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

Zápis z jednání odborné rady mládeže
Datum a čas:

20. března 2018 od 16.30 hodin

Místo:

kancelář OSH Plzeň - jih

Přítomni:

Ivana Zuberová, Michaela Bartičková, Marie Štychová, Lenka Škalová,
František Hrubý, Václav Studnička

Omluveni:

Adéla Zrelicová

Hosté:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů
3. Informace z VV OSH PJ
4. Vyhodnocení školení VM
5. Průběžné hodnocení Ligy mládeže OSH PJ
6. Příprava Okresního kola hry Plamen
7. Jmenování rozhodčích na krajská kola Plamen a dorostu
8. Informace z KORM
9. Příprava hasičského dne pro mládež – rozpočet, koncepce
10. Různé
Projednané body jednání
1) Zahájení
- Vedoucí rady přivítala přítomné.
2) Kontrola plnění 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
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Úkol č. 2/18
splněn
Zpracovat dotazník v internetové formě a zaslat odkaz vedoucí RM.
Termín do 3. 1. 2018
Zodpovídá: František Hrubý

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

3) Informace z VV OSH PJ
- Vedoucí rady informovala členy RM o úkolech z VV.

4) Vyhodnocení školení VM
- Zaslat poděkování SDH Lužany za přípravu školení
- V OZ lépe upřesnit informaci, kdo se musí zúčastnit, aby měl obnovu, a kdo musí
absolvovat zkoušky. Upravit návratku.
- Připomínka ze školení – návrh na účast na školení 1x za 5 let, nebo 1x za 2 roky bez
přezkoušení.
- Pro VM II nezáživné a nic nového se příliš nedozvěděli. Pro nováčky a VM III zase příliš
mnoho informací, které nestihly vstřebat.
Opatření: vytvořit novou koncepci programu školení. Rozdělit školení na více bloků,
VM II, VM III a nováčkové a společná část. Lepší školení na půl dne, které přinese něco
zajímavého než na dva dny bez užitku. Praktickou část také zaměřit dle znalostí a
praxe VM. Více sledovat soutěže ligy a na školeních se zaměřit na nedostatky.
- Praktická část – byla příliš velká zima, byla zkrácená, nebyl příliš velký zájem. Nováčci
na praktické ukázky vůbec nešli.
- Některé prezentace byly chaotické.
- Musí se dořešit neúčast na celém školení.
- Alespoň 1 vedoucí z kolektivu musí mít zkoušky.
- Na zkoušky přijeli i VM, kteří nebyli přihlášeni.
- Poupravit Kartu zkoušek – pouze 3 stupně u praktické části.
- Na tak velký prostor nedostačující plátno a projektor, nutné ozvučení.
- Bylo by vhodné zpracovat na každou disciplínu prezentaci.
- Zvážit, zda by se na školení jezdilo v PS.
- Připomínky VM:
transport – nespecifikovaný začátek ve směrnici
 DOMLUVA S OSTATNÍMI VEDOUCÍMI:
Bude vyznačena čára, odkud bude začínat transport (20 m), transport
začíná usednutím na stoličku z lidských rukou, na kroky a úkroky se před
transportem nebude brán zřetel, nesmí být však za čárou pro transport.
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připomínka – na stránkách OSH špatný Registrační list kolektivu MH už 6 let – na
zadní straně uvedeno „Seznam členů kolektivu, kteří v kolektivu v daném roce
působí, ale jsou členy jiného SDH“.
dotaz – zda je lepší při navýšení počtu dětí přinést nový registrační list, nebo jestli
do starého dopisovat a škrtat v něm.
připomínka k absolvování školení po 2 letech a po 5 letech přezkoušení – vedoucí
s kvalifikací 1 nemusí chodit na školení po 2 letech, jdou jen 1x za 5 let na obhájení
kvalifikace. Navrhoval bych nechat školení 1x za 2 roky, ale nedělat přezkoušení,
to by mělo stačit na obnovu kvalifikace. Ve směrnici není, že by se po pěti letech
muselo dělat přezkoušení.
připomínka – někteří do dneška nemají ještě osvědčení o získání kvalifikace VM
dotaz na článek III. bod č. 7, který v předchozí směrnici nebyl (platnost směrnice
zpětně, schválená v roce 2018, platnost od 1.9.2017 – OZ jsou již hotovy)
„Soutěž zařazená do Ligy MH PJ nesmí být zařazena do žádné jiné ligy, soutěže,
pohárové soutěže apod. V případě porušení tohoto ustanovení bude daná soutěž
anulována a v dalším ročníku nebude do Ligy MH PJ zařazena.“¨
připomínka - tato směrnice nemůže platit zpětně, protože ani bod č. 6 v článku III.
nelze dodržet – Ligová soutěž MH ve Dnešicích se shoduje s Krajským kolem
dorostu.
„Soutěže zařazené do Ligy MH PJ budou součástí kalendáře akcí OSH PJ a budou
zveřejněny na webových stránkách OSH PJ. Žádná soutěž se nesmí shodovat s
datem okresních, krajských a celostátních kol. Kalendář akcí bude aktualizován
vždy do 1. 3. příslušného roku.“
připomínka – problém s částkou za protest v OZ, u dospělých se to nechá pochopit,
ale u dětí je to dost vysoká částka
připomínka k uspořádání pořadí disciplín – není dobré mít 2 štafety na oválu po
sobě – časová náročnost přípravy jednotlivých stanovišť
připomínka ke zmínce o započítávání tábora z roku 2017 – zavádějící, počítají se
sem i besedy a ostatní akce pořádané o prázdninách
požadavek – chtěli bychom tedy, aby zboží bylo dodáno alespoň do 20.12. daného
roku, aby se nedodávalo v lednu, únoru, … následného roku s podpisem
předávacího protokolu z předešlého roku
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připomínka k OZ Blovice – technické prostředky dle hry Plamen + s čím se děti
setkávají v hasičárně – některé sbory k takovýmto technickým prostředkům
nemají přístup, mělo by přesně být napsáno, jaké to budou technické prostředky.
Pokud je napsáno, že je to dle hry Plamen, měli by být použity pouze technické
prostředky na hru Plamen.
dotaz ohledně věcí zakoupených z dotace. Jestli když vyprší doba určená pro věci
zakoupené z dotace (pronájem na 5 let), dostanou doklad o tom, že dané věci jsou
majetkem sboru.

Úkol č. 4/18
Vytvořit dotazník na zhodnocení akce, na vyjádření se k nepovinné disciplíně Plamen –
jednotlivci, …
Termín 20. 4. 2018
Zodpovídá: Hrubý, Zuberová
Úkol č. 5/18
Zaslat e-mail VM – kdo nemá osvědčení VM a kartu rozhodčí.
Termín do 31.3.2018
Zodpovídá: Ivana Zuberová
Úkol č. 6/18
Promyslet náměty a nový program jarního školení VM.
Termín 30. 9. 2018
Úkol č. 7/18
Příprava programu podzimního školením VM
Termín do 29.5.2018

5) Průběžné hodnocení Ligy mládeže OSH PJ
- Zapracování připomínek.
- Delegáti na ligové soutěže:
o Oplot – Ivana Zuberová
o Chlum – Michaela Bartičková
o Želčany – Marie Štychová
o Žákava – František Hrubý
o Štěnovický Borek – Václav Studnička
o Dnešice – Lenka Škalová
o Blovice – Ivana Zuberová

Zodpovídá: všichni

Zodpovídá: všichni
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Úkoly delegáta RM:
 Sledovat průběh a nedostatky soutěže.
 Domluvit se s pořádajícím sborem před začátkem soutěže na hodnocení při
neplatném pokusu – dávat umístění posledního č. sboru (např. přijede 15 ml.
družstev, 4 družstva mají NP, tak se umístí všechny na 15 místě, ne na 12 místě).
 Posoudit způsobilost povrchu soutěžní dráhy.
 Zaměřit se na bezpečnost při soutěžích (helmy, zakryté lokty a lýtka).
Delegát RM se zúčastní soutěže ve vycházkovém stejnokroji.

6) Příprava Okresního kola hry Plamen
- OZ zpracováno a vyvěšeno na stránkách OSH, kancelář OSH ho do konce března rozešle
VM.
- Zbyšek Zuber vytiskne tabulky na dané disciplíny – pro zápis trestných bodů.
- Zajištění štábu soutěže:
 Náčelník štábu – Ivana Zuberová
 Velitel soutěže – Václav Studnička
 Vedoucí tech. čety – Vladimír Vozka
 Rozhodčí : hlavní – Karel Malý
PÚ CTIF – Karel Kovářík
Štafeta CTIF – Ing. Jana Škalová
Štafeta pož. dvojic – Jana Šloufová
Štafeta 4 x 60 m
Požární útok – Josef Hora
 Zdravotní služba – Josef Synáč
 Sčítací komise – Bc. Zbyšek Zuber,
 Prezentace, zapisovatelé – Lenka Škalová, Michaela Bartičková, Marie Štychová
- Na schůzce v Nepomuku domluvit zajištění občerstvení a pití pro soutěžící a rozhodčí;
určit ceny za občerstvení.
- Zajištění dopravy pro překážky ve spolupráci s HZS.
- Poukázky pro všechna místa (datum čerpání stejné jako datum čerpání dotace).
- Možnost zaslat článek o konání do regionálních novin „měsíčník Plzeňský kraj“.
Úkol č. 8/18
Domluvit schůzku v Nepomuku + účast K. Malého na 12.4.2018.
Termín do 12.4.2018
Zodpovídá: Ivana Zuberová
Úkol č. 9/18
Zkontrolovat překážky v Lužanech.
Termín do 8.4.2018

Zodpovídá: všichni
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7) Jmenování rozhodčích na krajská kola Plamen a dorostu
- Na školení VM se někteří přihlásili, je třeba ještě některé zajistit.
Úkol č. 10/18
Zajistit rozhodčí na krajská kola Plamen a dorostu.
Termín do 29.5.2018

Zodpovídá: všichni

8) Informace z KORM
- Předání informací z KORM.

9) Příprava hasičského dne pro mládež – rozpočet, koncepce
- Zapracování připomínek z OORP.
- Václav Studnička zjistí do příště cenu za pronájem sálu v Losiné.
- Předběžný rozpočet domluven.

10) Různé
- Registrační listy

Zapsala: Lenka Škalová

