Vážení hasiči, vážené hasičky,
na shromáždění delegátů sborů v Malinové jsem byl
zvolen novým starostou Okresního sdružení hasičů
v Rakovníku, za což ještě jednou velice děkuji! Od té doby
uplynuly tři měsíce. Dovolte, abych krátce shrnul toto nedlouhé,
leč pracovně vytížené, období.
Po shromáždění zvolna započala předávka kanceláře,
majetku a agendy OSH. Okamžitě bylo nutné vyplnit žádosti o dotace z krajského
úřadu a z fondu hejtmana Středočeského kraje – s tímto mi pomohl náměstek Josef
Kessler, který s tím má bohaté zkušenosti. Z podaných žádostí nám byla přidělena
částka 15.000 Kč z fondu hejtmana na pořádání Okresní hasičské zábavy. Výsledek
dotačního řízení krajského úřadu bude znám až v červenci. Dále jsme získali finanční
příspěvek Svazku měst a obcí Rakovnicka ve výši 30.000 Kč na pořádání dětských
soutěží.
Koncem dubna jsem převzal pokladnu a bankovní účet OSH a zorientoval se
v pracovních smlouvách, smlouvách na telefony a podobných záležitostech.
Vzhledem k častému zdlouhavému dohledávání dokumentů to nebylo jednoduché.
Za účelem kontroly předávacího procesu se také sešla revizní a kontrolní komise a
zahájila audit placení členských příspěvků za poslední tři roky. Dále jsem převzal
evidenci členů a také resty z přeregistrace sborů. Užívám služební vozidlo, a to
především na cesty do kanceláře a zpět a na cesty na soutěže nebo pracovní
jednání.
27. dubna se k prvnímu jednání sešel výkonný výbor OSH. Zde byly
projednány zprávy ze shromáždění delegátů OSH – Středočeský kraj, z republikové
porady starostů, z republikové porady vedoucích OORM. Dále pak organizace práce
výkonného výboru a vedení OSH.
Uskutečnily se soutěže přípravky, dětí, dorostu a dospělých, jejichž výsledky
najdete v tomto Hasičském zpravodaji.
6. června jsem se na pozvání starosty KSH Středočeského kraje pana
Oldřicha Laciny zúčastnil setkání ministra vnitra s dobrovolnými hasiči. O náplni
celodenního jednání se dočtete v článku Setkání na nejvyšší úrovni. Nyní se
připravujeme na sjezd SH ČMS, na který byli za naše okresní sdružení delegováni
starosta Zdeněk Ledvinka, náměstek starosty Vlastimil Schuh a člen výkonného
výboru Jiří Klátil.
Doufám, že se nám podaří do podzimu zajistit plný chod kanceláře.
Připravujeme webové stránky OSH, zatím funguje Facebookový profil.
Přeji vám všem příjemné léto a mnoho sil ve vaší dobrovolné činnosti!
Zdeněk Ledvinka

Na shromáždění představitelů sborů okresu Rakovník dne 28. 3. 2015 v Malinové
bylo zvoleno vedení OSH a výkonný výbor v následujícím složení:
Starosta OSH: Zdeněk Ledvinka
Náměstkové starosty OSH: Vlastimil Schuh a Josef Kessler
Výkonný výbor:
Cýrus Josef (SDH Zbečno)
Čečrdlová Jaroslava (SDH Kolešovice)
Dvořák Ladislav (SDH Chrášťany)
Friebert Pavel (SDH Křivoklát)
Hegr Miloslav (SDH Lužná)
Charvát Miroslav (SDH Řevničov)
Chvátal Bedřich (SDH Petrovice)
Karban Jan (SDH Jesenice)
Kejla Štěpán (SDH Rakovník)
Kessler Josef (SDH Senec)
Klátil Jiří (SDH Krupá)
Knorr Jan (SDH Panoší Újezd)
Lauberová Jindra (SDH Čistá)
Ledvinka Zdeněk (SDH Rynholec)
Nedvěd Martin (SDH Všetaty)
Sedlák Václav (SDH Lubná)
Schuh Vlastimil (SDH Čistá)
Smejkal Martin (SDH Hřebečníky)
Šafka Roman (SDH Milý)
Šorsáková Vlasta (SDH Přílepy)
Na shromáždění delegátů OSH Středočeského kraje dne 18. 4. 2015 v Srbech bylo
zvoleno nové vedení KSH a výkonný výbor KSH – Středočeský kraj:
Starosta KSH: Oldřich Lacina
Náměstkové starosty: Ladislav Hložek
Václav Jankovský
Dana Vilímková
Výkonný výbor KSH: Josef Štětka (BE)
Oldřich Zuzka (KL)
Kamila Havlínová (KO)
Jaroslav Dušek (KH)
Radek Modes (ME)
Martin Král (NB)
Markéta Hrušková (PV)
Vratislav Horák (PZ)
Miloslav Hegr (RA)
Předseda KKRR – Josef Jermář
Členové KKRR – Růžena Maděrová, Vladimír Pruner, Aleš Znamenáček

Zpráva o setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník
Ve čtvrtek 21. května se v dopoledních hodinách v restauraci Bazén
v Rakovníku uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník. Přítomní od
náměstka starosty OSH vyslechli zprávu o akcích konaných v roce 2015. O krajském
setkání zasloužilých hasičů, které se uskuteční 5. 9. V Mladé Boleslavi informoval
pan Miloslav Hegr. Dále vystoupil starosta OSH Zdeněk Ledvinka, který se
představil a informoval o průběhu předávání kanceláře, majetku a agendy OSH.
Vyjádřil podporu aktivu zasloužilých hasičů. Přítomní byli dále seznámeni s termíny
konání soutěží dětí i s dospělých a s termíny oslav a výročí na našem okrese.
Podzimní setkání se uskuteční 19. 11. 2015 v Kolešovicích.

TFA CUP Kněževes 2015
Sbor dobrovolných hasičů Kněževes uspořádal v sobotu 16. května již 5.
ročník soutěže TFA CUP, neboli Železný hasič. Muži zdolávali trať dlouhou 270
metrů a museli na ní například roztáhnout hadice B na 60 metrů, dát 80 ran
desetikilovou palicí, dvakrát převrátit pneumatiku od traktoru, odnést dva 30kilové
barely na vzdálenost 40 metrů nebo rukama posunout železnou kulatinu. Překážky
zdolávali buď s funkčním dýchacím přístrojem v zásahové výstroji, nebo s přístrojem
na zádech jako zátěží. Ženy měly trať lehčí - musely zvládnout méně úderů, přenést
lehčí barely atp. Všichni trať samozřejmě překonávali na čas. Do závodu nastoupilo
38 závodníků, z toho 15 žen. Za domácí SDH nastoupil do závodu jeden můž a pět
žen.
Výsledky
Muži s dýchací technikou
1. Josef Brabec (Turkovice)
2. Jaroslav Říha (Kostomlátky)
3. Vojtěch Kůrka (velké Zboží)
Muži bez dýchací techniky
1. Tomáš Hrstka (Všestary)
2. David Čechák (Kněževes)
3. Petr Vocásek (Předotín)
Ženy bez dýchací techniky
1. Jana Dvořáková (Turkovice)
2. Nikol Vyhlídalová (Říčany)
3. Zuzana Zelenková (Chrastava)
(5. místo obsadila domácí Kateřina Slavíková)

Z historie
Žhavé probuzení Ostrovanů a cesta k požární ochraně
Rozvoj požární ochrany a prostředků pro boj s ohněm nabral v posledních 150 letech,
v porovnání s historickým kontextem, neuvěřitelnou rychlost a zvláště v poslední době tempo
nabírá na obrátkách. Avšak my se na následujících řádcích blíže podíváme právě na počátky
tohoto stále dynamičtějšího procesu, neboť se ptáme: Kdy přišel impuls k rozmachu zájmu
o ochranu před požáry?
Pomineme-li svět starověku, pak průkopníky v oblasti našeho zájmu jsou Angličané z města
nad Temží. První zmínky o protipožárních opatřeních nalézáme už v 11. století v období
před prvními dvěma londýnskými požáry s přízviskem velký. Tehdy se v Londýně z nařízení
starosty nové domy stavějí dále od sebe, aby se požár nešířil tak snadno. Dokonce je na noc
přikázáno zhasínat veškeré ohně, ale nařízení se setkalo s vlnou odporu obyvatel a bylo
záhy zrušeno. (Víte, jak složité bylo tehdy rozdělat oheň?! – Zápalky byly vynalezeny až
v 19. století!)
Vyjma všeobecně málo dodržovaných nedostatečných nařízení se požární ochranně
nevěnovala pozornost. Povětšinou si města vystačila s vágním nařízením o nutnosti vlastnit
vědra na vodu a povinnosti při požáru pomáhat. Když už požár vypukl, hlavně se
zachraňovalo, co se zachránit dalo, popřípadě se preventivně strhla okolní stavení – hašení
bylo neúčinné a mnohdy se k němu ani nepřistupovalo. Zato žhářství a krádeže při ohni se
tvrdě trestaly i na hrdle. Oheň byl, sic nepříjemnou, součástí života.
Londýn zachvátily dva rozsáhlé požáry v letech 1133 a 1212, které nesou přízvisko velký, ale
po nich se na prevenci požárů jakoby zapomnělo. Londýňané usnuli na vavřínech jako celá
Evropa až do žhavých chvilek mezi 2. a 5. zářím 1666. Tehdy překvapený Londýn vylidněný
morovou epidemií zachvátil třetí velký požár zničivší 13 200 domů a stavení, včetně původní
katedrály svatého Pavla, a o střechu nad hlavou přišlo na 100 tisíc obyvatel. Jen pro
srovnání v Rakovníku v roce 2011 žilo 16 500 obyvatel v 2 500 domech.
Ale s dějinným odstupem je třeba přiznat Velkému požáru Londýna dvě neopomenutelné
zásluhy. Zastavil morovou epidemii a probudil Evropu z letargie. Demonstroval ničivou sílu
přírody a přiměl Evropany se ohni postavit.
Pravda, první historické počiny v reakci na požár stále ještě nebyly čistě preventivní, spíše
ukazují lidskou podnikavou povahu. Už roku 1680 byl v Londýně zřízen první známý Fire
Office na světě. O co šlo? Pojišťovna, u níž si svůj majetek můžete pro případ požáru pojistit.
Bohužel, dr. Barbon předběhl svou dobu, podnikatelský záměr špatně odhadl a živnost mu
dlouho nevydržela. Požáry byly tou dobou velmi běžné, prevence chyběla a hašení nemělo
valných účinků, takže Fire Office byl nucen vyplácet vyšší obnosy, než kdy mohl utržit.
Avšak Barbonův nápad nezapadl, jen byl vylepšen. Roku 1720 bychom v Londýně našli na
dvacítku pojišťovacích ústavů, které však fungují na principu spoluvlastnictví hasičské
jednotky, která v případě požáru vašeho stavení dorazí a – jste-li její pojištěnec – začne
hasit. Nicméně uvedená soukromá praxe způsobila, že ještě v 19. století se Londýn, kdysi
stojící v čele tažení boje proti ohni, může pochlubit jen špatně organizovanými a
nedostatečně vybavenými hasičskými společnostmi, které si na požárech vybudovaly slušný
byznys. Nezřídka se stávalo, že dorazivší jednotka požárníků zjistivší, že dotčené stavení
nepatří jejich pojištěnci, jen postávala okolo a následně úmyslně překážela a škodila
pojištěncově hasičské skupině.
Londýn najednou zaostával za světem, boj s ohněm byl degradován na komerci. Ale naštěstí
v Edinburghu se na počátku 19. století objevil schopný mladík James Braidwood, který
otázku ochrany života a majetků vloží do rukou veřejných institucí a vytvoří z Británie vzor
pro požární ochranu po celém světě.

Jakub Černý

Úspěchy našich sborů
3. místo v anketě Dobráci roku
SDH Panoší Újezd se zúčastnil soutěže Středočeských sborů dobrovolných
hasičů Dobráci roku. Sbor se přihlásil do soutěže a byl vylosován. Poté byl se
zástupci sboru natočen rozhovor pro Český rozhlas a byl pak zařazen do vysílání. Po
jeho odvysílání mohli posluchači přesně jeden týden posílat SMS hlasy. V pátek 12.
června pak byly zveřejněny tři sbory s nejvyšším počtem hlasů. Panoší Újezd obržel
třetí nejvyšší počet hlasů (2710) a zamířil tak v neděli 14. června do Nymburka, kde
se s dalšími dvěma sbory utkal v klasických hasičských disciplínách (požárním útoku
a štafetě 4 x 100 metrů). Vítězství vybojoval sbor z Tuhaně na Mělnicku. Panoší
Újezd získal třetí místo a vyhrál poukázku na odběr pěti sudů piva a 20 kilogramů
syrové vepřové krkovice! Gratulujeme a nechť se oslava vydaří!
Krajská soutěž v požárním sportu
V soboru a v neděli 13. a 14. června se v Nymburce uskutečnilo II. kolo
soutěže v požárním sportu, jíž se zúčastnily týmy profesionálních hasičů a nejlepší
týmy dobrovolných hasičů z 12 okresů Středočeského kraje. Okres Rakovník
reprezentovalo v kategorii muži družstvo z SDH Krakov a v kategorii ženy z SDH
Lužná. Muži si vybojovali sedmé místo a ženy odsadily místo osmé. Gratulujeme!
Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu
Atletický stadion v Kolíně patřil 19. a 20. června mladým hasičům. Konalo se
tu krajské kolo hry Plamen. Nejlepší družstva 12 okresů změřila své síly v šesti
disciplínách. Okres Rakovník zastupovali mladí hasiči z Lužné a podali skvělé
výsledky – v útoku CTIF vybojovali 4. místo a štafetu dvojic vyhráli!!! V celkovém
součtu obsadili skvělé 4. místo!
Neděle patřila dorostu – družstvům dorostenek, dorostenců, jednotlivcům a
jednotlivkyním. Dorostenky se na svoji první krajskou soutěž velmi těšily. I přesto, že
je potkalo hned několik zranění a nepovedl se jim běh na 100 metrů s překážkami,
nevzdaly se a solidní štafetou, bezchybným testem a parádním útokem si vybojovaly
výborné 6. místo.
Dorostenci z Lužné zvládli velmi dobře běh na 100 metrů s překážkami (4.
místo), test z požární ochrany i štafetu na 4 x 100 metrů, ve které i přes ošklivý pád z
domečku obsadili 3. místo. Před poslední disciplínou – požárním útokem - mezi
sebou měla čtyři nejlepší družstva jen minimální bodový rozdíl. Luženští hned prvním
pokusem dali čas 30,39 a ačkoliv byli překonáni, druhé místo uhájili až do konce.
Všichni jsme si mysleli na celkové třetí místo, ale v konečném součtu to bylo ještě
lepší – dorostenci z Lužné získali 2. místo a postoupili tak na Mistrovství České
republiky, které se uskuteční 11. – 12. července v Praze! Gratulujeme a držíme
palce!!!

Podpořme dorostence z SDH Lužná na mistrovství!!!
Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SHČMS v požárním sportu se
uskuteční 8. až 12. července 2015 v Praze na atletickém stadionu ASK Slavia Praha
– Eden.
Mistrovství České republiky se koná tak blízko jen jednou za pár let. Jeďte se podívat
na ta nejlepší družstva, nejlepší výkony, užít si skvělou atmosféru a v sobotu a neděli
můžete podpořit dorostence SDH Lužná!
Časový harmonogram:

středa 8. 7.
14:30–17:00

Plamen - Závod požárnické všestrannosti

čtvrtek 9. 7.
13:00–13:45

Slavnostní nástup

14:30–17:30

Štafeta CTIF, požární útok CTIF

pátek 10. 7.
8:00–12:00

Štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic, požární útok

13:00–15:00

Běhna na 60 metrů s překážkami

16:00

Vyhodnocení MČR hry Plamen

sobota 11.7.
12:30–13:00

Slavnostní nástup

13:30–15:45

Běh na 100 metrů dorostenky

16:30–19:00

Běh na 100 metrů dorostenci

neděle 12. 7.
7:30–9:00

Dvojboj dorostenci a dorostenky (jednotlivci)

9:30–12:00

Štafeta 4 x 100 metrů

12:00

Vyhodnocení MČR dorostu – jednotlivci

13:00–15:00

Požární útok dorostenci a dorostenky

16:00

Vyhodnocení MČR dorostu - družstva

Setkání na nejvyšší úrovni
Do budovy Ministerstva vnitra se 6. Června sjelo více než sto zástupvů
krajských sdružení hasičů se svými starosty v čele, členové V7konného výboru SH
ČMS, starosta SH ČMS spolu s prezidenty České hasičské jednoty a Moravské
hasičské jednoty, aby projednali zásadní otázky s představiteli Hasičského
záchranného sboru ČR vedené generálním ředitelem brig. Gen. Ing. Drahoslavem
Rybou a hlavně s ministrem vnitra Milanem Chovancem.
V besedě s ministrem byly nastoleny nejpalčivější problémy, jako je
uvolňování členů JSDHO ze zaměstnání na odbornou přípravu a výjezd k události,
nedostatek strojníků – řidičů, a to především z důvodu finančně náročného získávání
řidičského oprávnění a absence vojenské základní služby, problémy v připravovaném
zákonu o dobrovolnictví, že převod státního a armádního majetku na obce a potažmo
na JSDHO je pomalý a nepraktický. Dále se probral systém financování jednotek,
okresních a krajských sdružení, využití fondu zábrany škod, financování JPO,
zejména kategorie V, vztahy mezi hasiči a jejich zaměstnavateli, řešení nemocenské
a úrazů při zásazích, včetně možné úpravy zákoníku práce a mnoho dalších otázek,
které dobrovolné hasiče trápí.
Ministr Chovanec zdůraznil, že věc financování budou vždy spojené
s vícezdrojovým financováním: ministerstvo – kraje – obce, a to se stanoveným
podílem jednotlivých složek. Uvedl, že v oblasti řešení výše uvedených zájmů hasičů
nutno změnit několik zákonů a přiznal, že současná legislativa tomu neodpovídá.
Zahrnutí výchovy řidičů JSDHO do systému autoškol, které provozuje HZS ČR, si
vyžádá změnu nejméně dvou zákonů a za účelem jednoduššího převodu majetku je
nutné jednat s Ministerstvem financí. Ke zlepšení uvolňování hasičů na odbornou
přípravu a výjezdy k událostem ze zaměstnání budou učiněny kroky k nastavení
daňových úlev směrem k zaměstnavatelům apod. Ministr vnitra rovněž akceptuje, že
je potřeba hledat finance na provoz okresních a krajských sdružení. Doporučil vznik
pracovní komise ze spolků dobrovolných hasičů, Ministerstva vnitra – generálního
ředitelství HZS ČR a MV ČR za účelem rozboru situace a návrhu jejího dalšího
řešení a přípravy komplexního vládního materiálu.
V podvečer se hlavní představitelé všech tří spolků dobrovolných hasičů a
starostové KSH zúčastnili setkání s premiérem vlády ČR panem Bohuslavem
Sobotkou v Kramářově vile. Přátelská beseda trvala dvě a půl hodiny a premiér,
stejně jako i ministr vnitra představitelům SH ČMS přislíbili účast na jejich V. sjezdu.
Premiér vyslechl témata odpoledního jednání s ministrem vnitra a jeho výsledky,
resp. Nastíněné směry řešení. Podpořil některé navrhované změny v legislativě,
hovořil o úloze krajů a obcí v systému financování. Ve všech nastíněných
problémech dobrovolných hasičů přislíbil pomoc v řešení.
Premiér Sobotka ocenil práci a nasazení dobrovolných hasičů a hasičských
spolků, kteří kromě ochrany života, zdraví a majetku mají svůj podíl i na dalších
činnostech. Společně s ministrem vnitra proto potvrdil, že požadavky dobrovolných
hasičů jsou oprávněné a oba prosazují vznik dotačního programu, který má zlepšit
podmínky pro výkon služby jednotek sboru dobrovolných hasičů a mimo jiné se
kladně vyjádřil ke mzdové podpoře jednotlivým KSH a OSH.
V závěru starosta SH ČMS premiérovi a ministrovi vnitra poděkoval za
spolupráci.
Převzato a kráceno z www.dh.cz

Kalendář oslav, výročí, soutěží a dalších akcí
termín

akce

27. 6.

SDH Hvozd (120 let)

27. 6.

SDH Třeboc (135 let)

4. 7.

Přílepská pouť

4. 7.

SDH Srbeč (130 let)

5. 7.

SDH Kounov (140 let)

11. 7.
18. 7.

Velká Chmelištná – Hasičská soutěž o pohár starosty SDH (PÚ MH,
dospělí, www.hasici-velkachmelistna.cz )
SDH Chlum-Ryšín (130 let)

1.8.

Krupá – Netradiční soutěž v požárním sportu (děti, muži, ženy)

15. 8.

SDH Branov (130 let)

5. 9.

Slabce – XV. ročník soutěže Dráčka Soptíka

12. 9.

SDH Krušovice (130 let)

12. 9.

Čistá – O pohár starosty SDH (netradiční štafeta + PÚ)

19. 9.

SDH Lužná (130 let)

26. 9.

Chrášťany – Memoriál J. Beneše, J. Ulricha a V. Kounovského

10. 10.

Kolešovice – I. kolo hry Plamínek, Plamen a soutěže dorostu

17. 10.

SDH Kolešovice (70 let)

19. 11.

Kolešovice – setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník

28. 11.

Rakovník – Okresní hasičská zábava (Dům osvěty)

Nákupem u těchto partnerů přispíváte navýšení provize OSH Rakovník.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, Hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj
www.vyzbrojna.cz

www.knezek.cz
obch. zástupce: Zdeněk Ledvinka, 777 580 162

www.hvp.cz
obch. zástupce: Jarmila Minářová, 605847774

Připravila Jaroslava Čečrdlová.
Případné připomínky a náměty posílejte na jarkacecrdlova@centrum.cz

