Jednání VV OSH Kolín 23. 4. 2019
Účast:

presenční listina

Místo:

SDH Zibohlavy

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
Dotace Krajského sdružení – II. část
Prapor – zveřejnění na facebooku
- Termín pro možnost darů: 30.6.2019
- k dnešnímu dni 37 přispívajících
- žehnání praporu v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně – 9. 11. 2019
- poděkování pro účastníky, vypracovat návrhy: zajistí Lída
 Dotace Agrofert – domek včetně úpravy plošiny pro ženy
 Dotace Nadace na podporu hasičského hnutí – žádost na prapor - 5 000, Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů
– SDH Malotice – prapor viz příloha
Na vědomí:


Jednání VV KSH
- Setkání ZH
12. 6. 2019 Zámek Berchtold v Kunicích
- Krajské kolo v PS
15. – 16. 6. 2019 v Kutné Hoře
- Krajské kolo hry Plamen a dorostu
21. - 23. 6. 2019 v Mladé Boleslavi
- Krajské setkání přípravek
15. 9. 2019 - OSH Mělník
- Soutěž v TFA
21. 9. 2019 Kosmonosech , Mladá Boleslav
- Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu proběhne v Benešově




Shromáždění představitelů KSH dne 16. 4. 2019 účast Kamily Havlínové a Petra Beneše
Kolínský deník – spoluprací mezi deníkem a OSH byl 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
Podpora MŠMT – více propagovat MŠMT – k vyúčtování dotace MTZ a Volnočasovka přidat přílohu loga MŠMT



Mládež
Na vědomí akce:


Okresní kolo hry Plamen a dorostu proběhne 18. a 19. 5. 2019
Nejdéle v pátek 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

Klučovská ulice
Kostelecký den dětí
Branný závod Plamen
Branný závod dorostu
Vítězovská stovka

27. 4. 2019
2. 6. 2019
5. 10. 2019 na Červeném Hrádku
13. 10. 2019 v Poříčanech
15. 9. 2019

REPRESE
Na vědomí:


Okresní kolo PS proběhne 19. 5. 2019
nejdéle do pátek 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 17. 5. 2019 v 18 h.
na okresním kole zůstává ve štafetě 4x100m kategorie ženy na prvním úseku překážka okno – od
krajského kola již bude domek s plošinou
domek – možnost vyzkoušení domku Kostelci, po telefonické dohodě s Radovanem Žylou
u dospělých postupových na prezenci kontrola občanských průkazů
 soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín 7. 9. 2019
 poslat nabídku na pořadatele soutěže
 výcvik jednotek JPO byl zrušen, nový termín 12. 10. 2019 v Zásmukách
 školení na motorové pily – 29. 11. – 1. 12. 2019
 odeslána žádost na SDH na možnost zajistit občerstvení v rámci okresních soutěží

ZH
Na vědomí:


Kronika zasloužilých hasičů – zjistit informace o některých zasloužilých – více Jan Bradna

PREVENCE
Na vědomí:
 Termín darování krve – 17. 5. 2019

OSTATNÍ
 Kronika historických strojů
- stroje z roku 1950 a níže
- připraven formulář, který bude dále rozeslán na SDH
 Okrsek č. 8 – informace o pořádajících akcí a zapojení do soutěže o sud
Starostka poděkovala SDH Zibohlavy za pozvání a zajištění občerstvení pro jednání VV OSH.

Termín příštího jednání: 14.,21.,28.6.2019 v Poříčanech, termín bude upřesněn dle možností účastníků
Zapsala: L. Hyblerová

