
                                                 Z á p i s   č.  3/2013 
 
z jednání ORM Rokycany dne 9. září 2013 
 
Místo jednání:      zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:        Jarmila Baslová, vedoucí ORM 
Přítomni:              dle prezenční listiny 7 členů 
 
Program jednání:  1. Zahájení 
                                2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                3. Kontrola usnesení 
                                4. Kontrola LT, dotace 
                                5. Zhodnocení okresního kola hry Plamen, krajského 
                                  kola hry Plamen a dorostu 
                                 6. Příprava zahajovacího kola hry Plamen 
                                7. Školení vedoucích a rozhodčích MH 
                                8. Zprávy z jednání výkonného výboru OSH a krajské 
                                    rady mládeže 
                                 8. Diskuze, různé 
                                 9. Usnesení 
                                10. Závěr 
                                
1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a 
    zejména hosta – starostu OSH Miroslava Frosta, a seznámila s programem.   
    K programu nebylo připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele   -  byl navržen a schválen Filip Štochl 
    Ověřovatel zápisu    - navržen a schválen Petr Traxler 
 
3. Kontrola usnesení –  
    - úkol 3/13- zajistit okresní kolo hry Plamen 11.5. 2013 v Mirošově- splněno 
 
4. Kontrola letních táborů MH: – v letošním roce nebyly  čerpány 
    dotace na letní tábory. Tábory uskutečnily SDH Zbiroh, Strašice a Osek. 
    Dotace MTZ SDH z MŠMT – rozděleny mezi SDH Osek, Volduchy,  
    Strašice,  Kříše a bylo schváleno přidělit dotace i SDH Němčovice, kde jsou  
    organizováni Soptíci.  SDH Hůrky čerpal dotace v předchozím roce, 
    SDH Zbiroh dotaci nežádal. 
    Termín vyúčtování dotací – do 30. září 2013, kdy SDH předloží  na OSH 
    Rokycany vyúčtovaní tabulky s příslušnými doklady. 
 
5. Zhodnocení okresního kola hry Plamen 11.5. 2013 v Mirošově: 
    Soutěž měla dobrou organizaci i průběh, až na špatné počasí proběhlo vše 
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    v pořádku. 
    Krajské kolo hry Plamen – až na nedostatek rozhodčích proběhlo bez  
    problémů, organizace soutěže zajištěna, rovněž tak ubytování zúčastněných. 
 
6. Zahajovací kolo hry Plamen: termín byl stanoven na 19. října, místo konání 
    Lhota pod Radčem.  
    dojezd              8.00-8.30 hod. 
    prezence           8.30-9.00 hod. 
    start 1. hlídky   9.00 hod. 
    vyhlášení cca  13.00 hod. 
    Proběhne závod požární všestrannosti a štafeta požárních dvojic. 
    Pořadatel:         OSH Rokycany, SDH Lhota pod Radčem 
    Štáb soutěže:    velitel soutěže    -   Jarmila Baslová 
                             hlavní rozhodčí  -   Luboš Chrz – SDH Mlečice 
                             střelba                -    Václav Jančík – SDH Cheznovice 
                             uzle                    -    Jiří Krupička – SDH Mlečice 
                             topografie          -    Petr Traxler – SDH Kříše 
                                                              Jiří Celina – SDH Přívětice 
                              zdravověda        -    Ivana Andělová – SDH Zbiroh 
                                                              Jarmila Baslová – SDH Dobřív 
                              požární ochrana  -   Ladislav Drobička – SDH Mýto 
                                                              Marcela Svobodová – SDH Volduchy 
                             lano                     -   Jiří Přibáň – SDH Strašice 
                                                              Radek Levý – SDH Voduchy 
                              štafeta pož.dvojic -  Ladislav Drobička – SDH Mýto 
                                                               Jarmila Baslová – SDH Voduchy 
                              zapisovatel           -  Jan Pecháček – SDH Bujesily 
                                                              Šárka Frostová – SDH Cheznovice 
 
7. Školení vedoucích a rozhodčích MH – byl stanoven termín 
    16. a 17. listopadu 2013, místo školení zasedací místnost OSH Rokycany. 
 
8. Zprávy z jednání VV a KRM – podala Jarmila Baslová, a dále doplnila 
   informace o soutěži dorostu v Tachově, kde se zúčastnili 3 rozhodčí 
   z okresu Rokycany.  
   Krajské kolo hry Plamen v Domažlicích - účast 5 rozhodčích z okresu 
   Rokycany, rozhodčí stále čekají na vyřízení cestovného, které proplácí KSH.     
   SDH Němčovice se zúčastnilo ukázky mateřských škol, které proběhly 
   na Plzeňském náměstí 7. a 8. září 2013. Tohoto dění se za okres Rokycany 
   zúčastnily Jarmila Baslová starší i mladší a technickou četu zajišťoval 
   Jiří Ježek. Soptíci z Němčovic obdrží dle usnesení výkonného výboru  
   č. 4/2013 ze dne 22.5. 2013 částku 1.000 Kč (částka pro družstvo, které se 
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     účastní krajského kola soutěže). 
   . 
9. Diskuze, různé: 
     SDH Hůrky informoval o změně kontaktů: e-mail: filipstochlҨseznam.cz 
                                                                             tel.:      774655444 
10. Usnesení:  
     Jednání ORM OSH Rokycany 
 
                                             b e r e    n a   v ě d o m í 
 
- zhodnocení okresního a krajského kola hry Plamen a krajského kola dorostu 
 
 
                                                      s c h v a l u j e 
- zapisovatele Filipa Štochla 
- ověřovatele zápisu Petra Traxlera 
- rozdělení dotací z MŠMT s tím, že dotace budou rovněž  přiděleny 
  SDH Němčovice 
- termín zahajovacího kola hry Plamen 19. října 2013, místo konání  
  Lhota pod Radčem 
- štáb zahajovacího kola hry Plamen 
- termín školení vedoucích a rozhodčích MH na 16. a 17. listopadu 2013, 
  místo konání zasedací místnost OSH Rokycany 
 
                                                       u k l á d á 
    
-  4/13 - zajistit zdárný průběh zahajovacího kola hry Plamen 
                                                             Termín: 19. října 2013 
                                                             Zodpovídá: vedoucí ORM + štáb soutěže 
 
- 5/13 – zajistit zdárný průběh školení vedoucích a rozhodčích MH 
                                                             Termín: 16., 17.11. 2013                  
                                                              Zodpovídá: vedoucí ORM 
 
 
Pro:   7                                      Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
 
11. Závěr jednání provedla Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným  
       za účast a jednání ukončila. 
 
Zapsal:                     Filip Štochl 
Ověřovatel zápisu:  Petr Traxler 



 
 
                                                        
 
  


