
Jednání VV OSH Kolín 4. 9. 2018 
 

Účast:   presenční listina  

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 MŠMT – dotace byla SH ČMS přidělena  

Dotace hejtmana – bylo požádáno o okresní prapor – bylo zamítnuto 

Dotace Agrofert – bylo požádáno o kontejner na překážky pro PS  - ještě nebylo projednáno 

Dotace Města Kolín  - dotace přidělena na okresní akce 

Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena  

Dotace Krajského sdružení – byla přidělena na základě finančního rozdělení KSH 

 

Na vědomí:   
  

 školení pro pokladníky a hospodáře SDH – školení odloženo na podzim 

 seznam SDH, které slaví letos výročí – všem SDH nad 100 let byla vytvořena plaketa, která bude předána na 

oslavách  pokud budou pořádány, jinak bude poslána pozvánka na shromáždění starostů, kde bude 

plaketa předána 

 SDH Radovesnice I oslavy 110let (konané 26.5.2018) – účast za VV Radek Sršeň 

 SDH Pečky oslavy 140let (konané 26.5.2018) – účast za VV – Milan Bug, Libor Skala 

 SDH Vítězov oslavy 110let (konané 2.6.2018) – účast za VV – Petr Dürr 

 SDH Cerhenice oslavy 140let (konané 23.6.2018) – účast za VV – Milan Bug 

 SDH Štítary oslavy 120let (konané 2.6.2018) – účast za VV – Radek Sršeň 

 SDH Starý Kolín oslavy 140let (konané 25.8.2018) – účast za VV – Šárka a Radovan Žylovi 

 SDH Mančice oslavy 130let (konané 28.7.2018) – účast za VV –  Petr Polášek  

 SDH Drahobudice  - oslavy 120let (konané 23.6..2018) – účast za VV Jan Bradna 

 SDH Dobřichov – oslavy 130let (konané 8.9.2018) – účast za VV Milan Bug 

 SDH Horní Kruty - oslavy 130let  - účast za VV Libor Skala 

 SDH Toušice – oslavy 130let  - Shromáždění starostů  

 

  

Mládež 

Na vědomí akce: 

 Svolat radu mládeže v co nejbližším termínu  

 Branný závod  proběhne 6. 10. 2018 v Zibohlavech  

- Okres zajistí ceny, zdravotníka, rozhodčí, materiál 

- SDH Zibohlavy zajistí stravu a trať 

 

 

 

 



REPRESE 

Na vědomí: 

 soutěž Pohár starostky OSH Kolín, termín  8. 9. 2018 na Červeném Hrádku 

- přihlášeno 6 družstev mužů a 5 družstev žen  

- OSH zajistí ceny, administrativu, zdravotníka 

- SDH Červený hrádek zajistí stravu a technické zabezpečení akce 

 krajská rada represe – soutěž TFA v Kosmonosech  – celkem 9 závodníků  

 

 

ZH    

Na vědomí:  

 21. 6. 2018 setkání ZH STč kraje v Nymburce (skanzen Přerov nad Labem) – poděkování panu Bradnovi za 

dopravu 

 OSH Kolín bude pořádat setkání ZH v roce 2020 – popřemýšlet nad místem, kde by se dalo uskutečnit 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 Darování krve – 5. 10. 2018 – pozvánka rozeslána 

 Na shromáždění starostů bude dárcům předán upomínkový předmět  

  

 

OSTATNÍ 

 

 Okresní pohár – návrh praporu – zajistí Lída 

- na shromáždění bude předložen návrh sbírky na okresní prapor – předloží Honza H. 

 Reprezentace OSH Kolín  

- Finanční příspěvek pro postupující SDH/jednotlivce  

- Krajská kola – jednotlivci 500Kč, družstva 3 000Kč 

- Mistrovství ČR – jednotlivci 1 000Kč, družstva 5 000Kč 

- Mezinárodní reprezentace – družstva 10 000Kč 

 Zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel Richter 

 Soutěž Vítězovská stovka proběhne v termínu 16. 9. 2018 - soutěž v běhu na 60m a 100m překážek 

 Soutěž setkání přípravek v Českém Brodě – v termínu 9. 9. 2018 na náměstí 

 Soutěž setkání přípravek 16. 9. 2018 v Čelakovicích 

 Okrsek Nučice pořádá v pátek 28. 9. 2018 Nučickou osmičku  

 Petr Polášek se zúčastní školení  mezinárodních rozhodčí – v Linci 

 Jan Bradna se zúčastní v Olomouci setkání aktivu Zasloužilých hasičů  

 Shromáždění starostů – termín 24. 11. 2018 v sokolovně Klučov 

 Posezení ZH – termín 9. 12. 2018 – Nová Ves u Kolína  

 

 

 

Termín příštího jednání: cca 30. 10. 2018 ve Vítězově  

Zapsala: L. Hyblerová 


