Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 18. 9. 2018
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 18. 9. 2018 od 16:00 hod do klubovny na Faře v H. Stropnici.
Přítomni: dle prezenční listiny byli všichni členové OORM, nikdo nebyl omluven.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů – 2 členek OORS jsme byli seznámeni
s programem této schůzky.
2. Termíny soutěží podzimního kola hry Plamen:
Obvod č. 1 a č. 5 proběhne 6. 10. 2018 v Chrášťanech, obvod č. 2 13. 10. 2018 v Miletíně,
obvod č. 3 20. 10. 2018 v Ločenicích a obvod č. 4 13. 10. 2018 v N. Hradech.
3. Spolupráce OORM a OORS:
OORM se dohodla se zástupci OORS na vzájemné spolupráci. O zajištění okresního kola
dorostu v roce 2019 se podle místa a termínu konání domluví OORM s OORS, která z těchto
dvou rad bude tuto soutěž zajišťovat, samozřejmě při vzájemné výpomoci OORM i OORS.
4. Hodnocení soutěží pořádaných OORM:
a) Opět jsme se vrátili k hodnocení okresního kola Hry Plamen, které se konalo 26. 5.
2018 ve Zlivi, kromě ZPV nebyly vzneseny žádné nedostatky. Též se jednalo o
pracovní četě, která den předem připravila všechny disciplíny a po dobu konání
soutěže pracovala dobře, ale i přesto došlo k pomluvám. OORM k tomu zaujala
stanovisko, že by si práce těchto dobrovolných členů všichni měli vážit a OORM
navrhla jejich odměnění např. formou poukázky.
b) Okresní kolo hry Plamen se mělo v příštím roce konat v D. Bukovsku, ale
z technických důvodů to není možné, tudíž by se mělo konat opět ve Zlivi, ale to se
musí nejprve projednat v SDH Zliv a s místní TJ. Zajišťovat ho bude OORM.
c) Seriál soutěží zařazených do Českobudějovického dvojboje proběhl v pořádku, nebyly
shledány žádné závažné nedostatky. Na příští schůzce OORM se budou projednávat
případné změny v pravidlech Českobudějovického dvojboje. Pro příští rok se bude
upřednostňovat přihlašování družstev elektronicky na hasickasoutěž.cz, v letošním
roce to bylo zkušebně a osvědčilo se to pořadatelům jednotlivých dvojbojů.
Vyhodnocení celého Českobudějovického dvojboje zůstane na poslední soutěži
v Ohrazeníčku, kde pořadatelé tohoto dvojboje apelují na včasné přihlášení
jednotlivých závodníků. Dále byla doporučena namátková kontrola materiálu –
přeměřování hadic na jednotlivých soutěžích.
Dále byl vznesen návrh z jednání VV OSH Č. Budějovice, aby na soutěžích
Českobudějovického dvojboje v r. 2019 byly používány na PÚ PPS zn. Tohatsu i

v kategorii st. žáků. OORM tento návrh nepodpořila a navrhla, aby vše zůstalo jako
letos – st. žáci: PPS 12, ml. žáci: PPS zn. Tohatsu.
d) Opět se OORM vrátila k okresnímu kolu dorostu, které se konalo 8. 6. 2018 na SKP
v Č. Budějovicích, kde nebylo k dispozici OZ této soutěže a časomíra, která byla
přislíbená z HZS Č. Budějovice, také nabyla včas dodána z důvodu soutěže
profesionálních hasičů a ani technická četa. Příští rok je nutné, aby OORM s OORS
lépe připravila tuto soutěž a bylo navrhnuto přesunutí termínu konání z pracovního
dne – pátku na neděli.

5. Dotace:
OORM upozornila na podání žádostí SDH pracující s kolektivy MH na OSH Č. Budějovice
do konce října 2018 na čerpání dotací z MŠMT na volnočasové aktivity a MTZ. Vedoucí
kolektivů jednotlivých SDH budou informováni OORM přes e-mail.
6. Školení vedoucích a rozhodčích:
VV OSH Č. Budějovice uložil OORM zajištění konání podzimního školení vedoucích
kolektivů MH. OORM navrhla termín a místo konání – listopad 2018 v restauraci v Plavu.
Sem by byli přizváni i rozhodčí i členové techn. čet okresních soutěží, kde by bylo všem při
konání tohoto školení poděkováno za jejich dosavadní práci.

7. Různé:
- OORM by chtěla na jaře 2019 uspořádat 2 denní praktické školení vedoucích kolektivů
MH společně s rozhodčími na mládež, kde přednášejícím by mohl být lektor.
- OORM opět apelovala na zlepšení úrovně webových stránek OSH Č. Budějovice.
- na popud některých vedoucích kolektivů MH, kteří si dělali zkoušky na instruktory
nebo vedoucí kolektivů MH a dosud nemají vydané osvědčení je třeba na OSH Č.
Budějovice zjednat nápravu a tyto osvědčení vydat těm, kterých se to týká.
- dle GDPR bude kontrola kronik kolektivů MH na postupových kolech probíhat i nadále, ale
za podmínky, že nebude možné jejich zveřejňování.
- OORM s OORS se budou snažit zajistit pro příští rok termíny soutěží VC OSH Č.
Budějovice a Českobudějovického dvojboje tak, aby některé soutěže z těchto seriálů
nebyly v jednom termínu, např. rozložení soutěží do sobot i nedělí.
8. Závěr:
Termín dalšího konání OORM bude stanoven později, dle schůzí obvodů. Předpokládaný je
ke konci října.
Zapsáno 18. 9. 2018 v H. Stropnici dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

