
Záznam z jednání VV OSH 18. 5. 2021 

 

Přítomni: Čečrdlová, Novák, Knor, Smejkal, Klátil, Melč, Sedlák, Cyrmon, 

Schuh, Dvořák, Ledvinka, Nedvěd 

Omluveni: Šorsáková, Charvát, Karban, Friebert 

 

1) Zahájení provedl starosta Z. Ledvinka 

a. zapisovatelka: J. Čečrdlová 

b. ověřovatel: V. Schuh, V. Sedlák 

 

2) informace starosty o jednání VV KSH (11.5. Praha), shromáždění 

starostů v Brně (24.4.), příprava sjezdu (10.7. v Brně) 

 

3) Placení příspěvků 2021 

a. 60% SDH má příspěvky zaplaceno – paní účetní připravila 

potvrzení o placení účtů a seznam 

 

4) Dotace 

a. Zbývá utratit cca 70 000 Kč do 15. června 

i. Z. Ledvinka informoval o rozjednání nákupu nůžkového 

stanu 6x3 metry plus propagačních bannerů s logem SH 

ČMS a OSH Rakovník 

ii. M. Melč navrhl zakoupit 5 sad tzv. pivních setů 

iii. J. Čečrdlová navrhuje výhledově zakoupit PC na 

vyhodnocování soutěží 

iv. A dále průběžně doplňovat propagační předměty (např. šňůry 

na klíče) 

b. MŠMT – dotace přidělena, čekáme na konkrétní informace, 

abychom informovali SDH, která žádala o dotaci na volnočasové 

aktivity 

c. TFA – schváleno, čekáme na konkrétní informace z SH ČMS   

 

Usnesení č. 1/18-5-2021: VV OSH bere na vědomí informace o přidělených 

dotacích a souhlasí s výše naplánovaným nákupem materiálu. 

 

5)  Zábava  

a. 24. 7. 2021, 20,00 hodin 

b. Rynholec u Sokolovny 

c. hraje V. Vávra, setkání hasičů 

Usnesení č. 2/18-5-2021: VV OSH souhlasí s uspořádáním zábavy a uhrazením 

nákladů za kapelu, nájem a poplatek OSA.  

 

 



6) Sport, mládež  

a. J. Čečrdlová informovala o připravovaných akcích dětí, mládeže, 

dospělých pro sportovní sezónu 2021 a podmínkách, za kterých se 

mohou konat. Termíny a místa akcí zveřejněny na 

www.hasicirakovnik.cz¨ 

b. Z. Ledvinka shrnul informace o výstavbě skladu překážek a o 

smlouvě k pronájmu Městského stadionu Zátiší v Rakovníku: 

smlouva podepsaná na celý rok, zaplacen roční nájem (sklad, 

soutěže, tréninky). O konkrétních časech pro tréninky hasičů bude 

informováno prostřednictvím sociálních sítí a webu. 

Usnesení č.3/18-5-2021: VV OSH bere informace o sportovních akcích a 

záležitostech sklad a pronájmu na vědomí. 

 

7) Různé 

a. Kancelář OSH - zatím stále nepřístupná, je otázkou jaká bude 

budoucnost. Je třeba přemýšlet nad tím, kde hledat náhradní sídlo. 

b. J. Čečrdlová informovala o vznikající publikaci o padlých 

dobrovolných hasičích Středočeského kraje v 2. světové válce.  

c. Aktiv zasloužilých hasičů - domluvit termín pracovní schůze 

v prvním červnovém týdnu.   

d. Odborné rady  

i. OORR : Z. Ledvinka požádal L. Dvořáka, aby co nejdříve 

svolal OORR a rozhodli se o jejím složení, vedoucím a 

následnému fungování. 

1. L. Dvořák a T. Novák svolají zástupce okrsků:  

a. Tomáš Polák (č. 12, Lubná)  

b. Vlastimil Schuh (č. 13, Čistá) 

c. Luděk Hermann (č. 1, N. Strašecí) 

d. Pavel Kořán (Třtice) 

e. Stanislav Čech (5, Malinová) 

f. Karel Mužík st. (6, Slabce) 

g. Martin Pinka (č. 2, Mutějovice) 

h. Luděk Egrt (10, Křivoklát) 

i. Ladislav Dvořák (č. 4) 

j. Martin Nedvěd (č. 7, Všetaty) 

k. M. Bříza (8, Řevničov) 

l. Jan Karban (9, Jesenice) 

m. Jiří Loskot (11, Zbečno) 

n. Okrsek 3 nezvoleno 

 

ii. OORP – svolat dřívější radu a poradit se o dalším 

pokračování 



- Miksová Marcela, Pokorný Jan (Roztoky, 724 186 998), 

Pavel Zuska (Slabce), Čechách (Kněževes) Ledvinka 

Martin (Skřivaň) 

- zajistí Z. Ledvinka  

Usnesení č. 4/18-5-2021: VV OSH ukládá L. Dvořákovi a T. Novákovi zajistit 

jednání OORR o pokračování v činnosti. Dále ukládá Z. Ledvinkovi svolat 

jednání OORP k zjištění další činnosti této rady. 

-  

e. připravit shromáždění představitelů SDH na září 

f. na podzim 2021 připravit zkoušky rozhodčích PS i mládeže a 

školení vedoucích mládeže 

 

 

Skončeno 18, 45 

Zapsala: J. Čečrdlová 

 

Ověřil: 

V. Schuh 

V. Sedlák 


