SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Okresní odborná rada mládeže

Zápis z jednání odborné rady mládeže
Datum a čas:

30. ledna 2018 od 16.30 hodin

Místo:

kancelář OSH Plzeň - jih

Přítomni:

Ivana Zuberová, Adéla Zrelicová, Michaela Bartičková, Marie Štychová,
Lenka Škalová, František Hrubý

Omluveni:
Hosté:

Zbyšek Zuber, Josef Černý, Radek Snášel, Vladimír Vozka, Jana Škalová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
OZ jarního školení VM
Hasičský den pro mládež, dotazník
OZ Okresního kola hry Plamen
Směrnice Ligy MH
Vyhodnocení Ligy MH
OZ ligových soutěží
Zkoušky odborností
Diskuse

Projednané body jednání
1) Zahájení
- Vedoucí rady přivítala přítomné a provedla kontrolu úkolů.
Úkol č. 1/18
splněn
Zpracovat hlavičku OZ hry Plamen, která bude sloužit zároveň jako letáček.
Termín do 30. 1. 2018
Zodpovídá: František Hrubý
Úkol č. 2/18
splněn
Zpracovat dotazník v internetové formě a zaslat odkaz vedoucí RM.
Termín do 3. 1. 2018
Zodpovídá: František Hrubý
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Úkol č. 3/18
splněn
Rozeslat VM informace o možnosti vyplnění dotazníku ohledně dne pro mládež na webu.
Termín do 7. 1. 2018
Zodpovídá: Ivana Zuberová

2) OZ jarního školení VM
- Školení proběhne 17. března od 8,30 hod. v Lužanech. 18. března proběhnou zkoušky
VM.
- Zkoušky pouze pro vedoucí mládeže, pokud by měl někdo zájem o zkoušky na
rozhodčího, domluvíme jiný termín.
- Školení a zkoušky zaštítí Ing. Jana Škalová.
- Ing. Jana Škalová připraví testovací otázky a otázky pro ústní přezkoušení.
- Na
stránkách
dh.cz
jsou
testovací
otázky.
https://www.vzdelavanidh.cz/publicCourse?id=68&head=197,
https://mladez.dh.cz/index.php/sportovnicinnost/rozhodci/193-program-pro-testovani-rozhodcich-soutezi-mladeze,
- Zaslat VM dotaz, kdo neobdržel minule osvědčení nebo v něm má chybu. Nová nebo
opravená osvědčení by se jim dodala.
- Zvýšení kvalifikačního stupně VM z III. na II. je možné po 3 letech.
- Jelikož jsou v některých již zaslaných registračních listech opět chyby, je zapotřebí
připravit vzor pro vyplnění registračního listu.
- Pro školení a zkoušky je třeba zajistit:
 Vytisknout pro každého osvědčení o složení zkoušky (2x).
 Zpracovat tabulku pro evidenci vedoucích mládeže – účasti a obnovení.
 Vytisknout zkušební karty.

3) Hasičský den pro mládež, dotazník
- Vyhodnocení dotazníků (odkaz zaslán cca 40 vedoucím, odpovědělo 13 vedoucích)
otázka

odpověď většiny

Vyhovuje Vám společné vyhodnocení Ligy MH a Požární ochrany očima dětí?

ANO

Líbila se Vám slavnostní forma vyhodnocení Ligy MH 2017?

ANO

Měli byste zájem podílet se na programu vyhodnocení?
Vyhovuje Vám listopadový termín?

NE
ANO

Byl zde také jeden zajímavý námět – zařazení soutěže jednotlivců MH do Ligových soutěží.
-

Hasičský den pro mládež a vyhodnocení PO očima dětí proběhne společně.
Jiný než listopadový termín nenalezneme.
Možnost rozdělit program na 2 části - 1) slavnostní (vyhodnocení)
2) soutěže, diskotéka.
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-

Poptat se na sály – v úvahu by zatím připadaly – v Plzni (Šeříkovka), v Příchovicích a v
Lužanech.
Poohlédnout se po moderátorovi (nejlépe 2).
Poohlédnout se po dýdžejovi.
Ceny – pamětní medaile pro všechny,
- medaile za 1-3. místo v obou kategoriích i pro PO očima dětí,
- finanční poukázky pro vyhodnocení Ligy,
- věcné ceny pro vyhodnocení PO očima dětí a vyhodnocení nejlepšího loga Ligy.
Pan Vladimír Vozka zajistí fotografa a zašle do konce února část organizačního
zabezpečení za prevenci.
Do konce března musíme zaslat Výkonnému výboru hotové OZ.

4) OZ Okresního kola hry Plamen
- Pokud by byl zájem a dostatek rozhodčích, mohla by se sem zařadit i soutěž
jednotlivců. Zájem zjistíme na školení VM. Kolektivy by musely dodat 2 rozhodčí. Dále
by byla třeba zajistit ještě jedna časomíra.
- Žádný sbor nenabídl zabezpečení Okresního kola hry Plamen. Sbor v Nepomuku není
proti tomu, aby opět zabezpečil Okresní kolo hry Plamen, jen ještě neví, zda na hřišti
v Nepomuku nebo na hřišti ve Dvorci.
- Hlavní rozhodčí disciplín domluvíme na školení vedoucích mládeže.

5) Směrnice Ligy MH
- Směrnice, která byla zpracována únoru 2017, nebyla předložena ke schválení na
Shromáždění představitelů.
- Provedeme revizi směrnice. Zaktualizovanou směrnici předložíme Výkonnému výboru
a následně na Shromáždění představitelů.

6) Vyhodnocení Ligy MH
- Vyhodnocení Ligy bude slavnostní spolu s vyhodnocením Požární ochrany očima dětí
a nejlepšího loga Ligy dne 3. listopadu 2018.

7) OZ ligových soutěží
- OZ ligové soutěže Blovice
 Jsou zde chyby (např. špatně napsané číslo ročníku, podrobněji popsat
zdravovědu, …) – bude vráceno k přepracování.
-

-

OZ ligové soutěže Želčany
 OZ v pořádku.
 Potřebovali by zapůjčit přetlakový ventil a banner s logem.
OZ ligové soutěže Oplot
 OZ zasláno ve formátu JPEG, jsou zde drobné překlepy. Oplot bude požádán o
zaslání OZ ve Wordu.
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Dnes přišlo OZ ligové soutěže Žákava a Chlum.
Z každé ligové soutěže zástupce RM vyhotoví zápis, ve kterém zhodnotí průběh
soutěže, zda bylo vše v pořádku nebo zda se zde vyskytl nějaký problém či byl dán
protest, a jak byl posouzen.
Dodat Výkonnému výboru počty medailí na ligové soutěže včetně data dodání.

8) Zkoušky odborností
- Zatím zaslaly termíny zkoušek odborností sbory: Želčany, Letkov, Žákava, Střížovice,
Spálené Poříčí, Štěnovický Borek, Hořehledy a Chlum.
- Každé zkoušky se zúčastní zástupce VV, RM nebo jiné odborné rady.
- Od 1. ledna 2018 se odznaky odborností neplatí.

9) Diskuze
a) Pan Radek Snášel
 Info o dorostu – v průběhu března či dubna tréninky s dorostem v Chotěšově,
je zde malý tartanový ovál. Po dostavbě oválu v Dobřanech není zdejší starosta
proti tomu, abychom tam s dorostenci trénovali. V Přešticích je možnost
tréninků jen přes prázdniny od 16 do 19 hodin.
 Potřebovali bychom 2 velké bariéry - polohovací (nasouvací). V současnosti
používáme ručně vyrobené překážky. Dále potřebujeme zapůjčit okresní
kladinu.
 Bylo by třeba, aby nám vedoucí mládeže zasílali tipy na dorostence a
dorostenky cca nad 13 let pohybově nadané. Zaslat info VM, že jim posléze
budou zaslány termíny tréninků v Chotěšově. Na Domažlicku to máme
podchycené.
 O velikonocích chystáme tréninkový kemp.
 Výhledově plánujeme 4 soutěže pro dorost, nyní jsou 2.
 V Domažlicích se také pořádá soutěž pro dorost.
 Jelikož se musí trénovat v tretrách, tak by bylo vhodné zakoupit cca 10 párů
treter s pěnovou patou pro dorostence, kteří si to přijdou vyzkoušet.
b) Pan Josef Černý
 Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 místo Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000.
 Ve sborech nemusí mít přístup na evidenci členů starostové okrsků, může to
být jakýkoliv pověřený člen, který bude proškolen.
 Návrh na úpravu rozdělení dotací. Sbory po nákupu věcí z dotace musí dodat
fotografie s nalepenou samolepkou poskytovatele dotace, na každé zakoupené
věci, do té doby nedostanou fakturu proplacenou. Fotografie s věcmi
zakoupenými z dotace MŠMT musí být zaslány nejpozději do září a fotografie
s věcmi zakoupenými z dotace kraje musí byt zaslány nejpozději do října. Tyto
informace předat VM na školení. Sbory by měly zaslat konkrétní požadavky na
materiál, který by potřebovaly zakoupit. Byly by také třeba na školení VM zmínit
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nedostatky při čerpání dotací u konkrétních sborů. A zdůraznit, aby se vše
neposílalo na poslední chvíli (fotografie, hlášení, příspěvky, …).
V kanceláři OSH PJ bude instalováno plátno k využití při prezentacích např. na
radách.

Zapsala: Lenka Škalová

