Vážené hasičky, vážení hasiči,
rok 2016 je téměř za námi a proto mi dovolte, abych na úvod tohoto Hasičského
zpravodaje poděkoval za práci všem sborům, které pořádaly letošní okresní soutěže –
tedy SDH Rynholec za II. kolo hry Plamínek, SDH Třtice za II. kolo hry Plamen, SDH
Všetaty za I. kolo soutěže v požárním sportu a II. kolo soutěže dorostu, SDH Kněževes
za přípravu krajského kola TFA a SDH Senomaty za organizaci I. kola her Plamínek,
Plamen a soutěže dorostu. Poděkování patří také SDH Nové Strašecí za uspořádání
setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník.
Nastává čas školení, valných hromad, plesů. Dokumenty k zajištění valných
hromad zatím nebyly zveřejněny – ve chvíli, kdy se tomu tak stane, obratem je
elektronicky zašleme jednotlivým sborům. Vyplněné je žádáme nejpozději 31. 1. 2017.
Žádám Vás tímto o uhrazení členských příspěvků v době mezi 1. 1. – 28. 2. 2017
převodem na bankovní účet č. 2732221/0100 nebo v hotovosti v kanceláři OSH
Rakovník.
V novém roce čeká členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska velká
změna! Již na začátku podzimu došlo v elektronické členské evidenci k přečíslování
všech členských čísel. V tuto chvíli má každý člen jedinečné devítimístné číslo,
přičemž první trojčíslí odkazuje k příslušnému kraji, druhé trojčíslí pak označuje okres
a poslední trojčíslí konkrétní sbor. V tuto chvíli zůstávají v evidenci také stará čísla.
S přečíslováním přímo souvisí výměna členských průkazů. K té dojde od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2018. Shromážděním starostů OSH byla odsouhlasena dvojí podoba
nových průkazů – plastová a papírová (v obou případech v ceně 10 Kč). Plastové karty
se budou objednávat prostřednictvím OSH v Kanceláři SH ČMS. Pro členy do 30 let
věku bude možné prostřednictvím karty čerpat množství slev EYCA
(http://crdm.cz/projekty/eyca/). Papírové průkazy budou vydávat jednotlivá okresní
sdružení. Doufám, že tuto změnu zvládneme stejně dobře jako tzv. přeregistraci.
V roce 2017 čeká Sdružení několik celostátních akcí – 25. března
Reprezentační ples SH ČMS v Olomouci, 27. května Hasičský den na Konopišti včetně
volby Miss hasičky Středočeského kraje a 9. až 10. června tradiční Hasičské slavnosti
v Litoměřicích.
Vážení, přeji Vám příjemný konec roku 2016 a v roce 2017 Vám a Vašim
blízkým hlavně zdraví a pohodu a ať se nám v hasičské práci daří!
Zdeněk Ledvinka

Metodický pokyn č. 4/2016 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo
účetní závěrky
II. 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.
https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=61

Okresní sdružení hasičů a Kulturní centrum Rakovník pořádá
26. listopadu 2016
OKRESNÍ HASIČSKOU ZÁBAVU
Dům osvěty v Rakovníku od 20,00 hodin
Hraje: Vivasong Víťa Vávra
Vstupné: 150 Kč
Lístky bude možné zakoupit v předprodeji Kulturního centra nebo
v kanceláři OSH Rakovník od 10. 11.

Kalendář
3. – 4. 11. školení pracovnic OSH Středočeského kraje – Týnec nad Sázavou
3. 11. předání titulu Zasloužilý hasič, Centrum hasičského hnutí Přibyslav
12. - 13. 11 – školení vedoucích a rozhodčích mládeže, Šlovice
26. 11. školení okresních kontrolních revizních rad, Praha
28. 11. Okresní hasičská zábava, Dům osvěty Rakovník

Zpráva o činnosti okresní odborné rady represe
V březnu proběhlo školení a přezkoušení rozhodčích požárního sportu.
Základní kola soutěží v požárním sportu proběhla v okrscích tak jako každý rok. První
kolo (okresní) jsme uspořádali již potřetí na tartanové dráze ve sportovním areálu při
III. Základní škole na Zátiší v Rakovníku ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů
Rakovník, okresní odbornou radou mládeže a SDH Všetaty.
V sobotu 10. září se konal v Kněževsi druhý kvalifikační závod pro II. Mistrovství
České republiky dobrovolných hasičů v TFA - Železný hasič.
Vedoucí rady represe se pravidelně zúčastňuje schůzí krajské rady, v únoru se
zúčastnil semináře rady represe v Přibyslavi. Toto se však nedá říci o účasti členů na
radě okresní, která je velmi slabá, až na výjimky. Schůze se zúčastňují stále stejní
členové.
Doposud jsem obdržel dvě pozvání na taktické a prověřovací cvičení. První
jsem z pracovních důvodů musel odmítnout a na druhé se připravuji. O ostatních se
dozvídám buď z doslechu nebo z okresního tisku.
Dále bych chtěl touto cestou požádat některý sbor nebo okrsek k delegování
deseti členů do pracovní čety ke stavbě překážek na I. kolo (okresní) soutěže
v požárním sportu, které se bude konat opět na Zátiší v Rakovníku. Termín a podmínky
soutěže budou upřesněny.
Ladislav Dvořák
vedoucí Okresní odborné rady represe

Okresní odborná rada prevence
Rada prevence vznikla schválením výkonného výboru v únoru, resp.
shromážděním představitelů sborů okresu Rakovník v dubnu. Má takovéto složení:
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).
Všemu předcházel úvodní workshop Prevence na Rakovnicku, který se
uskutečnil 17. ledna na stanici HZS Rakovník a zúčastnilo se jej 25 zástupců obcí a
SDH. V dubnu se pod vedením člena ústřední odborné rady prevence Stanislava
Lánského konalo první školení a testování odbornosti Preventista III. Školení a
testování se zúčastnilo 24 zástupců. Z těchto proškolených zástupců byli vybráni
představitelé OORP, kteří byli schváleni dne 28. dubna shromážděním představitelů.
Od schválení a zrození rady se tato sešla jedenkrát na začátku září. Shodla se
na pravidelné publikaci odborných článků z oblasti požární prevence v Rakovnickém
deníku a to od počátku měsíce listopadu v pravidelných 14 denních intervalech. Tyto
články budou dále distribuovány do sborů a na obecní úřady k případnému vyvěšení
na obecních vývěskách. Za spolupráci s Rakovnickým deníkem jsme velice vděčni.
Dále rada naplánovala odborný seminář pro stávající preventisty a to na 26. listopadu
od 9 hodin na stanici HZS Rakovník. Pro rok 2017 jsme se zavázali k organizaci
soutěže pro žáky základních škol a přípravy jsou již v plném proudu. Plánováno je také
školení a testování případných nových zájemců odbornosti Preventista III.
Zuzana Strouhalová
Vedoucí okresní odborné rady prevence

Z činnosti okresní odborné rady mládeže
Rada mládeže připravila v uplynulém období čtyři okresní soutěže. Ve
sportovním areálu v Rynholci se uskutečnilo II. kolo hry Plamínek – soutěže
přípravky. O dva týdny později, 27. -28. května, se konalo II. kolo hry Plamen ve
sportovním areálu při III. Základní škole v Rakovníku. V kategorii starších zvítězili a
na krajské kolo do Kladna postoupili závodníci z SDH Lužná. V pátek 3. června na
stejném místě závodili dorostenci a dorostenky jednotlivci – poprvé na samostatné
soutěži. Zúčastnilo se téměř 30 závodníků a závodnic a závod měl, i přes drobné
potíže s časomírou, výbornou atmosféru.
Na krajském kole uspěla družstva dorostenců i dorostenek! Dorostenky při své
první účasti na krajském kole braly skvělé čtvrté místo a dorostenci z Lužné již
podruhé postoupili na Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, které
se konalo začátkem července v Českých Budějovicích. Luženští vybojovali 11. místo.
Nový soutěžní ročník odstartovalo 15. října I. kolo her Plamínek, Plamen a
soutěže dorostu v Senomatech. Soutěže se zúčastnilo více než 300 dětí! Akci
navštívil štáb České televize a ve čtvrtek 20. října byla o soutěži na ČT 4 Sport
odvysílána reportáž!
Abychom podpořili rozvoj závodníků v dorosteneckých kategoriích, připravili jsme na
podzimní prázdniny soustředění dorostu, tzv. Dorost Camp 2016. Je určeno všem
zájemcům z kategorie dorostu! Cílem je především poskytnout možnost trénování na
plně vybavené dráze s odpovídajícím povrchem. Akce se koná v kryté Atletické hale
v Jablonci nad Nisou. Akce je financována z prostředků MŠMT, Středočeského kraje
za spoluúčasti účastníků. Podobné setkání plánujeme i na jaro.
V současnosti připravujeme na 12. – 13. listopadu školení vedoucích a
rozhodčích mládeže v rekreačním středisku ve Šlovicích. V únoru nás čeká společné
plnění odznaků odborností.

Zasloužilí hasiči okresu Rakovník
Setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje
Ve čtvrtek 23. června se v Nižboru (o. Beroun) uskutečnilo setkání Zasloužilých
hasičů Středočeského kraje. Celkem se zúčastnilo na 150 lidí. Na sále Restaurace
Keltovna přítomné přivítal starosta OSH Beroun Josef Štetka a starosta KSH
Středočeského kraje Oldřich Lacina. Poté krátce vystoupili hosté – senátor Jiří
Oberfalzer, senátorka Emilie Třísková, starosta města Beroun Ivan Kůs, starosta obce
Nižbor Kateřina Zusková, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS Josef Netík,
vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Středočeského kraje Josef Páv, ředitel HZS ČR –
Územního odboru Beroun Milan Novák, zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny Miloš
Sobota a zástupce Parlamentu ČR Roman Šubrt. Všichni vyjádřili uznání práci hasičů.
Po krátké pauze se přítomní po skupinách odebrali na exkurzi na zámek Nižbor,
kde si prohlédli expozici Informačního centra keltské kultury a druhá prohlídka je
zavedla do místní sklárny Rückl Crystal Nižbor. Hasiče nadchla především návštěva
sklárny, v níž se mohli skutečně zblízka seznámit s prací sklářů a v podnikové
prodejně sklo zakoupit.
Po obědě byla na programu diskuse s náměstkyní starosty SH ČMS Monikou
Němečkovou. Nejčastějšími tématy byly vnitro organizační záležitosti, jako například
tzv. přeregistrace a další otázky spojené s novým občanským zákoníkem.
Odpoledne k tanci a poslechu zahrála berounská dechová kapela Berounská šestka.
Po pěkně stráveném dni odjížděli přítomní domů v podvečerních hodinách.
Setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník
Ve čtvrtek 20. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
setkání našich zasloužilých hasičů. Zúčastnilo se 18 zasloužilých hasičů, 8
doprovázejících osob a 8 hostů. Po příjezdu do Nového Strašecí se účastníci vydali
na prohlídku místní požární zbrojnice a na prohlídku Středního odborného učiliště.
Pak čekalo přítomné setkání v bývalém hotelu Volf, jehož se zúčastnili také starosta
OSH Rakovník Zdeněk Ledvinka, starosta SDH Nové Strašecí Zbyněk Polívka a
náměstkyně starosty města Libuše Vosátková. K posezení hrála Modrá muzika.

Třetího listopadu budou v Centru hasičského hnutí předány další tituly
Zasloužilý hasič – tentokrát i dvěma hasičů z našeho okresu – panu Bedřichu
Chvátalovi (SDH Petrovice) a panu Karlu Poštovi (SDH Lány).

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
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