Vážené hasičky, vážení hasiči,
máte před sebou podzimní vydání Hasičského zpravodaje roku 2017. Rád bych úvodem
poděkoval všem členům sborů dobrovolných hasičů našeho okresu za práci v našem sdružení.
Dík patří pořadatelům okresních soutěží, které pořádáme pro přípravku, mladé hasiče a dospělé
v požárním sportu a druhým rokem jsme organizovali krajské kolo soutěže v disciplínách TFA.
Blíží se čas bilancování – valných hromad sborů a okrsků. Informace k zajištění
valných hromad naleznete v tomto zpravodaji. Po přečíslování všech členských čísel
v elektronické evidenci byla v roce 2017 spuštěna výměna členských průkazů. Za OSH
Rakovník musíme výměnu průkazů provést do konce roku 2018.
V dubnu 2017 byly schváleny také změny Stanov SH ČMS. Ty spočívaly především
v úpravě Stanov v duchu Občanského zákoníku účinného od roku 2014. Na našem okrese jsme
nezaznamenali v souvislosti s touto změnou žádné potíže.
V nadcházejícím roce čeká naši zemi významné výročí a to 100 let od založení
samostatného Československého státu. Shromáždění starostů OSH doporučuje okresním
sdružení, okrskům a sborům připravovat všechny akce v duchu těchto oslav.
Vážení, přeji Vám příjemný konec roku 2017 a v roce 2018 Vám a Vašim blízkým
hlavně zdraví a pohodu a ať se nám v hasičské práci daří!
Zdeněk Ledvinka
starosta OSH Rakovník

INFORMACE
Hlášení o činnosti Sborů dobrovolných hasičů vyplňte a odešlete nejpozději 31. 1. 2018.
Hlášení vyplňujte přímo v elektronické evidenci SH ČMS. Pokud sbor nemá přístup do
evidence, pak vyplní elektronický formulář zaslaný kanceláří OSH Rakovník.
Žádáme Vás tímto o uhrazení členských příspěvků v době mezi 1. 1. – 28. 2. 2018 převodem
na bankovní účet č. 2732221/0100 nebo v hotovosti v kanceláři OSH Rakovník.

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2017/2018)
I. Valné hromady SDH
- valné hromady SDH musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2018
- organizační zajištění valných hromad SDH včetně delegování zástupců OSH, případně
vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných
výborů OSH
- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2017“ byla
odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti
OSH za rok 2017“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2018.
Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné projednat:
a) zpráva o činnosti SDH za rok 2017
b) zaměření činnosti SDH na rok 2018
c) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2017
d) projednání cílů a záměrů OSH pro rok 2018, do jehož působnosti sbor patří a
jejich zapracování do podmínek SDH v místě konání valné hromady.
e) změny stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají
činnosti sborů
II. Valné hromady okrsků
- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2018
- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech
valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat
stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve SDH (viz. bod. 1),
s řešením problematiky daného okrsku
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme projednat změny Stanov SH ČMS
schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají činnosti okrsků SH ČMS.

Z úseku mládeže
Právě skončila soutěžní sezóna. Mládežnické akce již tradičně zahajuje zimní Čistecký uzel a
pokračuje se požárními útoky na Berounce ve Zbečně. V sobotu 13. května se na II. kolo
Plamínku do Lubné sjelo 15 družstev našich nejmenších hasičů z kategorie přípravky.
Soutěžili v disciplínách štafeta 3x50m, štafeta CTIF a požární útok se džberovou stříkačkou.
Zvítězila hasičata z Lužné. Poslední květnový víkend patřil na sportovišti při III. základní
škole v Rakovníku druhému kolu hry Plamen. Soutěžilo osm družstev v kategorii mladší a
devět družstev v kategorii starší. Zvítězily děti z SDH Skryje (mladší) a SDH Lužná (starší).
Je nutné poděkovat panu Ladislavu Dvořákovi ml. a Ivanu Novotnému, bez jejichž práce a
času bychom soutěž nedokázali uspořádat.
Také první červnový víkend zaplnili hřiště u „trojky“ hasiči. V pátek se již podruhé
uskutečnila samostatná soutěž kategorie dorostu – jednotlivců. Dorostenky a dorostenci
závodili ve třech věkových kategoriích v disciplínách běh na 100 m s překážkami a dvojboj.
Sobota pak patřila základnímu kolu požárního sportu a neděle Luženské šedesátce.
Na krajském kole hry Plamen a soutěže dorostu v Kutné Hoře reprezentovali závodníci
z Lužné (obsadili 10. místo) a jednotlivci Michal Špaček ze Skryj (střední dorostenci), Ondřej
Kočí z Lužné (starší dorostenci), Kamila Řezáčová (mladší dorostenky), Kateřina Veverková
z Kolešovic (střední dorostenky) a Eliška Paulová z Hřebečník (starší dorostenky). Michal
Špaček postoupil na Mistrovství republiky, které se konalo v červenci ve Zlíně, a tam
vybojoval 11. místo.
O letních prázdninách se sešlo 42 dětí z devíti kolektivů na okresním soustředění mladých
hasičů ve Vojtově mlýně, tentokrát na téma Asterix a Obelix. Letní soustředění bylo
zaměřeno více na hru a kreativitu. Sportovně pak bylo zaměřeno podzimní soustředění. Na
dvě desítky mladých hasičů trénovalo o podzimních prázdninách v kryté atletické hale
v Jablonci nad Nisou. Soustředili se především na disciplíny běh na 60m/100m s překážkami
– techniku překonávání překážek, techniku spojování Rott spojek, ale také správnému
rozložení tréninku apod. Obě volnočasové aktivity se konaly jako součást Projektu SH ČMS
Mladí hasiči 2017.
V září jsme zahájili další ročník činnosti s mládeží. V sobotu 14. října se uskutečnila I. kola
her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu ve Skryjích. Místní hasiči a lidé z obce byli
perfektně připraveni. Za pěkného počasí se soutěže zúčastnilo na 200 dětí ve věku 3 – 18 let.
Bohužel, průběh soutěže negativně ovlivnila nedostatečná účast kvalifikovaných a zkušených
rozhodčích.
Rekapitulujeme-li právě uplynulou sportovní sezónu na Rakovnicku, musíme zdůraznit, že
největším problémem je pořadatelství postupových soutěží, bez ohledu na to, zda dětských či
dospělých. První kolo her Plamínek, Plamen a dorostu navíc odhalil další problém nedostatečnou účast kvalifikovaných rozhodčích na soutěžích. Doufejme, že se situace zlepší
po plánovaném březnovém školení pro obnovu nebo získání kvalifikace rozhodčí II.
kvalifikačního stupně.
Aktuálně připravuje rada mládeže na 25. – 26. 11. 2017 školení vedoucích mládeže. Místem
konání je tentokrát školicí středisko ve Skryjích.
J. Čečrdlová

Z rady represe
Základní kolo v požárním sportu se uskutečnilo v sobotu 2. června ve sportovním areálu při
III. základní škole v Rakovníku. Zúčastnilo se ho po pěti družstvech mužů a žen. Na krajském
kole v požárním sportu v Kolíně náš okres reprezentovaly týmy mužů a žen z SDH Lužná –
muži obsadili 9. místo a ženy místo desáté.
V sobotu 23. září jsme ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje a
okrskem č. 4 - Kněževes pořádali soutěž Nejtvrdší hasič – TFA 2017, O pohár starosty
KSH. Akce se uskutečnila v Rakovníku na Husově náměstí. O zahájení se postarali hasiči ze
Zdemyslic na Plzeňsku se sekyrkovým vystoupením. Na závodníky a závodnice, kterých,
bohužel, nedorazilo mnoho, ve věkových kategoriích do 34 let a nad 35 let čekaly čtyři
úseky vysoké náročnosti. Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem a izolačním
dýchacím přístrojem bez masky (dále jen ,,IDP“). Na prvním úseku běží soutěžící k
přistavené přenosné stříkačce, k ní připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B, uchopí obě
hadicová vedení za proudnice a celé vedení rozvine na vzdálenost 55 metrů, kde proudnice
odloží na metu. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle
sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou
částí nepřečnívaly přes půdorys, a potom odběhne do cíle úseku. Na 2. úseku (bez IDP)
soutěžící doběhne k hamer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho
konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu,
uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a
stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji Raitkinovým úchopem
a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené
místo, běží k třímetrové bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku. Na třetím úseku soutěžící
uchopí dva barely, oběhne metu a vrátí barely zpět na místo, postupně dopraví 4 ks žebříků
spojených po 2 ks k budově, o kterou je opře. Vytáhne pomocí kladky břemeno do stanovené
výše. Běží k hydrantovému nástavci a připojí k němu proudnici. Na čtvrtém úseku soutěžící
šestkrát překlopí připravenou pneumatiku

Doplnění evidence aktivních sportovců
Všechny sbory dobrovolných hasičů jsou žádány, aby do 20. listopadu 2017doplnily své
sportovce do evidence aktivních sportovců, pokud tak ještě neučinily v průběhu roku.
Stávající evidovaní aktivní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020.
Doplnění je možné prostřednictvím prihlasky.dh.cz – tady zvolíte horní záložku registrace
aktivních sportovců. Výmaz aktivního sportovce se provádí prostřednictvím příslušného OSH.
Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro
podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to včetně Programu VIII.
Sportovci v soutěžích - registrovaní sportovci, účastníci postupových soutěží, včetně
talentované mládeže v systému SpS a SCM.
Aktivní sportovci - individuální sportovci s účastí min. na 4 otevřených sportovních akcích
(oficiální výsledkové listiny), dále sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou
pohybovou činností (platba měsíčních člen. příspěvků).
Poznámka: Aktivní sportovec v našem sdružení je tedy takový sportovec, který se min.
čtyřikrát v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu
nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,...).

Zasloužilí hasiči okresu Rakovník

Dne 22. června 2017 se uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje ve
Vinařicích v Hornickém skanzenu Mayrau v okrese Kladno. Setkání proběhlo pod širým nebem
za krásného slunečného počasí. Po uctění památky zesnulých hasičů, byli hosté - přítomni byli
starosta KSH Středočeského kraje Oldřich Lacina, ředitel HZS Středočeského kraje plk. Tomáš
Hradil, starosta obce Vinařice Jiří Protiva, vedoucí republikového Aktivu zasloužilých hasičů
Josef Netík, ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů
Středočeského kraje Josef Páv a starosta pořádajícího OSH Kladno Oldřich Zuska. Byli
přítomni také starostové dalších OSH Středočeského kraje. Celá akce se konala pod záštitou
hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Program byl zahájen prohlídkou
hornického skanzenu, pokračoval vystoupením dětského dechového souboru základní
umělecké školy a v odpoledních hodinách vystoupili Kladenští heligonkáři.
Setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník se uskuteční 16. listopadu od 15 hodin
v kulturním domě na Příčině.
Zpráva o centrálním evidenčním programu členů SH ČMS
Rozvojem počítačů přešlo SH ČMS na jednotně zavedený počítačový systém evidence členů
SH ČMS, nejdříve jako program, který byl nainstalován na každém počítači zvlášť, ale který
v sobě nesl při rychlém počítačovém rozvoji mnoho problémů při aktualizacích. Také nebyl
jednotný a každý uživatel si mohl v tomto programu dělat různé úpravy a program nebyl
centrální. Poslední velká změna programu evidence SDH proběhla v roce 2009, kdy jsme
podepsali smlouvu o dílo s Mojmírem Studníkem jako zpracovatelem programu, který je ne
webovém rozhraní. Pan Studník byl zároveň do poloviny roku 2017 i administrátorem celého
programu s právy a povinnostmi správce programu.
Program evidence členů SH ČMS byl u SH ČMS zaveden především k evidenci členské
základny SH ČMS pro vnitřní potřebu detailní evidence členské základny, kde nám jde
především o evidenci řádných členů, usnadnění sledování migrace členů, odborné způsobilosti
členů, ocenění členů, pojištění členů proti úrazu a dalších výhod, které počítačové programy
umožňují.
Evidenční program členské základny je potřebný i pro získávání finančních prostředků z grantů
ministerstev a krajů, kdy ministerstva vyloženě požadují k žádostem o granty výpisy z evidence
členské základny v elektronické podobě.
Evidence členské základny je pro naše sdružení velice potřebná a při našem počtu členů
nepostradatelná a přínosná. Pro její rozvoj a zabezpečení vynakládáme nemalé finanční
prostředky a dle nás je vše v programu evidence zabezpečeno dle zákona 101/2000 o ochraně
osobních údajů.
Na základě Směrnice starosty SH ČMS č. 1 ze dne 29. 9. 2016 k nakládání s osobními údaji
členů SH ČMS čl. V. a VII. byl předělán vstup do evidenčního programu SDH na
dvoufaktorovou autentizaci. Dle rozhodnutí VV SH ČMS mají KSH a OSH určené max. 3
osoby za KSH a nebo OSH pro práci s evidenčním programem. Tyto osoby mají vlastní mobilní
telefon s jejich telefonním číslem. Na toto telefonní číslo jim je od 1. 3. 2017 generován při

každém přihlášení jednorázový čtyřmístný potvrzovací kód pro vstup do programu. Do
programu tímto způsobem můžou vstupovat i zástupci SDH, kterým uděluje přístup OSH.
Osoby, kterým je povolen přístup do evidenčního programu musejí být prokazatelně
seznámení se Směrnicí starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS a toto
musejí podepsat na formuláři který je přílohou Směrnice.
Od začátku roku 2017 probíhá také výměna průkazek členů SH ČMS. SS OSH schválilo způsob
přečíslování členské základny SH ČMS a předloženou grafickou podobu nových členských
průkazů.
Dále schválilo konečnou formu nových členských průkazů ve dvou podobách:
Plastovou – výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,- Kč za
kus. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA. (Pouze pro
členy do věku 30 let). Na tomto typu členského průkazu musí vždy být fotografie člena. Slevy
související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let.
Papírovou – výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby plastové) nebo jako
trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být fotografie člena.
Výměna členských průkazů byla zahájena od 1. 1. 2017. Ukončení výměny členských průkazů
se předpokládá do konce roku 2018.
Papírovou členskou průkazku vydává a její tisk zabezpečuje OSH buď jako dočasnou (po dobu
výroby plastové karty), nebo jako trvalou. Tisk papírové průkazky se u každého člena
vygeneruje automaticky z údajů v členské evidenci v rozměru 82 x 50 mm. Tato průkazka se
může tisknout s fotkou, nebo bez fotky. Průkazka se tiskne na papír A4 o hmotnost 80g a
vyšším, jednostranně, barevně a jako dočasná se může tisknout černobíle. Papírová průkazka
neobsahuje čárový kód a symbol EYCA. Průkazku se doporučuje tepelně zalaminovat
laminovací fólií 86 x 54 mm o síle 100mic.
Dočasná papírová průkazka slouží do doby, než člen obdrží plastovou členskou průkazku. Tato
průkazka je omezena platností dle rozhodnutí vydavatele, ale max. 4 měsíce. Výše uvedená
průkazka musí obsahovat fotografii.
Plastovou členskou průkazku velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 mm vydává OSH
a její tisk zabezpečuje Kancelář SH ČMS na základě hromadných objednávek od OSH ve dvou
variantách s logem Evropské karty mládeže EYCA (European Youth Card), což je mezinárodní
identifikační průkaz pro mladé a nebo bez loga Evropské karty mládeže EYCA:
a)
průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 let bez loga Evropské karty mládeže
EYCA za cenu 10,- Kč/ ks.
b)
průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 – 18 let věku s logem Evropské karty
mládeže EYCA za cenu 10,- Kč/ks.
c)
průkazka pro řádného člena SH ČMS od 18 – 30. let věku s logem Evropské
karty mládeže EYCA za cenu 30,- Kč/ks.
Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem a musí vždy obsahovat fotografii člena,
která musí být nahrána v programu evidence. V případě karty se symbolem EYCA bude karta
omezena platností od doby vydání po dobu 4 let. Slevy související se symbolem EYCA platí
maximálně po dobu 4 let. Čárový kód obsahuje evidenční číslo člena a je to prostředek pro

automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy definované šířky,
umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček či skenerů.
V současné době se testuje u OSH Zlín tiskárna plastových průkazek přímo na OSH. Více se
můžete dozvědět od pracovníka OSH p. Nevařila.
Kancelář SH ČMS zadává tisk průkazů při celkové objednávce z OSH 5 000 ks a více. Menší
počet karet se zatím cenově nevyplatí tiskárně jednorázově dělat. Od začátku roku zatím
Kancelář nechala zkušebně vytisknout 5000 průkazů a nyní je v tiskárně dalších 6 000 průkazů,
které se zasílaly 21. 9. 2017 ke zpracování a od tohoto data je nově objednáno OSH dalších
1 400 průkazů.
Velice se omlouváme za průtahy v tisku průkazek i neřešené problémy s programem evidence,
ale jistě všichni víte co postihlo administrátora programu, hasiče a našeho kamaráda Bc.
Mojmíra Studníka čest jeho památce. Po velice složitém hledání a jednání jsme našli dobrou
náhradu, a to jeho syna Miroslava Studníka. Do problémů programu a nás hasičů se teprve
zapracovává, tak prosíme o trpělivost.
Zpracoval Jan Aulický

