
Záznam z jednání Výkonného výboru OSH Rakovník dne 28. 3. 2019, 17,00 hodin 

 

- Přítomni: J. Cýrus, J. Čečrdlová, R. Doubrava, P. Friebert, M. Hegr, M. Charvát,  J. 

Karban, J. Knor, Z. Ledvinka, V. Šorsáková, V. Melč 

 

 

1) Zahájení provedl starosta OSH p. Z. Ledvinka, přivítal přítomné, kteří jednomyslně 

schválili zapisovatelku J. Čečrdlovou a ověřovatele R. Doubravu, V. Šorsákovou 

 

2) Informace starosty OSH 

- Z. Ledvinka informoval o účasti starosty nebo jeho náměstka na valných hromadách 

sborů, okrsků 

- Shrnul statistické údaje k 1. 1. 2019 - 3622 členů, z toho 577 dětí a dále uvedl, že k 

dnešnímu dni 28. 3. byly zaplaceny na SH ČMS členské odvody 59 800 Kč za dospělé 

+ 5770 Kč za děti 

 

3) Rušení  SDH 

- SDH Přerubenice - starosta OSH informoval o žádosti SDH o zrušení sboru, bude 

likvidován v součinnosti s předsedou OKRR 

- SDH Hořesedly - likvidace zatím není, ve spolupráci s obcí bude sbor zachován 

- SDH Kroučová - zatím nemáme informace o dalším děním  

 

4) Návrh rozpočtu OSH Rakovník na rok 2019 

- starosta okomentoval předložený návrh - viz příloha Návrh rozpočtu na rok 2019 

- Po krátké diskusi jednomyslně schváleno 

- Dále předseda OKRR L. Melč podal informace z OKRR,  stav účtu k 31. 12. - b.ú. 

92 250 Kč, pokladna 14 433 Kč  

- Starosta informoval o navržení pana Melče na doplnění do KKRR (16. 4. VV KSH) - 

jednomyslně schváleno 

 

 

5) Termíny akcí 2019 

 

- 27. 4. Požární útoky na Berounce (po dětské soutěži prý bude následovat soutěž "seniorů" - 

nad 35 let v pú) 

- 4. 5. základní kola v Senomatech, Panoším Újezdu (12,00), Čistá  (13,00) 

- 11. 5. okresní kolo v požárním sportu, Rakovník  

- 18. 5.  II. kolo hry Plamínek, Smilovice 

- 19. 5. I. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku, Třtice 

- 24. - 25. 5.  II. kolo hry Plamen, Rakovník 

- 2. 6. Luženská šedesátka a po ní soutěž dorostu jednotlivců (běh na 100m s překážkami a 

dvojboj), Rakovník 

- 13. 7. II. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku, Velká Chmelištná 

- 7. 9. III. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku, Senomaty 

- 21. 9. Železný hasič v Kounově 

- 31. 8. železný hasič Senec 

 

6) Informace z odborných rad  

- J. Čečrdlová informovala o činnosti OORM  



- zopakovala termíny soutěží mládeže i dospělých, připomněla plán práce OORM na 

rok 2019, představila Směrnici sportovních oddílů SDH a registrační list sportovních oddílů 

SDH, registrační list kolektivu MH, informovala o nadcházejícím školení vedoucích mládeže 

- R. Doubrava (OORP) 

- sdělil, že termín vyhodnocení POODM se ze zdravotních důvodů přesunul na 10. 4. 

2019 (18,00) 

- na září je plánován Rakovnický den se záchranáři,  

- připomněl zapojení do projektu HZS Středočeského kraje - OČMU 

- 30. 5. se uskuteční školení starostů obcí ve spolupráci s HZS a v listopadu pak 

proběhnou zkoušky preventistů 

- J. Čečrdlová předala informace vedoucího OORR L. Dvořáka o připravovaném školení 

rozhodčích požárního sportu a o tom, že Jakub Černý a Vlastimil Schuh úspěšně splnili 

zkoušky rozhodčích instruktorů v požárním sportu  

 

6) Různé 

a. Z. Ledvinka - plánováno výjezdní zasedání AZH OSH Rakovník 

s předpokládaným termínem v září 2019 do hasičského muzea v Krupce u 

Teplic, s přespáním, financováno z dotace Středočeského kraje 

b. Z. Ledvinka navrhl nákup nové kladiny (sportovní dlouhá, stavitelná na dvě 

dětské, včetně sběhů, dvě základny) 

c. Z. Ledvinka se dále věnoval tématu plesu OSH - termín 30. 11. 2019 v Domě 

osvěty, Rakovník,  

i. J. Čečrdlová - navrhla, aby se členové zamysleli nad tématem zavedení 

tomboly. Proběhla krátká diskuse, byly předány zkušenosti, domluveno 

přednést na Shromáždění představitelů SDH, případně navrhnout účast 

SDH;  

ii. M. Nedvěd - navrhuje rozšířit ples jako ples IZS a přizvat Polici, ZZS, 

Z. Ledvinka je může oslovit,  

iii. Dalším tématem byla kapela, resp. otázka obměny - k tématu P. 

Friebert informoval o kapelách, s kterými má zkušenosti - z diskuse 

vyplynul tip na Ideal Band nebo 100% live (předány kontakty) 

d. Byl domluven termín konání Shromáždění představitelů SDH v úterý 23. 4. 

2019 od 17,00 na učebně HZS Rakovník (Čečrdlová a Ledvinka připraví 

Zpravodaj) 

e. Požární útoky seniorů - Z. Ledvinka a M. Nedvěd zorganizují a připraví 

organizační zabezpečení a rozešle se do 5. 4. 2019 

f. Ledvina požádal o schválení příspěvku  Nadaci na podporu hasičského hnutí 

ČR - schválena částka 1,- Kč za člena  OSH Rakovník 

g. V. Šorsáková se dotázala, zda není možné zjistit, kde vázne žádost na udělení 

titulu Zasloužilý hasič  pro pana J. Huňáta 

h. J. Čečrdlová a Z. Ledvinka informovali o blížících se volbách na všech 

úrovních SH ČMS 

 

Skončeno 18,20 

Zapsala: Jaroslava Čečrdlová 

 

Ověřovatelé: Radan Doubrava 

      Vlasta Šorsáková  

 

 


