
Jednání VV OSH Kolín 16.6.2011 
 

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 3.6.2011 8 363,- Kč, stav účtu k 3.6.2011 225 187,- Kč 

b) Výročí členů SDH OSH Kolín – 90 let dva členi,  80 let sedm členů, pan Šálek předloží návrh 

postupu  

c) Webové stránky – zjistit cenové nabídky na zpracování a údržbu webu 

d) Sbory, které dosud neodvedly členské příspěvky byly obeslány upomínkou, paní Nevečeřalová 

rozešle druhou upomínku na SDH a zároveň OÚ obcí – v současné době neuhradilo příspěvky 

celkem 17 SDH. U těch sborů, které příspěvky neuhradí bude k 31.12.2011 zrušeno členství 

všem členům ve sboru vedených u SH ČMS. 

e) Dotace: 

vyřešit postup čerpání dotací MŠMT– termín: červenec 2011, K. Havlínová, J. Hybler 

- od MV pro požární sport dospělých a dorostu celkem ve výši 40 120,- Kč 

- od MŠMT  na činnost úseku mládeže ve výši 59 275,- Kč  

INFORMACE: každý kdo čerpá dotaci, musí vést podvojné účetnictví 

f) 7.6.2011 proběhlo setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje, celková účast 154 lidí. 

OSH Kolín děkuje HZS za zajištění dopravy  

g) Kancelář OSH Kolín – dovolená srpen 2011 

 

 

Ke schválení: 

- Žádost o udělení Čestného uznání OSH, Čestného uznání kraje, medaile za Příkladnou 

práci- členové SDH Dobré Pole - schváleno 



- Návrh SDH Červené Pečky  na udělení titulu Zasloužilý hasič – pkl. Jan Bradna - 

schváleno 

 

MLÁDEŽ 

J. Hybler zhodnotil Okresní soutěž dorostu 29.5.2011 – malá účast družstev z okresu Kolín, kladně 

hodnotí místo konání soutěže – Atletický stadion Kolín. Dále zhodnotil PLAMEN 4.6.2011, děkuje 

HZS Kolín za pomoc při konání soutěže. Zároveň děkuje všem, co se podíleli na přípravách a průběhu 

soutěží jak okresní soutěže dorostu, tak soutěže dospělých a hry PLAMEN. 

Výsledky Okresního kola soutěže dorostu: 

Dorost –  SDH Klučov 

Dorostenky –  SDH Kostelec nad Černými lesy 

Jednotlivci -  SDH Červený Hrádek (chlapci) 

 

K. Havlínová navrhuje vzhledem k nízkým nákladům uspořádat jarní kolo hry PLAMEN na 

Atletickém stadionu v Kolíně. 

Soutěže :  

2.7.2011 Memoriál Červený Hrádek 

Podlipanská liga 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Stav rozhodčích aktualizován, zájemci osloveni – školení proběhne po dohodě s Š. 

Tothovou během následujících měsíců 

b)  Uskladnění překážek – přesun z Konárovic na HZS Kolín, zjištění havarijního stavu 

překážek – znovu zajistit provedení inventury překážek a sepsání jejich skutečného 

stavu. Vyřešit stav bariér a domečku, zjistit možnost opravy či případné zakoupení 

nových překážek. 

c) OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – připomínky k soutěži 

- R. Žyla:  

 nesportovní chování soutěžících a některých vedoucích 

družstev 

- K. Havlínová:    

 zázemí na stadionu nešlo ovlivnit (stavební práce apod.), i 

přesto hodnotí kladně 



 technická četa – děkuje za páteční pomoc při stavění 

překážek – SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Klučov, 

SDH Starý Kolín a SDH Zibohlavy, během samotné soutěže 

po oba dny zajistili pouze dobrovolníci z SDH Klučov a 

SDH Kostelec nad Černými lesy 

 špatný stav některých překážek a zajištění jiných na 

poslední chvíli – výtka na neupozornění tohoto stavu (jedná 

se o bariéry 2 m) 

 poděkování p. Šálkovy za zajištění rozhodčích a jejich 

početnou účast, výtka pouze ke změnám p. Málka již 

schválených pravidel těsně před začátkem soutěže (rozhodčí 

Kutná Hora)  

 poděkování za zajištění přepravy překážek: HZS Kolín a 

SDH Kostelec nad Černými lesy 

 poděkování za zajištění občerstvení: SDH Kostelec nad 

Černými lesy 

- rozpočet – návrh příspěvků na provozní náklady: cisterna SDH Kostelec nad 

Černými lesy – 1 000,- Kč, cisterna SDH Starý Kolín –500,- Kč, čerpadlo        

SDH Klučov – vzdal se nároku, časomíra SDH Konárovice – 500,- Kč. 

- v r. 2012 pořádá okresní kola soutěží dorostu a dospělých OSH Kutná Hora 

d) OKRESNÍ SOUTĚŽ POHÁR STAROSTY 

 

- termín stanoven na 17.9.2011 

- pořádat bude SDH Bulánka 

- zamítnuty požadavky na změnu termínu konání poháru 

- propozice:   rozeslat na členy VV k připomínkování, termín zaslání připomínek do 

15.7.2011.    

 

e) Příspěvek OSH Kolín pro ligy na družstva mužů a žen z okresu Kolín ve výši 300,- 

Kč: Kutnohorská hasičská liga, Podlipanská liga, Polabská liga. Podmínkou je 

uhrazení členských příspěvků na OSH Kolín. Schváleno. 
 

 

PREVENCE 

K projednání: 

a) Soutěž PO očima dětí – krajské kolo vyhodnocena 3.6.2011 

 

 

 



Diskuze: 

 

- kurz pro strojníky a velitele – na podzim v Bílých Poličanech – přihlásit se 

- na podzim uskutečnit setkání zasloužilých hasičů okresu Kolín – p. Šálek 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová   


