Vážení hasiči, vážené hasičky,
přinášíme vám další vydání Hasičského zpravodaje pro okres Rakovník. Na úvod
stručná rekapitulace činnosti OSH Rakovník v období od zářijového shromáždění
představitelů sborů v Lužné.
V říjnu se uskutečnilo I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu v Kolešovicích.
Početně skutečně velká akce byla organizátory dobře připravena. Zúčastnilo se na 300 dětí a
dalších 100 doprovázejících.
V listopadu se uskutečnilo příjemné setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník v
Kolešovicích a také školení vedoucích mládeže v rekreačním středisku Ludmila. Listopad
jsme končili Okresní hasičskou zábavou v Domě osvěty v Rakovníku, na kterou se dostavilo
190 tanečníků. Náklady činily 22 000,- a byly pokryty z příspěvku z fondu hejtmana a ze
vstupného. V prosinci již začaly valné hromady sborů a okrsků.
Hospodaření OSH za rok 2015 bylo úspěšné. Podařilo se nám získat dotaci z MŠMT,
ze Středočeského kraje, příspěvek z fondu hejtmana Středočeského kraje a ze Svazku měst a
obcí Rakovnicka. K 25. lednu 2016 bylo na bankovním účtu 203 798 Kč a na pokladně
29 608 Kč. K dnešnímu dni činí hotovost na pokladně 35 000 Kč a na bankovním účtu po
odvodu členských příspěvků na SH ČMS 238 000 Kč.
Od podzimu fungují webové stránky OSH www.hasicirakovnik.cz A dále máme také
Facebook profil Okresní sdružení hasičů Rakovník. Pokud chcete zveřejnit nějaký příspěvek,
posílejte ho paní Jaroslavě Čečrdlová na mail: jarkacecrdlova@centrum.cz.
Jsem moc rád, že začátkem nového roku výkonný výbor rozhodl o zahájení ustavování
okresní odborné rady prevence. Úkolu se nadšeně ujala slečna Zuzana Strouhalová. 30. ledna
uspořádala na HZS Rakovník workshop Prevence na Rakovnicku, na němž byla dvěma
desítkám zájemců představena činnost preventistů, systém přípravy preventistů v rámci SH
ČMS, některé preventivně výchovné programy nebo odborného semináře Technik ochrany
obyvatelstva. 17. dubna se pak uskutečnilo školení preventistů pod vedením člena ÚORP
pana Stanislava Lánského.
V polovině dubna se uskutečnilo shromáždění představitelů OSH Středočeského kraje,
kde bylo mimo jiné jednáno o financování letošních krajských soutěží, resp. o možné
spoluúčasti jednotlivých OSH. Krajské kolo Plamene a dorostu se uskuteční v Kladně 24. –
26. 6., požárního sportu ve Vlašimi 18. – 19. 6. a nově také Krajské setkání přípravek 4. 9.
v Kolíně.
23. dubna se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi konalo shromáždění starostů
OSH, kde byly kromě zpráv o činnosti KSH a SH ČMS, o hospodaření a o činnosti
jednotlivých krajských rad schváleny úpravy stejnokrojového předpisu. Mimo jiné jsme byli
požádáni o zaevidování všech soutěžících v soutěžích mládeže i dospělých. Rád bych touto
cestou požádal organizátory základních (okrskových) kol soutěží v požárním sportu o dodání
přihlášek z jejich soutěží, které musíme zaevidovat do centrální evidence.
Vážení, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dobrovolně pracujete v našem
hasičském hnutí!Přeji mnoho zdaru při pořádání výročních oslav, netradičních i tradičních
soutěží a nám všem přeji, aby bylo mnohem méně požárů než v loňském létě.

Zdeněk Ledvinka

Z HASIČSKÉ HISTORIE
Druhý díl publikace věnované dobrovolným hasičům ve středních Čechách v březnu
slavnostně pokřtili hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, starosta Krajského sdružení
hasičů Středočeského kraje Oldřich Lacina a ředitel Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje Miloslav Svatoš. Druhý díl navazuje na úvodní publikaci, která vyšla
v roce 2014. Kniha s názvem Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost,
2. díl vyšla v nákladu tisíc kusů. V současnosti se již pracuje na třetím, posledním dílu. Sbory,
které ještě nebyly zmíněny v již vyšlých dvou dílech, mají možnost zaslat své příspěvky do
konce května na oddělení IZS a obrany Krajského úřadu Středočeského kraje.
V prvním dílu publikace jsou zahrnuty tyto sbory dobrovolných hasičů okres Rakovník:
Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Kolešovice, Kostelík, Kounov, Kozojedy, Krakov,
Krušovice, Křivoklát, Lhota pod Džbánem, Lubná, Lužná, Mšec, Mutějovice, Nesuchyně,
Pavlíkov, Pochvalov, Příčina, Pustověty, Ruda, Rynholec, Řevničov, Senec, Sýkořice,
Všetaty.V aktuálním druhém dílu publikace jsou sbory dobrovolných hasičů: Krupá, Nový
Dům a Roztoky.

ZMĚNA STEJNOKROJOVÉHO PŘEDPISU
Uvádíme výňatek změn ve stejnokrojovém předpisu, které schválilo shromáždění starostů
OSH dne 23. 4. 2016 a jež nabývají platnosti 1. 6. 2016. Celý dokument bude ke stažení na
www.hasicirakovnik.cz
Změny se týkají zavedení nových stejnokrojových součástí – polokošile s límečkem,
polokošile s límečkem pro rozhodčí, šaty dámské a s nimi souvisejícím funkčním označením.
Drobné úpravy byly provedeny s ohledem na členství hasičů od 3 let. Některé termíny byly
modernizovány.
Hlava I.
Stejnokrojové součásti a jejich nošení
Tab. 1 Pracovní stejnokroj II (PS II) pro muže, ženy a mladé hasiče
Stejnokrojová součást
Čepice se štítkemkšiltem
Funkční označení ve vyšívaném provedení
Jmenovka člena
provedení
Odznak na čepici
obuv
Obuv pro ženy

SH

ČMS

Popis
Modré barvy s nápisem hasiči
Textilní funkční označení – označení
vyšívané zlatě na modrém podkladě
v textilním Textilní jmenovka – písmo jména vyšívané
zlatě na modrém podkladě
Znak SH ČMS (s děleným státním znakem)
Černé barvy, holeňové, holeňové šněrovací
nebo sportovní
Polobotky černé barvy nebo sportovní,
jednotná v celém družstvu

Tab. 2 Sportovní stejnokroj pro mladé hasiče a dorostence
Stejnokrojová součást
Popis
Sportovní tepláková nebo šusťáková Jednotná v celém družstvu
souprava
Teplákové nebo šusťákové sportovní kalhoty Jednotné v celém družstvu
tričko
Šedé barvy s krátkým nebo dlouhým
rukávem, jednotné v celém družstvu
Tab. 3 Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče od 15. let – světlemodrý
(tesil) tmavomodrý PS I., tmavomodrý (dvouřadý), tmavomodrý vzor SH ČMS
Stejnokrojová součást
Popis
Šaty dámské SH ČMS
Tmavomodré barvy s rukávovou nášivkou
SH ĆMS a domovenkou na levém rukávu
(příloha č. 9, obr. č. 13)
Vycházková čepice se štítkem (brigadýrka)
Tmavomodré barvy s okolkem stejné barvy
Čepice se štítkem
Modré barvy
Polokošile s límečkem
Tmavomodré barvy s logem SH ˇXMS na

levém rukávu, s funkčním vyšívaným
označením vpředu na pravé straně a
vyšívanou jmenovkou vpředu na levé straně
ve výšce srdce
Polokošile s límečkem pro rozhodčí
Červené barvy s logem SH ČMS vpředu na
levé straně ve výšce srdce a černým nápisem
ROZHODČÍ na zádech
Punčochové kalhoty
Bez vzorku tělové barvy
Jmenovka člena SH ČMS v kovovém nebo Kovová jmenovka – zlacený ocelový
textilním provedení
podklad s modrým štítkem a bílým písmem
Textilní jmenovka – písmo jména vyšívané
zlatě na modrém podkladě
Odznak na vycházkovou čepici se štítkem Znak SH ČMS s děleným státním znakem na
(brigadýrka)
zlatavé podložce
Zimní plášť, bunda do pasu s vložkou
Tmavomodré barvy (flauš) nebo „Parka“
Funkční označení ve vyšívaném provedení Textilní označení – označení vyšívané zlatě
na polokošili s límečkem a dámské šaty
na modrém podkladě
Hlava II.
Stejnokroj a charakteristika stejnokrojových součástí
1. Druhy stejnokroje:
a. Pracovní stejnokroj – tab. 1
b. Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče od 15. let – tab. 3 …..
Tab. 4. Speciální stejnokrojové součásti
Stejnokrojová součást
Zimní plášť

Kožich s vložkou
Bunda

Popis
/8 plášť k ochraně proti chladu a vlhku
v mužském a ženském provedení, používá se
k pracovnímu stejnokroji
Tmavomodré barvy

Hlava III.
Pravidla pro nošení stejnokroje
3. Pro nošení vycházkového stejnokroje platí
a. ...
b. …
c. …
d. V letním období semůže jako součást vycházkového stejnokroje
nositpolokošile s límečkem tmavomodré barvy opatřená jmenovkou a
funkčním označením a čepice s kšiltem modré barvy, košile nebo
bundokošile opatřená tmavomodrými nárameníky s dlouhým nebo krátkým
rukávem (mimo přehlídek, slavnostních
a pietních aktů apod.)

Bundokošile se nosí přes kalhoty (přes sukni) a nesmí se nosit s
vyhrnutými rukávy. Polokošile se nosí zasunutá do kalhot (sukně). Na
košili a bundokošili je možno nosit příslušné domovenky a rukávové
nášivky obdobně jako na saku vycházkového stejnokroje. Na polokošili
nelze nosit jako součást vycházkového stejnokroje sako (pánské – dámské).
e. V letním období se může na hasičských soutěžích při výkonu rozhodčích a
pracovníků soutěží jako součást vycházkového stejnokroje nosit polokošile
s límečkem pro rozhodčí červené barvy nebo polokošile s límečkem
tmavomodré barvy opatřená jmenovkou a funkčním označením a čepice
s kšiltem modré barvy. Polokošile se nosí zasunutá do kalhot (sukně).Na
polokošili nelze nosit jako součást vycházkového stejnokroje sako (pánské
– dámské).
f. Šaty dámské se nosí v letním i zimním období. K šatům se může nosit sako
dámské a klobouk.
g. V zimním období se může použít jako součást vycházkového stejnokroje
zimní čepice a bundu do pasu s vložkou nebo parku. kožich
Pro nošení stejnokroje mladými hasiči platí přiměřeně ustanovení odstavce d) a e) bodu
3. Reprezentace mladých hasičů na mezinárodních soutěžích může stejnokroj nosit i
v mladším věku 15. let.
Hlava IV.
Pravidla pro nošení stejnokrojových součástí
1. Součásti stejnokrojů a jejich nošení
a. Čepice (příloha č. 9, obr. Č. 1)
- …
- …
- …
- Čepice se štítkem a nápisem HASIČI ve středu přední části, se
nosí bez znaku SH ČMS. K mužské vycházkové čepici se nosí
zlatavá jednoduchá šňůra s dvěma knoflíky (ze stran po jednom
o průměru 15 mm). Členové VV SH ČMS, ÚKRR, ředitel
Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHČ a CHHH, členové VV KSH,
KKRR a starostové KSH a OSH nosí zlatavou šňůru
dvojitou.ředitelé ÚHŠ, členové ÚKRR, VV SH ČMS a ředitel
Kanceláře SH ČMS používají zlatavou šňůru dvojitou. Ostatní
používají zlatavou šňůru jednoduchou.
d. Funkční označení
- Funkční označení lze nosit i na pracovním stejnokroji, polokošili a šatech
dámských v textilním vyšívaném provedení o rozměrech 70 x 37 mm (příloha č. 11).

g. Jmenovka člena SH ČMS (jmenovka)
- Jmenovka obsahuje jménoa příjmení a je v kovovém a nebo textilním provedení.
Jméno a příjmení se na jmenovkách uvádí – jméno malým písmem a příjmení velkým
písmem.
- Jmenovka člena SH ČMS v kovovém provedení je vyrobena z pozlaceného
ocelového podkladu v rozměrech 70 x 15 mm, na který je nalepen samolepící štítek v modré
barvě s bílým písmem (příloha č. 9, obr. č. 5).
- Jmenovka člena SH ČMS v textilním provedení je vyšita zlatým písmem na modrém
podkladě o rozměrech 120 x 25 mm- (příloha č. 9., obr. č. 5).
Hlava V.
Nošení vyznamenání, odznaků, slavnostních šňůr a jmenovky
2. Pořadí nošení insignií, stužek uznání a stužek vyznamenání
b) V pořadí za státními vyznamenáními se na levé straně nosí vyznamenání a
stužky:
- …
- Medaile Za mezinárodní spolupráci
- Medaile některých organizačních jednotek
SH ČMS –
pobočných spolků
m) Jmenovka člena SH ČMS
Na pravé straně klopě pravé kapsy vycházkového stejnokroje se nosí kovová
jmenovka člena SH ČMS, na které musí být uvedeno jméno a příjmení člena SH
ČMS.
Na levé straně polokošile se nosí textilní jmenovka člena SH ČMS na které musí být
uvedeno jméno a příjmení člena SH ČMS.

Z ČINNOSTI ODBRONÝCH RAD
Mládež
Na podzim čekalo mladé hasiče okresu Rakovník zahájení nového soutěžního ročníku
a to prvním kolem her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu. V sobotu 10. října se sjelo na 300
dětí do Kolešovic, kde absolvovali závod požárnické všestrannosti a štafetu dvojic, resp.
trojic. Počasí soutěžícím přálo. V přípravce zvítězili závodníci z Lužné, v kategorii mladší
družstvo z Lužné, v kategorii starší mladí hasiči ze Skryj. V dorostenecké kategorii zvítězili
mezi dorostenci sportovci z Lužné, mezi dorostenkami dívky z Rynholce a ve smíšených
družstvech vyhráli závodníci ze Senomat. Závodu se zúčastnili také jednotlivci dorostu ve
třech věkových kategoriích. Přípravka bude pokračovat II. kolem Plamínku 14. května v
Rynholci, II. kolo hry Plamen se uskuteční 27. -28. května v Rakovníku, okresní kolo soutěže
dorostu - jednotlivců 3. 6. v Rakovníku a družstev 4. 6. tamtéž spolu se soutěží v požárním
sportu dospělých.
V listopadu se uskutečnilo tradiční školení vedoucích mládeže, tentokrát v rekreačním
středisku Ludmila v Roztokách. Každý vedoucí mládeže musí absolvovat školení nejméně
jednou za dva roky. Dvoudenní program pro 45 posluchačů vyplnilo školení jednotlivých
disciplín, přednáška z oblasti první pomoci, výklad z psychologie a pedagogiky a praktické
provedení požárního útoku CTIF. Překvapivé bylo pokračování týmové spolupráce ve
večerních hodinách v podobě hraní nejrůznějších her pro menší i větší počet účastníků.
V únoru měli mladí hasiči napilno. Začátkem měsíce startovali na již tradiční uzlovací
soutěži Čistecký uzel. Přípravka neuzlovala, ale na rychlost poznávala technické prostředky a
provedla disciplínu štafeta trojic – celkovým vítězem se stalo družstvo z Kolešovic. Mladší a
starší pak provedli disciplínu dvojic a uzlovací štafetu – první místo obsadili hasiči z Lužné
(mladší) a ze Skryj (starší). Koncem měsíce pak přijeli mladí hasiči na požární stanici
Rakovník, kde podstoupili zkoušky ke splnění odznaků odbornosti - čtyři komise úspěšně
odzkoušely celkem 129 dětí.
Represe
V březnu se dvakrát sešli rozhodčí požárního sportu na učebně požární stanice
Rakovník, aby absolvovali školení ze Směrnice hasičských sportovních soutěží a následně
zkoušky k obnově či k získání kvalifikace rozhodčí požárního sporu. Zkoušek se úspěšně
zúčastnilo 18 rozhodčích.
Zasloužilí hasiči
V listopadu přijeli do Kolešovic Zasloužilí hasiči okresu Rakovník. Na programu byla
nejdříve prohlídka místního zámku, v němž sídlí Domov Kolešovice. Následovalo posezení
na přísálí místního hostince, které zpestřili místní mladí hasiči svým tanečním vystoupením a
poté živá hudba. Příští setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník se uskuteční 5. 5. od 10,
00 hodin v restauraci Bazén v Rakovníku. Krajské setkání Zasloužilých hasičů bude 23. 6.
v Nižboru.

Vznik okresní odborné rady prevence
Výkonný výbor OSH Rakovník na svém jednání dne 2. 2. schválil vznik Okresní
odborné rady prevence. Celá iniciativa vzešla od Zuzany Strouhalové, která spolu s OSH na
sobotu 30. ledna připravila na požární stanici Rakovník workshop Prevence na Rakovnicku.
Akce se zúčastnilo 25 zástupců obcí nebo SDH a byla jim představena činnost preventistů,
systém přípravy preventistů v rámci SH ČMS, dále pak byly představeny preventivně
výchovné projekty Hasík, Záchranný kruh, OČMU, Vaše cesty k bezpečí. Dalším bodem
programu bylo představení odborného semináře Technik ochrany obyvatelstva.
Děkujeme příslušníkům HZS Středočeského kraje, odboru Civilní nouzové
připravenosti, sekce ochrany obyvatelstva a krizového řízení za spolupráci. Na workshop
navázalo 17. dubna první oficiální školení a testování odbornosti Preventista III. Role
školitelů se perfektně ujali člen Ústřední odborné rady prevence Stanislav Lánský a jeho choť
Hana Lánská, vedoucí Krajské odborné rady prevence. Školení a testování se zúčastnilo 24
posluchačů. Z nově proškolených preventistů byl sestaven návrh složení Okresní odborné
rady prevence: Strouhalová Zuzana (SDH Rynholec), Doubrava Radan (SDH Kounov),
Zuska Pavel (SDH Slabce), Miksová Marcela (SDH Senec), Čechák David (SDH Kněževes),
Polák Jan (SDH Roztoky), Ledvinka Martin (SDH Skřivaň). Ten bude předložen shromáždění
představitelů sborů dne 28. 4. 2016.

KALENDÁŘ
30. 4.

Zbečno − VI. ročník memoriálu Josefa Cyruse (požární útoky MH)

6. 5.

Ruda – základní kolo v požárním sportu (17,00 hodin)

7. 5.

Hvozd – základní kolo požárního sportu (12,00 hodin)

7. 5.

Čistá – základní kolo požárního sportu

14. 5.

Rynholec – II. kolo hry Plamínek (přípravka)

21. 5.

Skryje − 130 let SDH

21. 5.

Kolešov – základní kolo požárního sportu (13, 00 hodin)

27.-28. 5.

Rakovník – II. kolo hry Plamen

3. 6.

Rakovník – II. kolo soutěže dorostu – jednotlivci

4. 6.

Rakovník – I. kolo soutěže v požárním sportu

4. 6.

Kalivody – 90 let SDH

11. 6.

Krakovec – 110 let SDH

11. 6.

Lhota pod Džbánem – 110 let SDH

11. 6.

Luženská šedesátka

11. 6.

Smilovice – Srandamač – hasičské závody

červen

Pustověty – 120 let SDH

2. 7.

Petrovice – 130 SDH

2. 7.

Přílepy – 130 let SDH

9. 7.

Velká Chmelištná – 140 let SDH + netradiční soutěž O pohár starosty

9. 7.

Hředelskátraktoriáda

16. 7.

Slabce – 130 let SDH

srpen

Všesulov − 110 let SDH

27. 8.

Senec – netradiční soutěž mladých hasičů Železný hasič

3.9.

Slabce – XVI. ročník Soutěže dráčka Soptíka

září

Kounov – Železný hasič – mladí hasiči

26. 9.

Chrášťany − XXX. ročník memoriálu J. Beneše, J. Ulricha, V. Kounovského

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů Rakovník
USNESENÍ
Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rakovník konaného
28. 4. 2016 na požární stanici Rakovník.
Na základě zprávy o činnosti OSH Rakovník, zprávy o hospodaření za rok 2015 a
předloženého rozpočtu pro rok 2016, zprávy OKRR, zprávy OR, návrhu plánu činnosti,
diskusních příspěvků, připomínek, přijímá shromáždění představitelů následující usnesení:
I. Schvaluje
1. Program jednání, obsazení pracovní komise a zapisovatele
- volba mandátové a návrhové komise – Vladimír Melč, Marcela Holá, Pavel Ryba
- zapisovatel – Jana Strouhalová, ověřovatelé zápisu – Markéta Fróhlichová, Petr Hajn
2. Zprávu okresní kontrolní a revizní rady
3. Plán činnosti OSH na rok 2016
4. Rozpočet na rok 2016
5. Ustavení Okresní odborné rady prevence a její vedoucí Zuzanu Strouhalovou
II. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti OSH Rakovník za rok 2015
2. Zprávy vedoucích odborných rad
3. Zprávu mandátové a návrhové komise
5. Náměty a připomínky z diskuse
III. Ukládá
1. Starostům SDH – ve své práci se řídit závěry V. sjezdu SH ČMS
2. Starostům SDH – předat informace ze SP o změnách, termínech akcí, soutěží a dalším ve
svých sborech
3. Výkonnému výboru OSH – provést rozbor námětů z diskuse a zapracovat je do plánu práce
OSH, na připomínky nebo dotazy písemně odpovědět.
Návrhová komise: Vladimír Melč, Marcela Holá, Pavel Ryba

Děkujeme HZS Středočeského kraje, požární stanici Rakovník za spolupráci!
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

