
Vážení hasiči, vážené hasičky, 

 

otevíráte další vydání Hasičského zpravodaje. Přinášíme v něm informace 

z jarního jednání shromáždění starostů v Přibyslavi. Shromáždění schválilo zprávu 

starosty SH ČMS o činnosti sdružení v období od říjnového jednání. Byly projednány 

a následně schváleny návrhy změn stanov SH ČMS, o nichž se konkrétně dočtete  

níže. Starostové OSH obdrželi Výroční zprávu SH ČMS  za rok 2016 v kratší, 

reprezentativní verzi a v delší verzi, která obsahuje veškeré statistické údaje o 

sdružení. Výroční zpráva je také k dispozici na www.dh.cz. Na jednání byla také 

představena nová verze bundy ze Stejnokrojového předpisu – tmavě modrá 

softshallová bunda. Bude možné si ji objednat za cenu cca 1600 Kč. Je určená k loni 

schváleným modrým nebo červeným polokošilím (tričkům s límečkem), k nimž se 

nenosí sako vycházkové uniformy. 

Okresní sdružení se nyní soustředí na organizaci sportovních soutěží dětí, 

dorostu a dospělých. Připravuje se také soutěž TFA O pohár starosty KSH 

Středočeského kraje, která se uskuteční v září na náměstí v Rakovníku. Došlo také 

ke změně v Kanceláři OSH – z postu pracovnice OSH odešla Jana Strouhalová. 

Tímto jí děkuji za odvedenou práci a doufám, že se i nadále bude podílet na práci 

jednotlivých odborných rad. Do Kanceláře nastoupila Dagmar Schuhová, která má na 

starosti především elektronickou evidenci SDH a s ní spojené úkoly. 

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál mnoho úspěchů v další práci! Těším se 

na viděnou na některé ze soutěží nebo oslav. 

 

Zdeněk Ledvinka  

starosta OSH 

  

http://www.dh.cz/


ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘEHLEDU O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH NEBO ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

 

Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích u pobočných spolků, které vedou 

jednoduché účetnictví 

Sbory dobrovolných hasičů a Okrsky, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují 

pouze Přehled o majetku a závazcích, jehož vzor je uveden v Příloze. Význam 

jednotlivých položek Přehledu je uveden v Metodickém pokynu SH ČMS č 1/2016.    

Poznámka: Většina SDH nemá nehmotný majetek nad 60 tis. Kč nebo hmotný 

majetek nad 40 tis. Kč a další složky majetku resp. závazků. Zpravidla budou 

vyplněny pouze  peněžní prostředky na začátku a konci účetního období v bance a 

pokladně. Pro úplnost je v Příloze uveden i Přehled o příjmech a výdajích, ale ten 

se nemusí zveřejňovat. 

Způsob zasílání podkladů pro zveřejnění: 

Sbory dobrovolných hasičů a Okrsky zapsané ve Veřejném rejstříku 

Vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zašle SDH resp. Okrsek na 

příslušné Okresní sdružení hasičů do konce května za předchozí kalendářní rok.  

Poznámka: První Přehled o majetku a závazcích zašlou SDH a Okrsky za rok 2016 

na příslušné OSH  do 31. 5. 2017. 

ZMĚNY STANOV SH ČMS 

Novelizaci  stanov si vynutil občanský zákoník platný od r. 2014. Podle něj se spolky 
zapisují do spolkového rejstříku - statutární orgán a nejvyšší orgán, případně 
kontrolní komise a další orgány určené ve stanovách. Všechny údaje musí být 
aktuální. Veškeré zapisované skutečnosti musí být doloženy příslušnými dokumenty 
(čestná prohlášení, rozhodnutí příslušných orgánů, ověřování, apod). Teprve praxe 
ukázala, že je nutné zasáhnout do Stanov, aby byly jasně definovány orgány 
nejvyšší, statutární, výkonné, volené, případně kontrolní, pravidla postupu, jednání, 
rozhodování a dokladování, práva a povinnosti členů orgánů, úprava členství, 
odstranit rozpor se vznikem odborných rad na OSH a KSH, nesprávná terminologie – 
např. založení a zrušení namísto nesprávného vzniku a zániku, upravit likvidační 
zůstatek, upravit podnikatelskou činnost na vedlejší činnost., definovat přesně 
funkční období, výklad stanov. 

Schváleno bylo následující:  

-  
- zrušení členství právnických osob a zrušení mimořádného členství. 
- úprava u KSH a OSH založení odborných rad VV těchto pobočných spolků 
- vydefinování funkčního období 5. let od Shromáždění delegátů OSH a 

sborů a valných hromad sborů  

U pobočných spolků KSH, OSH, okrsků (s právní osobností) a SDH: 

- změna statutárního orgánu – z kolektivního orgánu – výkonného výboru 
či výboru, na individuální statutární orgán – starostu.  



- u kontrolního orgánu SDH, snížení počtu na jednotlivce, tj. revizora, který 
se nezapisuje do spolkového rejstříku. 

U individuálního statutárního orgánu – starosty –  je vymezení jeho práv a 

povinností vůči rozhodovacím a výkonným orgánům a změna promítnuta do 

dalších ustanovení stanov. 

 

ZASLOUŽILÍ HASIČI 

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník se uskuteční ve čtvrtek 11. května 

v restauraci Na Bazénu v Rakovníku od 10,30 hodin. 

Setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje se uskuteční 22. června na 

Kladně. 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ 

termín místo akce 

6. 5. Hvozd základní kolo PS (100 m, pů) 

6. 5.  Čistá základní kolo PS (pú) 

13. 5. Lubná II. kolo hry Plamínek (přípravka) 

14. 5. Třtice I. kolo Ligy v požárním útoku mladých 
hasičů OSH Rakovník 

20. 5.  Chrášťany základní kolo PS (100 m, pů) 

26. - 27. 5. III. ZŠ Rakovník II. kolo hry Plamen 

2. 6. III. ZŠ Rakovník II. kolo soutěže dorostu v požárním sportu 
- jednotlivci 

3. 6. III. ZŠ Rakovník I.kolo PS (muži, ženy, dorost družstva) 

4. 6. III. ZŠ Rakovník Luženská šedesátka  

8. 7. Velká Chmelištná O pohár starosty SDH Velká Chmelištná 
(pú muži, ženy) 

8. 7.  Velká Chmelištná II. kolo Ligy v požárním útoku mladých 
hasičů OSH Rakovník 

26. 8. Senec Mladý železný hasič 

2. 9. Slabce Soutěž Dráčka Soptíka 

6. 9. Čistá O pohár starosty SDH Čistá (netradiční 
soutěž) 

9. 9. Senomaty III. kolo Ligy v požárním útoku mladých 
hasičů OSH Rakovník - finále 

16. 9. Kounov Železný hasič (mladí hasiči) 

23. 9.  Rakovník - náměstí Soutěž TFA O pohár starosty KSH 
Středočeského kraje 

30. 9.  Chrášťany XXXI. ročník Memoriálu J. Beneše, J. 
Ulricha a V. Kounovského (100 m, pů) 

14. 10. Skryje I.kolo her Plamínek, Plamen a soutěže 
dorostu 

 



Z ÚSEKU MLÁDEŽE 

Podzimního školení vedoucích mládeže se uskutečnilo 12. − 13. listopadu 2016 

v rekreačním zařízení ve Šlovicích. Zúčastnilo se ho 45 vedoucích mládeže okresu 

Rakovník, mezi nimiž byli i tři nováčkové (Lány, Mšec). Zahajovací informační blok 

vedla J. Čečrdlová a pak již byly vedeny jednotlivé tematické bloky ze směrnice hry 

Plamen (Vlastimil Schuh) nebo z oblasti osobnosti vedoucího. Zástupce Hasičské 

vzájemné pojišťovny představil produkty pojišťovny, zvláště pojištění akcí. Počasí 

nedovolilo zrealizovat praktický nácvik požárního útoku CTIF. V podvečer pak na 

všechny čekal inspirační blok plný skupinových her vedený Marcelou Holou a Vlastou 

Šorsákovou. Neděle patřila testům, ústním a praktickým zkouškám. 

Neděle 5. března patřila na požární stanici Rakovník, HZS Středočeského kraje 

společnému plnění odznaků odbornosti mladých hasičů. Zkoušky přijelo složit 

125 dětí z 16 kolektivů. Uchazeči o odbornost preventista junior a strojník junior 

jednotlivě předstupovali před komise k ústním zkouškám. Uchazeči o ostatní 

odbornosti – strojník, preventista, kronikář, velitel, cvičitel nebo instruktor nejprve 

absolvovali písemný test a na základě jeho úspěšného splnění odcházeli 

k jednotlivým komisím. Tyto komise se shodly, že jednoznačně nejlépe byly 

připravené děti z SDH Hřebečníky. Bohužel, poprvé jsme zaznamenali také tři 

neúspěchy. Proto zařadíme téma přípravy na plnění odznaků odborností do 

programu podzimního školení vedoucích mládeže. 

Pro letošní soutěžní sezonu připravila okresní odborná rada mládeže pro mladé 

hasiče jednu novinku. Tou je Liga v požárním útoku mladých hasičů OSH 

Rakovník, která se v nultém ročníku skládá ze tří závodů. Kategorie mladší a starší 

bude závodit v požárním útoku podle Směrnice hry Plamen. Družstvům budou za 

umístění v jednotlivých kolech přičteny body. Na finálovém kole pak budou vyhlášena 

družstva s nejvyšším počtem bodů. M9sta a termíny konání jednotlivých kol: 14. 

května – Třtice, 8. července – Velká Chmelištná, 9. září – Senomaty. 

Aktuálně se připravují druhá kola her Plamínek (přípravka) a Plamen a soutěže 

dorostu v požárním sportu. V souvislosti s tím se objevil problém s pořadatelstvím 

jednotlivých soutěží. A to se týká také I. kola požárního sportu dospělých. Na každou 

akci je třeba najít 10 mužů či žen, kteří se akce zúčastní jako pracovní, respektive 

technická četa. Takoví dobrovolníci nemusí být jen z jednoho SDH, ale třeba 

z jednoho okrsku. Jejich úkolem je pomoci s nakládáním a dopravou překážek na 

místo konání akce, rozestavění překážek na dráhy a po skončení akce zase jejich 

úklid a odvoz. S dopravou nám pravidelně vychází vstříc HZS, požární stanice 

Rakovník. A tak se skutečně jedná „jen“ o práci na místě. Nevěřím, že v našem 

okrese, kde je na 3500 dobrovolných hasičů nenajdeme každý rok 25 dobrovolníků. 

Doufám, že v příštím roce bude hledání pořadatelů jednodušší! 

Jaroslava Čečrdlová, vedoucí OORM 

 

 

 



Z ÚSEKU PREVECE 

Požární ochrana očima dětí 2017 

Letošního již 43. ročníku literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a 

mládeže se zúčastnilo 113 dětí většinou s výtvarnými pracemi, z toho 17 škol a 11 

sborů dobrovolných hasičů. Okresní odborná rada prevence spolu s 

okresní odbornou radou mládeže vyhodnotila všechny zaslané práce, a dne 24. 4. 

mohlo proběhnout vyhlášení výsledků v Rakovníku na požární stanici Rakovník. Děti 

za svoje práce získaly nádherné ceny a diplom. Rovnou jsme měli tu poctu vyhlásit 

krajské kolo soutěže, kde se v literární části soutěže umístila Nikol Jankovičová 

z SDH Skryje a to hned na prvním místě, proto její práce postupuje na kolo 

republikové! Dále se v krajském kole umístila MŠ Speciální Rakovník, se svojí 

kolektivní výtvarnou tvorbou. Po slavnostním vyhlášení byli všichni zúčastnění 

pozváni na prohlídku stanice. Děti si mohly prohlédnout auta a techniku a také se 

zeptat na všechny co je o hasičích zajímá. Doufáme, že dětem se vše líbilo a příští 

rok se opět zúčastní soutěže. 

Rakovnický den se záchranáři 

Ve středu 26. dubna, na hřišti sportovního areálu při 3. ZŠ Rakovník, proběhl 

první ročník akce - Rakovnický den se záchranáři, který pořádala okresní 

odborná rada prevence - OSH Rakovník. 

Jednalo se o preventivní akci pro širokou veřejnost, během které probíhala soutěž 

pro žáky 2. a 6. ročníků základních škol. Žáci plnili 6 úkolů se zaměřením na ochranu 

obyvatelstva, požární ochranu, první pomoc a běžná rizika. Celé akce se zúčastnilo 7 

škol (11 družstev po 5ti dětech). Bohužel se kvůli velice nepříznivému počasí pár 

účastníků odhlásilo. 

Akce se zúčastnili bezpečnostní i záchranné složky a to se svojí technikou i s 

preventivními programy pro děti i veřejnost - Hasičský záchranný sbor - stanice 

Rakovník, Hasičský záchranný sbor ÚO Kladno - stan prevence, Policie ČR - 

obvodní oddělení Rakovník, Městská policie Rakovník, Medevac s. r. o., Záchranná 

kynologická brigáda Středočeského kraje, Armáda ČR - 41. mechanizovaný prapor 

Žatec, Vězeňská služba - věznice Oráčov 

Dále zde svoji práci prezentovala místní akční skupina Rakovnicko o. p. s. 

Během soutěžního klání proběhly dvě ukázky vystavujících složek a to vězeňská 

služba a záchranná kynologická brigáda Středočeského kraje. 

Nad celou akcí převzal záštitu starosta města Rakovníka JUDr. Pavel Jenšovký, 

který se osobně zúčastnil zahájení soutěže. Mediální partner akce - Radio relax. 

V celém soutěžním klání se nejvíce dařilo dětem z 2. základní školy v Rakovníku, 

kteří obsadili zlaté příčky v obou kategoriích.  

Ceny do soutěže věnovalo královské město Rakovník, Městská knihovna Rakovník, 

Rakovnicko o. p. s., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, firmy Rakofire s. 

r. o., Medevac s. r. o., Scania Czech Republic s. r. o. - všem sponzorům tímto ještě 

jednou mockrát děkujeme.   

I přes velice nepříznivé počasí jsme akci vyhodnotili jako velice zdařilou a těšíme se 

na organizaci dalších ročníků. 

Zuzana Strouhalová, vedoucí OORP 



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 

 

 

http://www.vyzbrojna.cz/
http://www.knezek.cz/

