
Záznam z jednání VV OSH 18. 11. 2021 
 

Přítomni: Čečrdlová, Fenclová, Charvát, Karban, Knor, Melč, Sedlák, Dvořák, 

Ledvinka, Šorsáková 

 

 

1) Zahájení provedl starosta Z. Ledvinka 

a. Volba zapisovatelky: J. Čečrdlová 

b. Volba ověřovatelů: M. Charvát, V. Sedlák 

 

2) Informace o OORP  

a. starosta Ledvinka představil přítomnou Nikolu Fenclovou, která se 

pokusí znovuobnovit činnost OORP. N. Fenclová se následně 

krátce představila. 

 

Usnesení č. 5/16-11-2021: VV OSH Rakovník jmenuje Nikolu Fenclovou 

vedoucí OORP: Sl. Fenclová osloví někdejší členy OORP a nově navržené 

členy a společně znovuobnoví činnost této rady. N. Fenclová se tímto stává 

také členkou VV OSH.  

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se: 0 

 

3) Informace z VI. sjezdu SH ČMS 

a. Z Ledvinka a J. Čečrdlová informovali přítomné o průběhu sjezdu a 

představili nově zvolené vedení SH ČMS 

 

Usnesení č.6/16-11-2021: VV OSH bere informace o VI. sjezdu   SHČMS  na 

vědomí. 

 

4) Soutěž TFA 

a. V červenci se na Městském stadionu Na Zátiší uskutečnil závod 

Středočeské ligy TFA, účast 50 závodníků a závodnic. Akce 

hodnocena jako podařená. 

b. OSH se zapojilo zakoupením pohárů, zajištěním prostoru a prací 

technické čety – zde starosta kritizoval nezájem ze strany sborů, 

kterým informaci o pořádání akce zaslal. Následně se rozvinula 

diskuse na téma toku informací. 

 

Usnesení č.7/16-11-2021: VV OSH bere informace o závodu TFA v Rakovníku 

na vědomí. 

 

 

 



5) Příprava VH SDH a okrsků 

a.  J. Čečrdlová představila dokumenty vyvěšené na webu www.dh.cz 

pod názvem Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad 

okrsků za roky 2020 a 2021. 

b. V dokumentu jsou obsaženy doporučené termíny konání VH, ale 

také návrh bodů programu jednání, vzor usnesení apod. 

c. Termíny:  

i. valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny 

nejpozději do 31. 12. 2021.  

ii. Valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny 

nejpozději do 31. 1. 2022.  

iii. Valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději 

do 28. 2. 2022. 

d. N. Fenclová upozornila na nutnost sledování www.dh.cz, kde jsou 

vnitro organizační informace zveřejňovány a aktualizovány. 

e. Z. Ledvinka připomněl, že hlášení o činnosti SDH za rok 2021 

bude odevzdáváno elektronicky, prostřednictvím evidence SDH 

(papírová varianta bude také možná). Aktuální informace budou 

rozesílány e-mailem. 

f. Z. Ledvinka požádal o hlášení termínů konání VH SDH a VH 

okrsků. S ohledem na aktuální situaci související se šířením nemoci 

Covid-19 je na zvážení všech organizátorů zda budou na svoje VH 

zvát hosty. 

 

Usnesení č.8/16-11-2021: VV OSH bere na vědomí informace o přípravě VH 

sborů a VH okrsků za roky 2020, 2021. 

 

6) Registrace SDH 

a. Z. Ledvinka a N. Fenclová informovali o stavu procesu registrace 

SDH. 

i. Rušení SDH – Kroučová, Hořesedly 

ii. Rušení SDH Rakovník – chybí poslední dokumentace 

iii. Rušení SDH Přerubenice – v procesu 

b. Nepřeregistrované SDH po volbách 2020/2021 – Hostokryje, 

Hracholusky, Jesenice, Karlova Ves, Mutějovice, Nový Dvůr, 

Skupá, Děkov, Šípy, Třeboc, Velká Buková, Lašovice, Ruda, 

Senomaty, Sýkořice, Kostelík 

c. N. Fenclová prošla dokumentaci k registraci SDH OSH Rakovník a 

připravila tabulku s chybějícími dokumenty, především účetní 

závěrkou – viz příloha č. 1 

d. N. Fenclová informovala o změně pravidel pro podávání 

dokumentů do sbírky listin 

i. SDH pošle na Městský soud v Praze dokumenty sám 

http://www.dh.cz/
http://www.dh.cz/


ii. Pokud je prostředník (OSH) je potřeba plná moc 

e. Do budoucna budou muset mít všechna SDH datové schránky. 

 

Usnesení č.9/16-11-2021: VV OSH bere na vědomí informace o stavu 

registrace SDH. 

 

7) Zpráva z OORM – J. Čečrdlová 

a. Březen – online vyhodnocení okresního kola Požární ochrana 

očima dětí a mládeže 2021 (ceny předány v rámci letních 

sportovních soutěží) 

b. Soutěže:  

i. 5. 6. 2021 Rakovník  - požární sport – dorost jednotlivci, 

družstva dorostenek, muži a ženy 

ii. 6. 6. 2021 Senomaty – II. kolo Plamen a Plamínek (snížen 

počet disciplín) 

iii. Mládež zvládla v letním období celou sérii Rakovnické ligy 

v požárních útocích – kategorie mladší, starší, velmi dobrá 

účast – průměrně v každé kategorii 7 družstev 

1. 27. 6. Třtice, I. kolo 

2. 10. 7. Velká Chmelištná, II. kolo 

3. 4. 9. Senomaty, III. kolo 

4. 25. 9. Chrášťany, IV. kolo 

iv. 10. 10. 2021 – I. kolo Plamínek, Plamen, dorost (závod 

požárnické všestrannosti) Ruda – J. Čečrdlová vyjádřila 

velké poděkování SDH Ruda za rychlou a velmi dobře 

zvládnutou přípravu akce 

v. 12.-14. 11. 2021, Jáchymov, školení vedoucích mládeže 

c. OSH s OORM  a KSH uspořádali Setkání přípravek 

Středočeského kraje, 19. 9. 2021 

i. Místo – hřiště Sokolovna Rakovník 

ii. Velmi povedená a zvládnutá akce 

d. Příprava školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže na 

konec února 2022 

e. Informace o fungujícím skladu materiálu na Městském stadionu na 

Zátiší (správci I. Novotný, V. Pinďák) a možnostech tréninků na 

stadionu 

Usnesení č.10/16-11-2021: VV OSH bere na vědomí informace z úseku 

mládeže. 

 

 

 

 

 



8) OORR – L. Dvořák st.  

a. příprava seznamu zvolených velitelů okrsků 

b. seznam OORR by měl být  připraven do 30. 11. (jednání VV KSH) 

c. jednání OORR  se uskuteční 25. 11. 2021 od 17 hodin 

 

Usnesení č.11/16-11-2021: VV OSH bere na vědomí informace z OORP a 

ukládá L. Dvořákovi svolat jednání OORR. 

 

 

9) Různé 

a. Kancelář OSH - zatím přístupná jen pro jednotlivce, kteří se 

telefonicky ohlásí Z. Ledvinkovi  

b. J. Čečrdlová informovala o účasti SDH Kolešovice na soutěžích 

v klasických disciplínách CTIF, včetně Mistrovství ČR a úspěšné 

nominaci na XVII. Mezinárodní soutěž v klasických disciplínách, 

tzv. hasičskou olympiádu, která se uskuteční v červenci 2022 ve 

slovinském Celje. V souvislosti s tím požádala o odměnu za účast 

na MČR sválenou VV OSH v roce 2016 a podala žádost o finanční 

příspěvek na účast na olympiádě ve výši 20 000,- Kč 

 

Usnesení č.12/16-11-2021: VV OSH schvaluje finanční odměnu pro SDH 

Kolešovice ve výši 6000,- Kč za účast na Mistrovství ČR v klasických 

disciplínách CTIF a schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na účast 

týmu žen SDH Kolešovice na „hasičské olympiádě“. 

 

 

c. Aktiv zasloužilých hasičů  

i. červen – setkání ZH v Rakovníku 

ii. červen – účast ZH na Krajském setkání ZH v Petrovicích u 

Sedlčan 

iii. září – setkání ZH v Krakově 

iv. podány návrhy na nové ZH: Ladislav Dvořák a Pavel Holý 

(SDH Chrášťany) 

v. v jednání je pořádání Krajského setkání zasloužilých hasičů 

na našem okresu v roce 2022 

Hlasování: pro 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesení č.13/16-11-2021: VV OSH bere na vědomí informace o činnosti Aktivu 

zasloužilých hasičů okresu Rakovník, dále bere na vědomí informace o možném 

pořádání Krajského setkání ZH v roce 2022. 

 

d. připravit shromáždění představitelů SDH na 7. 12. 2021 

 



 

e. Z. Ledvinka požádal o schválení nákupu 2 kusů nástřikových terčů 

na požární útoky 

Hlasování: pro 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesení č.14/16-11-2021: VV OSH schvaluje nákup 2 kusů nástřikových terčů. 

 

f. Zapůjčení materiálu do SDH – bariéra (2m) Kolešovice, kladina 

(Zbečno) 

 

 

Skončeno 18, 45 

Zapsala: J. Čečrdlová 

 

Ověřil: 

M. Charvát 

V. Sedlák 


