Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 21. 9. 2020
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) stávajících
členů a nových zájemců pracovat v OORM, byla svolána na den 21. 9. 2020 od 16:00 hod do hasičské
zbrojnice v Ohrazeníčku.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 15 členů a omluveni byli 3 členové OORM.
1. Zahájení:
Po zahájení porady a přivítání nových zájemců o práci v OORM, jsme byli seznámeni s programem této
schůzky.
2. Poděkování končícím členům v OORM:
Vedoucí OORM poděkoval třem členům OORM za jejich práci v OORM, kteří se rozhodli nadále v OORM
nepůsobit.
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Všichni přítomní udělili písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
4. Návrh ke schválení VV OSH v Českých Budějovicích:
OORM předkládá ke schválení VV OSH v Českých Budějovicích návrh nového složení OORM:
Navržení členové OORM:
Gramanová Jiřina – SDH Roudné, Hanzal Petr – SDH Lišov, Hronek Pavel – SDH Ohrazeníčko, Hurt Jan –
SDH Miletín, Klečka Jaroslav – SDH Kaliště, Kněžínková Miroslava – SDH Mokré, Kusáková Miroslava –
SDH Horní Stropnice, Kyselová Helena – SDH Jílovice, Lejsek Josef, Ing. – SDH Homole, Petrásková Jana,
Dis. – SDH Trhové Sviny, Slavíková Pavlína, Bc. – SDH Zliv, Vlášek Jaroslav, Ing. – SDH Zborov, Völfel
David - SDH Strážkovice, Zibura Vladimír, Mgr. – SDH Olešník.
Navržený vedoucí OORM :
Valenta Jiří – SDH Bavorovice.
5. Návrh ke schválení VV OSH v Českých Budějovicích:
Další návrhem OORM ke schválení VV OSH v Č. Budějovicích je žádost SDH Nové Homole o možnosti
soutěžení starší žákyně za mladší kategorii z důvodu vlastnění průkazu ZTP pro Downův syndrom. A to
v Českobudějovickém dvojboji, ev. obvodovém kole Hry Plamen a pohárových soutěží. V přihlášce na
soutěž bude vždy u data narození uvedeno ZTP.
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. Nutné potvrdit svou
účast do 25. 10. 2020 na tel. čísle: 606 641 831 – Jiřina Gramanová nebo e-mailem na adrese:
oormcb@centrum.cz. Pozvánka s instrukcemi bude elektronicky zaslána vedoucím kolektivů MH.

7. Podzimní obvodová kola:
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
A za podmínek povolení konání akcí a za dodržování zpřísněných hygienických pravidel jako např.
desinfekce společného nářadí. Na všech podzimních kolech bude nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti,
v místě konání soutěže zajistit desinfekci a záložní roušky. Dále OORM doporučila na soutěžích nedělat
nástupy z důvodu udržení rozestupů, pouze poradu vedoucích a rozhodčích a zajistit stravování mimo
společné prostory.
8. Brigáda:
OORM se dohodla na termínu konání brigády na sobotu 24. 10. 2020 od 9:00 hodin, kdy členové OORM
zajistí dva automobily s vozíky či nákladní auta k přestěhování překážek a hasičského vybavení, které je
nyní uloženo ve skladu v Resslově ulici do nově pronajatých skladových prostorů v Ortvínovicích. Část
členů OORM s dobrovolníky se svých SDH se sejde v Č. Budějovicích a druhá část přímo na místě
v Ortvínovicích z důvodu uklizení. Členka OORM zajistí koupení velkého sešitu k zaevidování všech
překážek a nářadí. Člen OORM zajistí nesmyvatelný fix k popsání a rozdělení překážek.

9. Různé:
- Člen OORM projednal se starostou OSH v Č. Budějovicích možnost podepsání dodatků 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. Zároveň se OORM
dohodla na návrhu, že bude vhodné před konáním nového soutěžního ročníku se sejít s pořadateli
jednotlivých soutěží a se zástupci SDH, které mají tyto PPS v zápůjčce, aby bylo dopředu domluveno, které
SDH na kterou soutěž tuto PPS dodá. Také jsme projednávali pořízení nástavců na savice pro všechny tyto 4
PPS. Pod všechny 4 PPS zn. Tohatsu již byly dodány desky.
- Členové OORM se shodli na nutnosti zakoupení stopek – 6x a 4 kusů busol z důvodu špatné funkčnosti.
- Člen OORM seznámil ostatní členy s opravením jedné okresní PPS 12 členem SDH Hosín. Druhá PPS 12
tam bude odvezena přes zimu k nutné údržbě a případné opravě.
- Na dnešním jednání OORM byl projednáno možné konání Okresní soutěže celostátní hry Plamen.
Předpokládaný termín je 29. 5. 2021 ve Zlivi či Ledenicích – datum a místo bude ještě upřesněno.
- Dále jsme byli informováni o možnosti využití dotace na volnočasovou aktivitu SDH pracující s mládeží,
kteří uspořádali tuto volnočasovou aktivitu. Případní zájemci z jednotlivých SDH ji mohou odevzdat
v kanceláři OSH v Č. Budějovicích nejpozději do 21. 10. 2020.
- Člen OORM bude pracovat na úpravách okresní časomíry a zároveň bylo poukázáno na nutnosti kalibrace
terčů na dětské soutěže.
- Dále OORM projednávala návrh jejího člena, že je problém se sháněním technických čet na krajská kola
MH a dorostu, tudíž byl podán návrh, že by se technické čety střídaly pravidelně podle rozdělení dětských
obvodů.
-Vedoucí OORM upozornil na zvýšení odváděných příspěvků na OSH v Č. Budějovicích a to takto: za dítě
50,- Kč a za dospělého člena 100,- Kč.
- Členové OORM byli seznámeni s třemi SDH, které začínají pracovat s dětmi a mládeží. Jsou to: SDH
Hluboká nad Vltavou, SDH Hůry a SDH Vidov, který v letošním roce obnovil svou existenci.
- Na příští schůzce OORM se budou projednávat pravidla a termíny soutěží zařazených do seriálu soutěží
Českobudějovického dvojboje pro rok 2021.

10. Závěr:
Příští schůzka OORM se bude konat 2. 11. 2020 v hasičské klubovně v Miletíně.
Jednání OORM bylo ukončeno v 18:20 hodin.
Zapsáno 21. 9. 2020 v Ohrazeníčku s písemným souhlasem přítomných členů dle nařízení EU o ochraně
osobních údajů GDPR.

