
Jednání VV OSH Kolín 25. 6. 2019 

 

Účast:   presenční listina  

Místo:  Poříčany 

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 Krajského sdružení – II. část proúčtovat 31. 7. 2019 

Dotace MŠMT – dotace byla SH ČMS přidělena  

Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena  

Prapor  -     termín pro dárce:  30.6.2019 

- k dnešnímu dni 48 přispívajících 

- žehnání praporu v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně – 9. 11. 2019 

 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů (SDH 

Konárovice – schváleno) 

  seznam SDH, které slaví letos výročí – všem SDH nad 100 let  (kulatiny) bude vytvořena plaketa, která bude 

předána na oslavách  pokud budou pořádány, jinak bude předáno na shromáždění starostů                 

SDH Konárovice, SDH Malotice, SDH Přehvozdí, SDH Tři Dvory, SDH Žiželice – odpovídá R.Sršeň 

 Reprezentace OSH Kolín – finanční příspěvek dle schválené metodiky – termín do 30.9.2019 

 Přehled nákladů na okresní akce –  zajistí L.Hyblerová 

 Navýšení mzdy Lucie Hyblerové o 1000,-Kč od 1. 7. 2019 - schváleno 

 

Na vědomí:   
  

 Jednání VV KSH   

- Krajské setkání přípravek    15. 9. 2019  -  OSH Mělník  

- Soutěž v TFA      21. 9. 2019  -  OSH Mladá Boleslav, Kosmonosy 

- Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu  29.6.-1.7.2019  - OSH Benešov, Vlašim 

 Kolínský deník – spoluprací mezi deníkem a OSH byl pověřen - Milan Bug 

- Základní články se budou týkat okresních akcí (v případě, že nebudou okresní akce, bude vybráno 

SDH, které uspořádalo zajímavou akci, soutěž atd.) 

 

Mládež 

Na vědomí akce: 

 Okresní kolo hry Plamen a dorostu proběhlo 18. a 19. 5. 2019 

- Poděkování všem co se zúčastnili a pomohli s organizací 

 Krajské kolo hry Plamen a dorostu proběhlo 21. – 23. 6. 2019 v Mladé Boleslavi 

 -     velmi výborné umístění našich reprezentantů  

            -      postup Václava Plačka z SDH Červeného Hrádku na mistrovství MČR 

 Branný závod  Plamen    5. 10. 2019 na Červeném Hrádku 

 Branný závod dorostu            13. 10. 2019 v Poříčanech 

- Kategorie dorostenci, dorostenky, ženy/muži do 39 let, ženy/ženy nad 40let 

- Upravit propozice – zajití J.Hybler 

- Odeslat následně na OORM k vyjádření, že soutěž bude povinná a bude se započítávat do Okresní 

soutěže dorostu i v rámci jarního kola 

 Vítězovská stovka  15. 9. 2019 



 

REPRESE 

Na vědomí: 

 Okresní kolo PS proběhlo 19. 5. 2019 

 Soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín  1. 9. 2019 

- pořádá SDH Klučov  

- soutěž rozdělena do 2 kategorií (s požární stříkačkou o výkonu do PPS 15 a s požární stříkačkou bez 

omezení výkonu 

- OSH zajistí ceny, administrativu, zdravotníka 

- SDH Klučov zajistí stravu a dráhu 

- Rozeslat pozvánku na SDH - Hyblerová 

 Cvičení JPOV - nový termín  12. 10. 2019 v Zásmukách  

 Školení na motorové pily – 29. 11. – 1. 12. 2019  

 

ZH    

Na vědomí:  

 Kronika zasloužilých hasičů – v přípravě – odpovídá J. Bradna  

 Setkání ZH Středočeského kraje – proběhlo 12. 6. 2019 na zámku Bertchold v Kunicích 

o Akce se zúčastnilo 8 ZH a bylo hodnoceno velice kladně 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 Termín darování krve –  17. 5. 2019 – 15 členů z 11 našich SDH 

 Po očima dětí – proběhla krajská i celorepubliková vyhodnocení 

 

OSTATNÍ 

 Inventarizační komise – předložen materiál k vyřazení – schváleno 

 Zakoupení externího disku na fotografie z akcí - schváleno 

 Nákup nového počítače pro kancelář – do konce roku - schváleno   

 Zajištění klimatizace do kanceláře, navýšení měs. nájmu o 500,- Kč - schváleno 

 Kronika historických strojů – probíhá zpracování materiálu – odpovídá M.Bug 

 Podpora lig na okrese Kolín ve výši  5 000,- (Podlipanská liga a Polabská liga)  - schváleno 

 Okresní pohár v běhu na 60 a 100 m překážek   

o Návrh vyhodnotit min. 3 soutěže v běhu na 60 a 100 m (Klučovská ulice, Vítězovská stovka, + 

další vytipovat – nabídka SDH Kšely) 

o Vyhodnocení první 3 místa ve všech kategoriích mimo přípravky 

o Projednat na příští OORM 

 Okresní hasičský tábor 

o Návrh uspořádat tábor pro mládež na okrese Kolín 

o Je třeba vytipovat lokalitu, organizační tým, výchovný personál 

o Návrh schválen, je třeba projednat na OORM 

 

 

Petr Beneš poděkoval Kamile Havlínové za pozvání a zajištění občerstvení pro jednání VV OSH. 

 

 

Termín příštího jednání: 27.8.2019, místo bude upřesněno v pozvánce 

 

Zapsala: L. Hyblerová 


