
                                       Z á p i s   č.  4/2012 
             z jednání ORM OSH Rokycany dne 4. června 2012 
 
Místo jednání:      zasedací místnost OSH Rokycany od 15.00 hod. 
Jednání vedl:        Jarmila Baslová, vedoucí ORM Rokycany 
Přítomni:               dle prezenční listiny 8 přítomných 
 
Program jednání:   1. Zahájení 
                                 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
                                 3. Kontrola usnesení 
                                 4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen Břasy 
                                 5. Organizační zabezpečení krajského kola dorostu 
                                 6. Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 
                                 7. Organizační zabezpečení soutěže Přípravky – Chotěšov 
                                 8. Usnesení 
                                 9. Závěr 
 
1. Jednání zahájila vedoucí ORM pí Baslová, uvítala přítomné a seznámila 
    s programem. K programu nebylo připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele:                    Ivana Andělová 
    Volba ověřovatele zápisu:          Jitka Strnadová 
    Přítomnými schváleno. 
 
3. Kontrola usnesení: 
    Úkoly vyplývající z předchozích jednání ORM byly splněny. 
 
4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen dne 19. května 2011 v Břasích: 
    Organizačně i technicky dobře zajištěno, bude odesláno poděkování 
    SDH Kříše za přípravu soutěže.  
    Byl podán návrh, aby jedna z disciplin jarního kola hry Plamen – štafeta 
    požárních dvojic -  byla absolvována při podzimním kole (rychlejší průběh 
    jarního kola). 
    Byl potvrzen termín konání podzimního kola hry Plamen a stanoveno místo  
    konání: 13. října 2012 od 10.00 hod. v Hůrkách. 
 
5. Organizační zabezpečení krajského kola dorostu: 
    Soutěž se uskuteční 9. června 2012 v Plzni Skvrňanech.  
    Z okresu Rokycany bude soutěžit družstvo ze SDH Těškov. 
    Technická četa – SDH Těškov a SDH Mirošov. 
    Velitelem soutěže bude Jan Pecháček. 
    Rozhodčí: doplnění jednotlivých rozhodčí disciplin dle porady. 
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     Pátek 8. června se sejde technická četa na atletickém stadionu Plzeň –      
    Skvrňany.  
    Sobota 9. června – od 8.00 hodin dojezd soutěžících družstev. 
 
6. Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen: 
    Termín 15. – 17. června 2012. 
    Ubytování: tělocvična + stany 
    Dojezd družstev v pátek 16. června do 18.00 hodin 
    SDH Volduchy si zapůjčí džberovky OSH Rokycany. 
    Krajského kola se z účastní pouze starší děti – SDH Volduchy. 
 
7. Organizační zabezpečení soutěže Přípravky v  Chotěšově – termín 
    23. června 2012, zahájení od 8.00 hodin. 
    Okres Rokycany reprezentuje družstvo ze SDH Němčovice. 
 
8. Usnesení:  
    Jednání ORM OSH Rokycany dne 4. června 2012 
 
                                       b e r e   n a   v ě d o m í 
 
- zhodnocení okresního kola hry Plamen v Břasích dne 19.5. 2012 
                                            
                                              s c h v a l u j e 
- zapisovatele pí Ivanu Andělovou 
- ověřovatele zápisu pí Jitku Strnadovou 
- disciplinu štafeta pož. dvojic absolvovat na podzimním kole hry Plamen 
- podzimní kolo hry Plamen 13. října 2012 od 10.00 hod. v Hůrkách 
- velitele krajského kola soutěže dorostu p. Jana Pecháčka 
 
                                                     u k l á d á 
 
5/12 odeslat poděkování SDH Kříše za přípravu jarního kola hry Plamen 
                                                                             Termín:        do 10. června 2012 
                                                                             Zodpovídá:   pí Baslová 
 
Pro: 8                                        Proti: 0                                     Zdržel se: 0  
 
9. Závěr jednání provedla  pí Baslová, která poděkovala přítomným za účast 
    a schůzi ukončila. 
 
Zapsal: 
Ověřovatel zápisu: 



 
 
 
 
 
 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


