
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK 

ZE DNE 28. DUBNA 2016 

 

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník 

Program: 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti OSH  

3. Informace z VV KSH  

4. Informace ze shromáždění starostů z Přibyslavi 

5. Projednání okrsků  

6. Zpráva o hospodaření, příspěvky 

7. Okresní odborná rada prevence 

8. Informace o pojišťovně HVP 

9. Různé  

10.  Diskuse 

11. Usnesení 

12.  Závěr 

 

 

1. Zahájení  

- Představitele sborů přivítal p. Klátil Jiří, byla schválena mandátová a návrhová komise:Melč 

Vladimír, Holá Marcela, Ryba Pavel, zapisovatel: Strouhalová Jana, ověřovatelé zápisu: 

Fröhlichová Markéta, Hajn Petr, pro: 45, proti: 0, zdržel se: 0 

2. Zpráva o činnosti OSH 

- Informoval přítomné o počtu členů k 31. 12. 2015 – 3 662, 81 SDH na okrese, 21 SDH má 

kolektiv mladých hasičů (587 členů od 3 do 18 let) 

- Říjen – I. kolo Plamínek, Plamen a soutěže dorostu v Kolešovicích, 300 závodníků 

- Listopad – školení vedoucích mládeže v Roztokách, setkání zasloužilých hasičů 

v Kolešovicích, Okresní hasičská zábava v Rakovníku – účast cca 190 lidí 

- Prosinec – výroční valné hromady – starosta a náměstek OSH se zúčastnili asi 50 VV 

- Leden – workshop prevence, Strouhalová Zuzana 

- Únor – VV, podpořil vznik Odborné rady prevence, společné plnění odznaků odbornosti – 129 

dětí 

- Březen – školení a zkoušky rozhodčích v PS 

- Duben – školení a zkoušky k získání odznaku preventiva II. a III. Stupně, účast asi 20 lidí, 

školení a setkání v Přibyslavi – školení hospodářů, shromáždění starostů a školení 

funkcionářů, celorepubliková porada vedoucích odborných rad mládeže – informace 

z jednotlivých setkání předány VV, radám a představitelům sborů 



- Současná činnost – příprava soutěží pro děti, setkání Zasloužilých hasičů, oslavy – vše 

k nahlédnutí v Hasičském zpravodaji 

- Informace o plánovaných akcích – Dobráci roku, Den hasičstva v Praze 

- Byly schváleny výroční zprávy, které jsou k dispozici na dh.cz 

- Informace o dotacích na výstavbu nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic, 

- Informace o odhlasování stejnokrojového úboru – k nahlédnutí na dh.cz, také ve zpravodaji 

- Informace o vzniku Odborné rady prevence – vedoucí rady Strouhalová Zuzana – schváleno 

na VV dne 28. 4. 2016, hlasování starostů: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Zpráva z Výkonného výboru KSH 

- P. Vlastimil Schuh – přivítal přítomné, informoval o vydání III. dílu Hasičské kroniky – 

informace byly zaslány emailem  

- Rada historie – soutěž o nejlepší kroniku, podpora nadace hasičského hnutí Kč 1,-- za osobu, 

bude odesláno na účet nadace, bylo schváleno VV dne 28. 4. 2016 

- P. Hégr odstoupil z funkce člena VV KSH, na jeho místo byl zvolen starosta OSH Rakovník 

p. Ledvinka Zdeněk 

- Byly schváleny OZ pro krajská kola hry Plamen, Požární sport a Přípravka 

- Byla vyrobena a je možno objednávat medaili Krajského sdružení (lze žádat pro letité členy, 

kterým nebylo uděleno hodnocení dle platného statutu vyznamenání) 

 

4. Informace o shromáždění starostů v Přibyslavi 

- Byla přednesena zpráva p. Richtera, zhodnocení činnosti za uplynulé období 

- Pozvánka na nastávající akce: Dobráci roku, Den hasičstva,  

- Výroční zpráva a zápis ze shromáždění starostů, je ke stažení na dh.cz 

- Informace o dotacích na rekonstrukci, údržbu, stavbu požární zbrojnice 

- Informace o novém stejnokrojovém předpisu – v Hasičském zpravodaji okresu Rakovník, ke 

stažení také na dh.cz 

 

5.  Projednání okrsků 

- Starosta požádal všechny přítomné o přednesení krátké zprávy z okrsků na shromáždění 

představitelů 

- Informace o přečíslování okrsků – sloučením vypadl okrsek č. 5, návrh – přečíslovat okrsek  

č. 14. na okrsek č. 5 

- Zprávy z jednotlivých okrsků: přednesl za okrsek II p. Klátil – aktivně pracuje mládež, 

pravidelné výroční schůze, 2x námětová cvičení, pomoc při oslavách založení sborů 

- Okrsek IV – Mrhal Milan – uspořádáno okrskové kolo, SDH se zúčastnili soutěže Plamen, PS, 

netradiční soutěže, výroční valné hromady, oslavy výročí SDH, výjezdy jednotky k zásahům 

- Okrsek VI – p. Smejkal Martin – námětové cvičení, hasičské zábavy, účast s dětmi Plamen, 

netradiční soutěže, oslavy a výroční valné hromady SDH, výjezdy jednotky k zásahům 

- Okrsek VIII – výborové schůze, práce s mládeží, výjezdy jednotky k zásahům, taktické 

cvičení, účast družstev dětí Plamen a netradiční soutěže, spolupráce OÚ, pořádání plesů 



- Okrsek IX – p. Karban – společné taktické cvičení, účast dětí na soutěžích Plamen, netradiční 

soutěže 

- Okrsek X – pořádání akce Masopust, podpora při oslavách výročí, námětová cvičení 

- Okrsek XII – účast na soutěžích dětí i dospělých, pořádání oslav výročí SDH, taktická cvičení 

- Okrsek XIII – taktická cvičení, práce s dětmi – Plamen, Čistecký uzel, a další netradiční 

soutěže pro děti, účast na okrskových kolech PS, výjezdy jednotky k zásahům 

- Okrsek XIV – p. Knor – pořádání okrskového kola v PS, oslavy výročí SDH, pořádání 

hasičské zábavy, máje, účast na okresní soutěži v PS, muži i ženy 

- P. Klátil – činnost OSH na r. 2016 – pořádání soutěží Plamen, PS, podpořit novou Radu 

Prevence, podpořit oslavy a činnost sborů okresu, uspořádat Krajské kolo TFA 

- Žádat o dotace Středočeský kraj, SMOR, získávat další prostředky na činnost OSH 

- Strouhalová Zuzana – poděkování za zvolení do funkce vedoucí OORP, informace o 

plánované činnosti rady – převzít od rady mládeže POOD, podpořit a získat nové členy rady 

prevence, informovat o činnosti Hasík,  Záchranný kruh, OČMU, pravidelná školení pro 

preventivy okresu, pravidelná zasedání rady 

6. Zpráva o hospodaření 

- bylo požádáno o dotaci v částce Kč 200 000,-- 

- dotace bude použita na výrobu a nákup propagačního materiálu, nákup časomíry a display, 

přetlakový ventil pro soutěž v PS, startovní bloky, vybavená lékárna na sportovní soutěže, 

strava na krajské kolo TFA, ceny do soutěže PS a Plamen, sada startovních čísel, dokoupení 

nábytku do kanceláře 

- stav hotovosti v pokladně k 25. 4. 2016 – Kč 35 000,--, stav na bankovním účtu Kč 238 209,-- 

- vybrány příspěvky téměř od všech SDH, neuhradily pouze SDH, která nevykazují žádnou 

činnost 

- představitelé byli seznámeni s rozpočtem na r. 2016, bude přiložen k zápisu 

 

7. Okresní odborná rada prevence 

- Informace o školení a zkouškách preventistů II. a III., schválení Zuzany Strouhalové jako 

vedoucí Odborné rady prevence a zároveň jako členky VV – jednohlasně přijato 

členů, informace od slečny Zuzany Strouhalové – rada má 7 členů, podrobnější 

informace ve Zpravodaji, ideální stav rady – z každého okrsku jeden zástupce 

- Pochvala od starosty i náměstka za připravený workshop (leden) i školení, které 

proběhlo za účasti členů krajské rady prevence Hanky a Stanislava Lánských 

 

 

8. Informace o pojišťovně HVP 

- Pojištění vedoucích mládeže, je třeba zjistit potřebné informace přímo na HVP s panem 

Vosykou, špatná spolupráce se zastoupením v Rakovníku  

- informace o akcích, soutěžích 

 



9. Různé 

- Ledvinka Zdeněk – zrušeno auto p. Kejly – provedena ekologická likvidace, auto odhlášeno 

- hasičská zábava – 26. 11. 2016 od 20. 00 hodin, Rakovník, Dům Osvěty, schválené vstupné  

Kč 150,-- - tombola – k úvaze do příštího jednání 

- Čečrdlová Jaroslava – okresní medaile – k dispozici vzor, bude objednáno, bylo jednohlasně 

schváleno 

- Elektronické přihlášky – od nového roku na všechny soutěže přes dh.cz, kde bude připraven 

program, nutné kvůli dotacím MŠMT – bude k dispozici přesný počet účastníků, v letošním roce 

bude vše doplněno do centrální evidence (účast dětí i dospělých) 

- Schuh Vlastimil –informace o III. dílu Hasičské kroniky – podklady do konce května, bylo 

rozesláno emailem, info o konání TFA v Kněževsi, POOD – krajské vyhodnocení 7. 5. 2016, 

informace o odstoupení p. Hegra z VV KSH, zvolen místo něho byl p. Zdeněk Ledvinka, 

příspěvek na Nadaci hasičského hnutí Kč 1,--za každého člena, bude odesláno na účet – 

jednohlasně schváleno 

- Čečrdlová Jaroslava – informace o konání krajské soutěže Plamen v Kladně, krajské kolo 

přípravky v Kolíně v září 2016, I. ročník 

10. Diskuse  

- P. Čečrdlová – informace o činnosti OORM – velká účast na I. kole v Kolešovicích, školení 

vedoucích mládeže v listopadu v Roztokách, společné plnění odznaků odbornosti v únoru, 

POOD, společné vyhodnocení na HZS, pořádání II. kola Plamen v Rakovníku, Přípravka 

v Rynholci  

- Informovala o webových stránkách hasicirakovnik.cz, facebookových stránkách OSH 

Rakovník, informace o dotaci Program VIII, o dni Hasičstva na Pražském hradě dne 4. 5. 2016 

- P. Dvořák – informace o okresním kole v PS, Rakovník 4.6. 2016, informace o získání 

odbornosti Hasič II, III 

- Informace o TFA – v září proběhne v Kněževsi 

- Krajské kolo PS Vlašim, zúčastní se i rozhodčí našeho okresu 

- P. Ledvinka Zdeněk – auto Favorit bylo ekologicky zlikvidováno a odhlášeno, informace o 

hasičské zábavě – 26. 11. od 20. 00 hodin Dům Osvěty 

- P. Jankovský – poděkování za pozvání, poděkování za vznik rady prevence a gratulace sl. 

Strouhalové, informace o krajské medaili, informace o příslibu finančních prostředkú z fondu 

hejtmana, zahájeno jednání  

- P. Chvátal – ztratily se podklady zaslané na Středočeský kraj ke vzniku publikace o historii 

hasičstva – p. Jankovský – bohužel se to stalo více sborům, požádal o opětovné zaslání 

podkladů 

 

 

11. Usnesení 

- P. Melč – přečetl usnesení shromáždění, uvedeno v Hasičském zpravodaji – schválen 

program, pracovní komise, zapisovatel, zprávy jednotlivých rad, plán činnosti OSH, rozpočet 

na r. 2016, ukládá starostům SDH – řídit se závěry V. sjezdu SH ČMS, předat informace 

z jednání nižším článkům VV OSH – provést rozbor námětů z diskuse a zapracovat do plánu 

práce OSH 



- P. Ledvinka poděkoval přítomným za účast, popřál šťastnou cestu domů. 

 

Shromáždění představitelů bylo ukončeno v 19. 30 hodin.  

 

Zapsala: Strouhalová Jana ……………………………………………….. 

Ověřovatel zápisu: Fröhlichová Markéta……………………………………. 

                                Hajn Petr……………………………………………..  


