
Jednání VV OSH Kolín 9.11.2011 
 

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

Účast:   presenční listina 

1) Společné úkoly OSH 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

 

a) Stav hotovosti v pokladně k  31. 10. 2011 22 201,- Kč,  stav účtu k  31. 9. 2011 225 793,- 

Kč  

b) Webové stránky – zadán požadavek na cenové nabídky na zpracování a údržbu webu 

c) Sbory, které dosud neodvedly členské příspěvky budou na shromáždění starostů vyrozuměni, , 

kteří  jejich členové budou k 31.12.2011 vyloučeni (schváleno) 

d) Dotace, budou vyčerpány v plné výši a termínu. 

 

e) Shromáždění starostů SDH 19.11.2011 v jídelně u Šantrůčka 

Organizace a rozdělení komisí: 

Návrhová komise: Hesová Vl. 

Zapisovatel: Voslářová L. 

Ověřovatelé zápisu: Beneš, Hybler 

Inventar.komise: Šálek, Žylová,  

Zpráva o činnosti : vedoucí odborných rad byli pověřeni připravením zprávy o činnosti                                             

Ke schválení: 

- Návrh na udělení Medaile za mimořádné zásluhy– Fr. Urbánek, SDH Kolín – schváleno změna 

 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- J. Hybler informoval o jednání OORM Kolín ze dne 2. 9. 2011. 

- Školení vedoucích mládeže – plánovaný termín 25. - 26. listopad 2011 v Kostelci nad Černými 

lesy. 



- Na zimní období je v plánu opakování Zimní soutěže pro děti a nově uspořádání dvoudenní 

soutěže pro dorost v Kostelci nad Černými lesy 

- SDH Kostelec n. Č.l.  zajistí kurz rozhodčích – první část, tj. vysvětlení pravidel. Samotná 

zkouška by byla domluvena s OSH Kutná Hora prostřednictvím Aleše Kardy. 

- Setkání dorostu -  námět na práci s dorostem do budoucna- pro SDH k vytvoření kolektivu 

dorostenců a dorostenek – motivaci pro další práci 

Soutěže:  

9. 10. 2011 - I. Část kola hry  Plamen – branný závod v Tuchorazi – proběhlo  

starší žáci:  Klučov 

mladší žáci  Červený Hrádek 

8. 10. 2011 – závěr soutěžě Podlipanské ligy v Kostelci n. Č.l. 

Ke schválení: 

- Žádost o zakoupení  materiálů potřebných pro toto školení – učební texty, pravidla apod. – 

schváleno. 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Stav rozhodčích aktualizován, zaslat zprávu Kamile Havlínové 

b) Školení rozhodčích, dle směrnic požárního sportu - v termínu před sezonou (únor) – 

pověřen  p. Šálek  

c) Vypracovat seznam překážek, které jsou na HZS pro HZS i RM 

d) Provedení inventarizace a fyzické kontroly překážek (již probíhá) 

e) Návrh překážek k opravě či novému nákupu v následujícím období. Seřazeno dle 

důležitosti. Bude řešeno částečně v roce 2011 z dotace MTZ, ostatní v roce 2012. 

- Domeček (zakoupen) 

- Kladiny 

- Bariéry 

- Desky pod RHP 

 

f) Termín Okresní soutěže  26.5.2012  (v tomto roce KH) 

 

 



g) OKRESNÍ SOUTĚŽ POHÁR STAROSTY 

 

- termín 17.9.2011 

- poděkování Bulánce za organizaci a přípravu soutěže 

- 1) muži – Bulánka 

- 1) ženy – Klučov 

- Návrh starostky na další termín soutěže Poháru starostky OSH – 15.9. 2012 

 

h) Zpráva ze soutěže CTIF  
 

- P.Beneš  - Zibohlavy -  obhájení loňského prvenství 
      

 

     ch) Zpráva Podlipanská liga – L.Voslářová PL zakládá neziskovou organizaci vzhledem     

            k vedení samostatného účetnictví  

 

i) Ples PL- bylo vybráno v dobrovolných příspěvcích 2 500,- Kč  - na sušenky pro děti 

na zimní halovou soutěž 
 

 

PREVENCE     

Návrh M. Binderová – výstava prací z PO očima dětí ve spolupráci s HZS a RM v době konání Dne 

záchranářů v Kolíně. Prostory a nápady směrovat na mirkabinderova@seznam.cz 

OSTATNÍ 

- informace P. Beneš – SDH Zibohlavy – zve na soutěž Sání babího léta 10.9.2011, dále informoval o 

přípravě jejich družstva na soutěž CTIF  

- informace L. Voslářová – 22.10.2011 bude v Radimi Hasičský ples Podlipanské ligy 

- informace plk. Bradna – v sobotu 10.9.2011 o školení JPO v Mukařově 

- návrh termínu na Shromáždění starostů – 19. 11. 2011  

 

 

 

Zapsala: Mirka Binderová 


