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Zápis z výroční valné hromady vedoucích MH 
Dne 17. 2. 2017 

 
V pátek 17. února 2017 se konala výroční valná hromada vedoucích mladých hasičů okresu 
Hodonín. 
 
Body jednání: 

1. Zhodnocení činnosti 2016 
2. Pravidla VC 
3. Soutěže MH, kalendář 
4. Liga MH – běh na 60m s překážkami  
5. Tábor OSH 
6. Školení rozhodčích, vedoucích MH 
7. Pojištění 
8. Odborky, specializace 
9. různé 

 
 

 Rada mládeže informovala vedoucí o průběhu celého ročníku 2016. V minulém roce jsme 
pořádali okresní kolo hry PLAMEN a dorostu. Bylo vyslovené poděkování vedoucím, kteří 
pomohli s organizací těchto kol a byli požádáni o spolupráci i v tomto roce. 
Další náročnou soutěží v roce 2016 bylo krajské kolo hry PLAMEN, které proběhlo 
v Kyjově/Vracově, kde největší poděkování patřilo SDH Uhřice, Rohatec, Blatnice pod Sv. 
Ant., Vracov a Mistřín. 
TFA MH získalo velkou oblibu nejen v našem okrese, v minulém roce jsme hostili i zástupce 
ze Slovenska. Zájem o naši soutěž i pravidla sepsané Tomášem Sklenákem a Tomášem 
Letochou projevili i na republikové úrovni, kde proběhla prezentace naší soutěže. 
 

 Pravidla Velké ceny okresu Hodonín byly odsouhlaseny v celém znění s jedním dodatkem. 
Na okresní kolo na jaře a na podzim (jarní část a ZPV) bude povinná přihláška družstva přes 
webové stránky (www.oshhodonin.cz) a originál přihlášku nutno přivést s sebou s otiskem 
razítka vysílající organizace a s podpisem statutárního zástupce. Na všechny ostatní soutěže 
(všechny soutěže zařazené do VC a soutěž pořádané OSH) je nutno při prezenci odevzdat 
vyplněnou přihlášku družstva s otiskem razítka vysílající organizace a s podpisem 
statutárního zástupce. Bez přihlášky nebude umožněn start družstva! 
 

 Rada OORM zveřejnila termíny soutěží pro rok 2017 na stránkách OSH Hodonín. 
Informovala vedoucí, že byla z Velké ceny vyřazena soutěž ve Strážnici a místo ní se bude 
konat soutěž v Miloticích. Dále do VC byla zařazena halová soutěž ve Vracově. Okresní kola 
hry PLAMEN a dorostu se v letošním roce budou konat v Ratíškovicích.  
 

http://www.oshhodonin.cz/


 Rada se dohodla o zorganizování ligy pro MH v disciplíně běhu na 60m s překážkami, která 
se bude skládat ze 4 jednotlivých závodů. 

- 21. 5. 2017 Mistřín 
- 24. 6. 2017 Rohatec 
- 2. 9. 2017 Vracov 
- 17. 9. 2017 Petrov 

 
 

 Okresní rada mládeže informovala o okresním táboře pro děti mladší 15let. 
- Okresní tábor proběhne ve dnech 10. – 17. srpna 2017 v Haluzicích 
- Tábor bude organizovaný pro 86 dětí – 2550,-Kč/osoba 
- Hlavního vedoucího a programového vedoucího dodá DDM Ždánice 
- Ostatní personál dodává OSH Hodonín 
- Více informací viz „Pokyny“ 

 
 



 Rada mládeže informovala o školení rozhodčích hry PLAMEN a dorostu, které proběhne ve 
dnech 11. – 12. března 2017 v hasičské zbrojnici v Mistříně. A apelovala na vedoucí, aby na 
toto školení vyslalo zástupce, protože jinak nebude možné zabezpečovat soutěže většího 
rozsahu. 

 

 Odborná rada mládeže informovala o termínu školení vedoucích, které proběhne na podzim 
ve dnech 11. – 12. listopadu 2017. Místo konání školení bude upřesněno v přihlášce, která 
bude zveřejněna na www.oshhodonin.cz; budou obměněny testy pro vedoucí – změna 
pravidel hry PLAMEN. Školení bude určeno pro V MH lll. stupně – obnova; získání 

 

 Vedoucí měli možnost zaplatit si pojištění pro vedoucí MH. Byli informováni o potřebě 
přihlášky, které souvisí s pojištěním členů SH ČMS. Dále byli vedoucí informováni o výměně 
členských průkazů. 

 

 Vedoucím byla nabídnuta knížka specializací, kterou vydalo SH ČMS a dále nákup nálepek, 
jako náhrada odznaků za splnění specializace. 

 

 VV OSH podpořil doporučení rady ohledně nakládání s překážkami a rozhodl následovně: 
- Překážky je možné zapůjčit pouze: 

  na soutěž OSH, SDH 
 na soustředění družstev, tj. 3 a více SDH 
 pro trénink družstev i jednotlivců, kteří postoupili do vyššího postupového 

kola (krajské kolo, republikové kolo) 
 po dohodě s J. Trojancovou, T. Letochou, T. Sklenákem, M. Kuchařem nebo S. 

Šímou trénink na místě, kde budou uskladněny překážky. 
 

 Vedoucí a členové rady mládeže byli na výroční valné hromadě informováni o zasedání 
vedení ligy mladých hasičů JMK a TTSK. 

- 20. 5. 2017 – Senica – 9:00 
- 24. 6. 2017 – Závod – 13:00 
- 2. 9. 2017 – Hr. Lhota – 13:00 
- 17. 9. 2017 – Sobotiště – 12:00 
- 10/24. 9. 2017 – Hr. Vrbka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Sklenák v. r. 
vedoucí kanceláře OSH Hodonín 

 
 

V Hodoníně, dne 22. února 2017 

http://www.oshhodonin.cz/

