Jednání VV OSH Kolín 2. 4. 2019
Účast:

presenční listina

Místo:

SDH Zásmuky

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 Města Kolín - podána – okresní akce ve výši 100 000,- Kč
Žádost o příspěvek na okresní prapor na Město Kolín – příspěvek ve výši 10 tis. schválen
Dotace Krajského sdružení – II. část – proúčtovat do 31. 10. 2019
Prapor – zveřejnění na facebooku
- Termín pro možnost darů: 30.6.2019
- k dnešnímu dni 34 přispívajících
- žehnání praporu v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně v jednání
- poděkování pro účastníky, vypracovat návrhy: zajistí Lída
 Nákup druhého kontejneru na překážky – v letošním roce nebudeme realizovat
 Dotace Agrofert – domek včetně úpravy plošiny pro ženy
 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů
– SDH Malotice, SDH Ratboř, SDH Červený Hrádek - schváleno
Na vědomí:



Školení pro pokladníky a hospodáře SDH – napodzim uskutečnit znova
Výjezdní zasedání VV 8. – 9. 2. 2018 Ústecký kraj – město Krupka
- účast VV OSH, revizní rada, kancelář
- velmi kladné ohlasy, v této aktivitě pokračovat
 Jednání VV KSH - Shromáždění delegátů 16. 4. 2019 na krajském úřadě (účast Havlínová, Beneš)
- Krajské kolo hry Plamen a dorostu - 21.-23.6.2019 v Mladé Boleslavi
- Krajské kolo v PS - 15. – 16. 6. 2019 v Kutné Hoře
- Setkání ZH proběhne na Praze – východ Aero Vodochody (cca červen)
- Krajské setkání přípravek proběhne na OSH Mělník
- Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu proběhne v Benešově
- Soutěž v TFA proběhne v Kosmonosech , Mladá Boleslav
- Shromáždění představitelů – 13. dubna v Přibyslavi
 Výročí založení sbor – plaketka + seznam SDH zajistí Radek Sršeň

Mládež
Na vědomí akce:




Zimní halová soutěž – proběhla v termínu 16. března 2019 SDH Rostoklaty
- Cesta za pokladem, účast 5 SDH, hodnocena kladně
Školení rozhodčích mládeže – proběhlo v termínu 30. 3. 2019
- účast 5 členů - 3 obnovili, 2 neuspěli
Kostelecké útoky:
20. 4. 2019








Klučovská ulice:
27. 4. 2019
Vítězovská stovka:
15. 9. 2019
Zimní hasičský tábor - SDH Klučov (3. 3. – 10. 3. 2019 ve Zdobnici, účast 22 členů)
Rada mládeže – termín 4. 4. 2019 v Klučově
Okresní kolo Plamen a soutěží dorostu – bude projednáno v rámci OORM
V rámci OORM - projednat termín branného závodu Plamen, podat podnět na zařazení branného závodu
dorostu do Okresní soutěže

REPRESE
Na vědomí:
 školení na motorové pily – termín na podzim
 výcvik jednotek JPO byl zrušen – proběhne na podzim
 na okresním kole zůstává ve štafetě 4x100m kategorie ženy na prvním úseku překážka okno – od krajského kola
již bude domek s plošinou
 domek – možnost postavit na cca 2 termíny v Kostelci, kdy bude možnost si ho vyzkoušet – dohodnout Kamila,
Radek
 u dospělých postupových na prezenci kontrola občanských průkazů
 soutěž TFA – zjistit kdy je kvalifikace a možnost přihlášení – zajistí Jirka

ZH
Na vědomí:




Jarní setkání seniorů dne 31.3.2019 v Klučově
- Velmi kladné ohlasy
- Program kolektivy mladých hasičů Klučov, Cerhenice, Ratenice
Kronika zasloužilých hasičů – zjistit informace o některých zasloužilých – více Jan Bradna

PREVENCE
Na vědomí:





11. 12. 2018 seminář preventistů v zasedací místnosti HZS Kolín - 9 III 3 II
PO očima dětí – okresní kolo vyhodnoceno
Termín na darování krve – z důvodu rekonstrukce prostor v ON Kolín zatím není známý termín
První pomoc – termín 23. 4. 2019 zjistit zasedací místnost v Plynárenské

OSTATNÍ


Kolínský deník – spoluprací mezi deníkem a OSH bude pověřen Milan Bug
- Informace vychází každé úterý
- Základní články se budou týkat okresních akcí (v případě, že nebudou okresní akce, bude vybráno
SDH, které uspořádalo zajímavou akci, soutěž atd.)
- Kontakty na sbory, které mají aktivitu zajistí Milan
 Kronika historických strojů
- stroje z roku 1950 a níže
- připraven formulář, který bude dále rozeslán na SDH
 Podlipanská liga – první kolo 4. 5. 2019 v Horních Krutech

Následně po jednání byli členové VV OSH pozváni na prohlídku zázemí SDH Zásmuky. Starostka poděkovala za
pozvání a zajištění občerstvení pro jednání VV OSH.
Termín příštího jednání: 23. 4.2019 v SDH Zibohlavy
Zapsala: L. Hyblerová

