Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 4. 11. 2019
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 4. 11. 2019 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů a omluveni byli 4 členové OORM.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hosta - vedoucí kanceláře OSH Č. Budějovice, jsme byli seznámeni
s programem této schůzky.
2. Českobudějovický dvojboj r. 2020:
Termíny a místa konání soutěží:
16. 5. 2020 - Ledenice od 8:00 hod.
31. 5. 2020 - Strážkovice od 10:00 hod. /ČD ve Strážkovicích nahradí ČD v Týně nad Vlt., včetně disciplín/.
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.
Členové OORM navrhli domluvit se SDH mající zapůjčené PPS zn. Tohatsu, na kterou soutěž ČD budou
dodány tyto PPS z kterého SDH, tak aby byly zapojeny všechny 4 PPS zn. Tohatsu.
3. Okresní a krajská kola celost. hry Plamen a Dorostu 2020:
Okresní kolo hry Plamen se bude konat 30. 5. 2020 ve Zlivi – zástupce SDH Zliv, člen OORM zjistí
možnost získání techn. čety ze SDH Zliv. Okresní soutěž v kategorii dorostu proběhne 7. 6. 2020 na
Sokolském Ostrovu v Č. Budějovicích.
Krajské kolo celostátní hry Plamen bude probíhat 13. 6. 2020 ve dvou částech. ZPV a ŠPD bude
v Trocnově, kde technickou četu zajistí SDH Ostrolovský Újezd a SDH Radostice, ostatní disciplíny, včetně
oficiálního slavnostního zahajovacího nástupu, proběhnou na Sokolském Ostrovu v Č. Budějovicích. Na
tomto místě bude probíhat i krajské kolo dorostu 21. 6. 2020.
Na tyto soutěže ještě není zajištěná technická četa, tudíž člen OORM obešle vedoucí kolektivů MH, které
SDH by se tohoto úkolu zhostily.
Technické čety budou na těchto všech soutěžích viditelně označeny.
OORM navrhne na příštím jednání OORM 20. 1. 2020 cca 15 rozhodčích na obě krajské soutěže. Na toto
jednání bude také přizvána členka OORS, která bude vytvářet OZ pro okresní i krajské soutěže.
4. Podzimní a jarní obvodová kola hry Plamen, ročník 2019/2020:
Proběhlo zhodnocení podzimních obvodových kol hry Plamen – všechny soutěže byly hodnoceny kladně a
bez připomínek.
Zároveň jsme byli seznámeni s termíny a místy konání jarních obvodových kol hry Plamen:
Obvod č. 1 + 5: 8. 5. 2020 - Jaronice
Obvod č. 2:
9. 5. 2020 - Adamov
Obvod č. 3:
9. 5. 2020 - Nová Ves
Obvod č. 4:
16. 5. 2020 - Trhové Sviny

5. Různé:
- Školení vedoucích a instruktorů MH, které se bude konat 18. - 19. 4. 2020 v prostorech LDT
ve Velkých Skalinách, bude probíhat společně s rozhodčími pro mládež a dle kapacity přednostně
na školení budou pozváni ti rozhodčí, kteří budou rozhodovat na obou krajských soutěžích – Plamen i
dorost. Na tomto školení se zaměříme na proškolení vedoucích MH a strojníků na PPS zn. Tohatsu.
- Členové OORM navrhli různé druhy cen na celkové vyhodnocení příštího ročníku Českobudějovického
dvojboje.
- Členové OORM si vybrali termíny a místa konání VVH SDH, které navštíví jako delegáti OSH Č.
Budějovice a v jednotlivých SDH hlavně těch, kteří pracují s MH a dorostem, zjistí možnost zajištění
technických čet na okresní a krajská kola celostátní hry Plamen a dorostu. Zároveň zkusí oslovit případné
zájemce, kteří by se chtěli stát novými činnými rozhodčími pro mládež.
- Člen OORM opětovně domluví se starostou OSH v Č. Budějovicích zřízení dodatku ke smlouvám o
zápůjčce PPS zn. Tohatsu z důvodu půjčování těchto PPS pro soutěže pořádané OSH Č. Budějovice.
Zároveň projednají z dotace možnost nákupu překážek a nářadí na útok CTIF a nástavců na PPS zn.
Tohatsu na savice.
- Členové OORM poděkovali vedoucí kanceláře OSH v Č. Budějovicích za její dlouholetou činnost.
6. Závěr:
Termín dalšího konání OORM je stanoven na 20. 1. 2020 opět v salonku restaurace U Maxe v Mladém od
16:00 hodin. Jednání OORM bylo ukončeno v 18:30 hodin.
Zapsáno 4. 11. 2019 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

