
Jednání VV OSH Kolín 1. 2. 2012 
 

Účast:   presenční listina, hosté M. Charvát, starosta SDH Plaňany 

Zahájení:   Starostka OSH Kolín K. Havlínová - seznámení s programem jednání 

Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

a) Stav finančních prostředků k 1.1.2012 

v pokladně  9 995,- Kč,  stav účtu k 150 235,10 Kč  

b) Webové stránky – starostka v jednání s p.Šedou – první návrh už předložen, řeší se 

c) Inventury materiálu OSH a překážek nakoupených OSH  – stav k 31. 1. 2012 

- byl předán seznam překážek OSH  umístěných na HZS 

- překážky k vyřazení – řeší vyřazovací komise ve složení: Žylová, Šálek, Salák 
d) Daruj krev – termín další akce: 13. duben 2012 

e) PO očima dětí – byl vyhlášen další ročník akce 

f) Výročí narození členů (od 80let výše) – zajistit výrobu gratulací – Š. Žylová, rozesílání – M. 

Nevečeřalová, L. Voslářová 

Ke schválení: 

- Žádost o příspěvek na ples SH ČMS – schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč 

- Návrhy na ocenění a vyznamenání členů: SDH Břežany II., SDH Červený Hrádek, SDH 

Tuchoraz, SDH Vítězov – schváleno, jmenný rozpis je přílohou zápisu 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- Zimní halová soutěž: termín 11. 3. 2012 v Kostelci nad Černými lesy 

- Kurz rozhodčích mládeže 

o I. část, seznámení s pravidly hry Plamen, v Kostelci, účast 11 osob 

o II. část, zkoušky, společně s OSH Kutná Hora, termín únor/březen (v jednání) 

- Setkání dorostu, termín 3. -4. 2. 2012, Klučov, účast cca 26 osob 

- Okresní kolo Dorostu, 27. 5. 2012 v Čáslavi společně s OSH Kutná Hora 

- Termín soutěže PLAMEN a soustředění dorostu je v jednání, místo: Atletický stadion 

Kolín 
- Zimní tábor: SDH Klučov, Horní Malá Úpa, 26.2.-4.3.2012 



Ke schválení: 

- Žádost o příspěvek na organizaci Setkání dorostu ve výši 10 tis. Kč. – schváleno 

- Žádost o příspěvek na organizaci Zimní halové soutěže ve výši 5 tis. Kč - schváleno 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Školení rozhodčích dle směrnic požárního sportu - v termínu únor/březen – pověřen p. 

Šálek, Havlínová 

Návrh překážek k opravě či novému nákupu v následujícím období: 

- kladiny 

- bariéry 

- desky pod RHP 

b) Termín Okresní soutěže 26. 5. 2012 (v tomto roce KH) – účast na jednáních 

(Havlínová, Šálek, Hybler) 

 

c) Faktura za pronájem Atletického stadionu v Kolíně na Okresní soutěž v požárním 

sportu (květen 2011) ve výši 5 100,- Kč byla uhrazena v prosinci 2011. 

 

d) Překážky OSH uskladněné na HZS – převzetí pouze na akce OSH. Pokud se bude 

požadovat pomoc s dopravou překážek od HZS, zašle kancelář písemnou žádost 

s udáním kontaktní osoby, která za převoz překážek na akci i zpět zodpovídá 

- Pokud si OSH zajistí převoz sama, zašle s předstihem pouze informaci kdy bude 

převoz uskutečněn a kdo za něj zodpovídá 

Ostatní akce 

- Pokud bude některé SDH požadovat zapůjčení překážek pro svou akci, zašle 

s předstihem požadavek na OSH, které rozhodne o zapůjčení na VV OSH a na základě 

rozhodnutí pak předá informaci HZS  

e) Překážky přípravky ve stavu SDH Plaňany – termín odevzdání překážek zpět na OSH 

Kolín Mirkou Binderovou byl k 31. 1. 2012, neodevzdáno, M. Binderová žádá o 

posunutí termínu do 5. 2. 2012. Záloha ve výši 10 000,- Kč byla vyplacena M. 

Binderové, doklad v inventuře s informací o uskladnění překážek byl podepsán M. 

Charvátem a označen razítkem sboru. M. Charvát vystoupil s informací, že daný 

dokument nezná a nepodepsal.  

Výkonný výbor bere oznámení na vědomí s tím, že v případě že nebudou překážky a 

veškerý materiál uvedený v inventuře na SDH Plaňany do 5. 2. 2012 předány 

vedoucímu OORM Janu Hyblerovi /převezme v Klučově/, zašle OSH následně žádost 

na SDH Plaňany o vrácení překážek na základě dodaného potvrzení,  případně vrácení  

částky 10 000,- Kč.  

      
 



PREVENCE     

-  Výstava obrázků z bývalých ročníků soutěže PO Očima dětí v rámci Dne záchranářů – projednat 

s Kulturním domem v Kolíně – řeší M. Binderová, J. Bernard 

 

OSTATNÍ 

a) M. Binderová oznamuje ukončení členství v SDH Plaňany, nebude přestupovat do jiného 

sboru a k dnešnímu dni ukončuje své působení ve VV OSH 

b) Ing. Dynybyl : informace o chystaných akcích ze strany HZS 

 7. 5. 2012 je 70 let profesionálních hasičů v Kolíně a 145 let SDH Kolín  

8. 5. 2012 Den záchranářů, budou obesláni jednotlivé SDH  

c) L. Voslářová:  informace o akci Bambriáda v Českém Brodě. Projednat účast OSH na OORM 

– zodpovídá L. Voslářová, J. Hybler 

d) J. Veselý – žádost o informaci zda bude OSH opět podporovat finančním příspěvkem družstva 

zapojená do lig. (Podlipanská liga, Polabská liga, Kutnohorská liga). VV OSH odsouhlasil 

příspěvek dle stanovených pravidel. 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


