
Rada velitelů ze dne 28. 4. 2015 

 

 

Účast:  Ladislav Dvořák, Josef Kessler, Chvátal Bedřich, Ledvinka Zdeněk, Nedvěd Martin, 

Legr Ivan, Klíma Pavel, Karban Jan, Herman Luděk, Kořán Pavel,  

Jako host:  Jana Strouhalová, Jiří Čečrdle, Kašparová Alena, Schuh Vlastimil, Říhová Tereza 

 

 

Program:  1. Zahájení 

                 2. Organizační záležitosti II. kola PS na Zátiší 

                 3. Organizační záležitosti 

                 4. Informace o provozu kanceláře 

                 5. Diskuse 

                 6. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení provedl Ladislav Dvořák přivítáním všech přítomných. 

 

2. Organizační záležitosti II. kola PS 

 

 

- soutěž se bude konat na stadionu SK Rakovník Zátiší dne 23. 5. 2015 

- dne 22. 5. 2015 bude probíhat příprava na hřišti, svoz překážek, úklid, stavba 

dráhy na štafetu, na běh 100 m s překážkami, vyměření PÚ,  

- sraz na stadionu SK Rakovník Zátiší, v 16.00 hod. 

- technická četa SDH Přílepy – lopaty, smetáky na venkovní použití 

-  překážeky zajistí: SDH Všetaty - domeček, SDH Chrášťany – 1x bariéra, 2x 

kladina, 2x základna, 2x káď, 2x koberec, přetlakový ventil, SDH Rynholec 1x 

bariéra, vysílačky, nástřikové terče+časomíra, SDH Kolešovice – 2x PHP, 2x 

podložka, okno, pytle na písek, praporky, čísla na dráhy, OSH Rakovník – 

časomíra, vozík na převoz mašiny, SDH Lužná – 2x příčné břevno, SDH Čistá 

- vysílačky 

- úklid kabin a příprava technického zázemí - Strouhalová Jana a Kašparová 

Alena 

- voda – bude přes Ravos, přímo z hydrantu, auto zajistí SDH Rynholec, dohodu 

s firmou Ravos zajistí Ladislav Dvořák 

- oběd – zajištěno v jídelně 3. základní školy 

- lavice a stoly na sezení zajistí SDH Třtice  

- časomíra – Pavel Ryba 

- Jana Strouhalová – zajistí startovní čísla, napínáky, lihové fixy, pytle na odpad 

pro družstva 

- Ledvinka Zdeněk - nákup patron do startovní pistole 

- Pásky na vyznačení dráhy koupí Kašparová Alena 

- Diplomy + štítky na poháry zajistí Říhová Tereza 

- Provázky, fixy, kancelářské potřeby – Strouhalová Jana 

- Svoz odpadu – zajistí Alena Kašparová, firma Becker,  

- Technické zázemí – Pavel Ryba – Vašek Pinďák (odpadkové koše, úklidové 

prostředky,…) dle potřeby a dohody 

- Hygienické potřeby – Strouhalová Jana 



- Zajištění občerstvení po dobu konání soutěže od pátku 22. 5. 2015 – Ladislav 

Dvořák 

 

 

3. Ladislav Dvořák navrhl jako svého zástupce Nedvěda Martina – návrh přijat. 

Strouhalová Jana – žádost k přítomným o zaslání informací o nastávajích oslavách a 

akcích, které budou SDH pořádány v průběhu letošního roku 

 

4. Strouhalová Jana – informace o novém provozu kanceláře od 1. 5. 2015 – každé 

pondělí a čtvrtek vždy od 16. 00 hodin do 19. 00 hodin. V případě nutnosti dle dohody 

na tel. čísle: Ledvinka Zdeněk tel. 777 580 162, email: ledvinkazdenek@seznam.cz, 

Strouhalová Jana, tel. 776 161 241, email: strouhalova.ja@seznam.cz 

 

5. Chvátal Bedřich – upozornil na plánovanou oslavu 130. výročí založení SDH 

Petrovice v r. 2016 

 

Říhová Tereza – upřesnění ke konání soutěže – běh na 100 m – z každého družstva 6 

lidí, do umístění se počítají 4 nejlepší časy – platí pro dorost i dospělé. Do rozběhu 

dospělých budou postaveny i dorostenci – pro urychlení soutěže, vyhodnocení 

proběhne samostatně.  

 

            Upozornění na konané soutěže od přítomných – 19. září -  130 let SDH Lužná, 

           4. července -  130 let SDH Srbeč, 27. června 135 let SDH Třeboc 
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