Jednání VV OSH Kolín 15. 5. 2018
Účast:

presenční listina

Hosté:
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:
 Dotace pro letošní rok:
Dotace MŠMT – dotace byla SH ČMS přidělena – částka bude přibližně stejná jako v loňském roce
Dotace hejtmana – bylo požádáno o okresní prapor – ještě nebylo projednáno
Dotace Agrofert – bylo požádáno o kontejner na překážky pro PS - ještě nebylo projednáno
Dotace Města Kolín - dotace podána, celkem zažádáno o 100 000,Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena – částka PS – 7740,- hra Plamen 10 344,-

Na vědomí:















školení pro pokladníky a hospodáře SDH – školení odložen na podzim
seznam SDH, které slaví letos výročí – všem SDH nad 100 let byla vytvořena plaketa, která bude předána na
oslavách pokud budou pořádány, jinak bude poslána pozvánka na shromáždění starostů, kde bude
plaketa předána
SDH Radovesnice I oslavy 110let (konané 26.5.2018) – účast za VV Radek Sršeň
SDH Pečky oslavy 140let (konané 26.5.2018) – účast za VV – Milan Bug, Libor Skala
SDH Vítězov oslavy 110let (konané 2.6.2018) – účast za VV – Petr Dürr
SDH Cerhenice oslavy 140let (konané 23.6.2018) – účast za VV – Milan Bug
SDH Štítary oslavy 120let (konané 2.6.2018) – účast za VV – Radek Sršeň
SDH Starý Kolín oslavy 140let (konané 25.8.2018) – účast za VV – Kamila Havlínová (nechat udělat stuhu)
SDH Mančice oslavy 130let (konané 28.7.2018) – účast za VV – Lída Voslářová
SDH Drahobudice - oslavy 120let (konané 23.6..2018) – účast za VV
SDH Dobřichov – oslavy 130let (konané 8.9.2018) – účast za VV
SDH Horní Kruty - oslavy 130let
SDH Toušice – oslavy 130let

Mládež
Na vědomí akce:





Okresní kolo hry Plamen a dorostu proběhne v sobotu 9. 6. 2018
ve středu 16. 5. 2018 odejdou na SDH pozvánky, přihlášky a propozice
ceny pro soutěžící – pro družstva starších a dorostu- poukázky PB
- pro družstva mladších žáků - hmotné ceny
- pro jednotlivce poukázky do Futura
Poslat pozvánku Městu a panu Tučkovi
Rada mládeže proběhla dne 25. 4. 2018 v Klučově – zápis viz příloha

REPRESE
Na vědomí:





Okresní kolo PS
ve středu 16. 5. 2018 odejdou na SDH pozvánky, přihlášky a propozice
soutěž bude rozdělena na postupovou a nepostupovou soutěž
ceny pro soutěžící – pro družstva - poukázky PB, pro stovkaře poukázky do Futura
zapůjčení materiálu – stan od SDH Klučov, sety od SDH Klučov
sraz na atletickém stadionu v pátek 8. 6. 2018 v 17 h.
soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín 8. 9. 2018
- poslat nabídku na pořadatele soutěže
školení rozhodčích mládeže a PS (7. – 8. 4. 2018)
- proběhlo ve Velkém Oseku
- mládež – bylo z důvodu malé účasti zrušeno
- PS – obnova, noví absolventi

ZH
Na vědomí:



21. 6. 2018 setkání ZH STč kraje v Nymburce (skanzen Přerov nad Labem) – zajišťuje J.Bradna
OSH Kolín bude setkání 2020 – popřemýšlet nad místem, kde by se dalo uskutečnit

PREVENCE
Na vědomí:
 Darování krve – 13. 4. 2018
– celkem 31 členů ( 27 členů z 13 našich SDH a 4 členové mimo naše okresní sdružení)
 Registr dárců kostní dřeně – setkání v Nové Vsi I dne 20. 3. 2018
 Kurz první pomoci - 11. 4. 2018 v Kolíně – zúčastnilo se 12zájemůc z toho 2 členové rady represe – velmi
kladné ohlasy na tento kurz
 PO očima dětí – proběhlo krajské kolo v Praze
- vyhodnocení 8. 6. 2018 na HZS Kolín
OSTATNÍ










Shromáždění starostů v Přibyslavi 20. – 21. 4. 2018 – účast starostka
- Zápis viz příloha
Okrsky/Regiony – snaha o obnovení menších celků okresu (informace v příloze zápisu) – členové VV se do
týdnu vyjádří k přiloženému dokumentu
SDH Vítězov by chtěl uspořádat v termínu 16. 9. 2018 soutěž v běhu na 60m a 100m překážek, žádost o
zapůjčení překážek - schváleno
SDH Zibohlavy – info o účasti na soutěži CTIF ve Vlčnově
Soutěž setkání přípravek v Českém Brodě – v termínu 9. 9. 2018 na náměstí
Soutěž setkání přípravek 16. 9. 2018 v Čelakovicích
Petr Polášek se zúčastní školení mezinárodních rozhodčích v Linci v Rakousku
Okrsek Nučice v sobotu 19. 5. 2018 – okrsková soutěž
Rozhodčí nominovaní na krajské kolo mládeže – Petr Polášek, na PS – Petr Polášek, Milan Řezníček

Termín příštího jednání: na začátku září v Pečkách
Zapsala: L. Hyblerová

