 
 
3. Kontrola usnesení: 
    Úkol č. 1/14 a 2/14 – zajistit zdárný průběh soutěže pexeso a člověče nezlob se – 
                                                                                                                                úkol splněn 
                 3/14 – zajistit zdárný průběh noční soutěže ve Strašicích -                   úkol trvá 
 
4. Zhodnocení soutěže pexesa a člověče nezlob se dne 8.3. 2014 ve Stupně: 
    Jarmila Baslová informovala o výsledcích soutěže i o průběhu soutěže. Vše proběhlo 
    v naprostém pořádku, svačina dětem chutnala. Byly rády, že bylo něco jiného, než párky. 
    Každé dítě si vybralo cenu a děti na prvních třech místech dostaly diplomy a ceny. 
    Po technické stránce bylo vše dobře zajištěno se strany SDH Kříše. 
    Sladká odměna byla předána všem ženám.  
     
5. Soutěž PO očima dětí: 
    Soutěž probíhá ve spolupráci  s HZS Rokycany, kde jsou výtvarné práce dětí shromážděny  
    a vyhodnoceny a následně potom předány na OSH Rokycany. Časový harmonogram je 
    stejný jako v předchozích letech. 
 
6. Noční soutěž dětí: 
    Datum 12. dubna, místo konání Strašice od 19.00 hodin. K účasti dětí je třeba souhlas  
    rodičů. Skupinky budou 5+4 členové. 
    Program:  -    hod granátem 

- zdravověda (ruka, noha) 
- uzle  
- poznat ohmatem technické prostředky 
- přechod na laně, skákání v pytli 
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- heslo – písmena na cestě 
-   Technické prostředky: proudnice, hadice B, rozdělovač, sací koš, sběrač 

      Účast dětí je nutné nahlásit do 2.4. 2014. 
      Zdravotník – Jiří Paleček st. (pí Šmídová), bude použita zdravotní brašna – majetek OSH 
      Občerstvení – špekáček, chléb 
 
7.  Různé: 
     - Jarmila Baslová  informovala: odznaky odbornosti se budou plnit v podzimních 
       měsících. 
       Jednání KRM proběhne 12. dubna v Plzni – Skvrňanech. 
       Dne 31. května – Plamen dorost – Plzeň. 
       Ve dnech 13.-15. června proběhne ve Všerubech Plamen – děti 
       Dne 21. června – okresní kolo požárního sportu Němčovice. 
       Vzdělávání: informace o školení instruktorů a o školení hlavních vedoucích táborů. 
       
      Jarní kolo hry Plamen proběhne 17. května 2014 ve Lhotě pod Radčem (fotbalové  
       hřiště). Dojezd družstev je 7.30-8.00 hod, 8.15 zahájení. 
       Vyhlášení výsledků  - cca 13.00 hod. 
       Přihlášku na soutěž je nutné odeslat do 5. května 2014 na OSH Rokycany. 
 
8. Usnesení: 
    Jednání ORM OSH Rokycany dne 10.3. 2014 
 
                                                  s c h v a l u j e  
 
     - zapisovatele Ivanu Andělovou 
     - ověřovatele zápisu Petra Traxlera 
     - program a OZ noční soutěže dětí  12.4. 2014 ve Strašicích 
 
                                             b e r e   n a   v ě d o m í  
 
      - zhodnocení soutěže pexesa a člověče nezlob se ve Stupně 8.3. 2014 
      - informaci o soutěži POOD 
      - informace z jednání KORM 
 
                                                         u k l á d á  
      -  4/2014 - do příštího jednání ORM zpracovat administrativní přípravu a OZ jarního kola 
                        hry Plamen                                                             Termín: do 28.4. 2014  
                                                                                                        Zodpovídá: Jarmila Baslová 
 
Pro:  10                                               Proti: 0                                                       Zdržel se: 0 
 
 
9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za  
    účast a jednání ukončila. 
 
 
Zapsal:                         Ivana Andělová 
Ověřovatel zápisu:      Petr Traxler 



                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 


