Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 24. 6. 2020
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla svolána na
den 24. 6. 2020 od 16:00 hod do hasičské klubovny v Zalinech.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů a omluveni byli 3 členové OORM a 1 člen přišel
v 17:12 hod.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM jsme byli seznámeni s programem této schůzky.
2. Soutěže pro kolektivy MH pro rok 2020:
Z důvodu zrušení seriálu soutěží pořádaných OSH České Budějovice „ Českobudějovický dvojboj“, budou
některé SDH pořádat své soutěže pro MH v těchto termínech:
Lišov - Lišovský dvojboj
18. 7. 2020 od 13:00 hod
Srubec - termín konání soutěže a její začátek bude upřesněn
Dolní Bukovsko – Bukovský trojboj
5. 9. 2020
od 09:00 hod
Olešník – Olešnický dvojboj
12. 9. 2020 od 13:00 hod
Ohrazeníčko
19. 9. 2020 od 11:00 hod
3. Podzimní kolo Hry Plamen:
Podzimní kola celostátní hry Plamen pro ročník 2020/2021 se budou konat podle obvodů na těchto místech a
v těchto termínech:
Obvod č. 1 a č. 5:
Chrášťany
3. 10. 2020
Obvod č. 2:
Borovany
17. 10. 2020
Obvod č. 3:
Střížov
10. 10. 2020
Obvod č. 4:
Jílovice
17. 10. 2020
Kroniky se budou hodnotit na jarním kole hry Plamen. Doporučení OORM je, aby kolektivy MH začínali
novým ročníkem.
4. Pojištění dobrovolných hasičů:
V současné době je pro děti i dospělé platná pouze pojistná smlouva u Pojišťovny VZP. Formulář na hlášení
pojistné události k dohledání zde: oznameni.udalosti@pvzp.cz.
Pro nás jako hasiče má platnost od 28. 2. 2019, tzn., že všechny úrazy, které se staly po tomto datu (a nebyly
zatím nikde nahlášeny) je možné již hlásit jako škodnou událost u PVZP.
Pojistná smlouva se vztahuje na všechny akce, pořádané SH ČMS a jejich pobočnými spolky – soutěže,
tréninky, brigády, akce pořádané sbory dobrovolných hasičů, výlety apod.
Pojištěni jsou jak závodníci, tak i trenéři, rozhodčí, technické čety na závodech, v případě výletů i rodiče či
osoby, které jedou jako průvodci nebo dozor.
Úrazy starší února 2019 u dospělých se hlásí u Hasičské vzájemné pojišťovny, u dětí záleží na datu úrazu
(může být Kooperativa nebo Generali).

5. Ceny pro soutěže pro rok 2021:
Na postupové soutěže MH i dospělých hasičů i pro Českobudějovický dvojboj pro rok 2021 již byly
pořízeny některé ceny v podobě poukázek či vstupenek.
6. Školení vedoucích a instruktorů kol. MH:
OORM naplánovala pro letošní rok jednodenní školení instruktorů a vedoucích kolektivů MH. Toto školení
se bude konat v sále OÚ v restauraci ve Strážkovicích dne 31. 10. 2020 od 9:30 hodin. Na příští schůzce
OORM bude domluven program a vytvořena pozvánka.

7. Různé:
- Před koronovou krizí nás členové VV OSH v Č. Budějovicích oslovili, abychom se pokusili získat nějaké
větší prostory pro uskladnění překážek a hasičského materiálu vlastnícího OSH Č. Budějovice - pronájem
či odkoupení. Povedlo se zajistit pronájem velké garáže v Ortvínovicích za měsíční nájemné 500,- Kč pro
uskladnění všech okresních i krajských překážek. V této souvislosti bude uspořádaná brigáda na úklid a
přestěhování zmíněných překážek – pomoc dobrovolníků vítána.
- 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, tak
aby to mohlo být zapracováno do pravidel Českobudějovického dvojboje pro rok 2021. A zároveň zajistí 2
desky pro PPS zn. Tohatsu, které ještě chybí. Také jsme projednávali pořízení nástavců na savice pro
všechny tyto 4 PPS.
- 2 zástupci OORM za celou OORM byli poblahopřát a předat dárkový koš k významnému životnímu
jubileu členovi SDH Borovany.
- Vedoucí OORM domluvil člena SDH Hosín, který bude zajišťovat opravy a údržbu PPS 12, které
vlastní OSH Č. Budějovice, a který se v loňském roce sám nabídl.
- Na dnešním jednání OORM byl projednán návrh nového složení OORM.
- Dále jsme byli informováni o Hasičské universitě pro rok 2021, která je nejen pro dospělé hasiče, ale i pro
MH od 11 do 13 let. Případní zájemci z jednotlivých SDH se mohou přihlásit v kanceláři OSH
v Č. Budějovicích.
- Shromáždění delegátů SDH okresu Č. Budějovice se bude konat 29. 8. 2020 v prostorech VŠTE
v Č. Budějovicích.
- Soutěže - Stovkování: Zliv - Zlivské stovkování 4. 10. 2020
Borovany – Borovanská stovka 27. 9. 2020.
- Členka OORM se podílí na vytvoření nové evidence instruktorů a vedoucích kolektivů MH. Žádáme SDH,
kteří ještě neodeslali své seznamy, aby je zaslali na e-mailovou adresu OORM: oormcb@centrum.cz.
- Členové OORM projednali připomínku člena SDH Miletín ke konání dvoudenního školení instruktorů a
vedoucích kolektivů MH. Člen OORM mu odpoví e-mailem.
- Zaměstnankyně kanceláře OSH zpracovávají údaje jednotlivých členů SDH do registrace sportovců. Ty
SDH, které ještě tyto údaje neposkytly, nechť tak učiní. Další informace v kanceláři OSH Č. Budějovice.
8. Závěr:
Příští schůzka OORM ve starém složení spolu s novými členy OORM se bude konat 21. 9. 2020 v hasičské
zbrojnici v Ohrazeníčku. Jednání OORM bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Zapsáno 24. 6. 2020 v Zalinech dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

