
Z á p i s   č. 6/2016 

 

z jednání odborné rady mládeže dne 28. listopadu 2016 

 

Místo jednání:   zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:      vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:             dle prezenční listiny 15 přítomných 

                               + rozhodčí mládeže 

 

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 

Volba ověřovatele zápisu          - byl navržen a schválen Jarmila Baslová ml. 

 

3. Kontrola usnesení:  

      - zdárně zajistit zahajovací kolo hry Plamen                                               úkol splněn 

      - zajistit pomoc 17.9. v Radnicích –Soptíci                                                  úkol splněn 

      -zajistit účast na školení ved.MH 15. 10. Mirošov, 12. 11. Zbiroh          úkol splněn 

 

4. Jarmila Baslová  předložila návrh  plánu práce ORM na rok 2017: 

21. února     od 16.00 hod.                jednání ORM 

10. dubna    od 16.00 hod.                jednání ORM 

15. května   od 16.00 hod.                jednání ORM 

20. června   od 16.00 hod.                jednání ORM 

 5. září          od 16.00 hod.                jednání ORM 

20. listopadu od 16.00 hod.             jednání ORM 

 

11. března            pexeso – Týček 

22. dubna             noční hra Kařez, Dobřív 

27. května             okr. kolo Plamen Břasy 

 9.-11. června       kraj. kolo Plamen Tachov 

19. srpna               pož. útoky – Mirošov 

14. října                 podzimní kolo Plamen Dobřív 

             21. 22. října října      škol. ved.MH Dobřív 

 

5. Předání osvědčení proškoleným vedoucím MH: 

Vedoucí ORM Jarmila Baslová předala osvědčení o složení zkoušek vedoucích II. a III. 

stupně. Školení vedla Renata Vídršperková, Baslová Jarmila st., Baslová Jarmila ml.  
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6. Diskuse, různé: 

- Miloš Svoboda upozornil na dodržování termínů přihlášek na soutěže 

- hlášení termínů řádných valných hromad 

- bylo schváleno předání ocenění – ČU OSH Elišce Liškové – SDH Mirošov 

(zdravotnice) a Radku Frantovi (SDH Kříše) – fotografická dokumentace soutěží  

- Jarmila Baslová  ml. (SDH Dobřív) a Jiří Liška (SDH Kříše)  složili 6. listopadu 2016 

zkoušky vedoucí MH I.  

- dotace – program VIII. – z okresu Rokycany využívá pouze SDH Němčovice 

- byly objednány brožury  Průvodce plnění odznaku specializací a Průvodce plnění 

odznaků odbornosti  

- s hlášením o činnosti sboru je nutné předat na OSH i registrační list MH 

- schválení změn ve složení ORM bude v únorovém jednání rady  

 

 

 

7. Usnesení: 

Jednání ORM dne 28. listopadu 2016 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Ivan Andělovou 

b) ověřovatele zápisu Baslová Jarmila – SDH Dobřív 

c) plán práce ORM na rok 2017 

d) předání čestného uznání  Elišce Liškové – SDH Mirošov a Radku Frantovi – 

SDH Kříše 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) informaci o složení zkoušek ved. MH II. a III. stupně a zejména  úspěšné 

zakončení zkoušek ved. MH I. u Jarmily Baslové ml. a Jiřího Lišky 

 

III. UKLÁDÁ 

a) včasné nahlášení kolektivů na soutěže 

b) předání registračních listů MH na OSH 

 

8. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala všem    

vedoucím, rozhodčím, členům VV, kteří se v letošním roce aktivně podíleli na všech 

soutěžích. Poděkování technické četě při krajské soutěži hry Plamen pod vedením 

Ladislava Drobičky a Petra Traxlera. 

 

 

 

 

       Zapsal:                       Ivana Andělová 

      Ověřovatel zápisu:   Jakub Ptáčník 



 

 
 


