
Jednání VV OSH Kolín 15.04.2015 
 

Účast:   presenční listina  

Zahájení:   starostka OSH Kolín K. Havlínová 

Kamila Havlínová přivítala nové složení VV, následovalo krátké představení všech členů a seznámení s náplní 

práce člena VV. Úkol do příštího jednání – promyslet a rozhodnout se, v jakém zaměření mají zájem v tomto 

volebním období působit. 

Po seznámení s programem jednání proběhla kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH a bylo zahájeno 

jednání VV OSH. 

 

KANCELÁŘ 

K projednání: 

o stav finančních prostředků k 15. 4.2015 (v pokladně 35 454,00 Kč, stav účtu 351 342,14 Kč)  

Na vědomí:  

 

o členské příspěvky uhradilo 52 SDH, seznam neplatičů dát na web – nejsou pojištěni 

o Informace z KSH: 

o 11.03.2015 - z důvodu poruchy ČD  se L. Voslářová nezúčastnila 

o změna termínu Shromáždění delegátů KSH z 25.04.2015 na 18.04.2015 – za OSH Kolín byl na 

Shromáždění delegátů KSH zvolen jako delegát pan Chrastil  

o dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje – žádost odevzdána 

 

o Shromáždění delegátů sborů SDH okresu Kolín: 

o termín 21.03.2015, Klučov – účast 47 delegátů sborů 

o informace rozeslány na SDH e-mailem a vyvěšeny na webu 

 

o starostka Kamila Havlínová se v pátek 24. 4. 2015 zúčastní shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

 

o Informace k registraci spolků – ověřit stav na ústředí SH ČMS, zajistí L. Hyblerová 

o je nutné změnit sídlo OSH Kolín, připravit žádost na Město Kolín 
 

Ke schválení: 

o odsouhlaseno starostce Kamila Havlínové rozhodovat o mimořádné úhradě nákladů do výše 5.000 Kč bez 

nutnosti předchozího schválení VV - schváleno 

o L. Hyblerová předá starostce a náměstkům každý měsíc k podpisu potřebné dokumenty, revizní rada každé tři 

měsíce zkontroluje správnost (kontrola pokladny, účtu, účetních dokladů, kontrola plnění úkolů z jednání VV 

dle provedení zápisů)  

o Žádost o udělení vyznamenání – SDH Poříčany a SDH Vitice – schváleno 

 

MLÁDEŽ 

Ke schválení: 

o Okresní kolo soutěže dorostu 

o žádost A. Kardy, vedoucího mládeže OORM Kutná Hora, o uspořádání společné soutěže – připojení se 

k naší soutěži – OORM na jednání 09.04.2015 schváleno 

o na základě schválení OORM zajistit nákup poukázek pro vítěze - schváleno 

 



o Zimní tábor – pořadatel SDH Klučov, termín 31.1. – 7.2. 2015 , účast 10 dětí, bude přeúčtováno přes OSH 

(dokladově) 

 

Na vědomí: 

o Krajské kolo hry Plamen a dorostu 19.-21.06.2015, Kolín 

o příspěvek od KSH 100.000 Kč 

o žádosti o dotace na RWE, Středočeský kraj, … – zajistí L. Voslářová 

 odeslána žádost o dotaci na Město Kolín, zajistila L. Hyblerová 

o schůzka se starostou Města Kolín – první schůzka proběhla na VVH SDH Zibohlavy, druhá 15.04.2015   

o zdravotník – J. Veselý, zdravotnický záchranář; zjistit jak a kam nahlásit konání akce – zajistí L. 

Hyblerová, L. Voslářová 

o oslovit potencionální partnery a sponzory akce – členové VV ve spolupráci s L. Hyblerovou a  

L. Voslářovou 

 pracovní skupina (Beneš, Bernard, Havlínová, Hybler, Hyblerová, Karda, Voslářová, Zvoník, 

Žyla 

 do konce dubna je potřeba poskládat pracovní týmy 

o OSH Kolín přivítá sponzory – partnery, v případě zájmu předat podnět do kanceláře OSH 

 

o Okresní kolo hry Plamen 

o připravit přihlášky a pozvánky – zajistí J. Hybler 

 

o Zimní halová soutěž - pořadatel SDH Červený Hrádek, místo Bečváry - 22.03.2015 

o náklady na zajištění akce  6 111 Kč 

o na jednání OORM dne 09.04.2015 byla soutěž hodnocena kladně, poděkování pořadatelům  

 

o Termíny soutěží v r. 2015 

o Útoky na sucho – pořadatel SDH Kšely, místo Přistoupim – 2x zrušeno, nekonalo se 

o Okresní soutěž hry Plamen a dorostu – sobota 16.-17.05.2015 

o Krajské kolo hry Plamen a dorostu – 19.-21.06.2015, Kolín 

o Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín – místo Český Brod, neděle 27.09.2015 

 

o Informace J. Hybler 

o  na členy OORM byl rozeslán zápis z jednání OORM, KORM a republikové rady 

o ostatní soutěže 

 seznam soutěží na webu 

 17.04.2015 Klučov, Klučovská ulice 

 25.04.2015 Kostelec n/Č l., Kostelecké útoky 

 Podlipanská liga, Polabská liga – seznam na webu 

 
VELITELÉ 

Na vědomí: 

o Okresní soutěž v požárním sportu – J. Hybler zašle Ing. Poláškovi propozice ke schválení 

o Termíny soutěží v r. 2015 

o Okresní soutěž v PS – neděle17.05.2015  

o Pohár starostky OSH – sobota 12.09.2015, místo bude upřesněno 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

o Vedoucí OORP – L. Voslářová 

o volba členů rady – schváleno 

 Bug Milan, SDH Vítězov 

 Čiháková Jana, Ing., SDH Klučov 

 Moláková Alice,Bc, SDH Ratenice 



o byly pořízeny materiály pro použití členů rady prevence – obrázky pro děti, testy apod. – v případě zájmu ze 

strany veřejnosti lze přeposlat podklady k vlastní potřebě (tisk na vlastní náklady) 

o informace z KORP – L. Voslářová zvolena členem KORP, na jednání připomínka k zajištění proškolení 

preventistů 

o PO očima dětí – za OSH Kolín vyhodnoceno 

o výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči – termín 17.04.2015  

o výzva na vstup do Registru dárců kostní dřeně – spolupráce s IKEMem, informace na webu 

o v pondělí 11.05.2015 proběhne na náměstí v Českém Brodě akce Českého rozhlasu Region, OSH Kolín zde 

bude se stánkem prevence; zodpovídá L. Voslářová 

 

OSTATNÍ 

o K. Havlínová 

o Den záchranářů – termín 08.05.2015 – Ing. Dynybyl avizoval jednání s SDH Zibohlavy a SDH Český 

Brod 

o úkol pro vedoucí jednotlivých rad – do příštího jednání poslat L. Hyblerové seznam členů svých rad vč. 

veškerých kontaktů 

o okresní překážky – sjednotit podmínky zapůjčování a používání 

 SDH Kostelec n/Č lesy – používají je, praktikují jak si kdo řekne tak postaví 

 K. Havlínová – sjednotit s J. Hyblerem a informovat o této možnosti sbory 

 SDH Klučov – žádost o zapůjčení na trénink a na Klučovskou ulici – schváleno 

 SDH Český Brod – možnost pronájmu garáže v Českém Brodě – J. Hybler ověří možnosti, 

zaslat písemnou žádost o sdělení bližších podmínek 

 SDH Kostelec n/Č lesy – je nabídnuto umístění překážek v buňce na hřišti v Kostelci n/Č l. 

 

o L. Voslářová 

o Aneta Nouzovská, členka SDH Poříčany postoupila do finále soutěže Miss hasička Středočeského kraje 

2015 – v termínu 15.04.-15.05. probíhá na www.benesovskydenik.cz hlasování (jde to každou hodinu) – 

informace na webu, facebooku, rozesláno e-mailem – žádost na členy VV o šíření. Vyhodnocení akce 

23.05.2015 na Hasičském dni na Konopišti 

 

o P. Beneš – dotaz k informaci, že každý člen, který pojede na postupovou soutěž musí mít zdravotní prohlídku od 

lékaře - informační šum, v současné době se o tom neuvažuje 

o J. Bradna – návrh na zajištění kontejnerů na uskladnění překážek – J. Bernard zjistí zda je možnost uskladnění 

všech překážek v kontejneru (1x požární sport, 1x plamen) a cenovou nabídku na jejich pořízení 

o Výročí SDH: 

o 27.06.2015 SDH Tuklaty   oslavy 135 let sboru (ne založení) 

o 30.05.2015 SDH Nučice   oslavy125 výročí založení sboru 

o další termíny zjistí L. Hyblerová a L. Voslářová 

 

Termín příštího jednání: po okresní soutěži 

Zapsala: L. Hyblerová 

http://www.benesovskydenik.cz/

