Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 15. 5. 2017
Poradu Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS ) svolala
vedoucí OORS Marcela Vaňatová na den 15. 5. 2017 od 15:00 hodin do prostorů HVP v Českých
Budějovicích.
Přítomni:
Marcela Vaňatová
Jiřina Gramanová
Marie Kolářová
PhDr. Ludmila Vlášková
Josef Plojhar
Václav Maruška
Jakub Nýdl

vedoucí
člen
člen
člen
člen
člen
člen

( SDH Hvozdec )
( SDH Roudné )
( SDH Ledenice )
( SDH Zborov )
( SDH Dobřejovice )
( SDH Mydlovary )
( SDH Borovany )

Omluveni:
Lukáš Niedl
Petr Samek

člen
člen

( SDH Chotýčany )
( SDH Zliv )

PROGRAM PORADY:
1. Zahájení:
Vedoucí OORS Marcela Vaňatová zahájila tuto poradu, a přivítala všechny členy OORS a pí. Danu
Šuldovou.
2. Poděkování:
M. Vaňatová poděkovala Jakubu Nýdlovi za vytvoření webových stránek OORS.
3. Úpravy na PPS:
J. Nýdl navrhl dát na webové stránky OSH Č. Budějovice bod č. 2 z minulého zápisu OORS
v celém znění, týkající se úprav na PPS, do kolonky „ Novinky“. Dále se nabídl, že to pošle i na
emailovou adresu OORS.
4. Hodnocení družstev ve VC OSH Č. Budějovice:
Hodnocení soutěžních družstev ve VC OSH Č. Budějovice zůstává v platnosti.
U družstev mužů bude na 15. místě 1 bod a u družstev žen na 10. místě 2 body.
5. Krajské soutěže:

Po domluvě s J. Plojharem nebude OSH Č. Budějovice dodávat na krajská kola náhradní PPS,
OSH J. Hradec dodá svou, kterou získalo sponzorským darem.
6. Ceny na okresní kolo hry Plamen:
V úterý 16. 5. 2017 budou zakoupeny ceny pro 21 družstev dětí, která postoupila do okresního kola
celostátní hry Plamen. Pro tři nejlepší družstva starších žáků získal ceny formou sponzorského daru
V. Kofl.
7. Okresní kolo v Požárním sportu:
Soutěžní družstva, která postoupí do okresního kola v Požárním sportu, musí odevzdat přihlášku
na OSH Č. Budějovice nejpozději do 26. 5. 2017.
OORS doporučila z důvodu parkování i doplňování vody / vjezdu cisterny /, aby na této soutěži
požární útoky probíhaly na Náplavce v Č. Budějovicích. Zároveň zde proběhne i zahajovací nástup
a následně i vyhlášení výsledků v kategoriích „Muži nad 35 let a Ženy nad 30 let“.
Pro tuto soutěž bude zajištěno 12 cen.
S HZS v Č. Budějovicích je domluven převoz překážek na čtvrtek 1. 6. 2017 z garáže OSH Č.
Budějovice v Resslově ulici na stadion SKP v Č. Budějovicích.
Budeme oslovovat náhradního rozhodčího disciplíny na štafetu 4x100 m.
8. Webové stránky OSH Č. Budějovice:
OORS pověřila jako kontaktní osobu J. Nýdla pro komunikaci s A. Michalem, správcem webových
stránek OSH Č. Budějovice, za OORS.
9. Různé:
-

-

-

L. Vlášková hovořila o dobrých ohlasech a hojné účasti na „Zlivském stovkování“.
M. Vaňatová seznámila členy OORS s projednávaným bodem VV OSH Č. Budějovice.
týkající se inventury a pověření jedné osoby, která bude zodpovídat za hasičský materiál,
který je uskladněn v garáži v Resslově ulici. K tomuto bodu se vyjádřila L. Vlášková, že do
budoucna by popřípadě byla možnost po domluvě s HZS Č: Budějovice překážky uskladnit
v kontejneru.
J. Nýdl navrhl, aby se na jednotlivých soutěžích VC OSH Č. Budějovice vyvěšovaly plakáty
s tabulkami výsledků a informacemi ohledně konání slavnostního vyhodnocení VC OSH Č.
B. a kontaktem kam zasílat fotografie z daných soutěží.
J. Plojhar nás informoval o účasti 13-ti leté dívky, která soutěžila za družstvo žen
z Bavorovic na soutěži pořádané SDH Č. Budějovice.
Dále upozornil na nemožnost pojištění ženy soutěžící za družstvo mužů a dětí starších 15-ti
let v dětském kolektivu.
Členové OORS budou sledovat průběh jednotlivých VC a s případnými připomínkami se
budeme zabývat na příští poradě OORS.
10. Závěr:

Vedoucí OORS M. Vaňatová poděkovala všem za účast na dnešní schůzce, po domluvě
s přítomným oznámila příští termín konání OORS, který připadl na pondělí 28. 8. 2017 od 15:00

hod, a ukončila jednání OORS v 17:00 hodin.

Zapsala: Jiřina Gramanová v Českých Budějovicích 15. 5. 2017

