Jednání VV OSH Kolín 27. 8. 2019
Účast:

presenční listina

Místo:

Kolín

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, účtuje se průběžně
Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena, již proúčtována
Prapor - 62 přispívajících
- žehnání praporu v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně – 9. 11. 2019
- pozvánky pro hosty, sbory s prapory a SDH – zajistí K. Havlínová a J. Hybler
 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů (Rudolf Salák –
schváleno)
 seznam SDH, které slaví letos výročí – všem SDH nad 100 let (kulatiny) bude vytvořena plaketa
SDH Tři Dvory – předá J. Bernard na valné hromadě
 Reprezentace OSH Kolín – finanční příspěvek dle schválené metodiky - odesláno
 Nákup malé tiskárny a notebooku - schváleno
Na vědomí:




Jednání VV KSH
- Krajské setkání přípravek
15. 9. 2019
- OSH Mělník
- Soutěž v TFA
21. 9. 2019
- OSH Mladá Boleslav, Kosmonosy
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:








Vítězovská stovka
15. 9. 2019 ve Velimi
Branný závod Plamen
5. 10. 2019 v Červeném Hrádku
Branný závod dorostu
13. 10. 2019 v Poříčanech
- Kategorie dorostenci, dorostenky, ženy/muži do 39 let, ženy/ženy nad 40let
- Propozice rozeslány
Rada mládeže proběhne ve čtvrtek 29. 8. 2019 v Klučově
Vítězovská stovka
15. 9. 2019
Okresní hasičský tábor
o Návrh v termínu 15. – 22. 8. 2020
o Vojtův mlýn, Čistá u Rakovníka
o Návrh schválen, je třeba projednat na OORM

REPRESE
Na vědomí:


Soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín 1. 9. 2019 v Klučově

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
- Účast 16 družstev
 Cvičení JPOV - 12. 10. 2019 v Zásmukách
 Školení na motorové pily – 29. 11. – 1. 12. 2019
 Informace z HZS jdou přes okresní mail na sbory
-

ZH
Na vědomí:





Kronika zasloužilých hasičů – v přípravě – odpovídá J. Bradna
Termín krajského setkání na okrese Kolín v roce 2023
Termín vánočního setkání 15. 12. 2019 – návrhy na místo setkání
Setkání seniorů okresu Kolín – 5.4.2020 (návrh Kostelec n. Č.l.)

PREVENCE
Na vědomí:
 Termín darování krve – 27. 9. 2019
 Dary pro dárce – zajistí L. Voslářová
 Školení preventista II – obnova po 2 letech
OSTATNÍ





Inventarizační komise – předložen materiál k vyřazení – schváleno
Zakoupení externího disku na fotografie z akcí - schváleno
Kronika historických strojů – probíhá zpracování materiálu – odpovídá M.Bug
Okresní pohár v běhu na 60 a 100 m překážek
 Návrh vyhodnotit min. 3 soutěže v běhu na 60 a 100 m (Klučovská ulice, Vítězovská stovka,
Českobrodská stovka - SDH Kšely)
 Vyhodnocení první 3 místa ve všech kategoriích mimo přípravky
 Projednat na příští OORM
 Shromáždění představitelů SDH (volební ) – termín 21. 3. 2020 v Klučově

Zjistit do kdy mají být odevzdány kandidátky
 Výjezdní zasedání VV OSH předběžně termín – 8. 2. 2020

Termín příštího jednání: předběžně 8.10.2019
Zapsala: L. Hyblerová

