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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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Úvodní slovo starosty SH ČMS Písek
Zpráva sekretariátu od 1. 1 do 31. 10. 2015, hlavní zaměření činnosti
SH ČMS na rok 2016 v podmínkách okresu Písek.
Metodický pokyn k zajištění výročních valných hromad u SDH
a metodický pokyn k vyplnění formuláře hlášení o činnosti SDH
Plán práce VV OSH Písek na rok 2016
Zpráva okresní a revizní rady
Informace HZS Jčk územního odboru Písek vč. Přehledu požárnosti
od 1.1.2015 do 30.10.2015 na okrese Písek
Zpráva o činnosti odborné rady vnitroorganizační při OSH ČMS Písek
Zpráva o činnosti odborné rady prevence včetně výsledkových
listin soutěže “PO očima dětí 2015”
Zpráva o činnosti sekce historie při OSH ČMS Písek
Zpráva o činnosti odborné rady mládeže a dorostu včetně
výsledkových listin
Zpráva o činnosti odborné rady žen
Zpráva o činnosti odborné rady velitelů

stavby, rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a domácnosti.
UPOZORNĚNÍ :
V Písku je otevřeno nové kontaktní místo:
Burketova 52, kancelář v areálu Lesnických škol Písek.

Zpracováno v měsíci říjnu 2015
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Zpráva sekretariátu Sdružení hasičů ČMS okresu Písek za rok 2015
Úvodní slovo starosty
Vážené sestry a bratři hasiči!
Od březnového Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Písek v Podolí kde
jsem byl zvolen starostou uplynulo,a to velmi rychle,8 měsíců.Za tuto dobu proběhly
okresní postupové a pohárové soutěže Mladých hasičů i dospělých, vyhodnocení hry Požární
ochrana očima dětí a různé další akce při kterých jsme měli možnost osobního setkání.Všechny
tyto činnosti mě naplnily radostí i hrdostí z toho, že hasiči našeho okresu jsou odborně i morálně
na vysoké úrovni, že jsme parta lidí, která kolem sebe šíří signál pro veřejnost,samosprávu i státní
správu o tom, že mimo represe a prevence zvládáme také požární sport,jsme nositeli
kulturních,historických i společenských tradic a pravá ruka starostů měst i obcí. Proto mi dovolte
abych Vám,aktivním hasičům i starším funkcionářům,Mladým hasičům i příznivcům našeho
Sdružení upřímně poděkoval za toto všechno a popřál nám všem aby se naše činnost v
nastávajících letech řídila myšlenkou upevnění hasičské vzájemnosti, v duchu stále aktuálního
hesla našich předchůdců"Sobě ke cti,bližnímu ku pomoci a vlasti ku slávě".
Vážené sestry a bratři hasiči,
tento ZPRAVODAJ by měl sloužit k posouzení naší činnosti za uplynulé období a také jako
takový "manuál" pro Vaší další práci,zejména v současné době,kdy začnou probíhat Výroční valné
hromady Sborů které budou, předpokládám za účasti starostů Vašich měst a obcí i dalších
hostů,bilancovat,hodnotit,plánovat,připravovat a schvalovat Plány činnosti i další dokumenty pro
příští kalendářní rok 2016.Pokud si přečtete jednotlivé zprávy uvedené ve ZPRAVODAJI a
seznámíte s nimi členy Vašeho Sboru,dovíte se o práci odborných rad a funkcionářů našeho OSH
více.Uvedený výčet činností okresních orgánů je však pouze tím základním ze širokého rozsahu
práce,který je nutno ve spolupráci s ostatními okresními nebo krajskými organizacemi
zajišťovat.Vážíme si dobré spolupráce s těmito orgány a organizacemi,zejména pak s HZS Jčk ÚO
Písek,Městským úřadem Písek a Milevsko,Krajským úřadem Jčk,Krajským sdružením hasičů
ČMS Jčk,obcemi a dalšími V současné době připravujeme setkání Zasloužilých funkcionářů
okresu Písek,ale zejména naplňování Plánu činnosti SH ČMS na roky 2015-2020 v podmínkách
našeho okresu.Pokud se naplní příslib řešení našich současných i dlouhodobých problémů,které
zaznělo z úst vládních představitelů letos v červenci na našem V.Sjezdu v Pardubicích,tak by nám
to usnadnilo naší práci pro příští léta.
V brzké době nás všechny,jak SDH tak i Okrsky čeká velice náročná přeregistrace,kterou musíme
ať chceme či ne zvládnout! Již jsme se o tom zmiňovali na webu OSH Písek.Chtěl bych proto
požádat všechny starosty SDH i Okrsků o maximální pozornost při řešení této záležitosti.Jakmile
obdržíme požadavek z Prahy,tak musíme do měsíce přeregistrovat celý okres!
Závěrem mého úvodního vystoupení mi dovolte ještě jednou Vám všem poděkovat,věřím že
společnými silami se nám podaří plnit vše co je potřeba.Přeji Vám i Vašim blízkým mnoho
štěstí,zdraví,spokojenosti a úspěchů v práci i osobním životě po celý rok 2016 a těším se na další
hasičskou spolupráci.

Ing. Jiří Heinrich
starosta OSH Písek

Sekretariát OSH ČMS v Písku z pověření Výkonného výboru Sdružení hasičů ČMS okresu Písek
Vám tímto předkládá zprávu o plnění úkolů a činnosti sekretariátu za uplynulé období a výhled na
prvé pololetí roku 2016. Zpráva sekretariátu bude pouze informativní, neboť převážná část bude
v tomto ZPRAVODAJI věnována přípravě Výročních valných hromad Sborů, aktivům okrsku a
Shromáždění představitelů Sborů.
Statistické údaje :
Členská základna – počet členů k 15.10.2015
Počet SDH v okrese
:
151
Mladí hasiči – přípravka(3- 6 let)
:
125
Mladí hasiči vč.dorostu - do 18. let
: 780
Hasiči
- muži
: 4.879 členů
Hasiči
- ženy
: 1.592 členek
Celkem
: 6.471 členů
Výkonný výbor OSH ČMS Písek :
Počet členů VV do 21. 3. 2015
:
17
Počet členů VV stávající
:
13
Počet členů KaRR
3
Počet zasedání k 31.10.2015
:
7
Z toho :společné zasedání se starosty okrsků
:
1
Účast na zasedáních VV OSH ČMS
:
90 – 95 %
Shromáždění delegátů Sborů okresu
:
1 shromáždění (21.3.2015)
Účast - z pozvaných 178 osob
:
127 delegátů Sboru
Textová část :

Výkonný výbor OSH ČMS Písek :
Výkonný výbor OSH ČMS v Písku (dále jen VV) se scházel pravidelně Jednání byla
rozšířena o členy Kontrolní a revizní rady při OSH ČMS v Písku (dále jen KRR). Program
jednotlivých zasedání je v souladu se schváleným Plánem práce VV a KRR. Největší
pozornost je zaměřena do oblasti plnění závěrů sjezdů našeho Sdružení a
do vnitrosvazové činnosti.

Shromáždění delegátů Sborů okresu Písek :
Shromáždění delegátů Sborů okresu Písek se uskutečnilo dne 21. 3. 2015 v Podolí I.
za výše uvedené účasti delegátů Sborů. Shromáždění se zúčastnila řada hostů .
Shromáždění delegátů Sborů objektivně zhodnotilo činnost celého našeho okresního
Sdružení za uplynulé období a v přijatém Usnesení vytýčilo úkoly na příští období a je
podkladem pro další zkvalitnění práce našeho okresního sdružení hasičů ČMS Písek.
Úkoly na příští období :
Výkonný výbor na svém zasedání dne 29.9.20105 projednal harmonogram plnění
stanovených úkolů, který Vám předkládáme a žádáme všechny Sbory dobrovolných
hasičů o jeho splnění.
Jedná se o následující úkoly :

provedení Výročních valných hromad SDH

nahlášení termínu konání VVH ,hodiny a místa konání

zaslání vyplněného Hlášení o činnosti SDH za rok 20105

termín do 31.. 1. 2016
min. 14 dní předem
do 31. 1. 2016!!!
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upřesnění členské základny (sjetiny)
úhrada členských příspěvků na rok 2016
Provedení Výročních aktivů okrsků vč. zaslání Zápisu

do 31. 1. 2016
do 29. 2. 2016
do 29. 2. 2016

Vyplněné Hlášení o činnosti SDH za rok 2015 je nutno předat na OSH ČMS Písek v termínu
do 31. 1. 2016 i když VVH proběhnou v pozdějším termínu !!!!!!!

Konání Výročních valných hromad SDH a doporučený program :
Termín Výročních valných hromad SDH byl stanoven v termínu do 31.1.2016
s tím, aby byl dán dostatečný prostor pro zpracování Hlášení o činnosti SDH za
rok 2015.Veškeré materiály na přípravu i vlastní provedení Výročních valných
hromad Sborů dobrovolných hasičů budou předány při konání aktivů v týdnu od
9-13.11.2015.

Volba delegátů SDH na Shromáždění představitelů v rámci okresu Písek :
1 delegát Sboru - z každého Sboru dobrovolných hasič (starosta nebo jiný
funkcionář). Pokud je v SDH evidováno více jak 10 žen- volí se další delegát
Sboru a to 1 žena.
Výroční valné hromady SDH nejsou v letošním roce volební pro všechny
organizační složky našeho Sdružení . VV OSH ČMS v Písku žádá výbory
jednotlivých SDH v okrese, aby datum, hodinu a místo konání VVH SDH
nahlásili v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) na Okresní sdružení
hasičů ČMS Písek telefonicky nebo písemně (tel. 382212902,
mobil 792 304 206).


Zajištění výročních aktivů okrsků :
Termín konání volebních Výročního aktivu okrsku včetně předání zápisu o
konání (není na toto tiskopis) do 29. 2. 2016.
Termín nahlášení termínu konání min. 14 dní předem.



Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek :
Termín konání Shromáždění představitelů Sborů okresu - předpoklad
březen 2016.



Odvod členských příspěvků:
Výše členských příspěvků na rok 2016 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 Sdružení. Termín
odvodu členských příspěvků je maximálně do 29. 2. 2016.
Neodvedením členských příspěvků ve stanoveném termínu zaniká pojištění členů
SDH při úrazech, vzniklých na jakékoliv hasičské akci.
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Kde a jakým způsobem lze členské příspěvky uhradit.


v hotovosti :
v kanceláři OSH ČMS v Písku, Sedláčkova ul. 472/6, Písek v kanceláři SDH
Milevsko, kpt. Nálepky (objekt HZS Milevsko) a to vždy 2. úterý v měsíci
(leden-únor 2016) ;



poštovní poukázkou : na adresu Sdružení hasičů ČMS okresu Písek,
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek ( na zadní stranu u zprávy pro příjemce nutno
uvést počet hasičů mladých a počet činných za které byly členské příspěvky
zaplaceny)



převodem na účet OSH ČMS Písek : bank. spojení Poštovní spořitelna Písek
číslo účtu 219142919/0300 , var.symbol :číslo organizace



Členská základna – upřesnění :
Sjetinu členské základny je nutno řádně zkontrolovat a u vyznačených údajů
provést její doplnění nebo opravu. Zkontrolovanou sjetinu je nutno vrátit na
OSH ČMS Písek a po opravě údajů Vám předáme sjetinu členské základny
novou, upravenou na skutečný stav. Termín odevzdání upravené sjetiny na
OSH do 31. 1. 2016.



Návrhy na vyznamenání – informace :
U návrhů na vyznamenání našich členů je nutno dodržovat Statut pro
udělování vyznamenání a termín podávání návrhů. U udělování
vyznamenání, mimo udělování věrnostních stužek, je nutno dodržovat veškeré
zásady Statutu t.z.návrh musí být zpracován na předepsaném formuláři,
vyplněny všechny údaje včetně odůvodnění návrhu a dodrženo min. 5-ti leté
období mezi jednotlivými návrhy. Návrh musí být potvrzen razítkem, podpisem
funkcionáře a dnem projednání ve výboru SDH,případně okrsku. Návrhy se
odevzdávají na OSH ČMS Písek v termínu do 31.1. běžného roku
a 30. 6. běžného roku. Při udělení věrnostních stužek stačí jmenný seznam
členů, kteří mají na věrnostní stužku nárok. Veškerá vyznamenání , diplomy a
stužky jsou hasičských zbožím a prodávají se za nákupní ceny.



Závěr zprávy :






Závěrem zprávy sekretariátu je nutno upozornit na stále se vyskytující
negativní jevy, které narušují a ztěžují práci sekretariátu.
Jedná se zejména o :
pozdní odevzdávání Hlášení o činnosti SDH za uplynulý rok;
pozdní úhrada členských příspěvků;
pozdní nahlášení (nebo nenahlášení) termínu, místa konání a hodiny VVH
a okrsku;
pozdní odevzdání opravených sjetin členské základny;
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pozdní nebo na poslední chvíli podávání návrhů na svazová vyznamenání
pro členy ;
pozdní nahlášení nebo neohlášení pořádaných soutěží (pohárových nebo
okrskových) vč. předání výsledkové listiny z těchto soutěží (okrádáme se o
svojí práci).
Pracovní doba OSH ČMS Písek – kontaktní adresy :
Pracovní doba – kancelář OSH ČMS Písek, Sedláčkova 472/6 :
Pondělí
:
08,00 - 16,00 hodin
Úterý
:
08,00 - 13,00 hodin
Středa
:
08,00 - 16,00 hodin
Čtvrtek
:
08,00 - 13,00hodin
Pátek
:
08,00 - 13,00 hodin
Pracovní doba – kancelář SDH Milevsko, kpt. Nálepky (objekt HZS Milevsko) :
Leden-únor 2016 – každé druhé úterý v měsíci : 10,30 – 14,30 hodin
Upozornění : v případě potřeby je možno si telefonicky domluvit schůzku i mimo
vyznačené hodiny .
Kontaktní adresy : Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska – okres Písek
Sedláčkova 472/6
397 01 Písek

Telefon – FAX : kancelář 382212902(+ záznamník) email : oshcmspisek@volny.cz
Ing.Jiří Heinrich – mobil 792 304 206
Bankovní spojení OSH ČMS Písek : Poštovní spořitelna č.ú. 219142919/0300
IČO 63863227
DIČ CZ63863227
Ing.Jiří Heinrich
Eva Němcová
Sekretariát OSH ČM Písek
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Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 v podmínkách okresu Písek
Při zabezpečování plnění závěrů přijatých V.sjezdem SH ČMS se v podmínkách našeho okresu
v roce 2016 po V.sjezdu SH ČMS 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 V. Sjezdu
SH ČMS a stavu realizace programu činnosti SH ČMS.
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. Proškolení 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 a seniory, 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;
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Metodický pokyn k zajištění Výročních valných hromad u SDH
Výroční valné hromady se uskuteční v období listopad 2015 až leden 2016 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 :
Organizační zajištění řádných valných hromad SDH včetně delegování zástupců
OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné
kompetenci příslušných výkonných výborů OSH
Výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2015“
byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby
„Hlášení o činnosti OSH za rok 2015“ byla předána kanceláři SH ČMS
nejpozději do 28. února 2016.
b)

Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné projednat:
- zpráva o činnosti SDH za rok 2015
- zaměření činnosti SDH na rok 2016
- informace z jednání V. sjezdu SH ČMS a o přijatých závěrech a o usnesení
z tohoto jednání
- informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2015
- projednání V. sjezdem schváleného „Programu činnosti SH ČMS do roku 2020“
a jeho rozpracování do podmínek SDH v místě konání řádné valné hromady
- „Prohlášení Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ze
dne 24.10.2015“

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 2015;
 Projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti SH
ČMS do roku 2015“;
 Projednání 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
2015.

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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Vysvětlení k vyplnění sporných kolonek v tiskopisu Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
pro rok 2015.
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
údržba výstroje a výzbroje
pomoc obci
údržba vodních zdrojů

akcí
2
2
2

členů
7
13
9

Hodin
6
5
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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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRES P Í S E K
Plán práce Výkonného výboru OSH ČMS Písek na rok 2016
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 V. 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 - 26. ledna 2016 :
1. Zajištění akcí na I. čtvrtletí roku 2016;
2. Zaměření činnosti sekretariátu OSH ČMS Písek na rok 2016;
3. Kontrolní činnost včetně zprávy o provedené inventarizaci prostředků,které jsou v
majetku
nebo užívání OSH ČMS Písek k 31.12.2015 a její výsledky za rok 2015;
Výkonný výbor – 23. února 2016 :
1. Informace o výsledku hospodaření OSH ČMS Písek za rok 2015;
2. Upravený návrh rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2016;
3. Informace o konání VVH SDH a Výročních aktivů okrsků;
4. Příprava Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů v měsíci březnu 2016.
Výkonný výbor – 8. března případně 15.března 2016 :
1. Shromáždění představitelů sborů okresu Písek(samostatný program)
Výkonný výbor – 26. dubna 2016 :
1. Projednání závěrů Shromáždění představitelů sborů okresu Písek a zajištění úkolu,
vyplývajících z usnesení Shromáždění představitelů sborů;
2. Stav zabezpečení soutěží v roce 2016 včetně krajských kol;
3. Zhodnocení odborné přípravy vedoucích kolektivů mládeže a dorostu ;
4. Příprava akcí na II. čtvrtletí roku 2016;
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 2016;
8. Informace o přípravě okresního kola v PS;
9. Zhodnocení okresního kola soutěže “PO očima dětí 2016” a příprava okresního
vyhodnocení
této soutěže.
Výkonný výbor – 31.května 2016 :
1. Vyhodnocení okresního kola hry “PLAMEN 2016”
2. Informace o probíhajících okrskových kolech soutěže v požárním sportu;
3. Stav členské základny.

Výkonný výbor - rozšířený – 28. června 2016 :
1. Průběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS za uplynulé období roku 2016;
2. Vyhodnocení okresní soutěže v požárním sportu
3. Průběžné hodnocení jednotlivých soutěží včetně krajského kola;
4. Informace jednotlivých vedoucích OR o činnosti za uplynulé období.
Výkonný výbor – 20. září 2016 :
1. Výsledky hospodaření OSH ČMS Písek za I.pololetí roku 2016;
2. Návrh Plánu práce VV OSH ČMS Písek a jednotlivých OR na rok 2017;
3. Projednání návrhu jednotlivých akcí do konce roku 2016;
4. Kontrola plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu Písek a plnění
Programu činnosti SH ČMS na období let 2015 až 2020 v podmínkách našeho okresu;
5. Jmenování členů inventarizační komise a likvidační komise.
Výkonný výbor – 25.října 2016 :
1. Projednání návrhu rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2017;
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 - 29.listopadu 2016 :
1. Předložení návrhu Plánu práce VV OSH ČMS Písek na rok 2017;
2. Projednání činnosti jednotlivých odborných rad;
3. Vyhodnocení soutěží v roce 2016 a příprava na rok 2017;
4. Kontrolní činnost v roce 2016.
Výkonný výbor – 20. prosince 2016 ( předpokládaný termín):
1. Zajištění inventarizace věcných prostředků a majetku ve správě OSH ČMS Písek
ke dni 31.12.2016 - činnost inventarizační komise;
2. Předběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS Písek za rok 2016;
3. Příprava Výročních aktivů jednotlivých odborných rad při OSH ČMS Písek;
4. Příprava Výročních aktivů okrsků v rámci okresu Písek.
Plán práce byl projednán na zasedání VV OSH ČMS v Písku dne 27. 10. 2015
Stanovené termíny konání zasedání VV OSH ČMS Písek mohou být operativně
změněny.
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Zpráva kontrolní a revizní rady

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Písek, Vrcovická 2223, 397 01 Písek

Vážení přátelé – hasiči.
Jak jistě víte rok 2015 byl mimo jiné i rokem voleb do všech stupňů našeho sdružení. 21. Března
se v Podolí konaly volby i nového výkonného výboru, včetně nového složení kontrolní a revizní
rady pro náš písecký okres. Naše rada pro toto období pracuje ve složení:
Předseda:
členové:

Jaroslav Kubec,
SDH Květuš
Ladislav Jakimjuk, SDH Milevsko
František Mácha SDH Hrazánky

Činnost této rady je zaměřena opět především na kontrolu účetních dokladů Okresního sdružení a
účelnost vynakládání finančních prostředků. V neposlední řadě naším úkolem je řešit případné
problémy či nedostatky se kterými se na nás v rámci naší činnosti může kdoko-li obrátit.
Jelikož každým rokem se v této zprávě zmiňuji o průběžném hospodaření sdružení, učiním tak i
letos. Do roku 2015 vstupovalo naše sdružení s finančními prostředky ve výši 576.232,00 Kč.
Veškeré příjmy do konce měsíce září činily 1 043 466,00 Kč. Výdaje k tomuto samému datu byly
974 192,00 Kč. Znamená to, že k 1.říjnu tohoto roku má sdružení k dispozici 645 510,00 Kč.
Určitě do brzké budoucnosti bude nutné se zabývat mimo jiné i tím, abychom měli na okresní
soutěž svoje překážky, svůj stroj, aby prostě podmínky pro všechna družstva, která postoupí
z jednotlivých okrsků, byly stejné. Určitě je zda dobrá myšlenka zlepšit činnost okrsků a tyto
okrsky i finančně podpořit. To vše bude stát peníze a ty peníze bude nutno někde sehnat.
Bohužel do budoucna se neobejdeme ani bez zvýšení odvodů z členských příspěvků.
Rád bych se zde zmínil ještě o jedné věci, která se zde opět rozjíždí. I v tomto období byli
jednotlivých okrskům přiděleni z řad členů OVV patronáti. Je to určitě dobře a do budoucna by
to mělo přinést svoje positiva. Ale to pouze v případě, že budou chtít obě strany spolupracovat. Je
potřebné, aby se tato spolupráce brala opravdu zodpovědně.
Vážení přítomní,
dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení poděkoval všem aktivním hasičům za jejich letošní
práci, členům zásahových jednotek za obětavost při likvidaci letošních požárů, kterých bylo díky
letošnímu horkému a suchému létu mnohem více než jiná léta, aby zde popřál vám i vašim
rodinám hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Nu a jelikož se blíží vánoce, tak i spokojené tyto nejhezčí svátky v roce.
Děkuji za pozornost.

Jaroslav Kubec
předseda KaRR

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 ( 1.1.2015 – 30.9.2015) byly povolány jednotky SDH na okrese Písek
celkem ke 755 událostem z čehož byl 144 x požár, 83 x dopravní nehoda, 497 x technická pomoc
a 31 x planý poplach. Kvůli letošním letním a teplotně nadprůměrným dnům došlo celkově
k nárůstu výjezdů.
Odborná příprava
Základní odborná příprava ( ZOP ) pro velitele JPO II, III, V - byla opět organizována
dle nového SIÁŘE č.3 ze dne 27.1.2014. Tento SIAŘ ( sbírka interních aktů řízení ) mění
komplexně odbornou přípravu k získání způsobilosti ZOP – základní odborná příprava a odbornou
přípravu k prodloužení způsobilosti COP – cyklická odborná příprava.
Školení pro velitele proběhlo ve dnech 25.3. - 28.3.2015, pro strojníky 18.3.- 21.3.2015.
Cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JPO II, III, V, ( COP ) zatím v letošním
roce neproběhla. Začínat bychom měli 23.10. veliteli JPO II, III a poté v listopadu veliteli JPO V a
strojníky JPO II, III a V.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ZOP strojník

25

44

38

40

30

39

ZOP velitel

48

26

19

24

17

21

Školení OO

38z JPO V

ne

24z JPOV

20zJPOV

ne

ne

COP velitel

17

39

36

33

24

bude

COP strojník

66

37

24

30

ne

bude

Na HZS Jčk ÚO Písek bylo zorganizováno 27.3 – 28.3.2015 školení Technik ochrany
obyvatelstva, zůčastnilo se 26 hasičů. Školení nositelů dýchací techniky 29.5.2015, se zúčastnilo
21 hasičů z jednotek SDH, které vlastní dýchací techniku. Z 21 hasičů byli 3 noví z jednotky JPO
II Protivín. Školení bylo zaměřeno hlavně pro nové nositele DT. Poté si jednotky už sami
domlouvaly účast protiplynového výcviku na polygonu v Českých Budějovicích a Příbrami.
Upozornění – žádám starosty, velitele a jednatele sborů, převážně jednotek kategorie JPO V, aby
na moji e-mailovou adresu vladimir.viktora@jck.izscr.cz zaslali upřesnění zásahových jednotek,
jméno, příjmení, funkce v jednotce, nemusí být rodné číslo, ale datum narození ano, o, protože
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UDÁLOSTI V OKRESE PÍSEK od 1.1.2015 do 30.9.2015
v jednotkách se potkávají ,,děda, syn i vnuk“, důležité je číslo telefonu. V letošním roce jsem
rozesílal e-mail po ,, VŠECH “ obcích ohledně zaslání tohoto složení zásahové jednotky té dané
obce. Někdo zaslal, ale dost obcí toto ignorovalo. Poté se stává to, že OPIS ( operační středisko )
nemůže tzv. zvednout - povolat jednotku k zásahu v té dané obci. Pokud budete posílat e-mail,
zašlete mi i číslo popisné Vaší hasičské zbrojnice v obci. ( stačí i zavolat 724178958 ). Tyto data
zadávám do programu IKIS. 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.
Opakování je matka moudrosti, tudíž nezapomínejte v začínajícím topném období na
Vaše topidla a komíny.
Chtěl bych Vás chtěl především upozornit na účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv s účinností od
1.1.2011. Toto nařízení vlády nahrazuje již zrušenou vyhlášku č. 111 z roku 1981 o čištění
komínů.
Závěrem
Závěrem mé krátké zprávy bych chtěl poděkovat představitelům Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska v Písku v čele se starostou ing. Jiřím Heinrichem za velmi dobrou
spolupráci a pomoc při plnění společných úkolů.
A pochopitelně také bych chtěl poděkovat Vám všem - za Vaši celoroční obětavou práci
na úseku požární ochrany a přeji Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví, hodně pohody a chuti
do nové práce.
Za pracoviště IZS a služeb 9.10.2015 mjr. Mgr. Vladimír Viktora

Počet požárů celkem
Přímá škoda v Kč

144
16.546.500

Počet požárů se škodou do 10.000 Kč

96

Počet požárů se škodou 10.000 – 250.000 Kč

36

Počet požárů se škodou 250.100 – 1.000.000 Kč

7

Počet požárů se škodou 1.000.100 – 10.000.000,- Kč

5

Počet požárů se škodou nad 10.000.000,- Kč

0

Počet usmrcených osob u požárů celkem

0

Počet zraněných osob u požárů celkem

6

Počet zachráněných osob celkem

0

Počet evakuovaných osob celkem

17

Uchráněné hodnoty v Kč

25.076.000

Ostatních událostí

633

Celkem událostí

777

Zpracoval : nprap. František Kovář
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ZPRÁVA
ODBORNÉ VNITROORGANIZAČNÍ

Seznam starostů okrsků OSH Písek - 2015

okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Bratři a sestry hasiči.
Odborná rada vnitro organizační je pomocným orgánem při zajišťování úkolů sekretariátu a
prakticky celého okresního sdružení hasičů.
OR pracuje ve složení:
Josef Kloboučník, Václav Řehoř, Miloslav Uhlík,
Ve své práci se řídí zpracovaným plánem, který vychází z úkolů stanovených ústřední odbornou
radou vnitro organizační 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 na pomoc při organizaci výročí Sborů dobrovolných hasičů apod..
Odborná rada vnitro organizační se schází dle potřeby k řešení vzniklých problémů, nebo
při nutnosti zajištění stanovených akcí, které pořádá okresní sdružení hasičů Písek.
V návrhu Plánu činnosti OR na rok 2015 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 bylo nutné řešit. Tyto úkoly
budou prioritou i do dalších let.
Tento a příští rok je nejdůležitějším úkolem pro SDH a okrsky, včas na výzvu OSH Písek,
dodat řádně vyplněné podklady pro zápis do spolkového rejstříku. Postupně se dodávají
dokumenty a registrují SDH a okrsky jednotlivých okresů ČR.
Věřím ve Vaši uvážlivost a zodpovědný přístup, za což Vám předem děkuji.
Závěrem mě dovolte poděkovat, všem funkcionářům, hasičkám, hasičům za vykonanou práci
ve prospěch dobrovolných hasičských sborů. Přeji Vám všem i Vašim blízkým mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2016 a těším se na spolupráci v dalších letech.

p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OKRSEK
Písek
Čížová
Ostrovec
Pamětice
Třebkov
Mirotice
Kestřany
Dobev
Protivín
Kluky
Králova Lhota
Kovářov
Kostelec n. Vltavou
Milevsko
Sepekov
Chyšky
Přeštěnice
Branice
Bernartice
Jickovice
Podolí I.
Záhoří
Hněvanice
Čimelice
Žďár

26 Mirovice

Jméno a příjmení
Pavel Jelínek
Vladimír Huptych
Ing. Roman Keclík
Jiří Bláha
Michal Slabý
Hynek Růžička
Miloslav Uhlík
Josef Charvát
Václav Šupitar
Jan Košatka
Václav Hácha
Josef Grůber
Petr Kříž
Jaroslav Hejna
Jaroslav Lukeš
Jaroslav Kubec
Martin Kos
Václav Jalovecký
Zdeněk Patcelt
František Dráb
Ladislav Novotný
Radomil Nejezchleba
Jiří Kubíček
Jan Beneš
Petr Váňa

telefon
731 140 407
724 181 333
721 979 786
606 709 299
777 169 209
737 485 442
602 256 125
721 050 797
724 690 830
724 190 329
382 275 136
725 027 922
606 439 426
604 453 354
731 361 315
606 465 522
736 612 362
776 024 758
724 096 678
724 524 525
606 829 169
777 232 593
737 232 242
733 650 753
608 262 686

mail
skrblis@seznam.cz
starosta.vraz@volny.cz

Josef Hurtala

604 812 576

josef.hurtala@seznam.cz

Josef Kloboučník
předseda OR vnitro organizační, náměstek OSH

blaha.jiri@emai.cz

miloslavuhlikst@post.cz
supitv1@seznam.cz

grubr.p@seznam.cz
petr.kriz79@seznam.cz
jaroslav.lukes1@seznam.cz
kubec77@seznam.cz

zdenek.patcelt18@seznam.cz
drabfranta@email.cz
obec.jetetice@tiskali.cz
sdhnovosedly@email.cz
jik.mak@seznam.cz
ho.benes@seznam.cz
autoservisvana@seznam.cz

předávání zúčastnil br. Jiří Novák, br. Ladislav Jakimjuk, za HZS velitel stanice
Milevsko Bc. Lukáš Kamenský.
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Zpráva o činnosti odborné rady prevence při OSH ČMS v Písku za rok 2015.
Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností odborné rady prevence
(dále ORP) při Sdružení hasičů ČMS – okres Písek dále jen (OSH ČMS Písek) za rok
2015.Po Shromáždění delegátů SDH v březnu letošního roku bylo schváleno nové
složení OR prevence,která pracuje v tomto složení:
Br. Jiří Novák, vedoucí ORP
- SDH Písek
Br. Václav Jalovecký
- SDH Stehlovice
Br. Stanislav Dlesk
- SDH Protivín
Br. Mgr. Josef Vachta
- SDH Chyšky
Br. Jan Řehoř
- SDH Čimelice
Úsek práce ORP při OSH ČMS Písek :
ORP se sešla do dnešního dne dvakrát. Na prvním zasedání byl projednán Plán
práce ORP na rok 2015. Na druhém zasedání 23.4.2015 bylo provedeno vyhodnocení
okresního kola výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí 2015“.Vyhodnocovací komise
pracovala ve složení Jiří Novák,Mgr. Josef Vachta, Stanislav Dlesk a Jan Řehoř.
Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2015“ – v rámci okresu :
Počet odevzdaných prací celkem
: 549
Počet zúčastněných škol celkem
: 23
Mateřských
: 10
Základních
: 12
Středních
: 1
Počet zúčastněných SDH celkem
: 13
Výsledková listina je uvedena v samostatné části přílohy této zprávy. Vítězové
jednotlivých kategorií byli odměněni věcnou cenou, diplomem a malým občerstvením. Na
věcných cenách se podílel i Hasičský záchranný sbor Jčk, územní odbor Písek, který byl
spolupořadatelem okresního kola této soutěže. Poděkování také zaslouží odbor školství
Městského úřadu Písek a Milevsko za pomoc při vyhlašování této soutěže a týdeníky
Písecké postřehy, Milevské noviny a regionální Písecký deník za uveřejnění výsledků
této soutěže.
Vyhodnocení žáků bylo provedeno ve dvou termínech :



16. června 2015 v restauraci „OLYMPIE Písek“ předali ocenění
br. ing.Jiří Heinrich, plk. ing. Luboš Broulim a br. Jiří Novák..
Dne 17. června 2015 v Milevsku (restaurace Stodola)za účasti členů VV OSH
ČMS Písek v čele se starostou OSH ČMS Písek br. ing. Jiří Heinrichem.Dále se

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 bezplatně pronajaté prostory zaslouží obě výše jmenované restaurace.
VYHODNOCENÍ PO OČIMA DĚTÍ – 2015 – okresní kolo
Vyhodnocení Literárních prací
Kategorie
Umístění
Jméno a příjmení
L1
1
Václav Plundrich
L1
2
Barbora Čapková
L1
3
Johana Šašková
L2
1
Kateřina Malkusová
L2
2
Tomáš Koudelka
L2
3
Nikola Procházková
L3
1
Dominik Dubský
L3
2
Tomáš Zdeněk
L3
3
Pavla Toušková
Vyhodnocení Digitální technologií
DT1
1
Vojtěch Štván
DT1
2
Miroslav Dvořák
Vyhodnocení Výtvarných prací
M1
1
Kamila Střízková
M1
2
Jindřich Novák
M1
3
Rozálie Homolová
M2
1
František Vaněček
M2
2
Natálie Prášková
M2
3
Josef Mošovský
ZŠ 1
1
Radana Šašková
ZŠ 1
2
Marek Říha
ZŠ 1
3
Vít Novák
ZŠ 2
1
Nikola Krajčová
ZŠ 2
2
Diana Kotalíková
ZŠ 2
3
Nela Jedličková
ZŠ 3
1
Barča Jansová
ZŠ 3
2
Barbora Hanáková
ZŠ 3
3
Lenka Hesová
ZŠ 4
1
Gabriela Benitez
ZŠ 4
2
Ellen Krivoňáková
ZŠ 4
3
Štěpán Štědronský

Název školy, SDH
SDH Milenovice
ZŠ Chyšky
SDH Milenovice
SDH Milenovice
ZŠ Chyšky
ZŠ M.Alše, Mirotice
ZŠ Chyšky
ZŠ Chyšky
SDH Milenovice
ZŠ Chyšky
SDH Dobrošov

6.MŠ Strakonická,Písek
SDH Květuš
9.MŠ Písek
ZŠ a MŠ Čimelice
MŠ Chyšky
MŠ „SLUNÍČKO“ Milevsko
SDH Milenovice
ZŠ Chyšky
ZŠ Chyšky
SDH Milevsko
1.ZŠ T.G.Masaryka,Milevsko
1.ZŠ T.G.Masaryka,Milevsko
ZŠ Protivín
ZŠ Jana Husa Písek
ZŠ Jana Husa Písek
Gymnázium Písek
Gymnázium Písek
ZŠ M.Alše, Mirotice

K1

1

Lucie Kašparová

SDH Křenovice
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Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2015“ – v rámci kraje:
Literární práce :
Kategorie Umístění
L2
3
L3
2
L3
3
Digitální technologie:
DT 1
1
DT 1
2
Výtvarné práce
M2
2
K1
1

Jméno a příjmení
Nikola Procházková
Pavla Toušková
Tomáš Zdeněk

Název školy, SDH
ZŠ M.Alše, Mirotice
SDH Milenovice
ZŠ Chyšky

Miroslav Dvořák
Vojtěch Štván

SDH Dobrošov
ZŠ Chyšky

Josef Mošovský
Lucie Kašparová

MŠ „SLUNÍČKO“, Milevsko
SDH Křenovice

V celostátním kole soutěže „PO očima dětí 2015“nebyl vybrán žádný soutěžící z našeho
okresu.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Písku, Hasičský záchranný sbor Jčk, územní
odbor Písek děkují všem žákům p. učitelům a vedoucím kolektivů MH za velmi zdařilý a
úspěšný průběh celé soutěže „PO očima dětí 2015“ 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 provádíte ve svém volném
čase. Zároveň bych chtěl všem popřát hodně štěstí a pevné zdraví do Nového roku 2016.

Jiří Novák
Vedoucí odborné rady prevence
při OSH ČMS Písek
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Zpráva o činnosti sekce historie a aktivu Zasloužilých hasičů za rok 2015.
V letošním roce 2015 oslavila svá výročí založení celá řada našich Sborů
dobrovolných hasičů. Hasiči v obcích mají svoji dlouholetou tradici a ve většině případů
jsou hnacím motorem společenského dění v obci (plesy,brigády,soutěže apod.).Oslavy
probíhají vždy důstojně a často jsou spojeny se setkáním rodáků.
V roce 2015 oslavily svá výročí Sbory (dle údajů zemřelého br. Kadlece) :
130 let - SDH Kestřany,Kovářov
125 let - SDH Albrechtice
120 let - SDH Borovany,Křenovice,Podolí I.,Velké Nepodřice,Lety
115 let – SDH Králova Lhota,Tukleky, Varvažov,Probulov
110 let – SDH Skály,Zbelítov
105 let - SDH Hrazany,Chřešťovice,Ražice
90 let - SDH Kolišov
80 let - SDH Nový Dvůr
V roce 2016 oslaví svá výročí SDH (dle údajů br. Kadlece)
:
140 let - SDH Protivín
130 let - SDH Bernartice,Orlík/Vltavou,Oslov,Stehlovice,Zvíkovské Podhradí
125 let - SDH Dobev,Radvánov,Záboří,Zahořany
120 let - SDH Heřmaň,Hrejkovice,Chvaletice,Nevězice,Ostrovce,Pamětice
115 let - SDH Jehnědno,Vesec
110 let - SDH Dmýštice,Malčice,Nevězice,Týnice
100 let - SDH Zběšičky
95 let - SDH Březí u Kovářova
90 let - SDH Blehov
Velmi si ceníme toho,že naši hasiči se starají,opravují a uchovávají starou
techniku(auta,stříkačky,uniformy a pod.),ale i jiné materiály – kroniky,fotografie
apod.Poděkování za zveřejňování činnosti o práci dobrovolných hasičů zaslouží Písecký
deník,Písecké postřehy a Milevské noviny.
Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje se uskutečnilo 16.října 2015
v Táboře. Celé setkání proběhlo na vysoké úrovni a pořadatelé si zaslouží velký dík.
V současné době máme na našem okrese celkem 8 žijících Zasloužilých hasičů. Letos
obdrží titul Zasloužilý hasič ještě br. Josef Kozlík z SDH Kestřany. Bohužel v letošním
roce opustil řady Zasloužilých hasičů br. Jaroslav Kadlec a br. Václav Mára.Čest jejich
památce.Setkání zasloužilých funkcionářů SDH okresu Písek je plánováno na 20.11.2015
od 09,30 hodin v restauraci „Olympie“ v Písku.
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Z tohoto důvodu je nutno si připravit jména členů,kteří se tohoto setkání zúčastní.
Z každého SDH počítáme s 1 až 2 členy.

Závěrem mi dovolte,abych ještě jednou poděkoval všem členům
hasičkám i hasičům za vykonanou práci v roce 2015 a do Nového roku 2016
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“
Jiří Novák – vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů při OSH ČMS Písek
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ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Vážené hasičky, vážení hasiči,
Stejně tak, jako v ostatních odborných radách i Odborná rada mládeže v roce 2015 dostála
některých změn. Ukončili zde svou činnost Jaroslav Chvojan, Josef Šrůt, Václav Polívka a Marcel
Jakimjuk. Využiji i tohoto zpravodaje k tomu, abych jim ještě jednou vyslovil dík za jejich práci.
Jmenováním byla odborná rada mládeže doplněna o nové členy, ing. Janu Vaněčkovou, Mgr. Lucii
Cihlářovou, Ladislava Štvána a Viléma Plundricha. Svou činnost jsme začali opět
v jedenáctičlenném týmu a se snahou na našem úseku udělat maximum pro činnost naší hasičské
mládeže. Od samého začátku roku nás zaměstnala příprava žádosti o dotaci z jihočeského kraje na
pořádání soutěží mládeže a na vybavení překážek pro některé disciplíny soutěže Plamen. Nebyl to
jednoduchý úkol, protože podmínky dotací nás přinutili v maximální krátké době připravit
všechny pohárové soutěže, a obě kola soutěže Plamen. Do žádosti jsme museli zahrnout všechny
termíny a místa soutěží, propozice a organizační zabezpečení, použití finančního příspěvku na
soutěžích, výběr překážek a materiálu a v neposlední ředě předložit VV OSH ČMS v Písku materiál
pro schválení vlastních zdrojů dotace ve výši 30%. Během těchto příprav nás čekala další nemalá
změna. S rostoucím tlakem o změnu místa na lepší podmínky soutěže Plamen jsme museli vybrat
nový prostor a ten zařadit již také do dotačního titulu. Jarní kolo proběhlo ještě v areálu u
Varvažova, ale pro podzimní zahajující ročník Plamene 2016 se podařilo domluvit prostor
v rekreačním středisku Nová louka u Albrechtic nad Vltavou. Věřím, že to byla šťastná volba.
Vedení tohoto zařízení nám vyšlo velice vstříc a prvotní ohlasy na soutěž byly převážně kladné.
Byla to na tomto místě první naše zkušenost a věřím, že v příštím roce se nám podaří zlepšit
průběh disciplín, kde jsme viděli některé rezervu, jako např. (štafetu 4x60m) a další. Na Nové
louce proběhne ještě letos školení vedoucích a instruktorů oddílů mládeže a rozhodčích pro
soutěž Plamen. Budou tak mít možnost i Ti co tam nebyli ohodnotit tento areál. Tímto školením
ORM chce zkvalitnit práci vedoucích i rozhodčích na úseku mládeže a vyvarovat se při soutěžích
neblahých situací,
které při těchto akcích někdy vznikali. Na školení jsme se snažili pozvat ty nejzkušenější lektory,
kteří k nám přijedou z okresu Č.Budějovice a Strakonice. Každý člen rady mládeže má přidělenou
svou náplň práce na úseku mládeže a tak každý si ke svému úseku bude moci své připomínky
vyjádřit a vnést nové vize pro zlepšování práce s mládeží. Rok 2015 přinesl několik, troufám si říci
značných úspěchů. Ze získaných dotací se pořídily čtyři nové překážky, daří se nám zlepšovat
podmínky soutěží, například elektronickým měřením požárních útoků. Zvýšil se i zájem o pořádání
pohárových soutěží mládeže a hlavně zvýšil se znatelně registrovaný stav mladých hasičů v okrese

Písek. To se projevilo i na účasti zahajovacího ročníku Plamen 2016 jak počtem družstev tak
celkovým počtem zúčastněných, který za rok stoupl z počtu 250 na 320.
Ten největší úspěch pro náš okres zajistil dorostenec z Milenovic Aleš Fürst, který suveréně vyhrál
krajské kolo v kategorii starší jednotlivci v Prachaticích a na mistrovství republiky v Praze ve svých
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třech disciplínách celkově vybojoval 3.místo a stal se druhým vícemistrem ČR. Jak dopadla okresní
a krajská kole soutěží mládeže a kdo byl do těchto soutěží zapojen je možné zhlédnout
v přiložených tabulkách v tomto zpravodaji.
Do příštího roku nás bude čekat hodně další práce, neboť přichází několik změn v pravidlech Hry
Plamen, je nutno vydat nové podmínky pro pohárové soutěže v našem okrese, jihočeský kraj je
v příštím roce pořadatelem Mistrovsví české republiky soutěže Plamen a dorostu a v roce 2017
jsme pořadateli všech krajských soutěží, na které se budeme muset začít připravovat také
s předstihem již v příštím roce. Do této a další hasičské práce mi dovolte Vám všem popřát hodně
zdaru, pevné zdraví, spousta hasičského elánu a radosti s dobré a záslužné práce.
Závěrem chci moc a moc poděkovat Vám všem co se na práci s mládeží podílíte a věnujete jí svůj
volný čas, všem co nám pomáháte se soutěžemi, všem rozhodčím a zvláště těm co jsou ochotni
nás reprezentovat i v krajských kolech, pořádajícím sborům soutěží a jejich sponzorům a celým
týmům starající se o zázemí při jednotlivých kolech.

Konkrétně veliký dík vyslovuji starostovi OSH ing. Jiřímu Heinrichovi a sekretariátu OSH, Odborné
radě žen a prevence za perfektní spolupráci a v neposlední řadě všem členům Odborné rady
mládeže (Stanislav Grech, ing.Jana Vaněčková, Ladislav Štván,Vilém Plundrich,Roman Moravec,
Ivana Tykalová, Dáša Nováková,Ladislav Medenci,Hana Zborníková a Mgr.Lucie Cihlářová).

Václav Šupitar – vedoucí okresní ORM
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Soutěž MH „PLAMEN 2016“ – podzimní kolo hry v roce 2015 je pořádáno v rámci
realizace projektu „Podpora sportu mladých hasičů na okrese Písek v roce 2015“
podpořeného z GP Podpora sportu Jihočeského kraje pro rok 2015.
Celkové výsledky PLAMEN 2016 po podzimní části
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ZPRÁVA ODBORNÉ RADY ŽEN OKRESNÍHO SDRUŽENÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči,
tímto bych Vám chtěla poděkovat za Vaši důvěru za znovuzvolení do výkonného výboru a tudíž do
vedení odborné rady žen. Od letošního roku pracuje odborná rada žen ve složení Kateřina
Kozáková, Michaela Volfová, Dana Šupitarová, Miluše Vlachová a novou členkou se stala Jana
Skalová z SDH Kluky.
Na jaře jsme pořádaly setkání hasiček na Benešovském mlýně v Heřmani, kde se sešly hasičky z 16
sborů dobrovolných hasičů, hosté z OSH Strakonice a členové výkonného výboru. Tradičně byly
všechny ženy obdarované květinou a tančily a bavily se za doprovodu kapely Alarm.
V červnu naše členky vypomáhaly na okresním kole v požárním sportu, které se konalo v Milevsku
ve sportovním areálu.
Jako vždy vypomáháme na žádost rady mládeže ve sčítací komisi na dětském Plameni, na jaře ve
Varvažově, na podzim se konal na Nové louce u Albrechtic nad Vltavou.
I pro příští rok plánujeme jarní setkání hasiček, které bude rozesláno na maily nahlášené
v kanceláři Okresní sdružení Čech, Moravy a Slezska. Nadále nabízíme a rádi přijímáme spolupráci
s Odbornou radou mládeže a Odbornou radou velitelů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sestrám hasičkám za jejich obětavou práci a popřát všem
hodně úspěchů v pracovním, osobním i životě hasičském.

Kateřina Kozáková, vedoucí odborné rady žen
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Odborná rada velitelů

Výsledky (prvních 5 týmů v každé kategorii)

Informace Odborné rady velitelů při OSH Písek za rok 2015.

Kategorie
Klasik ženy: 1. Zbelítov
2. Kluky
3. Nový Dvůr
4. Žďár
5. Milevsko

Náplní odborné rady velitelů (dále jen ORV) bylo uspořádat okresní kolo soutěže
v požárním sportu a připravit pro ročník 2015 pohárovou soutěž „O pohár hasičů okresu Písek“.
Okresní soutěž v požárním sportu se uskutečnila 6.6.2015 na stadionu v Milevsku. Soutěže se
zúčastnilo celkem 5 týmů žen, 9 týmů mužů ( pouze ze 7 okrsků – okrsky Milevsko a Protivín byly
reprezentovány 2 týmy) a 3 týmy seniorů.

Open
Výsledky
Ženy:
1. Milevsko
2. Podolí I
3. Jehnědno
4. Čížová
5. Sepekov

Senioři:

4 body
6
8
12
15

Muži:

1. Krč
2. Milenovice
3. Jehnědno
4. Předbořice
5. Milevsko
6. Zbelítov
7. M. Nepodřice
8. Nosetín
9. Čížová

3
6
12
13
13
18
20
25
26

1. Stehlovice
2. Jestřebice
3. Květuš

Týmy žen z Milevska a mužů z Krče reprezentovaly náš okres na krajské soutěži
v Prachaticích. A to výborně. Po dlouhých letech oba týmy obsadily místo na stupních vítězů. U
mužů z Krče se očekávalo. Je to jeden z nejlepších týmů v kraji a proto druhé místo je již tradičně
velmi dobré a chybí už jen kousek, aby nás reprezentovali na republice. Milá byla soutěž žen.
Děvčata z Milevska byla překvapena po vítězství na okresní soutěži skutečností, že pojedou
reprezentovat na krajskou soutěž. Na přípravu měla pouze necelý týden. O to větší byla radost
z celkového třetího místa.
Okresní pohárová soutěž měla letos celkem 7 kol – Jehnědno, Mirotice, Paseky,
Zbelítov, Krč, Nový Dvůr, Skály. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích: Open a Klasic. Kategorie
Open pokračuje u mužů i žen ve stabilním složení. U kategorie Klasic pokračuje nárůst družstev,
která se pravidelně zúčastňují celé soutěže. Potvrdila se skutečnost, že ne všechny sbory mají
prostředky na investice do požárních stříkaček. Umožnění široké účasti těchto sborů
s vyrovnanými podmínkami i do budoucna dává předpoklad, že se budou zvyšovat počty
soutěžních týmů.

ženy:

199
196
195
191
190

1. Záboří
2. Krč
3. Podolí I
4. Paseky 187
5. Jehnědno

muži:

196
189
189
185

1. Vlastec
2. Jehnědno
3. Křenovice
4. Žďár
5. Milevsko

207
191
188
187
176

1. Krč II
2. Milenovice
3. Paseky A
4. Jehnědno A
5. Záboří 182

199
191
184
183

Všechny soutěže se potýkaly s problémem zajištění vyškolených rozhodčích. Zejména
okresní soutěže, kde byl nedostatečný počet. Bohužel většina okrsků nevyslala ani jednoho
rozhodčího. Proto na tomto místě chci poděkovat okrskům Kluky, Milevsko a Protivín a SDH
Mirovice za vyslání celých sborů rozhodčích.
Není možné se nezmínit o enormním nasazení našich JSDHO v době letošního žhavého a suchého
léta.V rámci Jihočeského kraje ocenil dne 12.září 2015 hejtman ,Ing.Zimola,deset JPO III ,mezi
kterými byly tři z našeho okresu,Písek,Protivín a Čimelice a pět JPO V,z toho byly dvě od
nás,Mirotice a Kovářov.Toto ocenění si převzali velitelé těchto zásahových jednotek.
Blahopřejeme a děkujeme.
Co chystáme v nové sezoně 2016 ?
1.

Sjednotit pravidla a propozice a celkově sjednotit řád okrskových soutěží (termín do
31.5.2016, vyškolení rozhodčích,…)
2. Požadavek na zajištění účasti reprezentačních týmů jednotlivých okrsků na okresní
soutěži.
3. Vyškolení dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích (aby každý okrsek měl
minimálně 2) – školení a zkoušky budou probíhat v únoru.
4. Zajistit dostatečné množství materiálového vybavení pro soutěže v požárním sportu.
Závěrem mi dovolte poděkovat těm, kteří pomohli s uskutečněním letošních soutěží a popřát vám
všem klidný konec roku a hodně zdraví a úspěchů v roce 2016.
Ing. Miroslav Ušatý, vedoucí ORV OSH Písek
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Hasičské desatero
1.

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.

2.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li
dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se
nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili,
očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.

Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď
se jich povznést.

6.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a
vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení,
jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš
dobrým hasičským dobrovolníkem.

Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1895

