
 
 

 
 

Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice 

               Kontaktní místo : OSH ČMS Písek 

     Sedláčkova 472/6 

                                           397 01 Písek 

   Tel. 724 360 689 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. nabízí sborům dobrovolných hasičů 

získání finančních prostředků do pokladny vašeho sboru. Pokud si člen 

SDH  uzavře Povinné ručení  a sbor má s HVP,a.s. uzavřenou „Smlouvu o 

spolupráci „ získá sbor  7,5%  

ze zaplaceného  pojistného z každé uzavřené pojistné smlouvy.  Dále má 

každý člen SDH nárok na 10% hasičskou slevu na pojistném při uzavření 

povinného ručení a 20% slevu při uzavření pojistné smlouvy na stavby, 

rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a domácnosti.  
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Pojistná smlouva č. 0011-304-083 – VÝTAH ZE SMLOUVY 

 (odborná příprava, výcvik, hasičské soutěže) 
1. Pojistná smlouva je uzavřena mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. a Sdružením    hasičů  
    Čech,Moravy a Slezska. 
2. Pojištěné osoby jsou : 
    a) řádní členové Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů ČMS (dale jen “SDH ČMS”) od 18 let  
    b) všichni aktivní účastníci akcí pořádaných pojistníkem a/nebo organizačními jednotkami SH ČMS,  
        kteří zajišťují přípravu, pořádání a likvidaci akcí ve funkci organizátorů nebo účinkujících. 
3.  Místo pojištění : 
     Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastily během trvání pojištění na území ČR a všech 
     ostatních států Evropské unie při činnostech, které pojistník a/nebo jeho členové vykonávají. 
4.  Pojištěná činnost : 
     a) společné hromadné akce a schůzky, 
     b) příprava a aktivní účast na sportovních, tělovýchovných, kulturních a rekreačních akcích, 
     c) krátkodobé brigády organizované pojistníkem a/nebo organizačními jednotkami SD ČMS, 
     d) zásahová činnost členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dale jen “JSDHO”), 
     e) společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými SDH ČMS dle předešlých bodů od 
         místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjim,mou činnosti JSDHO. 
         V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem  do  
          sidla zasahující jednotky. 
5.  Výluky z pojištění  : 
     Pojištění se nevztahuje na úrazy, ke kterým: 
     a) došlo při činnostech, které nebyly zařazeny do plánu práce SDH SH ČMS a dalších  
         organizačních jednotek SH ČMS, byly prováděny bez souhlasu statutárních orgánů  organiza- 
         čních složek SH ČMS a dozoru nebo povolení odpovědného pracovníka nebo funkcionáře 
         pojistníka nebo bez jeho výslovného povolení a které nebyly prováděny dle  platných vnitřních 
         předpisů SH ČMS. 
     b) členové – mladí hasiči do 18-let (pojištěni u pojišťovny GARNI) 
6.   Pojistná rizika : 
      a) smrt následkem úrazu; 
      b) trvalé následky úrazu; 
      c) doba nezbytného léčení úrazu; 
      Za úraz se odchylně od čl. 13, odst. 15 DPP pro účely této smlouvy považuje I tělesné poškození 
      nebo smrt pojištěného, které byly způsobeny infekční nemocí, diagnostickými, léčebnými a  
      preventivními zákroky, zhoršením nemoci v důsledku úrazu, náhlou cévní mozkovou příhodou  
      a amocí sítnice, pokud úraz byl v přímé souvislosti s pojištěnou činnosti JSDHO, vyjma  
      sebevraždy nebo pokusu o ni. 
7.   Povinnost pojištěného (člena SDH SH ČMS) : 
      a) bez zbytečného odkladu (okamžitě) vyhledat po úrazu lékařské ošetření a léčit se podle  
           pokynů lékaře; 
       b) neprodleně oznámit úraz organizační jednotce SH ČMS, která činnost zajišťovala; 
       c) mít zaplaceny členské příspěvky na příslušný rok ve stanovém termínu  
           to jest. do 28. února běžného roku. 
8.   Zvláštní upozornění pro pořadatele jednotlivých soutěží : 
      a) veškeré postupové soutěže (okrskové,okresní,krajské a celostátní jsou  navíc pojištěny  
           odpovědnostní pojistkou za způsobenou škodu jinému subjektu; 
      b) veškeré nepostupové soutěže nejsou pojištěny touto odpovědnostní pojistkou. Tuto  
           pojistku je možno před termínem soutěže sjednat na kontaktních místech Hasičské  
           vzájemné  pojišťovny (viz Informace HVP a.s.). Poplatek na jednodenní akci činí 
           350,00 Kč a  pojistné plnění je až do výše 200.000,- Kč. 
       c)  veškeré informace je též možno získat na sekretariátu okresního sdružení hasičů ČMS 
            Písek, Sedláčkova 472/6, tel. 382212902 nebo 724360689 
9.     Pojistá doba a pojistné období : 
       a)  pojištění je sjednáno na dobu neurčitou; 
       b)  pojistným obdobím je jeden rok; 
        c)  počátek pojištění je 1.1.2013; 
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          Slovo starosty OSH ČMS Písek na úvod 

 Vážené sestry a bratři hasiči. 
 
 
   V úvodu mi dovolte, abych Vám všem,aktivním i starším členům, Mladým hasičům a 

příznivcům našeho Sdružení, kteří se podílíte na práci v hasičském hnutí upřímně poděkoval za 

Vaší práci ve prospěch Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska.Zejména bych chtěl poděkovat 

všem hasičům,kteří se podíleli na likvidaci následků povodní v červnu letošního roku. 

 Rok s rokem se sešel a znovu dostáváte do rukou obšírný ZPRAVODAJ,který byl 

zpracován k posouzení činnosti našeho okresního sdružení hasičů ČMS okresu Písek za uplynulé 

období a také jako vodítko pro Vaší další činnost, zejména  v současné době, kdy začínají 

probíhat Výroční valné hromady našich Sborů, které v duchu hasičské tradice budou 

bilancovat, hodnotit, plánovat, připravovat  a schvalovat Plány činnosti a další dokumenty pro 

příští kalendářní rok 2014. 
 Vážené sestry a bratři hasiči. 
 Rok 2013 byl pro naše okresní sdružení hasičů ČMS okresu Písek bohatý na mnoho 

akcí,které jsme zajišťovali a které se uskutečnily. V tomto roce jsme byli organizátory okresních 

kol soutěží – MH PLAMEN dne 18.5.2013 a 5.10.2013  ve Varvažově  a okresní soutěže dorostu, 

mužů a žen v požárním sportu dne 1.6.2013 v Milevsku.  Současně byly zajištěny další soutěže  - 

pohárová soutěž „O putovní pohár hasičů okresu Písek 2013“, soutěž MH „O putovní pohár 

starosty OSH Písek 2013“, soutěž „Požární ochrana očima dětí 2013“ a další. Všechny soutěže 

byly velmi dobře, jak vyplynulo z provedeného hodnocení připraveny a zajištěny. Za to patří mé 

poděkování všem organizátorům těchto soutěží. 

 Nezapomnělo se však ani na plnění dalších úkolů a to zajišťování dotací, finančních 

prostředků včetně jejich vyúčtování,pokračování v zavádění nového programu „Členská 

základna“, připravuje se setkání Zasloužilých funkcionářů okres Písek ale zejména naplňování 

Plánu činnosti SH ČMS na roky 2010- 2015 v podmínkách našeho okresu. V průběhu roku došlo i 

k personální změně na funkci pracovníka sekretariátu a to podáním výpovědi paní Bc. Ivety 

Broulimové k 31.3.2013 kterou od 1.4.2013, na základě výběrového řízení nahradila paní Eva 

Němcová. Došlo i ke zkvalitnění činnosti okresního sdružení hasičů ČMS okresu Písek a to 

aktivním přístupem členů Výkonného výboru OSH ČMS a dalších funkcionářů,kteří se na práci 

našeho sdružení podílejí. O této práci se můžete sami přesvědčit, pokud si pozorně prostudujete 

jednotlivé zprávy uvedené ve ZPRAVODAJI a seznámíte s nimi i ostatní členy Sboru. Uvedený 

výčet činnosti okresních orgánů je však pouze tím základním ze širokého rozsahu práce, který je 

nutno ve spolupráci a součinnosti s ostatními okresními nebo krajskými organizacemi zajišťovat. 

Vážíme si dobré spolupráce s těmito orgány a organizacemi,zejména pak s HZS ÚO Písek, 

Městským úřadem Písek a Milevsko, Krajským úřadem Jčk, Krajským sdružením hasičů ČMS Jčk, 

obcemi  a dalšími. 

 I přes dosažené dobré výsledky stojí před námi úkoly,které budou vyžadovat nemalé 

úsilí k jejich splnění. Velmi negativně se jistě v naší činnosti projeví úsporná opatření na poli 

ekonomickém, postupné zavádění podvojného účetnictví ve Sborech a další připravovaná 

omezení nebo úpravy. Hasiči jsou však tak morálně silní, že jsou schopni se s tímto vyrovnat. 

 Závěrem mi dovolte poděkovat všem funkcionářům,hasičkám, hasičům a naší 

hasičské mládeži za vykonanou práci. Přeji Vám všem i Vaším blízkým mnoho štěstí,zdraví, 

spokojenosti a úspěchů v roce 2014 a těším se na další hasičskou spolupráci v příštích létech. 

 
           Jiří  N o v á k 

                                                                                                    starosta OSH ČMS Písek 
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Zpráva sekretariátu Sdružení hasičů ČMS okresu Písek za rok 2013 

Z pověření Výkonného výboru Sdružení hasičů ČMS okresu Písek,předkládáme Vám tímto 
zprávu o plnění úkolů  a činnosti  sekretariátu  za uplynulé období a výhled na období   do 
konání Shromáždění  představitelů Sborů okresu  Písek v roce 2O13. Zpráva   sekretariátu 

bude pouze informativní, neboť převážná  část bude v tomto  Zpravodaji  věnována  plnění 
harmonogramu úkolů,vytýčených do konce prvního čtvrtletí roku 2O14.Zpráva sekretariátu je   
rozdělena do několika   samostatných částí a je doplněna dalšími materiály, které  jsou 
v tomto ZPRAVODAJI. 
a)Statistické údaje : 

          Členská základna – počet členů k 15. 10. 2013. 

Počet SDH v okrese   :          153 

Mladí hasiči – přípravka (3 – 6 let)  :            61 

Mladí hasiči vč.dorostu – do 18-ti let  :          600 

Hasiči  - muži    :        4447 

Hasiči  - ženy    :        1199 

Celkem     :        6307 

            Výkonný výbor OSH ČMS Písek : 

Počet členů VV    :            17 

Počet zasedání k 31.10.2013  :              8 

Z toho : společné zasedání se starosty okrsků :              1 

Účast na zasedáních VV OSH ČMS % :            90        

Shromáždění představitelů Sborů okresu :              1 

Účast – z pozvaných 178 představitelů :          125   
b) Textová část : 

     Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 

 Výkonný výbor OSH ČMS v Písku (dále jen VV) se scházel pravidelně, jednání jsou rozšířena 

o členy Kontrolní a revizní rady při OSH ČMS Písek (dále jen KRR) a program jednotlivých 

zasedání je v souladu se schváleným Plánem práce VV a KRR. Největší pozornost je 

zaměřena do oblasti vnitrosvazové činnosti, řešení naběhlých úkolů a problémů v rámci 

Okresního sdružení a plnění závěrů IV.sjezdu našeho Sdružení. 

      Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek : 

 Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek se uskutečnilo dne 24.3.2013    

        v Podolí I. za výše uvedené účasti představitelů. Jednání se zúčastnila i řada    

        hostů.Shromáždění představitelů Sborů objektivně zhodnotilo činnost celého  našeho  

        okresního Sdružení za uplynulé období a v přijatém Usnesení vytýčilo úkoly na období  

        příští a   je podkladem pro další zkvalitnění práce našeho Okresního  sdružení hasičů ČMS  

        Písek.Zároveň byla schválena personální změna na funkci pracovníka sekretariátu OSH  

        ČMS Písek 

        Harmonogram úkolů na příští období : 

 Výkonný výbor na svém zasedání dne 28.8.2013  projednal harmonogram plnění 

stanovených úkolů na období  - říjen 2013 – duben 2014,který Vám předkládáme a 

žádáme všechny Sbory o jeho splnění : 

 Provedení Výročních Valných hromad SDH                         :  termín do 15.1.2014 

 Nahlášení termínu konání VVH(místo,čas,datum)         :  min.14 dní předem 

 Zaslání vyplněného Hlášení o činnosti SDH za rok 2012 a to 

i v případě,že VVH SDH proběhnou v pozdějším termínu       :  do 31.1.2014 

 Upřesnění členské základny vč.změn ve funkcích         :  do 31.1.2014 

 Úhrada členských příspěvků           :  do 28.2.2014 

 Nahlášení termínu konání  Výročního aktivu okrsku         :  min.14 dní předem 

 Provedení Výr.aktivů okrsků vč. odevzdání  zápisu         :  do 28.2.2014 

 Nahlášení delegátů  na Shromáždění představitelů Sborů :  uvést v Hlášení o činnosti 
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Konání Výročních valných hromad SDH a doporučený program: 

 Výroční valné hromady SDH nejsou v letošním roce volební pro všechny organizační složky  

našeho Sdružení (volí se pouze v případě změny funkcionáře) 

 Termín VVH byl stanoven do 15.1.2014 s tím,aby byl dán dostatečný prostor pro zpracování 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2013 a úpravu členské základny. 

 Veškeré materiály na přípravu i vlastní provedení VVH  jsou součástí tohoto ZPRAVODAJE a 

v předané dokumentaci. 

 

 Konání Výročních aktivů okrsků : 

 Výroční aktivy okrsků se konají po ukončení VVH SDH v rámci okrsku, nejpozději však do 

28.2.2014 a provádí zhodnocení  práce okrsku a schvalují Plán práce okrsku na rok 2014. 

 Z jednání se provádí zápis(není předepsaný tiskopis) ,který se předá na OSH ČMS Písek 

 
  Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek : 

 Termín konání Shromáždění představitelů Sborů nebyl ještě stanoven, předpoklad je  měsíc  

březen 2014 

 Místo konání – Podolí I 

 Klíč pro volbu představitelů Sboru 

 Z každého  SDH je delegován 1 představitel,který byl schválen na VVH SDH a který se na 

Shromáždění představitelů Sborů určitě dostaví (nemá cenu delegovat někoho, kde není 

předpoklad ,že se Shromáždění zúčastní) 

 Pokud je evidováno v SDH více jak 10 žen  

 – volí se další představitelka  Sboru a to 1 žena 

 Jméno zvoleného představitele nebo představitelů se uvede ve Hlášení  o činnosti SDH za 

rok 2013 (obecné údaje). 

 

Výše odvodu  a způsob úhrady členských příspěvků : 

 Výše členských příspěvků na rok 2014 zůstává nezměněna  a činí : 

 pro členy od 3 do 18 ti let     :  40,- Kč 

 pro členy nad 18 let      :  80,- Kč 

 

 Povinnost odvodu stanovených členských příspěvků na OSH ČMS za členy jednotlivých 

SDH je stanovena ve čl. 67 odst. 6) Stanov SH ČMS; 

 Termín odvodu členských příspěvku je stanoven do 28.2.2014; 

 Způsob odvodu členských příspěvků : 
 V hotovosti  - v kanceláři OSH ČMS Písek,Sedláčkova 472/6 nebo v kanceláři SDH Milevsko , 

kpt. Nálepky (objekt HZS Milevsko)- vždy 2. úterý v měsíci od prosince do března; 

 Poštovní poukázkou – na adresu Sdružení hasičů ČMS okresu Písek,Sedláčkova 472/6, 397 

01 Písek (na zadní stranu u Zprávy pro příjemce nutno uvést SDH a počet mladých hasičů a 

počet  dospělých,za které byly členské příspěvky zaplaceny; 

 Převodem –na účet OSH ČMS Písek – účet vedený u Poštovní spořitelny,            - číslo účtu 

OSH ČMS Písek 219142919/0300 – variabilní symbol – IČO SDH.Ve zprávě pro příjemce uvést 

počet mladých hasičů a počet dospělých. 
 Členská základna- upřesnění : 

 V letošním roce,stejně jako v roce loňském je možno   využít pro upřesnění členské základny 

nový program Evidence SDH,který byl  poskytnut  vybraným funkcionářům  SDH.Případné 

změny a upřesnění je nutno nahlásit na OSH ČMS Písek,kde bude provedena případná 

oprava nebo doplnění údajů; 

 U SDH,které nemají dosud přístup do Evidence SDH bude součástí předané dokumentace i 

sjetina členské základny(na základě požadavku); 

 Termín upřesnění členské základny je 31. leden 2014. 
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Návrhy na vyznamenání - informace : 

 Návrhy na vyznamenání je nutno podávat v dostatečném předstihu na OSH ČMS Písek  

v souladu se Statutem vyznamenání; 

 Návrh musí být zpracován na předepsaném formuláři,vyplněny veškeré údaje včetně 

zdůvodnění návrhu, předpokládaný termín udělení,vyjádření výboru SDH a podpisy; 

 Při udělování vyznamenání je vždy nutno dodržet předepsané lhůty na udělení 

vyznamenání; 

 Při podávání návrhů na udělení věrnostních stužek stačí odevzdat jmenný seznam 

navržených členů; 

 Pro udělení vyšších svazových vyznamenání (Krajská a vyšší vyznamenání) platí termíny pro 

odevzdání návrhů na OSH ČMS Písek – 31. leden a 30.červen běžného roku; 

 Veškerá vyznamenání,diplomy a věrností stužky jsou hasičským zbožím a prodávají se za 

nákupní ceny; 

 Vyznamenání udělená Ústředím SH ČMS jsou bezplatná. 

 

Vyplňování Hlášení o činnosti SDH za rok 2013 - informace : 

 Hlášení o činnosti SDH  za rok 2013 je nejdůležitějším dokumentem o činnosti SDH za 

uplynulé období; 

 V předaných dokumentech je ve dvojím vyhotovení tiskopis Hlášení a vysvětlivky k jeho 

vyplnění ( 1 x pro vlastní potřebu a 1 x pro vrácení na OSH ČMS Písek); 

 Vzor k vyplnění Hlášení je uveden i v tomto ZPRAVODAJI; 

 Pro vyplnění Hlášení je možno použít i předtisk ,který je v programu Evidence SDH a do 

kterého je možno zadávat požadované údaje k přeposlání na OSH ČMS; 

 V letošním roce,stejně jako v roce loňském došlo k rozšíření Hlášení o údaje týkajícího se 

vyčíslení vlastního majetku SDH (neuvádí se hodnota majetku jiného subjektu – např. 

obce,který má SDH v užívání); 

 Termín odevzdání vyplněného Hlášení je 31.leden 2014 a to i v případě,že neproběhly VVH  

SDH. 

 
Všeobecné údaje - pracovní doba na OSH ČMS Písek ,kontaktní adresy : 

 Pracovní doba na OSH ČMS Písek : 

 Pondělí : 08,00 – 16,00 hodin 

 Úterý : 08,00 – 13,00 hodin  

 Středa : 08,00 – 16,00 hodin 

 Čtvrtek : 08,00 – 13,00 hodin 

 Pátek : 08,00 – 13,00 hodin 

 Pracovní doba – kancelář SDH Milevsko, kpt. Nálepky (objekt HZS Jčk-pož.stanice Milevsko : 

 Měsíc prosinec 2013 – březen 2014 – každé druhé úterý v měsíci  

10,30 – 14,30 hodin 

 V případě potřeby je možno si domluvit telefonicky schůzku (číslo telefonu  724360689) i 

mimo vyznačené hodiny; 

 Kontaktní adresa OSH ČMS Písek : Sdružení hasičů ČMS – okres Pís 

                                                            Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek 

 Telefon – fax – pevná linka kancelář :  38212902 + záznamník 

 e –mail  : oshcmspisek @volny.cz     web : www.oshpisek 

 bankovní spojení : Poštovní spořitelna, číslo účtu 219142919/0300 

 IČO organizace : 63863227         DIČ : CZ63863227  

 Kontaktní osoby : starosta OSH ČMS Písek – Jiří Novák – mobil +420 724 360 689 

                       pracovnice sekretariátu  Eva Němcová – tel.382212902 

 

Zpracoval :  Jiří Novák 

                            Eva Němcová          
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Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2014 v podmínkách okresu Písek 

 

Při zabezpečování plnění závěrů přijatých IV.sjezdem SH ČMS se v podmínkách našeho 

okresu v roce 2014 zaměřit zejména na : 

 

 Průběh VVH SDH,okrsků,VV OSH ČMS a jednání VV KSH s cílem seznámit se 

s informacemi z jednání Shromáždění starostů OSH,stavu realizace usnesení IV. Sjezdu 

SH ČMS a stavu realizace programu činnosti SH ČMS do roku 2015; 

 Ovlivňování kvality zabezpečování a provádění odborné přípravy dobrovolných 

hasičů i odborností ; 

 Rozvoj a zkvalitnění práce s dětmi a mládeží zejména s ohledem na vytváření 

činností,akcí a aktivit pro široké spektrum dětí a mládeže a s ohledem na zvyšování 

kvality odborného vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů a 

zvyšování kvality neformálního vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a 

mládeží; 

 Zvyšování odborné úrovně rozhodčích mládeže,požárního sportu a rozhodčích 

v klasických disciplínách CTIF. Organizovat pro ně příslušná školení a přezkoušení; 

 Zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů SDH a okrsků.Pro členy SDH 

zabezpečovat školení především z oblasti ochrany obyvatelstva; 

 Přípravu členů SH ČMS  pro získávání odborností Hasič I.,II. a III. stupně,Strojník a 

Preventista II. a III. stupně a Ochrany obyvatelstva-technik,specialista a preventiva; 

 Odbornost funkcionářů a zaměstnance OSH formou školení.Pro členy SDH 

zabezpečovat školení především z oblasti ochrany obyvatelstva. Pro školení z oblasti 

zdravotní a humanitární pomoci získávalo nejvíce žen,členek SH ČMS; 

 Vývoj stabilizace členské základny a jejího vztahu k SDH i ke Sdružení a jeho aktivitám; 

 Stálé rozšiřování konkrétních kontaktů funkcionářů Sdružení s členskou základnou; 

 Dotváření informačního systému SH ČMS,zkvalitnění distribuce hasičského 

tisku,využívání internetových stránek SH ČMS a OSH ČMS; 

 Evidenci a údržbu majetku OSH ČMS a SDH, spolu s hospodárným využíváním tohoto 

majetku; 

 Rozvoj preventivně výchovné činnosti mezi všemi vrstvami obyvatel s důrazem na 

mladou generaci,tvorbě a ochraně životního prostředí ve vazbě na činnost Sdružení; 

 Zřizování ve SDH funkce vzdělavatele SDH, na úrovni OSH pak příslušné pedagogické 

rady (rady pro vzdělávání) a vytvářet databáze lektorů; 

 Rozvoj materiálně – technické základny; 

 Na přípravu V.sjezdu SH ČMS a volebních Výročních valných hromad SDH; 

 Na  přípravu a konání akcí u příležitosti 150.výročí vzniku prvního českého sboru 

dobrovolných hasičů na území českého království. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS V PÍSKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

ROKU 2013 A VÝHLED NA ROK 2014 

      Hospodaření  Okresního sdružení hasičů ČMS okresu Písek (dále jen OSH) vychází ze schváleného 

rozpočtu Shromážděním představitelů SDH okresu dne 23.3.2013 a ze skutečných příjmů a vydání 

v průběhu roku 2013. Vzhledem k pružnosti rozpočtu je tento rozpočet v průběhu roku dle skutečných 

příjmů a vydání průběžně upravován. Veškeré změny jsou projednávány ve Výkonném výboru OSH 

ČMS Písek (dále jen VV).  

     Hospodaření OSH je závislé na finančních prostředcích z odevzdaných členských příspěvků, dodací, 

provizí, uzavřených smluv a sponzorských darů. Hlavním zdrojem jsou však stále příjmy z odevzdaných 

členských příspěvků. I zde se však musí počítat se stanovenými odvody pro ústředí SH ČMS, které činí 

u dospělého člena (nad 18let) 20,-Kč a u mladého člena 10,-Kč.  

 Vzhledem k  úpravě a zvýšení DPH u některých položek  jsme byli nuceni znovu hledat nové 

reservy v činnosti sekretariátu OSH ČMS Písek, abychom udrželi nastavený trend služeb OSH vůči 

Sborům dobrovolných hasičů. Naší snahou je zachovat činnost v současném stavu (konání soutěží, 

aktivy, školení, soutěže mládeže apod.)    

 V roce 2013 se základní položky v nákladové i výnosové oblasti vyvíjejí podle stanoveného 

rozpočtu: Výjimky jsou však na straně příjmové i výdajové.   

     V příjmové části rozpočtu OSH jsou promítnuty následující  položky : 

 Příjmy z  členských příspěvků 

 Dotací MV ČR a MŠMT  

 Z pronájmu školícího střediska Milavý 

 Provize HVP a.s. 

 

      Ve výdajové části rozpočtu OSH jsou promítnuty následující položky : 

 Odvod z členských příspěvků na ústředí SH ČMS 

 Provozní náklady – nákup materiálu,údržba,opravy,služby,mzdové náklady,poplatky,aktivy, 

vlastní soutěže apod., (hrazeno z vlastních  zdrojů) 

 Náklady hrazené z dotací (soutěže,opravy,služby,materiál,mzdové náklady apod.) 

 

Čerpání výdajových  položek je závislé na cenové hladině nakupovaného materiálu a cenách 

poskytovaných služeb. Při tom se dbá na dodržování hospodárnosti a využitelnosti. 

     Velkým přínosem pro naše OSH je bezplatné užívání prostor poskytnutých Městským úřadem Písek. 

Tímto šetříme na rozpočtu finanční prostředky, kterými máme možnost posílit oblast práce s mládeží, 

což nám i vyplývá z usnesení Rady města Písku. Zároveň bych chtěl u této příležitosti poukázat na 

nezastupitelnou úlohu Kontrolní a revizní rady při OSH a rozhodnutí VV při schvalování nákupu 

materiálu a sledování čerpání rozpočtu. Vzhledem k tomu, že v současné době máme k dispozici 

zpracované údaje o čerpání rozpočtu k 30.6.2013, které nám zpracovává za úplatu ústředí SHČMS 

(podvojné účetnictví) součástí tohoto Zpravodaje není podrobné rozebrání čerpání jednotlivých položek, 

neboť zpráva o čerpání za rok 2012 byla předložena na Shromáždění představitelů SDH a celková 

zpráva o čerpání OSH za rok 2013 bude předložena Shromáždění představitelů SDH v březnu 2014 

včetně návrhu rozpočtu OSH ČMS Písek  na rok 2014.    

 

 

                              Jiří Novák 

                                                                  Eva Němcová 
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Zpráva o činnosti kontrolní a revizní rady za rok 2013 

Vážení přátelé – hasiči. 

Začíná opět doba, kdy se budeme scházet na výročních valných hromadách, abychom zhodnotili naši 
práci za rok 2013  a připravili si úkoly do nadcházejícího volebního roku 2014. Zároveň se vám 
dostává do rukou Zpravodaj, který by vám měl něco říci o práci okresního výkonného výboru a jedn. 
komisích. Zároveň by mohl být i pomocníkem při čerpání určitého materiálu pro jednání na výročních 
valných hromadách. Proto si i já vás dovolím seznámit s prací kontrolní a revizní rady. 

Tato rada jak asi víte pracuje ve složení: 
předseda: Kubec Jaroslav (SDH Květuš) 
členové:  Jakimjuk Ladislav (SDH Milevsko) 
  Mácha František  (SDH Hrazánky) 
  Grübr Josef (SDH Kovářov) 
 
V tomto roce jsme zatím provedli 4. Kontroly, zaměřené na účetní doklady. První kontrola byla 
provedena již 11. ledna, kde se hodnotil rok předešlý a mohli jsme konstatovat, že okresní sdružení 
hospodařilo s malým přebytkovým rozpočtem ve výši 6.057,-- Kč. Do roku 2013 tak toto sdružení 
vstoupilo s finančním obnosem 428.418,-- Kč. Druhá  kontrola byla provedena 30. dubna, kde si rada 
kromě účetních dokladů vyžádala i předložení smlouvy na rekreační objekt Milavý. Na další v pořadí 
již třetí kontrole 15. července  se komise zaměřila  opět na účetní doklady a na průběžné čerpání 
rozpočtu. Při této příležitosti byl se starostou sdružení projednán i příspěvek ve výši 1000,-- Kč na 
činnost okrsků správní subjektivitou. Tento příspěvek by měly okrsky získat do konce listopadu.   
15. Října byla poslední kontrola, kde mimo jiné bylo konstatováno, že k 30. září disponuje sdružení 
finančním obnosem ve výši  564.324,92  Kč. 

Chtěl bych touto cestou dnes poděkovat starostovi sdružení p. Novákovi, pracovnici sekretariátu pí. 
Němcové, ale i celému výkonnému výboru za velmi dobrou spolupráci. Poděkovat bych chtěl i všem 
nejmenovaným  hasičům na jednotlivých sborech za jejich práci ve prospěch hasičů i občanů 
v jednotlivých obcích. 

No a  jelikož se pomalu bude blížit závěr roku, chtěl bych všem popřát příjemné vánoce a do roku 
2014 hlavně hodně zdraví,  štěstí a spokojenosti. 

 

                    Kubec  Jaroslav 

                    předseda KaRR 
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  SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRES   P Í S E K 

 
Plán práce Výkonného výboru OSH ČMS Písek na rok 2014 

 
Stálé body programu VV OSH ČMS : 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání; 
3. Zpráva sekretariátu OSH ČMS v Písku;  
4. Realizace závěrů IV. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu; 
5. Průběžný stav hospodaření OSH ČMS v Písku; 
6. Personální otázky; 
7. Zprávy jednotlivých vedoucích OR a předsedy KaRR při OSH ČMS; 
8. Různé; 
9. Příprava programu příštího jednání VV. 
 
Výkonný výbor - 28. ledna 2014 : 
1. Zajištění akcí na I. čtvrtletí roku 2014; 
2. Zaměření činnosti sekretariátu OSH ČMS Písek na rok 2014; 
3. Kontrolní činnost včetně zprávy o provedené inventarizaci prostředků,které jsou v majetku 
    nebo užívání OSH ČMS Písek k 31.12.2013 a její výsledky za rok 2013; 
 
Výkonný výbor – 25. února 2014 : 
1. Informace o výsledku hospodaření OSH ČMS Písek za rok 2013; 
2. Upravený návrh rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2014; 
3. Informace o konání VVH SDH a Výročních aktivů okrsků; 
4. Příprava Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů v měsíci březnu 2014. 
 
Výkonný výbor – 15. případně 22.března 2014 : 
1. Shromáždění představitelů sborů okresu Písek(samostatný program)  
 
Výkonný výbor – 29. dubna 2014 : 
1. Projednání závěrů Shromáždění představitelů sborů okresu Písek a zajištění úkolu, 
  vyplývajících z usnesení Shromáždění představitelů sborů; 
2. Stav zabezpečení soutěží v roce 2014 včetně krajských kol; 
3. Zhodnocení odborné přípravy vedoucích kolektivů mládeže a dorostu ;     
4. Příprava akcí na II. čtvrtletí roku 2014; 
5. Příprava zahájení pohárové soutěže v pož.sportu “O putovní pohár hasičů okresu Písek”; 
6. Příprava zahájení pohárové soutěže MH “O putovní pohár starosty OSH ČMS Písek” 
7. Informace o přípravě okresního vyhodnocení hry PLAMEN 2014; 
8. Informace o přípravě okresního kola v PS; 
9. Zhodnocení okresního kola soutěže “PO očima dětí 2014” a příprava okresního vyhodnocení  
   této soutěže. 
 
Výkonný výbor – 27.května 2014 : 
1. Vyhodnocení okresního kola hry “PLAMEN 2014” v ......................;  
2. Informace o probíhajících okrskových kolech soutěže v požárním sportu; 
3. Stav členské základny. 
 
Výkonný výbor - rozšířený – 24. června 2014 : 
1. Průběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS za uplynulé období roku 2014; 
2. Vyhodnocení okresní soutěže v požárním sportu v ...................; 
3. Průběžné hodnocení jednotlivých soutěží včetně krajského kola; 
4. Informace jednotlivých vedoucích OR o činnosti za uplynulé období 
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Výkonný výbor – 30. září 2014 : 
1. Výsledky hospodaření OSH ČMS Písek za I.pololetí roku 2014; 
2. Návrh Plánu práce VV OSH ČMS Písek a jednotlivých OR na rok 2015; 
3. Projednání návrhu jednotlivých akcí do konce roku 2014; 
4. Kontrola plnění usnesení IV. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu Písek a plnění 
   Programu činnosti SH ČMS na období let 2010 až 2015 v podmínkách našeho okresu; 
5. Jmenování členů inventarizační komise a likvidační komise. 
 
Výkonný výbor – 21.října 2014 : 
1. Projednání návrhu rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2015; 
2. Příprava aktivů funkcionářů SDH okresu Písek; 
3. Příprava  “ZPRAVODAJE” pro SDH okresu Písek; 
4. Příprava - harmonogram plnění úkolu na nastávající období (konání VVH SDH) ; 
 
Výkonný výbor - rozšířený – 25.listopadu 2014 : 
1. Předložení návrhu Plánu práce VV OSH ČMS Písek na rok 2015; 
2. Projednání činnosti jednotlivých odborných rad; 
3. Vyhodnocení soutěží v roce 2014 a příprava na rok 2015; 
4. Kontrolní činnost v roce 2014. 
 
Výkonný výbor – 16. prosince 2014 ( předpokládaný termín): 
1. Zajištění inventarizace věcných prostředků a majetku ve správě OSH ČMS Písek 
   ke dni 31.12.2014 - činnost inventarizační komise; 
2. Zhodnocení činnosti LDT Milava; 
3. Předběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS Písek za rok 2014; 
4. Příprava Výročních aktivů jednotlivých odborných rad při OSH ČMS Písek; 
5. Příprava Výročních aktivů okrsků v rámci okresu Písek. 
 
Plán práce byl projednán na zasedání VV OSH ČMS v Písku dne 29. 10. 2013 
 
Stanovené termíny konání zasedání VV OSH ČMS Písek mohou být operativně změněny. 
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Metodický pokyn 

k zajištění Výročních valných hromad u SDH         
        

Výroční valné hromady se uskuteční v období říjen 2013 až leden 2014 a termíny 
VVH nahlásí SDH v předstihu na OSH tak, aby se členové Výkonného výboru OSH mohli 
zúčastnit jejich jednání. 
 Má-li výroční valná hromada splnit své významné poslání, musí být po obsahové i 
organizační stránce dobře připravena. 
 
Výroční valná hromada SDH: 

a) Mimo vlastní program projednat : 
 Informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH v roce 2013- viz 

ZPRAVODAJ; 
 Projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti SH 

ČMS do roku 2015“; 
 Projednání připravovaných změn Stanov, Statutu vyznamenání; 
 Organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a.s. 

 
Výroční aktiv okrsků:   

a) Mimo vlastní program projednat  a zajistit : 
 Účast minimálně jednoho člena VV OSH ČMS Písek; 
 Informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH v roce 2013; 
 Projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti SH 

ČMS do roku 2015“; 
 Projednání připravovaných změn Stanov, Statutu vyznamenání; 
 Organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a.s. 
  

Za přípravu odpovídá výbor SDH, ke zpracování zprávy možno využít Informačního 
ZPRAVODAJE vydávaného OSH, Sborník základních dokumentů a předpisů, který 
obdržela každá organizace. Ve zprávě zhodnotit odbornou přípravu členů jednotky PO 
strojníků a velitelů, účast na soutěžích, taktických cvičení, činnosti SDH na úseku 
preventivně výchovném – akcích  Měsíc požární ochrany, kontrolních skupin pro obecní 
úřady, činnost na úseku mládeže, dorostu a spolupráce se ZŠ. Zaměřit se na 
společenské dění u SDH. Dále využít podklady ze statistického hlášení SDH za rok 
2013. 

  
Na každém členu výboru tudíž záleží, jak bude připraven program jednání valné 

hromady po obsahové stránce a jaké budou stanoveny cíle, kterých by SDH měly dosáhnout 
a jakým způsobem se při jeho zabezpečování bude postupovat. Nedílnou součástí valné 
hromady je kontrolní a revizní rada a její písemná zpráva, která by se měla vyjádřit ke stavu 
hospodaření SDH, účelnosti vynakládání prostředků a placení členských příspěvků. 

 

Úspěšný průběh VVH značnou měrou ovlivňuje řídící jednání. Proto 

pověřujme řízením takového člena, který má potřebné zkušenosti a přirozenou 

autoritu. Na řídícím schůze záleží zejména při diskusi, aby dokázal tuto usměrňovat, 

aby byla vedena k projednávaným problémům a aby byla konkrétní a současně 

ukázala, jak je problémy možno řešit a hlavně dořešit. 
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METODICKÝ POKYN 

Vysvětlení k vyplnění formuláře : 

„HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZA ROK 2013“ 

    Řádek, 
tabulka Obsah řádku, tabulky Způsob vyplnění údajů Příklady 

Řádek 1 Hlášení o činnosti Sboru …...v. Vypíše se název SDH.   

Řádek2 Základní údaje 
Vypíší se jednotlivé údaje a pokud si nejste jisti, že máte 
správné – nevypisujte. 

  

Tabulka Počet řádných členů…..... 
Vypisujte podle stavu členské základny se stavem 
k 31.12.2013. V případě, že si nejste jisti – nevyplňujte.Nutno 
využít program EVIDENCE SDH 

  

Mládež                     
Tabulka 

Tabulka akcí,                                                                                              
doplnění – viz vysvětlivky       
SH ČMS 

a)Uvádí se veškeré akce pro mládež, které SDH uskutečnilo 
(dětské dny,nadílky, různé soutěže apod.). U akcí se vyplňuje 
celkový počet akcí a kolik se té akce zúčastnilo dětí.                             
B) Počet mimovíkendových schůzek-uvádí SDH, které pracuje 
s dětmi. 

  

Soutěž MH a 
dorostu                 
Tabulka 

Tabulka soutěží                                   
Pozor na rozdělení :                           
Mladí hasiči  - dorost                                   
doplnění-vysvětlivky SH ČMS 

a)Uvádí se počty družstev, které se soutěží dle rozpisu 
zúčastnilo (neuvádí se počty dětí).                                                                                        
B) U pohárových soutěží, memoriálů apod. se počty družstev 
uvedou v kolonce Ostatní v ČR. 

Kolik se zúčastnilo družstev 
z SDH, takový se vypíše 
počet v kolonkách. 

Soutěže 
dospělých 
Tabulka 

Tabulka soutěží        doplnění – 
vysvětlivky SH ČMS 

Vypisování je stejné jako u mládeže.                                     
Rozdělení :                                                                                                                                                                                                 
- PS základní kolo-okrsková soutěž                                                                                                                                                                                                                                                                       
- PS II.kolo-okresní soutěž                                                           
- PS III.kolo – krajská soutěž 

  

Tabulka Mladí hasiči – počty 

a) Uvádí se celkový počet družstev MH v SDH                                                                                                                                                                                                                                                
b) Rozdělení na družstva zapojena do hry   PLAMEN (účast 
v okresním vyhodnocení)    a družstva MH, která se 
příležitostně  zúčastňují různých soutěží. 

  

Tabulka Dorost 

a) Uvádí se celkový počet družstev dorostu v SDH                                                                                                                                                                                                                                           
b) Rozdělení na družstva :                                           - 
Zapojená do celoroční činnosti (účast v okresní soutěži)                                                                                            
- Nezapojená do celoroční činnosti (občasná účast v různých 
soutěžích).    

  

Tabulka 

Aktivita SDH                                       
doplnění – vysvětlivky SH 
ČMS                                

Druh aktivity se vyplňuje tak, že SDH pořádala akci a kolik 
trvala hodin (jedná se o aktivitu SDH a ne jednotlivců). 

Údržba výstroje a výzbroje 
10 akcí po 4 hodinách – 
vypíše se  : Akci 10 počet 
hodin 40 

Tabulka Počet zásahů 

a) Taktické cvičení – vyhlašuje velitel zásahové jednotky SDH 
dle potřeby.                                                                              
B) Prověřovací cvičení – plánované a je vyhlášeno ve 
spolupráci s Obecním úřadem. 

Všechna cvičení musí být 
projednáno s příslušným 
OÚ a nahlášeno na OS 
HZS. 

Tabulka 
Zařazení v JPO a počty osob, 
jméno velitele ZJ SDH. 

Veškeré údaje získáte na příslušném Městském nebo 
Obecním úřadě. Pokud všechny údaje nezjistíte – nevyplňujte.   

Zadní strana               Hlášení o činnosti SDH 

Řádek,tabulka Obsah řádku, tabulky Způsob vyplnění údajů Příklady 

Tabulka Odhlášení a zemřelí členové 

Jednotlivé kolonky vyplnit dle předtisku a nezapomenout na 
vyplnění :                                                                                                                
a) Uvést datum narození (ne rodné číslo)                                                                      
b) Datum úmrtí ne datum odhlášení 

  

Tabulka Pasportizace majetku SDH Vyplnit dle vysvětlivek SH ČMS   

Obecné údaje Kontakty, časové údaje Vyplnit dle předtisku   

Obecné údaje Ostatní sdělení 
Uvést údaje o připravovaných oslavách výročí SDH, 
pohárových soutěžích, kulturních akcích apod.  Změnu ve 
výboru, kontaktní adresu uvést pokud došlo ke změnám. 

Uvést termíny 

Tabulka Podpisy 
Uvést datum zpracování, jména zpracovatele a starosty, 
Hlášení opatřit razítkem SDH a zaslat na OSH ČMS Písek do 
31.1.2014. 

  



 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA,  Kancelář sdružení , Římská  45,  121 07  Praha    2 

 Vysvětlení k vyplnění sporných kolonek v tiskopisu Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů   

  pro  rok 2013. 

 

  Mládež  

  U akcí se vyplňuje celkový počet akcí a kolik se té které akce zúčastnilo dětí  

   - příklad:  SDH pořádalo 1 x tábor s počtem dětí 25  
 

  Vyšší, krajské a jiné soutěže a počty družstev MH a dorostu do nich zapojených  

   SDH vyplní kolika soutěží s kolika družstvy se v daném roce zúčastnilo. 
   (počet soutěží x počet družstev SDH, která se zúčastnilo uvedených soutěží)  

   Soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží: 

     SDH vyplní kolika soutěží s kolika družstvy se v daném roce zúčastnilo. 
      (počet soutěží x počet družstev SDH, která se zúčastnilo uvedených soutěží)  

 

    Aktivita SDH    

     Druh aktivity se vyplňuje tak, že SDH pořádala  akci, kolik členů se  té které akce zúčastnilo a  

     kolik celá akce trvala hodin (jedná se o aktivitu SDH a ne jednotlivců)   

     V kolonce akcí se sečtou všechny akce pořádané SDH, v kolence členové se sečtou členové které  
      se akcí účastnili a v kolonce hodin se napíše kolik každá akce trvala hodin a ty se sečtou.  

      – příklad: údržba výstroje a výzbroje    -  3  členové; 4 hodiny  

                 údržba výstroje a výzbroje   -  4 členové; 2 hodiny 

                        pomoc obci                              -  6 členů; 3 hodin 

                        pomoc obci                               - 7 členů; 2 hodiny 

                        údržba vodních zdrojů           - 4 členové; 8 hodin 

                        údržba vodních zdrojů           -  5 členů; 5 hodin 

 

Druh aktivity akcí členů Hodin       

údržba výstroje a výzbroje     2 7 6 

pomoc obci                                2 13 5 

údržba vodních zdrojů            2 9 13 

 

    Pasportizace majetku SDH                             

     Nově se do hlášení o činnosti SDH vkládá sledování Hmotného investičního majetku - nemovitého   

     a Hmotného investičního majetku – strojního. Sledování těchto hodnot je účelové, a to pro žádosti  
     o finanční prostředky z grantů MŠMT a MV ČR. Majetek může velice ovlivnit výši přidělené  

     dotace.  

     V těchto kolonkách poctivě vyplňte majetek Sboru dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech,  
      Moravy a Slezska dle předepsaných kolonek tzn.. vše co bylo pořízeno z prostředků SDH,  

      sponzorských darů a dotačních titulů SDH. Nejedná se o majetek, který je zapůjčen či propůjčen  

      z obcí. U nemovitého majetku je velice důležité katastrální území  a číslo listu vlastnictví. Dle toho  
      lze dohledat jestli je majetek opravdu organizační jednotky SH ČMS.  

      Hodnotu hmotného investičního majetku strojního, který vlastní  Sbor dobrovolných hasičů  

      Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyplňujte v tržní hodnotě.  
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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

Územní odbor Písek,  Vrcovická 2223, 397 01 Písek 

 

       Vážení  bratři,  vážené sestry, hasiči, přátelé 

 

úvodem mi dovolte, abych Vás jménem vedoucího Pracoviště IZS a služeb Hasičského 

záchranného sboru JčK ÚO Písek nejdříve pozdravil a poděkoval za výbornou spolupráci . 

V letošním roce ( 1.1.2013 – 15.10.2013 ) byly povolány jednotky SDH celkem 460x ke 412  

událostem z čehož byl 47 x požár, 14 x dopravní nehoda, 5 x únik ropných produktů, 340 x technická 

pomoc a  6 x  planý poplach. Oproti loňskému roku došlo hlavně kvůli červnovým povodním k 

nárůstu výjezdů. Ze 174 událostí na 412. Jak je vidět u 340 událostí technické pomoci. 

 

Povodně   

 

 V letošním roce nám příroda opět neopomněla připomenout svoji sílu a v měsíci červnu nám 

to dokázala. Nespočet jednotek pracovalo, dovolím si výraz -  fungovalo jako dobře promazaný 

stroj – při záchraně životů, zdraví obyvatel a majetku při mimořádné události. V inkriminovaných 

obcích byly jednotky nasazovány, střídány k plnění všech možných úkolů. I jednotky z okolních i 

vzdálenějších regionů České republiky se nabízely k pomoci v těžce zasažených obcích našeho okresu. 

Za toto všem patří veliký dík . Jsem velice rád, že i při takto velikém nasazení lidí a techniky se 

nikomu nic nestalo. 

 

Odborná příprava 

 

Základní odborná příprava ( ZOP ) pro velitele JPO II, III, V -  byla zorganizována  ve dnech 

13.3 – 15.3.2013 na HZS JčK ÚO Písek . ZOP pro strojníky JPO II, II, V – byla zorganizována 

v termínu 28.3. – 29.3.2013 též na HZS JčK ÚO Písek. Doplňující  školení pro strojníky JPO II a III 

proběhlo 6.4.2013. 

Cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JPO II. a III.  ( COP ) proběhla ve dvou fázích 

na HZS JčK ÚO Písek a to 20. - 21.9.2013 pro velitele a  27.9.2013 pro strojníky Dne 21.9.2012 

proběhlo proškolení vybraných jednotek JPO V. předurčených pro ochranu obyvatelstva. Teoreticky 

byla na učebně probrána dálková doprava vody a poté mělo být toto téma provedeno formou cvičení 

prakticky v terénu. Bohužel se nedostavil potřebný počet jednotek, abychom daný úkol mohli 

zvládnout. 23.8.2013 bylo zorganizováno školení pro JPO II Mirovice, které mají předurčenost na 

dopravní nehody. 7 příslušníků jednotky absolvovalo základy chování a úkonů u dopravních nehod a 

při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 
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Na HZS Jčk ÚO Písek bylo zorganizováno 10.5.2013 od 15 hodin školení nositelů dýchací 

techniky, kde se zúčastnilo 84 hasičů z jednotek SDH, které vlastní dýchací techniku. 24.5.2013 hasiči 

v počtu 90, absolvovali výcvik na nově zrekonstruovaném protiplynovém polygonu v Českých 

Budějovicích 

 

18.10.2013 což je právě dnes kdy píši tuto zprávu, proběhne na HZS JčK ÚO Písek školení 

velitelů JPO II, III, ohledně účtování náhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod. 

 

Upozornění – starostové, velitelé, jednatelé sborů mohou na moji e-mailovou adresu zasílat upřesnění 

zásahových jednotek, jméno, příjmení, funkce v jednotce, nemusí být rodné číslo ale datum narození 

ano, protože v jednotkách se potkávají ,,děda, syn i vnuk“, důležité je číslo telefonu. Tyto data 

zadávám do programu IKIS – je možné potom při svolávání jednotky k výjezdu – zasílat přímo na tyto 

telefony SMSky – co se děje,  či přímo mluvené SMSky v systému AMDS. Samozřejmě i změna 

telefonního čísla u člena zásahové jednotky je potřeba oznámit. Je mnoho jednotek kategorie JPO V, 

které nejsou v programu IKIS zadány, proto apeluji na výše uvedené funkcionáře  a představitele 

sborů o nápravu.  

 

vladimir.viktora@jck.izscr.cz      popř. domluva na tel. 724 178 958 

 

Závěrem  

 

 Ještě jednou mi dovolte Vám všem poděkovat za výbornou spolupráci. Bylo by příjemné se 

s Vámi potkávat pouze na slavnostních akcích jako jsou hasičské soutěže, výroční schůze, předváděcí 

akce s hasičskou tématikou, tématická cvičení apod. Ale naší povinností a posláním je záchrana 

lidského života a proto se častěji setkáváme u nehod, požárů a mimořádných událostí, při pomoci těm, 

kteří  pomoc potřebují. Proto Vám všem přeji, aby těchto akcí bylo co nejméně. Ještě jednou děkuji a 

na sklonku roku přeji Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví, hodně pohody a chuti do nové práce. 

   Za pracoviště IZS a služeb zpracoval  18.10.2013 mjr. Mgr. Vladimír Viktora
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UDÁLOSTI V OKRESE PÍSEK    -   od 1.1. 2013 do 17.10.2013 

 

Počet požárů celkem    84 

Přímá škoda v Kč         4.985.000 

Počet požárů se škodou do 10.000 Kč   56 

Počet požárů se škodou 10.000 – 250.000 Kč  20 

Počet požárů se škodou 250.000-1.000.000 Kč    7 

Počet požárů se škodou nad 1.000.000,-- Kč    1 

Počet usmrcených osob u požárů celkem    1 

Počet zraněných osob u požárů celkem    5 

Počet zachráněných osob celkem      0 

Počet evakuovaných osob celkem     0 

Uchráněné hodnoty v Kč      28.712.000  

Ostatních událostí                   792 

Celkem událostí                   876  

 

 

Zpracoval: nprap. František Kovář 
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Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ZOP velitel 28 21 48 26 19 24 

ZOP strojník 36 52 66 37 24 30 

COP velitel 36 31  17 39 36 33 

COP strojník 19 20 25 44 38 40 

Školení OO  28 z JPO V 38 z JPO V Neprovádí se 24 z JPO V 20 z JPO V 

mailto:vladimir.viktora@jck.izscr.cz


 

Vážené sbory dobrovolných hasičů, vážení hasiči 

 

Opět využívám našeho okresního Zpravodaje ke zhodnocení činnosti práce hasičů a práce Odborné 

rady mládeže na našem úseku s mládeží. Úvodem mi dovolte jménem Odborné rady mládeže při OSH 

ČMS v Písku Vám všem vyslovit poděkování za celoroční činnost ve všech hasičských sborech 

našeho okresu. Samozřejmě ten největší dík patří  hasičům, kteří  pracují s oddíly mládeže, nebo se 

svou prací na tomto úseku  jakýmkoli způsobem podílejí.  

 

Tu největší zásluhu samozřejmě připisuji vedoucím oddílů, jejich instruktorům a pomocníkům.  

Veliký díl pomoci je však také na rozhodčích soutěží mládeže, pořadatelích těchto soutěží, sčítacích 

komisí a dalších funkcionářích ve Vašich sborech.. Vám Všem veliké uznání za práci a čas, který 

věnujete hasičské mládeži a akcím pro děti.  

Pro naše mladé hasiče okresní sdružení ve spolupráci s Odbornou radou mládeže v letošním roce opět 

připravili okresní kolo soutěže  hry „Plamen“.  (Na jaře to bylo vyhodnocení okresního kola  hry 

Plamen 2013 a na podzim zahajující okresní kolo hry Plamen 2014). Obě tyto soutěže se konaly  

v rekreačním středisku u Varvažova. Pro soutěž Plamen již využíváme jen toto místo kde nám vychází 

velice vstříc majitel areálu a pomáhají nám i hasiči z Varvažova.   

 

Dále během roku probíhala pětikolová soutěž MH v požárním útoku „ O pohár starosty OSH ČMS 

v Písku“ v několika případech doplněná o soutěž jednotlivců „Běhu na 60m. překážek“.  Odborná rada 

prevence připravila opět okresní kolo celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“, v kategorii 

literárních a výtvarných pracích.  Pro dorost byla uspořádána okresní soutěž společně se soutěží 

v Pož.sportu mužů a žen, za což nutno poděkovat i odborné radě velitelů. Družstva dorostu, která 

reprezentovala náš okres na krajské soutěži v Českých Budějovicích byla tato. Dorostenci ze sboru 

dobrovolných hasičů Milenovice, které doplnili tři kluci ze sboru dobrovolných hasičů Krč. 

V kategorii dorostenek nás reprezentovala děvčata z Podolí I.  

 

V krajské soutěži hry Plamen náš okres reprezentovalo družstvo mladých hasičů z Čimelic.Výsledky 

z našich okresních soutěží si vyčtete z tabulek, které tento zpravodaj zveřejňuje, ale krátce se zmíním 

o soutěžích krajských a republikových. Krajská soutěž hry „Plamen“ probíhala na krásném stadionu ve 

Zlivi. Družstvo dětí z Čimelic sice vyhrálo v královské disciplíně požárního útoku, v závodě 

požárnické všestrannosti druhé místo, ale celkově to na vítězství nestačilo, umístili se na konečném 

pěkném 5. místě. Vítězem se stali mladí hasiči z Dolního Bukovska, kteří postoupili na mistrovství 

České republiky a zde také zvítězili. To byl pro celý jihočeský kraj a hlavně pro ně obrovský 

úspěch.Dorostenky z Podolí I., také velice překvapily a nebýt chyby, kterou udělaly v disciplíně 

požárního testu mohly zvítězit a na mistrovství republiky také postoupit. Velikou radost děvčata měla i 

ze stříbra za druhé místo.  

 

Ta největší radost však nastala u našich dorostenců z Milenovic, kteří vítězství dosáhli a splnil se jim 

konečně sen, dostat se na Mistrovství ČR. To se konalo v Jablonci nad Nisou a kluci zde po těsných 

bojích, kde rozhodovaly setiny vteřin  skončili na 10. místě z 15 nejlepších družstev z jednotlivých 

krajů. Mnoho krajů sem vysílá své výběry těch nejlepších závodníků, a tak určitě nutno ocenit, že naši 

kluci sem přijeli bojovat ve stejném složení, ve kterém bojovali na okresní i krajské soutěži. Všechna 

tato vyšší kola soutěží jsou velikou zkušeností pro postupující družstva, ale i pro rozhodčí, které na 

tyto soutěže také vysíláme.  Pokud můžu hodnotit všechny soutěže pro mladé hasiče v roce 2013, 

musím konstatovat, že pořadatelé dělají maximum a úroveň soutěží je na velice hezké úrovni. Nejvíce 

to jistě ocení ale právě Ti mladí soutěžící. Proto ještě jednou veliké díky všem pořadatelům.  

Poděkování 

patří nejen pořádajícím sborům, ale předejte dík i všem Vašim sponzorům, kteří soutěže mladých 

hasičů naplňují cenami a dalším vybavením pro Vaše oddíly. 
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S hasičskou mládeží jsme prožili již téměř celý rok 2013 , který věřím byl pro všechny úspěšný a 

naplněn pestrým programem.  Určitě Vás mládež svými výkony mnohokrát mile překvapila. Ti 

nejlepší vyhrávali medaile, poháry i různé ceny. Pro mne jsou však vítězové úplně všichni co na 

soutěžích a dalších akcích byli zúčastněni. Předejte všem mladým hasičů ve sborech pozdrav a dík od  

Odborné rady mládeže za jejich činnost a všichni se budeme těšit opět při nových akcích v roce 2014. 

 

Stav počtu aktivních rozhodčích mládeže, hlavně pro soutěž hry „Plamen“ potřebujeme stále rozšířit. 

Bude-li zájem od kohokoliv z Vašich sborů, oznamte Váš zájem s veškerými iniciály a kontaktem 

v kanceláři OSH ČMS v Písku.  Nutno ale podotknout, že základem pro dobrého rozhodčího je 

potřeba dobře nastudovat směrnice pro soutěž hry „Plamen“ a směrnice pro soutěž dorostu a následně 

sbírat zkušenosti na soutěžích. 

 

Jakékoli Vaše náměty, návrhy, rady, požadavky na organizování soutěží, na rozhodčí mládeže a další 

problémy ohledně činnosti mládeže můžete předkládat ORM. Adresujte nám je na OSH ČMS v Písku, 

které je ORM předá. Sbory, které mají zájem pořádat jednotlivá kola dětské soutěže o „Pohár starosty 

OSH ČMS v Písku“v pož. Útoku v roce 2014 mohou svůj zájem popřípadě i s termínem rovněž zasílat 

do kanceláře OSH v Písku. 

To jak se mladým hasičům našeho okresu dařilo při letošních okresních soutěžích, kde byly pořádány, 

se dozvíte v následných tabulkách, které kompletně přikládáme do tohoto zpravodaje. 

 

 

Závěrem děkuji celé Odborné radě mládeže za spolupráci, Odborné radě velitelů, Odborné radě 

prevence, Odborné radě žen, všem za pomoc na úseku mládeže, dík Výkonnému výboru OSH v Písku, 

sekretariátu OSH v Písku a hlavně starostovi OSH ČMS v Písku bratru Jiřímu Novákovi, který i na 

našem úseku mládeže vykonal neskutečně veliký kus práce. Zůstávejme té naší hasičské mládeži věrní 

a zkusme úroveň této práce s mládeží posunout ještě o stupínek výše. 

K tomu Vám všem do roku 2014  přeji pevné zdraví, hodně pohody a elánu do další hasičské práce a 

to vše Vám přeji i ve Vašem osobním životě.  

 

 

 

Václav  Šupitar  -    vedoucí ORM při OSH ČMS v Písku. 
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Zpráva o činnosti odborné rady prevence při OSH ČMS v Písku za rok 2013. 
 
Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči. 
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností odborné rady prevence (dále je ORP) při Sdružení hasičů ČMS 
okres Písek (dále jen OSH ČMS Písek) za rok 2013. 

OR prevence pracuje v tomto složení:   
p. Jaroslav  Kadlec , vedoucí OR – SDH Písek 
p.  Václav Jalovecký                      -   SDH Stehlovice 
p. Jan Řehoř                                   -  SDH Čimelice 
p. Stanislav Dlesk                          -  SDH Protivín 
Úsek práce ORP při OSH ČMS Písek  
ORP se sešla do dnešního dne čtyřikrát. Na prvním  zasedání 24.4. 2013 bylo provedeno vyhodnocené okresního 
kola výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí 2013“. Komise pracovala ve složení: 
Eva Němcová,  Václav Jalovecký,  Stanislav Dlesk,  Miloslav Uhlík a Jaroslav Kadlec.  Na dalších zasedáních byly 
projednány běžné  otázky . 
Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2013“: 
Počet odevzdaných prací : 524 
Počet škol celkem  :   18 
MŠ   :     4 
ZŠ   :   14 
Počet SDH   :   10 
Výsledková  listina je uvedena v samostatné části přílohy této zprávy. Vítězové jednotlivých kategorii byli 
odměněni  věcnou cenou , diplomem a malým občerstvením. Poděkování zaslouží i odbor školství  MěÚ Písek a 
Milevsko za pomoc při vyhlašování této soutěže, za  zveřejnění výsledků  Písecký deník a Milevské noviny. 
Vyhodnocení bylo provedeno ve dvou termínech: 
1.)  18. června 2013 v restauraci Olympie v Písku 
2.)  19. června v Milevsku  (kavárna Harlekýn) za účasti členů VV OSH ČMS v čele se starostou Jiřím Novákem, za 
JčK ÚO Písek velitelem stanice Milevsko Lukášem Kamenským. 
Vyhodnocené žáky MŠ, ZŠ a SDH doprovázeli rodiče, učitelé a vedoucí MH. Obě setkání byla velmi dobře 
připravena a ze strany přítomných velmi dobře hodnocena. Poděkování za obsluhu a bezplatnou místnost zaslouží 
restaurace „Olympie“  Písek a kavárna „Harlekýn“ Milevsko. 
 
Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2013“ v rámci kraje: 
Literární práce: 
Místo:  Kategorie:  Jméno a příjmení:  Org. – škola 
1.  L 1  Anděla Švehlová  SDH Dobrošov 
2.                               L 2  Tomáš Zdeněk  ZŠ Chyšky 
3.    L 3   Kateřina Švehlová  ZŠ Kovářov 

Výtvarné práce: 
Místo:  Kategorie:  Jméno a příjmení:  Org. – škola 

2.  M 1   Šimon Céza  MŠ Sluníčko, Milevsko 
 
Sdružení hasičů ČMS v Písku a HZS JčK ÚO Písek děkují všem žákům, p. učitelům a vedoucím kolektivů MH za velmi 
zdařilý a úspěšný průběh celé soutěže „PO očima dětí 2013“ a pěkná  umístění v rámci kraje. 
V závěru své zprávy o činnosti ORP při OSH ČMS Písek bych chtěl poděkovat všem členům za dobrovolnou  činnost 
na úseku prevence, kterou provádím ve svém volném čase. 
Zároveň bych chtěl všem popřát hodně štěstí a pevné zdraví do Nového roku 2014. 
 
                           Jaroslav Kadlec 
                                      vedoucí ORP při OSH Písek 
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Vyhodnocení PO očima dětí - 2013 

                      o k r e s n í    k o l a 
 

        OKRES : 
   

PÍSEK 
  

        Adresa OSH, které provedlo okresní vyhodnocení : Písek 
  

Počet zúčastněných dětí celkem    524 
  

Počet zúčastněných škol celkem   19 
  

  
      mateřských   4 

  

  
       základních   15 

  

  
         středních   0 

  
Počet zúčastněných SDH celkem   10 

  
Počet zúčastněných jiných subjektů prac. s dětmi a mládeží ( DDM, jiné zájmové kroužky, 

občanská sdružení ) : 
     

Tabulky pro vyhodnocení Literárních prací  
   

        
Vyplňte prosím ČITELNĚ, hůlkovým písmem, zabráníte tak uvedení chybného jména autora ! 

        Kategorie L 1 
      

  
Jméno a přijmení   

Přesný název a adresa školy, SDH, 
apod. 

OKRES 

 1. VÁCLAV ŠUPITAR   SDH MILENOVICE PI 

 2. LUDVÍK PROKOPEC   ZŠ ZÁHOŘÍ   PI 

 3. TOMÁŠ KOUDELKA   ZŠ CHYŠKY   PI 

 3. ADÉLA  ŠVEHLOVÁ   SDH DOBROŠOV PI 

 

      
 

 Kategorie L 2   
   

 
 1. ELIŠKA BENDOVÁ   ZŠ KOVÁŘOV PI 

 2. KRISTÝNA BÍLÁ   ZŠ TGM PÍSEK PI 

 2. KATEŘINA ŠVEHLOVÁ ZŠ KOVÁŘOV PI 

 3. TOMÁŠ ZDENĚK   ZŠ CHYŠKY   PI 

 3. PAVLA TOUŠKOVÁ   SDH MILENOVICE PI 

 3. KRISTÝNA MRZENOVÁ ZŠ KOVÁŘOV PI 

   
     

 
 Kategorie L 3 

    
 

 1. ELIŠKA PLUNDRICHOVÁ SDH MILENOVICE PI 

 2. KAROLÍNA KOSTÍNKOVÁ SDH PODOLÍ I. PI 

 2. ŠTĚPÁN BREJCHA   ZŠ MIROTICE   PI 

 3. CELESTINA VAVERKOVÁ ZŠ CHYŠKY   PI 

 3. KRISTÝNA MORAVCOVÁ         SDH KŘENOVICE PI 

 

        Kategorie L 4 
      1.             

 2.             
 3.             
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  PO očima dětí 2013 
    

       Tabulky pro vyhodnocení Výtvarných prací 
  

       Kategorie M 1 
       Jméno a přijmení   Přesný název a adresa školy, SDH, apod. Okres 

1. JOSEFÍNA ZÁRUBOVÁ MŠ SLUNÍČKO, MILEVSKO PI 

2. ŠIMON CÉZA MŠ SLUNÍČKO, MILEVSKO PI 

3. EMA KORTANOVÁ MŠ SLUNÍČKO, MILEVSKO PI 

 
   

   Kategorie M 2 
  

   1. ADAM HLADKÝ   15.MŠ ERBENOVA, PÍSEK PI 

2. MATĚJ HABART   MŠ KLUBÍČKO, MILEVSKO PI 

3. RADEK VRBA   15. MŠ ERBENOVA, PÍSEK PI 

 
   

   Kategorie  ZŠ 1 
  

   1. KAREL MRÁZEK   ZŠ  MIROVICE  PI 

2. MARTINA VOŠAHLÍKOVÁ SDH  DOBROŠOV PI 

3. MICHAELA DOUBKOVÁ   ZŠ ČÍŽOVÁ   PI 

 
   

   Kategorie ZŠ 2 
  

   1. VÍT KOLÁŘ     ZŠ CHYŠKY   PI 

2. DITA RUDOLFOVÁ   ZŠ ČIMELICE   PI 

3. VERONIKA ŽÁKOVÁ   ZŠ ZÁHOŘÍ   PI 

 
   

   Kategorie ZŠ 3 
  

   1. JIŘÍ KUCHTA   ZŠ CHYŠKY   PI 

2. 
JAKUB PAVELKA   

SDH 
ČIMELICE   PI 

3. DENISA CÍGNEROVÁ   ZŠ ČIMELICE   PI 

 
   

   Kategorie ZŠ 4 
  

   1. ILONA TIMORANSKÁ   1. ZŠ T.G.M. MILEVSKO PI 

2. CELESTINA VAVERKOVÁ ZŠ CHYŠKY   PI 

3. ADAM ČANDA   SDH MILEVSKO PI 

 
   

   Kategorie K 1 
  

   1.             

2.             

3.             

 
   

   Kategorie K 2 
  

   1.             

2.             

3.             

       

       Hodnocení provedli: Jaroslav Kadlec, Václav Jalovecký, Miloslav Uhlík, Stanislav Dlesk 
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Sekce historie za rok 2013 
V letošním roce 2013 oslavila svá výročí založení celá řada našich Sborů dobrovolných hasičů. Hasiči v obci mají 
svoji dlouholetou tradici a jsou hnacím motorem společenského dění v obci. Oslavy probíhají vždy důstojně a 
často jsou spojeny se setkáním rodáků. 

V roce 2013 oslavily svá výročí sbory: 
130 let  -  SDH Čimelice, Mirotice 
125 let   - SDH Vrcovice 
120 let  -  SDH Květuš, Chyšky, Kostelec nad Vltavou, Předbořice, Ratiboř 
115 let  -  SDH Branice, Křižanov, Líšnice, Maletice, Nemějice, Okrouhlá, Písecká Smoleč,  Slabčice, 
                  Srlín, Údraž, Veselíčko,  Svatkovice – Rákov 
110 let  -  SDH Chrást, Vlksice, Zbislav, Žďár u Protivína 
105 let  -  SDH Boudy, Hradiště, Květov, Vlastec, Vráž, Záluží 
100 let  -  SDH Březí u Zhoře, Nerestce, Nosetín 
  90 let  -  SDH Klisinec, Pohoří, Zátaví 
  85 let  -  SDH Malé Nepodřice, Zlivice, Nová Ves u Chyšek 
  45 let  -  SDH Lašovice 

V roce 2014 oslaví svá výročí SDH (dle mých údajů) 
145 let  -  SDH Písek, Milevsko 
120 let  -  SDH Hrazánky,  Krč, Přeborov, Smetanova Lhota 
115 let  -  SDH Držkrajov, Níkovice, Semice 
110 let  -  SDH Hněvanice, Jickovice, Přeštěnice 
105 let  -  SDH Jestřebice, Těšínov 
100 let  -  SDH Horosedly 
  90 let  -  SDH Cerhonice, Dobrošov, Myšenec 
  85 let  -  SDH Oldřichov 
  65 let  -  SDH Drhovle, Jitex 
Velmi  si cením toho, že naši hasiči se starají, opravují a uchovávají starou techniku (auta, stříkačky, uniformy 
apod.), ale i jiné  historické  materiály – kroniky, fotografie apod. 
Poděkování za zveřejňování činnosti o práci dobrovolných hasičů zaslouží  Písecký deník a Milevské noviny. 
Ve čtvrtek 2. května 2013 náhle zemřel  František Hanzlík – zasloužilý hasič ve věku nedožitých 87. let. Čest jeho 
památce. 
Setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje se uskutečnilo 22. srpna  2013 v Purkarci. Sraz byl na  Hluboké a 
odtud se jelo lodí do Purkarce, po cestě již bylo podáno občerstvení a k tomu nám  pěkně  zahráli muzikanti.  
Proběhla také návštěva vorařského muzea a  pak následovalo  posezení a setkání krajských představitelů  v čele 
s Mgr. Jiřím Zimolou. Byli také oceněni  za příkladnou práci při povodních Václav Šupitar SDH Milenovice a 
Miloslav Uhlík s Jaroslavem Vlachem SDH Putim. Za velmi dobře připravené setkání zaslouží naše poděkování OSH 
Č. Budějovice v čele Václavem Žižkou  a také  všichni ostatní. 
Ve dnech  5.11. – 9.11.  2012 proběhly  na pěti místech okresu aktivy funkcionářů. 
5.11. 2012 - Čimelice  16 sborů                    27 členů 
6.11. 2012 - Putim  31 sborů                     60 členů 
7.11. 2012 - Paseky  17 sborů                                       39 členů 
8.11. 2012 - Podolí I.  24 sborů                     45 členů 
9.11. 2012 -                Hrazánky  36 sborů                     78 členů 
Celkem 249 členů ze 124 sborů. 
Setkání zasloužilých funkcionářů SDH okresu Písek proběhlo 30. listopadu 2012 ve SC Družba, opět za velmi dobré 
účasti. Setkání v letošním roce se uskuteční 22. listopadu 2013 v restauraci „Olympie“ v Písku. 
Ještě jednou děkuji všem členům – hasičkám i hasičům za vykonanou práci v roce 2013 a do Nového roku 2014 
přeji všem pevné zdraví, hodně rodinného štěstí  a vytrvání v naší hasičské práci, abychom tak naplňovali  staré 
hasičské heslo:  
„SOBĚ KU CTI, BLIŽNÍMU K OCHRANĚ, VLASTI KU SLÁVĚ“.    
                                                                             Jaroslav Kadlec 
      vedoucí sekce historie při  OSH ČMS Písek 
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Zpráva odborné rady velitelů při Okresním sdružení hasičů Písek za rok 2013 

 

Vážené sestry a bratři hasiči, dámy a pánové dovoluji si Vás seznámit s činností odborné rady velitelů 

Okresního sdružení hasičů okresu Písek. 
Odborná rada velitelů uskutečnila v roce 2013 čtyři zasedání, na kterých probírala především soutěže 

v požárním sportu.  

V měsíci únoru byla na společném jednání OORV a zástupců pořadatelů stanovena termínová listina 
pohárové soutěže ,,O putovní pohár hasičů okresu Písek 2013“ a upřesněna pravidla pro konání této soutěže. Vše 

bylo načasováno tak, aby na okresním shromáždění sborů okresu Písek všichni tyto dokumenty dostali. Dále bylo 

stanoveno datum okresní soutěže v požárním sportu na 1. Června 2013. Tím byl dán dostatečný časový prostor pro 
uskutečnění okrskových soutěží. Bohužel ani takto v předstihu stanovený termín okresní soutěže nezabránil 

termínové kolizi s okrskovými soutěžemi.  Takováto kolize pak přináší problémy nejen s počtem rozhodčích, ale 
zabraňuje účasti sborů daného okrsku na soutěži okresní. Dalším bodem jednání OORV byla příprava a následné 

provedení školení nových rozhodčích a periodické přezkoušky rozhodčích, kteří již zkoušky absolvovali.  

V měsíci květnu začala příprava a následné uskutečnění okresního kola soutěže v požárním sportu, které 
se konalo 1. června 2013 na atletickém stadionu v Milevsku. Chtěl bych především poděkovat hasičům z Milevska 

za zorganizování této soutěže a všem rozhodčím za spravedlivé rozhodování.  

 
  Výsledky 

 

   Muži: 1. Krč   Ženy: 1. Podolí I     Senioři: 1. Milenovice 
2. Jehnědno   2. Krč   2. Jehnědno 

 3. Zbelítov    3. Níkovice  3. Jestřebice 

 4. Níkovice      4. Jamný 
 5. Předbořice      5. Ostrovec 

 6. Milevsko 

 
 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu se v letošním roce uskutečnilo v Českých Budějovicích a náš 

okres reprezentovalo soutěžní družstvo mužů z Krče. Kategorii žen se bohužel nepodařilo obsadit, když všechny 
oslovené ženské kolektivy účast odmítli. Okres zastupovala též čtveřice rozhodčích ve složení: Řehoř Václav, 

Žalud Josef, Hejhal Jindřich, Babák Jaroslav. Soutěž probíhala na atletickém stadionu a byla ve znamení velkého 

úspěchu mužů z Krče, kteří obsadili vynikající druhé místo hned za favority soutěže z Pikova. Zde patří velké 
poděkování za přípravu a vlastní účinkování na soutěži. 

 

Sedmnáctý ročník pohárové soutěže ,,O putovní pohár hasičů okresu Písek“ v požárním útoku proběhl na pěti 
místech okresu Písek. Celkové výsledky jsou umístěny v tabulce, která je součástí zpravodaje. Pokud jde o 

hodnocení průběhu soutěží, tak celá soutěž proběhla dle nových pravidel pohárové soutěže a v průběhu celého 

ročníku se neobjevili připomínky k pravidlům. Pokud má někdo připomínky k pravidlům pro rok 2014, prosím o 
zaslání na můj email:babak.jaroslav@volny.cz , aby mohli být projednány a případně zapracovány do technických 

ustanovení pro příští ročník. Termín zasílání připomínek je 31. ledna 2014. Zároveň žádám zájemce o pořádání 

jednotlivých kol pohárové soutěže, aby se přihlásili do stejného data. 
 

 Na závěr mi dovolte poděkovat všem pořadatelům hasičských soutěží za jejich organizaci, která 

přispívá výraznou měrou k propagaci naší práce. Další poděkování patří soutěžním družstvům za účast na těchto 
soutěžích. Rozhodčím bych rád poděkoval za čas, který věnují rozhodování na soutěžích.  Poděkování patří též 

členům ORV za jejich celoroční práci. Za velmi dobrou spolupráci a pomoc bych rád poděkoval starostovi OSH 

Písek bratru Novákovi a celému výkonnému výboru. Na závěr bych rád popřál všem hasičům a hasičkám do roku 
2014 hodně zdraví, štěstí a pohody, jak v zaměstnání, tak i v osobním životě. 

 

              Jaroslav Babák 
       vedoucí ORV při OSH Písek 
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Okrsek 
Datum 

soutěže 

Pořadatel  

(místo konání) 
Výsledek 

1. Písek 21. 9. 2013 Písek 

Muži:1. Nový Dvůr, 2. Semice, 

 3. Hradiště  

Ženy: 1. Nový Dvůr 

2. Čížová 

 
22. 5. 2013 Vráž 

Muži:1. Čížová B, 2. Zlivice,  

3. Bošovice, 4. Čížová A,  

5. Vráž 9. FK SDH Vráž 

Ženy. 1. Čížová, 2. Zlivice, 3. Vráž, 

 4. Bošovice 

3. Ostrovec  26. 6. 2010 Varvažov 

Muži:1. Ostrovec, 2. Smetanova Lhota, 

3. Varvažov 

Ženy:1. Nový Dvůr 

4. Pamětice 25. 5. 2013 Pamětice 
Muži:1. Pamětice, 2. Drhovle, 3. Dubí 

Hora 

5.Třebkov 29. 6. 2013 Třebkov 1. Malčice, 2. Třebkov, 3. Kožlí 

6. Mirotice 20. 7. 2013 Mirotice 

Muži:1. Mirotice, 2. Střážovice, 

 3. Boudy, 4. Cerhonice, 

 5. Lučkovice, 6. Radobytce 

Ženy: 1. Mirotice 

Děti: 1. Mirotice 

7. Kestřany 18. 5. 2013 Heřmaň 

Muži: 1. Kestřany, 2. Ražice, 3. Zátaví, 

4. Heřmaň A,  

5. Heřmaň B 6. Štětice 6. 

Ženy: 1. Heřmaň, 2. Putim 

8.Dobev 18. 5.2013 
Malé 

Nepodřice 

Muži:1.Dobev B, 2. V. Nepodřice,  

3. M. Nepodřice,  

4. Dobev A, 5. Oldřichov 

9. Protivín 27. 4. 2013 Krč 

Muži:1. Krč 1, 2. Záboří, 3. Milenovice, 

4. Krč 2,  

5. Platan Protivín, 6. Skály 

Ženy: 1. Krč, 2. Milenovice 

Senioři: 1. Krč 

10. Kluky 7. 9. 2013 Údraž 

Muži: 1. Jehnědno, 2. Albrechtice,  

3. Kluky  

4. Chřešťovice, 5. Údraž 

Ženy: 1. Chřešťovice, 2. Albrechtice, 

3.Jehnědno 

Senioři: 1. Jehnědno 

Děti: 1. Chřešťovice, 2. Jehnědno 

11. Králova  

      Lhota 
25. 5. 2013 Králova Lhota 

Muži: 1. Šerkov, 2. Kožlí, 3. Králova 

Lhota, 4. Lety,  

5. Nevězice, 6. Probulov, 7. Orlík 

Ženy: 1. Lety, 2. Králova Lhota,  

3. Orlík, 4. Nevězice 

Senioři: 1. Nevězice, 2. Probulov 

Děti: 1. Nevězice 
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12. Kovářov 
29. 6. 

2013 
Předbořice 

Muži: 1.Předbořice, 2. Zahořany, 3. Vladyčín 4. Vesec,  
5. Lašovice, 6. Kovářov, 7. Radvánov, 8. Chrást 9. Vepice, 

10. Březí 

Ženy:1. Vladyčín, 2. Předbořice, 3. Chrást 
Děti: 1. Lašovice 

13.Kostelec/Vlt
. 

17. 8.   

   2013 
Kostelec/Vlt. Muži:1.Přílepov,2.Kostelec/Vlt. A 3.Kostelec/Vlt. B 

14. Milevsko 
11. 5. 

2013 
Osek 

Muži:1. Zbelítov, 2. Pechova Lhota, 3. Níkovice, 
4.Hrejkovice, 5. Milevsko, 6. Přeborov, 7. Osek 8. Velká  

9. Dmýšice  

Ženy: 1.Níkovice, 2. Přeborov 3. Hrejkovice 
Senioři: 1. Něžovice 

Děti: Hrejkovice, Milevsko, Zbelítov 

15. Sepekov 
8. 6. 

2013 
Líšnice 

Muži:1. Líšnice 1, 2. Sepekov 1, 3. Líšnice, 4. Sepekov 2, 
5.  Božetice  

Ženy:1. Sepekov 

Děti: 1. Sepekov,  

16. Chyšky 
19. 5. 

2013 
Květuš 

Muži: 1. Květuš, 2. Nosetín, 3. Chyšky, 4. Nová Ves, 

5. Střítež, 6.Vlksice 

Ženy: 1. Nová Ves 
Děti: 1. Květuš 

17. Přeštěnice 
26. 4. 

2013 
Týnice 

Muži:1. Přeštěnice st. 2. Držkrajov ml., 3. Týnice  

4. Přeštěnice ml., 5.Držkrajov st. 

18. Branice 
1. 6. 
2013 

Křižanov 
Muži:1. Veselíčko, 2. Stehlovice,3. Branice, 4. Křižanov, 
5. Okrouhlá 

19. Bernartice 
25. 5. 
2013 

Srlín 

Muži: 1. Jestřebice, 2. Srlín I, 3.  Borovany B, 4. Borovany 

A, 5. Zběšičky, 6. Bernartice, 7. Svatkovice-Rákov, Srlín II 
Ženy: 1. Srlín, 2. Borovany, Svatkovice-Rákov 

Děti: 1. Borovany 

20.Jickovice 
27. 
9.2013 

Kučeř 
Muži:1. Kučeř, 2. Jickovice I, 3.JickoviceII., 
4. Květov 

21. Podolí I 
25. 5. 

2013 
Podolí I. 

Muži:1. Jamný, 2. Křenovice3. Jetětice, 4. Podolí I, 

5. Kašina Hora 
Ženy: 1. Podolí I, 2. Křenovice, 3. Jamný 

22. Záhoří 
22. 
6.2013 

Oslov 

Muži:1. Vlastec, 2. Oslov, 3. Záhoří, 4. Tukleky, 5. 

Zvíkovské Podhradí, 6. Novosedly 

Ženy:1. Záhoří, 2. Vlastec 3. Oslov 

23.Hněvanice 
18. 5. 

2013 
Zbislav 

Muži:1. Dobrošov, 2. Zhoř, 3. Zbislav, 4. Březí II,  

5. Hrazánky 6. Březí I, 7. Klisinec,8. Ratiboř, 9. Hněvanice, 

10. Blehov,11. Hrazany 
Ženy: 1. Březí, 2. Hrazánky  

24. Čimelice 
1. 6. 

2013 
Horosedly 

Muži: 1. Mirovice, 2. Nerestce, 3. Čimelice, 4. Rakovice 5. 

Horosedly 6. Krsice 

Ženy: 1. Mirovice, 2. Rakovice 3. Čimelice A 4. Čimelice B  
5. Nerestce 

Děti: 1. Čimelice, 2. Mirovice A, 3. Rakovice, 4. Mirovice B 

25. Žďár 
15. 6. 

2010 
Paseky 

Muži:1. Paseky, 2. Žďár, 3. Tálín 
Ženy: 1. Žďár 2. Tálín 

Děti: 1. Paseky, 2. Tálín 

26. Mirovice   neměli 
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ZPRÁVA ODBORNÉ RADY VNITROORGANIZAČNÍ 

okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 
Bratři a sestry hasiči, vážení hosté. 

 

        Odborná rada vnitroorganizační  je pomocným orgánem při zajišťování úkolů sekretariátu a prakticky celého 
okresního sdružení  hasičů .   

OR pracuje ve složení: 

Josef Kloboučník , Jaroslav Kadlec, Miloslav Uhlík. 
 

Ve své práci se řídí zpracovaným plánem, který vychází z úkolů stanovených ústřední odbornou radou 

vnitroorganizační a plánem činnosti Okresního sdružení. 
Zejména pomáhá při výkladu Stanov , vnitřních směrnic a předpisů směrem k okrskům a sborům dobrovolných 

hasičů, předkládá Výkonnému výboru okresního sdružení hasičů návrhy na ocenění a udělení vyznamenání členů.    

        Organizačně se podílí na zabezpečování zasedání výkonného výboru okresního sdružení hasičů, aktivů 
funkcionářů sborů dobrovolných hasičů, valných hromad sborů dobrovolných hasičů a okrsků.  

         

          Další činnost je zaměřena do oblasti kulturně společenské. Setkání Zasloužilých funkcionářů okresu Písek a 
pomoc při organizaci výročí Sborů  dobrovolných hasičů apod..  

           Odborná rada vnitroorganizační se schází dle potřeby k řešení vzniklých problémů, nebo při nutnosti 

zajištění stanovených akcí, které pořádá okresní sdružení hasičů Písek. 
 

           K datu 31.3.2013  pracovnice sekretariátu Bc. Iveta Broulimová  podala výpověď. Z tohoto důvodu  

provedla OR vnitroorganizační  pohovory na uvolněné místo pracovníka  sekretariátu OSH Písek od 1.4.2013. 
Celkem se sešlo 7 žádostí na uvedené pracovní místo. Po provedených pohovorech nejlépe splňovala zadané 

požadavky na pracovnici sekretariátu OSH Písek paní Eva Němcová.  

          
         V návrhu Plánu činnosti  OR na rok 2013 jsme měli zakotveny úkoly, vyplývající  ze zpracovaného zaměření 

činnosti OSH, zlepšení komunikace mezi OSH a okrsky, zlepšení jejich činnosti a organizování akcí okrsků a 

plnění dalších úkolů, které bude nutné řešit. Proto dne 26.2.2013 schválil VV OSH Písek přidělení garantů z řad 
VV OSH na jednotlivé okrsky. Bohužel  v současné době je stále několik okrsků, které neplní zcela svoje 

povinnosti jako mezičlánek mezi OSH a jednotlivými SDH. Každoročně svoláváme zasedání VV OSH rozšířeného 
o starosty okrsků , kde se setkáváme z velice nízkou účastí ze strany okrsků.  

 

Přidělení garantů na jednotlivé okrsky z řad členů VV OSH Písek, je z naší strany výrazná pomoc a proto je potřeba 
toho využít a zasílat pozvánky na všechny akce, které okrsek pořádá. 

 

Je potřeba poděkovat hlavně JSDH obcí, které zasahovaly při povodních v roce 2013, za jejich nesmírné nasazení 
při záchraně životů a majetku. 

 

           
        Závěrem mi dovolte poděkovat, Vám i vašim členům  za  práci ve prospěch dobrovolných hasičských sborů, 

obcí  a popřát všem mnoho zdraví a úspěchů  v další práci. 

 
 

                                                                                                                      Josef  Kloboučník  

                                                                                               předseda  OR vnitroorganizační, náměstek OSH 
. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení PÍSEK 

Sedláčkova 472/6,  397 01  Písek 

Seznam Okrsků - přidělení jednotlivým členům VV OSH  

 

Číslo 
Okrsku 

Okrsek - sídlo Člen VV OSH Kontakt 

1. Písek Jaroslav Kadlec 724 023 268 

2. Čížová Jaroslav Babák 602 573 875, babak.jaroslav@volny.cz 

3. Ostrovec Jaroslav Babák  

4. Pamětice Jan Jelínek 724 181 308, jelinek@muprotivin.cz 

5. Třebkov Jan Jelínek  

6. Mirotice Vladimír Králíček 728 044 747,kralicek,vl@seznam.cz 

7. Kestřany Miloslav Uhlík 606 252 125,miloslavuhlikst@post.cz 

8. Dobev Miloslav Uhlík  

9. Protivín Václav Šupitar 724 690 830, supitv1@seznam.cz 

10. Kluky Kateřina Kozáková 607 639 003, kkozakova@centrum.cz 

11. Králova Lhota Vladimír Králíček  

12. Kovářov Josef Skála 605 986 690,sdhlasovice@seznam.cz 

13. Kostelec nad Vltavou Josef Skála  

14. Milevsko Václav Řehoř 607 905 800, rehorv@email.cz 

15. Sepekov Ladislav Jakimjuk  

16. Chyšky Jaroslav Kubec  

17. Přeštěnice Jindřich Hejhal 607 612 079 

18. Branice Josef Kloboučník  

19. Bernartice Zdeněk Patcelt  

20. Jickovice Josef Kloboučník 607 98 935 , J.Kloboucnik@seznam.cz 

21. Podolí I. Jiří Růžička 724 180 177, ruzicka@hotnet.cz 

22. Dražíč Zdeněk Patcelt 724 096 678,zdenek.patcelt18@seznam.cz 

23. Záhoří Václav Lechnýř 724 941 384 

24. Hněvanice František Mácha  

25. Čimelice Vladimír Králíček  

26. Žďár Petr Váňa 608 262 686, autoservisvana@seznam.cz 

27. Mirovice   
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ZPRÁVA ODBORNÉ RADY ŽEN  

OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZKA 
 

 

Vážené sestry a bratři, hasiči, přátelé, 

 

Odborná rada žen pracuje v roce 2013 ve složení Miluše Vlachová, Dana Šupitarová, Michaela Vlachová, Vendula 
Jarošová a Kateřina Kozáková. Tohoto roku z našich řad vystoupila členka Soňa Baštová, které by jsme chtěly 

poděkovat za její spolupráci. 

 
Tímto bychom také chtěly nabídnout spolupráci hasičkám, které by chtěly podpořit naše řady, vypomáhat na 

různých akcích a spolupořádat naše vlastní akce. 

 
V roce 2013 jsme pořádaly setkání žen u příležitosti MDŽ. Toto setkání se konalo 8.března v Hrejkovicích a 

zúčastnily se ho hasičky ze 14 sborů, členové výkonného výboru a pozvaní hosté z OSH Strakonice. Ženy zde byly 

obdarovány jarní květinou od starosty OSH Písek Jiřího Nováka. Večerem provázela kapela Alarm, která hrála 
nejen k poslechu, ale ženy zaplnily také taneční parket a tančily až do brzkých ranních hodin. Tímto bych chtěla 

poděkovat členům SDH Hrejkovice, kteří nám pomohly tuto akci spolupořádat. Jsem také ráda, že  se tohoto 

setkání zúčastnilo tolik žen a věřím v ještě větší účast na podzimním a dalším setkání. 
 

Na jaře a podzim rada žen doplnila sčítací komisi na hře Plamen, kde vypomáhá každou sezónu. 

 
V říjnu jsme jako rada žen dostaly pozvání od odborné rady žen z OSH Strakonice na setkání, kde jsme poznaly 

členky z  jejich řad a ukázaly nám krásy strakonického okresu. 

 
Na podzim, přesněji 9.listopadu, plánujeme další setkání žen ze sborů v okrese Písek opět v 

Hrejkovicích a věříme, že i tato akce bude minimálně tak úspěšná jako setkání na jaře. 

 

Tímto bychom chtěly poděkovat všem sestrám hasičkám za jejich obětavou práci a popřát jim hodně 

úspěchů v pracovním, osobním i hasičském životě. 
 

Kateřina Kozáková 

Vedoucí  OR žen   
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  Fungování občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku 

Předpis, který je pro budoucí fungování stávajících občanských sdružení tak klíčový, je  

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“ – nový občanský zákoník), který by měl 

 nabýt účinnosti (tj. měli by se podle jeho ustanovení všichni řídit) dne 1.1.2014. 
 Pozornost, kterou si v  souvislosti s občanskými sdruženími vysloužil, má základ  v následujících  

 ustanoveních : 

-- zrušující ustanovení §3080 bod 154., kterým se zrušuje zákon č, 83/1990 Sb. o sdružování občanů  
 (na jehož základě stávající občanská sdružení existují) 

a  

-- přechodné ustanovení § 3045 odst. 1, jenž stanoví, že účinností NOZ  se sdružení podle zákona  
 o sdružování občanů považují za spolky ve smyslu NOZ (dále jen „Spolky“). 

 

 Z těchto dvou  krátkých ustanovení vyplývá „zemětřesení“ pro stávající občanská sdružení,  neboť se 
 od samého základu změní právní důvod jejich existence. Jak ze shora uvedeného vyplývá po účinnosti 

 NOZ (od 1.1.2014) budou tyto subjekty existovat na základě tohoto kodexu a nikoliv na základě  

zvláštního  zákona, a zároveň se změní jejich právní forma – nadále to nebudou občanská sdružení,  

ale Spolky. 

 
 V rámci NOZ nalezneme právní úpravu Spolků především ve zvláštních ustanoveních pro Spolky 

 § 214 - § 302. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že úprava v nich obsažená se vztahuje výhradně na Spolky. 

 Na Spolky se totiž vztahují rovněž další ustanovení, a to obecná ustanovení o právnických osobách a 
 obecná ustanovení o korporacích. 

 Z těchto obecných ustanovení je pro Spolky závazné vše, co není ve zvláštních  ustanoveních upraveno jinak. 

 Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u ministerstva vnitra, se tedy považuje 

 od  účinnosti NOZ za Spolek (/viz. Ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ) je povinno přizpůsobit své stanovy   
 ustanovením NOZ do tří let od účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2017). 

Vyplývá z toho, že stávající občanská sdružení nepozbývají  účinnost NOZ svou právní subjektivitu, 

ale tato jim zůstává a je dále označována termínem „právní osobnost“. 

 
 Neplatí to ale automaticky i pro organizační jednotky s právní subjektivitou (od účinnosti NOU nazývané 

„pobočné spolky“ – ty musí (hlavní)  Spolek nechat do rejstříku zapsat, a to do 3 let od účinnosti NOZ (viz.  

Ustanovení § 3045 odst. 2) jinak jejich právní osobnost 1.1.2017 zaniká. 
 

SH ČMS má své Stanovy funkční a bude NOZ implementovat do těchto Stanov na V. sjezdu  

SH ČMS v červenci 2015. V případě, že po účinnosti NOZ se zjistí ve stanovách neplatná (neaplikovatelná, 

nevymahatelná) ustanovení budeme postupovat v těchto ustanoveních dle NOZ. 

K názvu Spolku 

Stávající spolky mají pro změnu názvu stanovenou lhůtu do 2 let  od účinnosti NOZ – tj. do 1.1.2016. 

Z tohoto pravidla je stanovena výjimka pro spolky, jejichž název odporuje ustanovením NOZ, ale které 
 své označení užívají již dlouho, je pro ně příznačné a nehrozí zaměnitelnost nebo klamavost takového 

 názvu. 

SH ČM a jeho organizační jednotky užívají své označení dlouho, je pro ně příznačné a proto se  

název měnit nebude. 

 

Zpracoval:  Ing. Jan Aulický 
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