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Vážení hasiči, vážené hasičky,  

 

dovolte, abych na úvod květnového vydání Hasičského zpravodaje OSH Rakovník shrnul 

několik statistických údajů. Aktuálně má naše okresní sdružení 3 608 členů v 82 sborech 

dobrovolných hasičů. Členské příspěvky vybírané do konce února 2018 stále nemají uhrazené 

všechny sbory!!! Apeluji proto na včasnost odvodu. 

 

V následujících týdnech nás čeká mnoho sportovních akcí, ať už postupových soutěží mládež 

či dospělých nebo soutěží netradičních, pohárových, o jejichž termínech se dočtete dále. Přeji 

všem malým i velkým sportovcům úspěšný start! 

 

Na konci května vstoupí v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. 

Ačkoli zatím nemáme v SH ČMS vydanou směrnici či metodický pokyn k plnění tohoto 

obecného nařízení, dovolíme si dále shrnout informace podané na školení funkcionářů 

v Přibyslavi dne 7. dubna 2018. 

 

 

Přeji zdar vaší práci pro obce a své spoluobčany! 

 

 

Zdeněk Ledvinka 

starosta OSH Rakovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ 

 

28. 4.  Zbečno Soutěž MH v požárním útoku na řece Berounce 

5.5. Hvozd základní kolo PS 

5.5. Čistá základní kolo PS 

5.5. Přílepy Mladý železný hasič, Přílepy 

6. 5.  Senomaty I.kolo Rakovnické ligy v požárním útoku 

11. 5.  Přílepy základní kolo PS 

11. 5. Ruda Základní kolo PS 

12. 5.  Lužná II. kolo Plamínku 

25. - 26. 5.  Rakovník II. kolo hry Plamen 

3. 6.  Rakovník Luženská šedesátka 

8. 6.  Rakovník II. kolo soutěže dorostu jednotlivců 

9. 6.  Rakovník I.kolo v požárním sportu a II. kolo soutěže dorostu 

družstev 

7. 7.  Velká Chmelištná O pohár starosty Velká Chmelištná (II. kolo Rakovnické 

ligy v požárním útoku) 

1.9.  Slabce Soutěž o pohár Dráčka Soptíka 

8. 9.  Třtice II. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku 

8. 9.  Senec Mladý železný hasič 

22. 9.  Kounov Železný hasič 

 

 

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, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze Přehled o 

majetku a závazcích. 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 pěněžní 

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 zapsané ve Veřejném rejstříku 

Vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zašle SDH na příslušné Okresní 

sdružení hasičů do konce května za předchozí kalendářní rok.  

Formulář a metodický pokyn starosty SH ČMS k tématu najdete zde: www.dh.cz → 

ekonomika →  účetnictví →  Metodický pokyn č. 1/2016 

 

http://www.dh.cz/


 

 

GDPR 

 

GDPR – evropská směrnice o ochraně osobních údajů fyzických osob „General Data 

Protection Regulation“ účinná od 25. května 2018 

 

Osobním údajem je jméno a příjmení konkrétní osoby, příp. jakýkoli jiný údaj, který umožní 

konkrétní osobu ztotožnit např. telefonní číslo, emailová adresa, bydliště, tedy veškeré údaje 

na základě kterých je fyzická osoba identifikovatelná (lze ji přímo či nepřímo identifikovat).  

 

SH ČMS a jeho organizační jednotky zpracovávají a zveřejňují osobní údaje členů SH ČMS 

za účelem evidence členů (jejich odborností, funkcí, ocenění, úhrady členských příspěvků, 

dobrovolné činnosti, sportu), tisku členských průkazů, úrazového pojištění a pro účely dotační 

politiky ministerstev a krajských úřadů. Dále zpracovávají a zveřejňují osobní údaje za 

účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech a letácích) v médiích, na sociálních 

sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod), webových stránkách a na veřejných 

sportovních a společenských akcích zpracovatele.  

 

SH ČMS u členů zpracovává Jméno a příjmení, rodné číslo, z jehož vyplývá datum 

narození, adresu bydliště, fotografie, emailové adresy a telefonního čísla. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů musí být svobodný (dobrovolný, nevázaný na přijetí nabídky), 

konkrétní (jasně a srozumitelně popsaný účel, pro který se souhlas uděluje), informovaný (ten 

kdo souhlas uděluje, dostal předem všechny informace předpokládané Nařízením) a 

jednoznačný a musí být udělen prohlášením nebo zjevným potvrzením (subjekt musí učinit 

nějakou akci, nestačí například ukrytí souhlasu do obchodních podmínek). Souhlas za člena 

SH ČMS do 16. let dává zákonný zástupce nezletilého. Od 16. let souhlas podepisuje člen SH 

ČMS osobně. Po dovršení 18. let člena musí být souhlas podepsán přímo členem.   

 

 

ZASLOUŽILÍ HASIČI  

 

Setkání zasloužilých hasičů OSH Rakovník se uskutečnilo ve čtvrtek 10. května v Divadelní 

restauraci v Rakovníku. 

 

Krajské setkání zasloužilých hasičů je připraveno na 21. června v areálu Polabského 

národopisného muzea v Přerově nad Labem v okrese Nymburk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPRESE 

 

Vážení, 21. 5. 2018 od 17:00 se bude konat schůze OORR Rakovník,   

která se bude zabývat konáním I. kola (okresní) soutěže v PS. Ta začíná již 8. 6. 2018 

odpoledne dorosteneckými disciplínami.  9. 6. od 8:00 bude zahájena vlastní soutěž v PS pro 

muže, ženy a smíšená družstva. I. kolo bude probíhat dle pravidel PS a směrnice sportovních 

soutěží pro muže a ženy. Na schůzi krajské rady ze šesti zúčastněných předsedů tři budou 

pořádat okresní soutěž dle starých pravidel a to ještě nevíme, jak se zachovají ti, kteří tam 

nebyli. 

 
 

Nová pravidla soutěží v PS jsou platná od 16. 1. 2018, ale ještě nevyšla tiskem, v takto krátké 

době nejsme schopni přeškolit rozhodčí stávající, rozhodčí s propadlými zkouškami a nové 

zájemce. Budeme se snažit to zrealizovat do konce r. 2018 nejpozději začátkem roku 2019. 

Zvu proto všechny rozhodčí, ať už s platnými průkazy nebo neplatnými i z řad zájemců o 

rozhodčí v PS, aby nám přijeli pomoci rozhodovat na soutěž, která se bude konat opět na 

Zátiší a přispěli tak k hladkému průběhu okresní soutěže. 

Technickou četu zabezpečují hasiči z SDH Chlum. 

                                                                                                              Dvořák Ladislav  

Vedoucí OORR              

 

PREVENCE 

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže  

V letošním roce proběhl již 44. ročník literárně – výtvarné soutěže 

Požární ochrana očima dětí a mládeže. V našem okrese se do soutěže 

zapojilo 205 dětí z 13 mateřských škol, 12ti základních škol, jedné 

střední školy a 10ti sborů dobrovolných hasičů.  

V pondělí 23. dubna od 16:30hod proběhlo na stanici HZS Rakovník 

slavnostní vyhlášení výsledků. Pozváni na vyhlašování byli všichni Ti, 

kteří se umístili na předních příčkách a jejich rodina a přátelé. Po slavnostním vyhlášení byla 

pro děti připravena exkurze po hasičské stanici. Poslední účastníci opustili hasičárnu až po 

18té hodině. Exkurze se zúčastnilo odhadem 90 osob.  

V letošním roce jsme po spolupráci se Speciální školou Fr. Diepolta, Rakovník otevřeli novou 

kategorii „K3“ – pro děti a mládež s více tělesnými vadami 15 – 18 let. Tato kategorie byla 

dostatečně obsazena a jak děti, tak vedení školy bylo rádo. 

Mateřská škola speciální, Fr. Diepolta Rakovník si své ceny přišla vyzvednout v pátek 4. 

května na požární stanici v rámci Dne sv. Floriána – Dnu otevřených dveří na hasičské stanici 

Rakovník. 

Letošní ročník považujeme za velice zdařilý, jsme rádi, že prací dětí stále přibývá a zapojují 

se nejen do výtvarné a literární části, ale letos nově i do části zpracovanou s pomocí 

digitálních technologií.  



 

 

Rakovnický den se záchranáři 

Soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií zaměřena na oblast ochrany člověka 

za mimořádných událostí. Děti si prakticky vyzkoušejí činnosti jako je poskytnuti první 

pomoci, balení evakuačního zavazadla, střelba a mnoho dalšího. Tato akce není určena jen 

pro žáčky, ale také pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázku techniky složek IZS, 

Vězeňské služby, Středočeské kynologické brigády, občerstvení a bohatý doprovodný 

program. 2. ročník Rakovnického dne se záchranáři byl z organizačních důvodů přesunut na 

termín 13. září 2018. Místo konání bude upřesněno. 

Školení Preventista II. stupně 

V sobotu 17. listopadu 2018 proběhne v Rakovníku na stanici HZS školení – Preventista II. 

stupně. Tuto kvalifikaci mohou získat aktivní preventisté, kteří jsou 2 roky proškoleni 

stupněm III. Konkrétní preventisté budou jmenovitě pozváni na školení.  

 

Zuzana Strouhalová 

vedoucí OORP 

MLÁDEŽ 

Ve dnech 26.  až 28. října 2017 se v kryté atletické hale v Jablonci nad Nisou uskutečnilo 

Soustředění mladých hasičů a dorostu 2017. Zúčastnilo se 22 dětí z 5 sborů dobrovolných 

hasičů (Lužná, Nové Strašecí, Kolešovice, Skryjex, Přílepy) a 8 dospělých. Ve čtvrtek čekala 

účastníky teorie disciplíny běh na 100/60 metrů s překážkami a jejího tréninku. Odpoledne 

pak trénink v hale zaměřený na jednotlivé fáze disciplíny a večerní návštěva plaveckého 

bazénu. Druhý den dopolední trénink – technika spojování rott, napojování rozdělovače a 

odpoledne technika překonávání překážek.  V sobotu hasiči trénovali celou disciplínu. 

Financování akce: část z prostředků dotace MŠMT – volnočasové aktivity a část podíl 

účastníků akce. 

Školení vedoucích mládeže se konalo 27. - 28. ledna v rekreačním středisku/škola v přírodě 

ve Skryjích. Důsledkem vysoké nemocnosti byl poloviční účast (23). 

Školení rozhodčích mládeže proběhlo 3. března na požární stanici v Rakovníku. Zkouškami 

úspěšně prošlo pak 24. března 21 rozhodčích, z toho 11 nováčků. 

Společné plnění odznaků odborností mladých hasičů se uskutečnilo 4. března v prostorách 

požární stanice v Rakovníku.  Zúčastnilo se výrazně méně dětí (59), možná z důvodu 

nemocnosti nebo z důvodu konání jiných akcí v SDH. 

Těší nás narůstající počet soutěží pro děti a mládež na našem okrese. Jedinou vadou na kráse 

je, že počet víkendů v těch nejexponovanějších měsících je stále stejný, a tak se nám některé 

akce překrývají. 

Také v roce 2018 se uskuteční Rakovnická liga v požárním útoku. Série tří závodů 

v požárním útoku byla pro mladé hasiče připravena již v loňském roce. Letos se uskuteční 

závody v Senomatech, Velké Chmelištné a Třtice. Prvního kola v Senomatech se zúčastnilo 7 

družstev starších a 3 družstva mladších. 

Na letní prázdniny okresní odborná rada mládeže připravuje další soustředění ve Vojtově 

mlýně (8. - 13. 7.)., tentokrát je tématem celého týdne plného her a sportování známá 

seriálová rodinka The Simpsons. 

Jaroslava Čečrdlová 

vedoucí OORM 


