
                                                    Z á p i s   č.  4/2013 
 
z jednání ORM Rokycany dne 11. listopadu 2013 
 
Místo jednání:             zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:               Jarmila Baslová, vedoucí ORM 
Přítomni:                     dle prezenční listiny 9 členů 
 
Program jednání:  1. Zahájení 
                                 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                 3. Kontrola usnesení 
                                 4. Zhodnocení podzimní části hry Plamen 
                                 5. Příprava plánu práce na rok 2014 
                                 6. Zprávy z VV OSH a VV KSH 
                                 7. Diskuze, různé 
                                 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 – navržena a schválena Ivana Andělová. 

Ověřovatel zápisu – Jiří Liška 
 

3. Kontrola usnesení: 
- úkol č. 4/13 – zajistit zdárný průběh zahajovacího kola hry Plamen  
                                                                              - úkol splněn 
- úkol č. 5/13 – zajistit zdárný průběh školení ved. a rozhodčích MH 
                                                                              - úkol trvá 

 
4. Zhodnocení podzimní části hry Plamen: 

Branný závod a štafeta požárních dvojic proběhla ve Lhotě pod Radčem 
19.10. 2013. Počasí se vydařilo a tak se děti postaraly o dobré výsledky. 
První místo ve starších obsadilo SDH Hůrky, druhý Zbiroh, třetí 
Volduchy, čtvrté Kříše, pátý Osek, šestý Zbiroh a sedmé Němčovice. 
Z mladší kategorie první Volduchy, druhé Hůrky, třetí Zbiroh I. a 
Osek II., páté Osek I., šesté Volduchy, sedmé Lhota pod Radčem, osmý 
Zbiroh II., deváté Kříše a desáté Strašice. 
Štafeta požárních dvojic proběhla, ale vyhodnocení bude až v jarním kole 
Plamen. Všechny děti odměnila starostka obce balíčkem a poděkovala 
za  zdárný průběh soutěže. 
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    5. Příprava plánu práce na rok 2014: 
         Jarmila Baslová přečetla návrh plánu práce na rok 2014, plán byl 
         přítomnými schválen. U jarních soutěží se bude upřesňovat datum. 
 
     6. Zprávy o KRM prozatím nejsou, protože ve stejný den a čas měla 
         být vedoucí ORM na  dvou schůzích. 
 
     7. Dodatky směrnic Plamen, které byly vydány SH ČMS, např. 
         rozdělení věkových kategorií pro Plamen : 
         mladší – roky narození  2003, 2004, 2005, 2006, 
         starší                              1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
         dorost družstva:             od 13-18 let, t.zn. 1996-2001 
         jednotlivci ml.                13-14 let, t.zn. 2000, 2001 
         jednotlivci střední          15-16 let, t.zn. 1998, 1999 
         jednotlivci starší            17-18 let, t.zn. 1996,1997 
         Dodatek č. 1, 2, 3, 4 ke směrnici Plamen jsou v materiálech ORM 
         na OSH Rokycany.     
 
      8. Usnesení:       
          Jednání ORM dne 11. listopadu 2013 
 
                                                   s c h v a l u j e 
   

- zapisovatele Ivanu Andělovou 
- ověřovatele zápisu Jiřího Lišku 
- plán práce ORM na rok 2014 

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

- zhodnocení podzimní části hry Plamen ve Lhotě pod Radčem 
- dodatky směrnic Plamen 
- informaci o proškolení Jarmily Baslové a Petra Traxlera na 

vedoucí MH I. stupně  
- informaci o školení vedoucí MH a rozhodčích dne 16.11. 2013 

 
 
        9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která  
            zhodnotila celoroční činnost ORM  a s malým občerstvením 
            se rozloučila pro tento rok se všemi vedoucími MH. 
 
        Zapisovatel: 
        Ověřovatel zápisu: 



              
                  


