Jednání VV OSH Kolín 25. 8. 2015
Účast:

presenční listina

Zahájení:

starostka OSH Kolín K. Havlínová

Kamila Havlínová přivítala členy VV, po seznámení s programem jednání proběhla kontrola zápisu
z minulého jednání a bylo zahájeno jednání VV OSH.
KANCELÁŘ
K projednání:
o stav finančních prostředků k 15. 4.2015 (v pokladně 10 280 Kč, stav účtu 255 342,14 Kč)
Na vědomí:
o členské příspěvky uhradilo 75 SDH, aktualizovat seznam neplatičů na webu:
o Bořetice, Brník, Církvice, Dolní Chvátliny, Dománovice, Mlékovice, Polepy, Polní Chrčice, Sedlov,
Skvrňov, Toušice, Veletov, Vrátkov, ZPA Pečky a Ždánice
o Informace z KSH:
o KSH SH ČMS neobdrželo dotaci od Středočeského kraje z důvodu pozdního odevzdání žádosti
o obdržené dotace na Krajskou soutěž hry Plamen – 54.000 Kč od SH ČMS – dotace ministerstva vnitra a
46.000 Kč od KSH Středočeského kraje
o byla podána žádost o přeposlání informace na sbory o připravovaném druhém vydání knihy o hasičích
Středočeského kraje, rozeslán e-mail na sbory, informace vyvěšeny na webu. Termín do 30.09.2015. Za
OSH Kolín zodpovídá L. Skala, L. Voslářová
o V. sjezd SH ČMS, konanÝ ve dnech 4. a 5. července 2015 V Pardubicích - neschválení zástupce KSH SH ČMS
do VV Ústředí J. Páva, v současné době nemáme ve VV zástupce do doby mimořádného Sjezdu delegátů KSH
SH ČMS
o Informace k registraci spolků
o žádost na přidělení sídla pro OSH Kolín na Město Kolín bude odeslána, na Ústředí se má prozatím
odeslat pouze okres, SDH ne
o Kalendáře OSH – počet dle kalkulace, návrh témat a fotografie do 14 dnů – J. Bradna zašle e-mailem
Ke schválení:
o Žádost o udělení vyznamenání – SDH Klučov – schváleno
o návrh přesunout jednání VV na 18:30 hod - schváleno

MLÁDEŽ
Ke schválení:
o Okresní kolo soutěže dorostu
o účast mládeže OORM Kutná Hora
Na vědomí:
o Krajské kolo hry Plamen a dorostu 19.-21.06.2015, Kolín
o většina členů VV se účastnila v roli pořadatelů, poděkování všem za účast

o soutěž je hodnocena kladně
o celkový rozpočet 235.000 Kč – příjmy 125.000 Kč, výdaje 235.416 Kč
 příspěvek od Města Kolín ve výši 10.000 Kč na nájem
 finanční dary: Dräger 5.000 Kč, BOKI Industries 5.000 Kč, Jiří Váňa 4.000 Kč, HVP 5.000 Kč
 hmotné dary: Bohemia Apple, družstvo, Požární bezpečnost, s. r. o., Sabe s. r. o., Koli Kolín
o Okresní kolo hry Plamen
o účast
 10 družstev mladších, vítěz SDH Klučov
 10 družstev starších, vítěz SDH Klučov, postup na Krajské kolo hry Plamen – 7. místo
o Termíny soutěží v r. 2015
o Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín – místo Český Brod, neděle 27.09.2015
o Branný závod – druhý víkend v říjnu, místo v jednání
o Informace J. Hybler
o schůzka OORM bude 3. září 2015 v Klučově
VELITELÉ
Na vědomí:
o Okresní soutěž v požárním sportu
o účast
 5 družstev mužů, vítěz SDH Zibohlavy, postup na Krajskou soutěž v PS SDH Klučov – 4. místo
 4 družstva žen, vítěz SDH Zibohlavy, postup na Krajskou soutěž – 1. místo,
postup na Mistrovství republiky v PS – 4. místo
 1 družstvo dorostenek, vítěz SDH Červený Hrádek, postup na Krajskou soutěž dorostu – 8.místo
 3 družstva dorostenců, vítěz SDH Klučov, postup na Krajskou soutěž dorostu – 9. místo
 2 smíšená družstva, vítěz SDH Kostelec nad Černými lesy
o Termíny soutěží v r. 2015
o Pohár starostky OSH – sobota 12.09.2015, Ovčáry
 pozvánku, propozice, plakát – rozešle L. Hyblerová
 diplomy, poháry, plakety – zajistí OSH Kolín
 technické zajištění soutěže, strava pro soutěžící – SDH Ovčáry
o Termín školení rozhodčích v požárním sportu – březen 2015; možné pouze proškolení zájemců
PREVENCE
Na vědomí:
o výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči – termín 25.09.2015
o výzva na vstup do Registru dárců kostní dřeně –20. 5. 2015 byla schůzka s jedenácti zájemci o vstup do
registru, do registru vstoupilo 10 členů z SDH Klučov, Konárovic, Ratenic, Tuchoraze, Vítězova a Veltrub
o v pondělí 11.05.2015 proběhla na náměstí v Českém Brodě akce Českého rozhlasu Region, účast se stánkem
prevence
OSTATNÍ
o

K. Havlínová
o Den záchranářů – účast SDH Zibohlavy muži, žáci
o Miss hasičkou Středočeského kraje se stala Aneta Nouzovská z SDH Poříčany, následně vyhrála i Miss
Evropa v polském Smigielu
o úkol pro vedoucí jednotlivých rad – poslat L. Hyblerové seznam členů svých rad vč. veškerých kontaktů
o termín Shromáždění starostů okresu Kolín – 28. listopadu 2015
o návrh na příspěvek pro SDH Zibohlavy na pokrytí nákladů za účast na Mistrovství republiky v PS ve
výši 5.000 Kč - schváleno

o

Výročí SDH:
o 27.06.2015
o 30.05.2015

SDH Tuklaty
SDH Nučice

oslavy 135 let sboru (ne založení), účast K. Havlínová
oslavy125 výročí založení sboru, účast K. Havlínová

o

P. Beneš – informace o účasti žen SDH Zibohlavy na Mistrovství republiky

o

J. Bradna – setkání Zasloužilých hasičů kraje – sobota 5. září 2015,
o potvrzená účast – Běloch, Hrabánek, Vavřinová, Salák, Havlínová
o doprava – tranzit SDH Klučov

o

L. Voslářová – účast dobrovolníků na Mistrovství republiky v PS – 6 členů z SDH Český Brod, Horní Kruty,
Klučov, Poříčany, Tuchoraz,
Mistrovství republiky hry Plamen – 1 člen z SDH Český Brod

o

Termín příštího jednání: cca říjen
Zapsala: L. Hyblerová

