Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 16. 9. 2019
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla svolána na
den 16. 9. 2019 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém. Porada probíhala za účasti
pozvaných zástupců SDH pořádajících jednotlivé soutěže zařazených do Českobudějovického dvojboje
(dále jen ČD). Na jednání byli přítomni všichni, mimo zástupců ze SDH Ledenice a SDH z Týna nad
Vltavou.
Přítomni: dle prezenční listiny byli přítomni všichni členové OORM.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů - zástupců SDH pořádajících jednotlivé soutěže ČD a vedoucí
kanceláře OSH Č. Budějovice, jsme byli seznámeni s programem schůzky.
2. Českobudějovický dvojboj r. 2020:
Zástupci SDH pořádajících soutěže zařazených do ČD nás seznámili se svými termíny soutěží. Pro příští rok
2020 je zrušena soutěž v Týně nad Vltavou, tudíž bude o jednu soutěž méně, pokud se však ještě nepřihlásí
některé SDH, které by chtělo pořádat soutěž zařazenou do ČD. SDH Ledenice upřesní termín dle termínů
obvodových soutěží.
Známé termíny dvojbojů:
20. 6. 2020 – Zliv od 8:30 hod.
27. 6. 2020 - Nové Homole od 9:00 hod.
18. 7. 2020 - Lišov od13:00 hod.
30. 8. 2020 - Srubec od 10:00 hod.
5. 9. 2020 - Dolní Bukovsko od 9:00 hod.
6. 9. 2020 - Chrášťany od 9:00 hod.
12. 9. 2020 - Olešník od 13:00 hod.
19. 9. 2020 - Ohrazeníčko od 11:00 hod.
Dále členové OORM spolu s pořadateli soutěží ČD zhodnotili minulý ročník.
Z řad pořadatelů byly vzneseny tyto připomínky: PPS zn. Tohatsu i pro příští rok ponechat pouze pro
kategorii mladších žáků, st. žákům ponechat PPS 12. Proškolení rozhodčích v pravidlech ČD a zvláště pak
proškolení strojníků u mladších žáků na PPS zn. Tohatsu. Do pravidel ČD, které bude OORM na některém
z příštích zasedání projednávat, vložit pro příští ročník pouze elektr. přihlašování, včetně možnosti určení si
startovního pořadí družstva v soutěži. Možnosti přihlašování družstva 3 týdny předem a v týdnu před soutěží
možnost pouze odhlášení družstva elektr. či telefonicky. Přihlašování probíhá vždy do neděle před konáním
soutěže. OORM navrhla pořadatelům připravit dvě základny pro PÚ, pokud to bude možné.
3. Okresní kola celost. Hry Plamen a Dorostu 2020:
OORM naplánovala termín konání okresního kola hry Plamen na 30. 5. 2020 ve Zlivi – zástupce SDH Zliv,
člen OORM dohodne možnost pořádání této soutěže s TJ Zliv. V Lišově uspořádání této soutěže zřejmě
nebude možné z důvodu rekonstrukce a stavebních prací na hřišti.
Okresní soutěž v kategorii dorostu je naplánovaná na 7. 6. 2020, na příští schůzce OORM bude upřesněno
místo konání. Členové OORM se dohodli na zajištění a pořádání této soutěže. Z řad vedoucích dorostenců
vzešly tyto návrhy: soutěž nepořádat v jeden den s okresní soutěží v PS, protože soutěžící se prolínají a
nenahrazovat ve št. 4x100m domeček bariérou s oknem, obě žádosti vzala OORM na vědomí.

4. Dotace z MŠMT:
OORM projednala možnost čerpání a rozdělení dotací z MŠMT.
5. Podzimní obvodová kola hry Plamen, ročník 2019/2020:
Podzimní obvodová kola hry Plamen se budou konat v těchto termínech a na těchto místech:
Obvod č. 1 + 5: 19. 10. 2019 - Jaronice
Obvod č. 2:
12. 10. 2019 - Adamov
Obvod č. 3:
12. 10. 2019 - Nová Ves
Obvod č. 4:
12. 10. 2019 - Rejta
6. Školení vedoucích a instruktorů kolektivů MH:
OORM opět naplánovala toto školení jako dvoudenní a společné s rozhodčími pro mládež a dorost na dny
18. - 19. 4. 2020 ve Velkých Skalinách. Z důvodu časových i prostorových je toto místo nejvýhodnější. Na
příštích jednání OORM se budeme zaobírat přípravou tohoto školení /prevence, zdravověda
– domluvíme člena RZP v Č. Budějovicích, nová směrnice pro činnosti s kolektivy MH apod./.

7. Různé:
- obvodové schůze budou probíhat od 21. do 25. 10. 2019.
- člen OORM elektr. zašle vedoucím kolektivů MH věkové kategorie MH platné pro nový ročník 2019/2020
- dále pak elektr. zašle žádost do jednotlivých SDH pracujících s MH a dorostem o možnosti zajištění dvou
technických čet na krajské kolo celostátní hry Plamen, která se bude konat 13. 6. 2020 na Sokolském
Ostrově v Č. Budějovicích. ZPV a ev. ŠPD bude probíhat v Trocnově.
- další člen OORM domluví se starostou OSH v Č. Budějovicích případné zřízení dodatku ke smlouvám
o zápůjčce PPS zn. Tohatsu z důvodu půjčování těchto PPS pro soutěže pořádané OSH Č. Budějovice.
- ve sportovním areálu na Sokolském Ostrově by mělo probíhat i krajské kolo v kat. dorostu 21. 6. 2019 a
v PS 20. 6. 2020.
8. Závěr:
Termín dalšího konání OORM je stanoven na 4. 11. 2019 opět v salonku restaurace U Maxe v Mladém od
16:00 hodin. Jednání OORM bylo ukončeno v 19:10 hodin.
Zapsáno 16. 9. 2019 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

