
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VV OSH RAKOVNÍK 

17. 6. 2020 od 18,00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Informace z jednání VV KSH Středočeského kraje 

3) Shromáždění delegátů SDH 

4) Stavba skladu pro překážky na Městském stadionu na Zátiší 

5) Dotace KSH Středočeského kraje 

6) Soutěže 2020 + mládež 

7) Různé 

 

 

 

1) Zahájení  

- Starosta OSH Z. Ledvinka přivítal přítomné 

- Schválena zapisovatelka J. Čečrdlová a ověřovatelé - V. Sedlák, V. Schuh 

 

2) Informace z jednání VV KSH Středočeského kraje 

- Jednání VV KSH Středočeského kraje se konalo 9. 6. 2020. 

- Většina plánovaných akcí zrušena (pořadatelé se posunou na příští rok) 

- Navrženo konání krajského kola v požárním sportu (O pohár starosty KSH, jen 

požární útok) 27. 9., místo zatím neznámé. 

- krajské kolo přípravky 20. 9. 2020, Bojanovice (Praha−západ) 

- POOD 2020 - vyhodnoceno okresní kolo, krajské také - čekáme se 

zveřejněním výsledků na září, kdy budeme moci sezvat děti na slavnostní 

předání. 

 

3) Shromáždění delegátů 

- Schválen nový termín 19. 9. 2020, Dům osvěty Rakovník 

- program nezměněn 

- 25. 7. a 7. 11. shromáždění starostů, Přibyslav  

- 19. 9. shromáždění delegátů OSH Rakovník  

- 24. 10. KSH shromáždění 

- VI. sjezd 12. 12. 2020 

- J. Čečrdlová připomněla přítomným prosbu na oslovení lidí do pořadatelské 

služby na SD 19. 9.  

 

4) Stavba skladu pro překážky na Městském stadionu na Zátiší  

- žádost podána, jednání s SK a městem proběhla úspěšně, stavební odbor 

připomínkoval - nakonec dohoda, že to nebude pevná stavba (bez betonové 

podkladové desky), žádáno stavební povolení, jakmile bude schváleno, může 

se začít stavět 

- od 1. 7. 2020 bude roční smlouva za pronájem 25 000,- Kč (smlouva s SK 

Rakovník) 

- sklad s materiálem budou spravovat Ivan Novotný a Václav Pinďák - soutěže, 

tréninky…. 



- diskuse k možnostem řešení podkladu: L. Dvořák navrhl využít železniční 

pražce;  

- bouda 9x6 metrů, vrata 2,50 m, (domeček celoročně bude stát venku  a na zimu 

se složí) 

- Z. Ledvinka požádal přítomné o pomoc - pražce, bagr…bude se stavět 

svépomocí 

 

5) Dotace KSH Středočeského kraje 

- 2019/2020:  

o 160 000,- Kč + 17 000,- vlastní zdroje - vše vyčerpáno,  

o největší výdaj - sklad (65 000,- Kč), nákup překážek - základna, 2 kádě 

- přijde další částka z nevyčerpaných prostředků, cca 36 000,- Kč - Z. Ledvinka 

navrhuje poslat peníze SDH →  

o usneseno poslat informace do SDH: cca 3 000,- Kč na akci, zájemci 

pošlou mailem žádost na OSH (na jakou konkrétní akci, činnost žádají), 

musí účtovat přes OSH 

- dotace na 2020/2021 Středočeským krajem schválena v plné výši 

 

6) Soutěže a mládež  2020 

- J. Čečrdlová informovala o jednání OORM dne 29. 5. 2020 

- Upraven plán práce 2020 

- Školení rozhodčích proběhlo, zkoušky přesunuty na podzim 

- Školení vedoucích mládeže přesunuto na podzim (listopad) 

- Společné plnění odznaků odborností, II. kola Plamínku, Plamene a dorostu 

zrušena 

- 14. 6. se uskutečnila Luženská 60 a Luženská 100 (v Rakovníku), účast přes 

100 závodníků 

- Připravuje se Rakovnická liga v požárním útoku: - Lužná (28.6.), Senomaty 

(11.7.), Třtice (6.9.) , Chrášťany (26.9.) 

- Vojtův mlýn 19.-24. 7. 2020 se uskuteční, téma: Cesta kolem světa, kapacita 

naplněná 

- 29. 8. Mladý železný hasič, Senec 

- 19. 9. plánován Mladý železný hasič Kounov 

 

7) Různé 

- Z. Ledvinka - Procter a Gamble poskytl finanční příspěvek na nákup kladiny 

(20 000,-Kč) 

- Z. Ledvinka v reakci na plánované uspořádání krajské soutěže v požárních 

útocích navrhl uspořádat okresní kolo v požárním sportu - požárním útoku 

o J. Čečrdlová navrhla konání 28. 6. v Lužné před Rakovnickou ligou, 

v diskusi domluveno přesunout na III. kolo Rakovnické ligy 6. 9., 

o Dále domluveno, že kategorie muži poběží na 2 hadice B 

o J. Čečrdlová připraví zkrácené organizační zabezpečení 

- Z. Ledvinka za omluveného vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů J. 

Čečrdleho přednesl návrh na uskutečnění setkání AZH v Jesenici (listopad 

2020) jako dvoudenní setkání  s možností návštěvy hasičské zbrojnice 

v Jesenice nebo Muzea  - odsouhlaseno financování 

- L. Dvořák informuje, že do 25. 6.  se podávají návrhy na dobrovolníka 

Středočeského kraje 



- V. Melč informoval o úmrtí L. Tvrze, někdejšího člena VV OSH, účast na 

pohřbu, zakoupena kytice za OSH 

- Z. Ledvinka informuje, že do kanceláře zatím smí jen on a náměstek a 

kancelář tak nadále funguje v nouzovém režimu v Rynholci, dále je třeba 

počkat na povolení HZS ČR 

- M. Smejkal informoval o připravovaném okrskovém cvičení na 19. 6.  

- J. Klátil také informoval o okrskovém cvičení v Janově 27. 6. 

- Z. Ledvinka dostal na VV KSH seznam sborů, které nezaregistrovali sportovní 

oddíly - J. Čečrdlová zajistí nápravu 

 

 

 

Skončeno: 19,15 

Zapsala: J. Čečrdlová 

 


