
Jednání VV OSH Kolín 11. 2. 2014 
 

Účast:   presenční listina  

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

Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

 

KANCELÁŘ 

K projednání: 

- Stav finančních prostředků k 11. 2. 2014 (v pokladně 23 370,- Kč, stav účtu 310 087,23 Kč)  

Ke schválení: 

- Žádosti o udělení ocenění a vyznamenání podané od SDH Mančice, Plaňany, Ratenice, Břežany II – schváleno 

- Termín pro odevzdání příspěvků na OSH do 31. března 2014 - schváleno 

Na vědomí: 

- SDH Plaňany – Městys Plaňany podal na SH ČMS žádost o udělení stuhy k hasičskému praporu, která jim byla 

na základě rozhodnutí Ústředí SH ČMS spolu s příspěvkem ve výši 1.000,- Kč přidělena. OSH Kolín dostal tuto 

informaci na vědomí. L. Hyblerová nahlásí na Ústředí SH ČMS termín předání stuhy. 

- Setkání ZH – termín 5. červen 2014, Mělník – p. Šálek předložil seznam ZH s předběžně nahlášeným zájmem o 

účast. J. Bernard za SDH Starý Kolín informuje, že nebudou mít vzhledem k termínu setkání v pracovní den 

možnost zajistit odvoz ZH 

- Byl předložen k finálnímu schválení seznam vyplacených odměn za rok 2013 – schváleno  

- Krajský výkonný výbor – účast L. Voslářová, informace ze setkání u hejtmana kraje: 

o Informace ke krajským soutěžím 

o Setkání ZH středočeského kraje 

o Vystoupení hejtmana kraje, MVDr. Řiháka – dotace, financování KSH 

o Informace ke knize o hasičích 

o Informace k plánovanému setkání historické hasičské techniky – Příbram 

- Shromáždění starostů OSH: 

o Termín 25. 4. 2014, Přibyslav, účast L. Voslářová 

- Školení funkcionářů a hospodářů OSH: 

o Termín 11. – 12. 4. 2014, Přibyslav, účast L. Hyblerová, K. Havlínová, L. Voslářová   

- Výročí SDH v 2014 – v příloze zápisu seznam SDH, které v letošním roce slaví výročí založení SDH; 

k vyjádření členů VV,  které sbory a jak ocenit  

- Paní Vaváková, členka SDH Poříčany, je v letošním roce 80 let u SDH. Na základě rozhodnutí VV zástupci 

OSH Kolín společně se zástupci SDH Poříčany paní Vavákovou navštíví a poděkují jí za její mnohaletou 

činnost. 

 



MLÁDEŽ 

Na vědomí: 

- Krajská rada mládeže – účast L. Voslářová 

o informace ke krajské soutěži a k nové pojistce mládeže 

- Školení rozhodčích mládeže - v termínu 15. 2. 2014 z důvodu nemožnosti účasti členů některých sborů (velké 

množství Hasičských plesů v tento den) zrušeno, přesunuto na jiný termín – bude upřesněno 

- Zimní halovou soutěž v r. 2014 pořádá SDH Horní Kruty, příspěvek ve výši 5.000,- Kč – schváleno 

- Termíny okresních soutěží v r. 2014: 

o 02.03.2014  - Zimní halová soutěž – pořadatel OSH Kolín a SDH Horní Kruty 

o 17.05.2014 - Jarní kolo hry Plamen – termín potvrzen 

DOSPĚLÍ 

Na vědomí: 

- Termíny okresních a vyšších soutěží v r. 2014: 

o Okresní soutěž v požárním sportu – termín 31. 5. 2014 potvrzen 

o Krajská soutěž v požárním sportu – 14 .-15. 6. 2014, Nymburk 

o Mistrovství republiky v požárním sportu – 27. -29. 6. 2014, České Budějovice 

o Pohár starostky OSH Kolín – 13. 09. 2014 

- Zajištění soutěží pro dospělé od letošního roku převezme Rada velitelů 

 

  

PREVENCE     

Na vědomí:  

- byl zahájen další ročník PO očima dětí. Medaile zajistí ve spolupráci s R. Krutskou L. Voslářová 

Ke schválení:  

- akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči – termín 21. března 2014, termín zajištěn 

 

VELITELÉ 

- Okresní soutěž v PS – ve spolupráci a po dohodě s OSH Kutná Hora zajistí J. Bernard 

o zjistit datum konání soutěže a její zajištění (administrativa, poháry apod.).  

OSH Kolín v případě potřeby po dohodě pomůže se zajištěním. 

OSTATNÍ 

- L. Hyblerová - poděkování paní Nevečeřalové za pomoc s inventurou 

- K. Havlínová – poděkování členům VV za účast na VVH SDH 

- Termíny soutěží a akcí v r. 2014, nahlášené jednotlivými SDH, budou zadány na web OSH 

 

Zapsala: Lída Voslářová  

Příloha: viz text 


