
 

 

Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice 

 

 

 

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.  

UPOZORNĚNÍ : 

V Písku je otevřeno nové kontaktní místo:  

Burketova 52, kancelář v areálu Lesnických škol Písek. 
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        Slovo starosty OSH ČMS Písek na úvod 

       Vážené sestry a bratři hasiči! 

 

                  Čas je neúprosný a tak se opět přiblížilo období, kdy budeme bilancovat 

dění minulá a připravovat se na úkoly,které nás čekají v roce 2017. 

              Proto dostáváte do rukou tento obšírný ZPRAVODAJ, který Vás má 

informovat o činnosti našeho Okresního sdružení a zároveň posloužit jako vodítko pro 

Vaši další práci,zejména nyní,kdy začnou probíhat Valné hromady sborů kde se bude 

také bilancovat,hodnotit,plánovat a připravovat činnost a další dokumenty pro příští 

kalendářní rok 2017. 

              Rok 2016 byl pro naše Okresní sdružení hasičů ČMS Písek bohatý na mnoho 

akcí které jsme zajišťovali a podařilo se je i zrealizovat. V tomto roce jsme byli 

organizátory okresních kol soutěží-MH Plamen dne 21.5.a 1.10. 2016 v rekreačním 

areálu Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou i okresní soutěže dorostu a mužů a žen 

v požárním sportu dne 4.6.2016 v Písku. Současně se zajišťovali další soutěže-

pohárová “O putovní pohár hasičů okresu Písek“,soutěž MH “O putovní pohár starosty 

OSH Písek“ soutěž „Požární ochrana očima dětí 2016“ a další.Ukázalo se,že je 

třeba,především u soutěží dospělých,skutečně důkladně a do detailů připravit 

organizační zajištění abychom se vyvarovali možných excesů,které pak zbytečně 

vrhají negativní náhled na poctivou a hlavně dobrovolnou práci všech,kteří se na těchto 

akcích podílejí a kterým za to velice děkuji.Byl bych velice rád,aby se v roce 2017 tyto 

problémy neopakovaly. VV našeho OSH bude pečlivě analyzovat důvody,které byly 

příčinou výše uvedeného a nabádat Odborné rady ke včasnému eliminování jakýchkoli 

náznaků možných nedorozumění. Moje poděkování patří všem,kteří se podíleli dne 

15.5.2016 na „Dni hasičů“v Písku,který byl pozitivně hodnocen a kde jsme, po několika 

desetiletích, opět v Písku dekorovali historické praporce Sborů a sledovali ukázky 

historické i současné hasičské techniky. 

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

finančních prostředků včetně jejich řádného použití a vyúčtování. Zde bych chtěl 

poděkovat Ing Vaněčkové z SDH Paseky za její znalost zpracování náročných 

dotačních  titulů.V rámci programu VIII se zadařilo získat finanční prostředky pro MH i 

třem SDH našeho okresu,jmenovitě Milenovicím,Chyškám a Dobrošovu.V letošním 

roce proběhla přeregistrace 148 Sborů našeho okresu i našeho OSH a jejich 

překlopení do rejstříku Krajského soudu v Praze. Byla to práce rozsáhlá a 

administrativně náročná,kterou jsme však se ctí zvládli.Všem,kteří se na tom podíleli 

patří můj veliký dík! 
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V současné době jsme plnili i úkol zadávaní sportovců do centrální evidence a díky 

pomoci našeho emeritního starosty br.Jiřího Nováka jsme ho úspěšně zvládli.Chci věřit 

tomu,že rok 2017 takto náročný na administrativu a termínové úkoly z Prahy  nebude a 

zůstane více prostoru pro kontakt se Sbory a běžnou práci,kterou musíme na OSH 

vykonávat.Důležitým momentem z pohledu financí, bylo odsouhlasení navýšení 

odvodu z členských příspěvků za dospělé pro naše OSH. Děkuji všem, kteří pochopili 

nezbytnost tohoto opatření,byť ne populárního,pro zachování aktivit které 

zajišťujeme.O této práci se můžete sami přesvědčit,pokud si pozorně přečtete 

jednotlivé zprávy uvedené v tomto Zpravodaji a seznámíte s nimi i ostatní členy Sboru. 

Uvedený výčet činností 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.Velice si vážím spolupráce se všemi těmito orgány a 

organizacemi,zejména pak s vedením HZS Jčk. ÚO Písek v čele s jeho ředitelem 

plk.Ing.Lubošem Broulimem, Městským úřadem Písek a Milevsko,Krajským úřadem 

Jčk.,Krajským sdružením hasičů ČMS Jčk,obcemi a dalšími. Můj dík za spolupráci a 

podporu patří také Ing.Karlu Kratochvíle,senátorovi pro náš obvod.Zmínit je třeba i 

zavedení kroniky Okresního sdružení,která  mapuje hasičské dění od roku 1990 a 

jejímž duchovním otcem i realizátorem je br.Jaroslav Kubec,předseda OKRR. 

        Závěrem mého úvodního slova mi dovolte poděkovat všem funkcionářům,členům 

Okresních odborných rad, OKRR a jejich vedoucím,hasičkám,hasičům a našim 

mladým hasičům za vykonanou práci.Věřím,že i v nastávajícím období se nám 

společnými silami podaří plnit vše co je potřeba a propagovat dobré jméno Hasičů 

okresu Písek! 

        Přeji Vám i Vašim blízkým mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů 

v osobním životě i práci po celý rok 2017 a těším se na další hasičskou spolupráci!     

 

 

                                                                                      Ing.Jiří Heinrich 

                                                                              starosta OSH ČMS Písek 
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Zpráva sekretariátu Sdružení hasičů ČMS okresu Písek za rok 2016 

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 čtvrtletí roku 2017. Zpráva sekretariátu bude pouze informativní, neboť převážná část 
bude v tomto ZPRAVODAJI věnována přípravě  Valných hromad Sborů, aktivům okrsku a 
Shromáždění představitelů Sborů. 
Statistické údaje : 
Členská základna – počet členů k 15.10.2016 
 Počet SDH v okrese                     :        151 
                 (SDH Dobešice, Chvaletice a Kolišov pouze „na papíře“, nutno řešit! 
 Mladí hasiči – přípravka(3- 6 let)                    :        81 
 Mladí hasiči vč.dorostu -  do 18. let                    :      783 
 Hasiči      -   muži    :      4.344 členů 
 Hasiči          -  ženy     :      1.282 členek 
                 Celkem                                                                                            :      6.490 členů 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek : 
 Počet členů VV do 19.3. 2016                                                  :             13   
           Počet členů VV stávající                                                             :           13  
            Počet členů KaRR                                                                                      3 
            Počet zasedání k 31.10.2016                            :             9  
 Z toho :společné zasedání se starosty okrsků                  :             1  
 Účast na zasedáních VV OSH ČMS  :       90 – 95 % 
 Shromáždění  Sborů okresu                      :             1 shromáždění (19.3.2016)     
 Účast - z pozvaných 178 osob  :               131 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 představitelů Sborů  okresu Písek : 
Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek se uskutečnilo dne 19 3. 2016 v Podolí 
I.  
za výše uvedené účasti delegátů Sborů. Shromáždění se zúčastnila řada hostů . 
Shromáždění představitelů 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  29.9.2016 projednal harmonogram plnění 

stanovených úkolů, který Vám předkládáme a žádáme všechny Sbory dobrovolných 

hasičů o jeho splnění. 
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           Jedná se o následující úkoly : 
-  provedení Valných hromad SDH                        termín do  31. 1. 2017 
- nahlášení termínu konání VH ,hodiny a místa konání            min. 14 dní předem 
-  zaslání vyplněného Hlášení o činnosti SDH za rok 2016          do 31. 1. 2017!!! 

        - upřesnění členské základny  (sjetiny)                 do 31. 1. 2017 
        - úhrada členských příspěvků na rok 2017       do 28. 2. 2017 
        - provedení Výročních aktivů okrsků vč. zaslání Zápisu      do 28. 2. 2017 

 
Vyplněné Hlášení o činnosti SDH za rok 2016 je nutno předat na OSH ČMS Písek 
v termínu do 31. 1. 2017 i když VVH proběhnou v pozdějším termínu !!!!!!! 

 Konání Valných hromad SDH a doporučený  program :  
Termín Výročních valných hromad SDH byl stanoven v termínu do 31.1.2017 

s tím, aby byl dán dostatečný prostor pro zpracování Hlášení o činnosti SDH 

za rok 2016 .Veškeré materiály na přípravu i vlastní provedení Valných 

hromad Sborů dobrovolných hasičů budou předány při konání aktivů v týdnu  

od 7.-11.11.2016. 

 Volba delegátů SDH na Shromáždění představitelů v rámci okresu 
Písek :1 delegát Sboru - z každého Sboru dobrovolných hasičů (starosta 
nebo jiný funkcionář). Pokud je v SDH evidováno více jak 10 žen- volí se další 
delegát Sboru a to 1 žena. 
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 VH 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  Výročního aktivu okrsku včetně předání zápisu o  
              konání  (není na toto tiskopis) do 28. 2. 2017. 

 Termín nahlášení termínu konání min. 14 dní předem. 
Shromáždění představitelů Sborů okresu Písek : 

   Termín konání Shromáždění představitelů Sborů okresu - předpoklad  

   březen 2017.                                                           

 Odvod členských příspěvků:   
Výše členských příspěvků na rok 2017 je  změněna  a činí:  

   pro členy od 3 do 18-ti let                               40,- Kč  
   pro členy nad 18 let                                                 100,- 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 28. 2. 2017.   

             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, nebo v kanceláři SDH  
    Milevsko,  kpt. Nálepky (objekt HZS Milevsko) a to vždy 2. středu v měsíci  
   (leden-únor 2017) ; 

 

 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. 2017. 

 

    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 

s dostatečným časovým předstihem, zvláště ocenění udělovaná KSH a 

SHČMS, aby bylo možné jejich projednání v těchto orgánech. Optimální je 

3.měsíční předstih!!!. 

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, mimo ocenění 

udělovaných SHČMS. 

 

    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; 
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   pozdní nahlášení (nebo nenahlášení) termínu, místa konání a hodiny VH  
a   okrsku;  

   pozdní odevzdání opravených sjetin členské základny;  

   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 2017 – každou  druhou středu 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 2017 v podmínkách okresu 
Písek 
 
Při zabezpečování plnění závěrů přijatých V.sjezdem SH ČMS se v podmínkách našeho okresu 

v roce 2017  po V.sjezdu SH ČMS zaměřit zejména na : 

  

 Průběh  VH SDH,okrsků,VV OSH ČMS a jednání VV KSH s cílem opětně  si 
připomenout  informace 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.  

 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 Valných hromad u SDH 

Valné hromady se uskuteční v období listopad 2016 až leden 2017 a termíny 
VH nahlásí SDH v předstihu na OSH tak, aby se členové Výkonného výboru OSH 
mohli zúčastnit jejich jednání. 
 Má-li Valná hromada splnit své významné poslání, musí být po obsahové i 
organizační stránce dobře připravena. 
 
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 
2016“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání 
VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2016“ byla předána kanceláři SH 
ČMS nejpozději do 28. února 2017. 
 

b) Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné projednat: 
- zpráva o činnosti SDH za rok 2016 
- zaměření  činnosti SDH na rok 2017 
- plnění programu z jednání V. sjezdu SH ČMS s přijatých závěrů a usnesení    
  z tohoto jednání zapracovaných do podmínek SDH 
 

c) - informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS  v roce 2016 
- informace  ze  Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
    ze  dne 22.10.2016 
 

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 2016; 
 Projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti 

SH ČMS do roku 2020“; 
 Projednání Stanov, Statutu vyznamenání; 
 Organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a.s. 
 Návrhy okrsků na ocenění funkcionářů 

 
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 a 
prověřovacích 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 a seniory. Zaměřit se na společenské dění u 
SDH. Dále využít podklady ze statistického hlášení SDH za rok 2016. 
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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 VH 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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Plán práce Výkonného výboru OSH ČMS Písek na rok 2017 
 
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 2017: 
1. Zajištění akcí na I. čtvrtletí roku 2017; 
2. Zaměření činnosti sekretariátu OSH ČMS Písek na rok 2017; 
3. Kontrolní činnost včetně zprávy o provedené inventarizaci prostředků,které jsou  
    v majetku nebo užívání OSH ČMS Písek k 31.12.2016 a její výsledky za rok 2016; 
 
Výkonný výbor – 23. února 2017 : 
1. Informace o výsledku hospodaření OSH ČMS Písek za rok 2016; 
2. Upravený návrh rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2017; 
3. Informace o konání VVH SDH a Výročních aktivů okrsků; 
4. Příprava Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů v měsíci březnu 
2017. 
 
Výkonný výbor – 16. března  2017 : 
1. Shromáždění představitelů sborů okresu Písek(samostatný program) 
2. Shromáždění je termínově plánovano na 25.března 2017. Místo konání bude  
   upřesněno.  
 
Výkonný výbor – 27. dubna 2017 : 
1. Projednání závěrů Shromáždění představitelů sborů okresu Písek a zajištění úkolu, 
    vyplývajících z usnesení Shromáždění představitelů sborů; 
2. Stav zabezpečení soutěží v roce 2017 včetně krajských kol; 
3. Zhodnocení odborné přípravy vedoucích kolektivů mládeže a dorostu ;     
4. Příprava akcí na II. čtvrtletí roku 2017; 
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 2017; 
8. Informace o přípravě okresního kola v PS; 
9. Zhodnocení okresního kola soutěže “PO očima dětí 2017” a příprava okresního  
    vyhodnocení  této soutěže. 
 
Výkonný výbor – 25.května 2017 : 
1. Vyhodnocení okresního kola hry “PLAMEN 2017”  
2. Informace o probíhajících okrskových kolech soutěže v požárním sportu; 
3. Stav členské základny. 
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Výkonný výbor - rozšířený – 22. června 2017 : 
1. Průběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS za uplynulé období roku 2017; 
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 v srpnu se bude svolávat v případě potřeby 
 
Výkonný výbor – 21. září 2017 : 
. Výsledky hospodaření OSH ČMS Písek za I.pololetí roku 2016; 
2. Návrh Plánu práce VV OSH ČMS Písek a jednotlivých OR na rok 2018; 
3. Projednání návrhu jednotlivých akcí do konce roku 2017; 
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 – 26.října 2017 : 

1. Projednání návrhu rozpočtu OSH ČMS Písek na rok 2018; 
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 -  30.listopadu 2017 : 
1. Předložení návrhu Plánu práce VV OSH ČMS Písek na rok 2018; 
2. Projednání činnosti jednotlivých odborných rad; 
3. Vyhodnocení soutěží v roce 2016 a příprava na rok 2018; 
4. Kontrolní činnost v roce 2017. 
 
Výkonný výbor – 15. prosince 2017 ( předpokládaný termín): 

1. Zajištění inventarizace věcných prostředků a majetku ve správě OSH ČMS Písek 
    ke dni 31.12.2017 - činnost inventarizační komise; 
2. Předběžné zhodnocení činnosti OSH ČMS Písek za rok 2017; 
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 29. 9. 2016 
Stanovené termíny konání zasedání VV OSH ČMS Písek mohou být operativně 

změněny. 

 

 

 

 

      15 

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY OSH ČMS PÍSEK 

 

Vážení přátelé – hasiči. Dovolím si vás v dnešním zpravodaji seznámit o práci kontrolní a revizní 

rady v tomto roce. 

Pryč je doba, kdy činnost této rady byla zaměřena na více či méně mnohdy bezvýznamnou 

kontrolu správně či nesprávně zapsaných čísel nebo znamének v účetních dokladech. 

 V současné době jsem přesvědčen, že mnohem důležitější je dbát na správnost a 

účelnost vynakládaných prostředků Okresního sdružení. Je potřeba zvažovat, aby vynaložené 

prostředky přinesly ten správný efekt. Drtivá většina příjmu okresního sdružení tvoří členské 

příspěvky a proto  je nutné s těmito penězi zodpovědně hospodařit. 

 Od roku 2017 se zvýší odvody členských příspěvků za dospělého člena o 20 Kč. Určitě 

byla v našich organizacích řada členů, kteří se ptali proč a zda je to nutné příspěvky zvyšovat. 

Odpovídám stručně –  ano, je to nutné. Ne proto, že okres Písek měl z ostatních okresů dosud 

nejnižší odvody, ale proto, že i při velmi úsporném hospodaření celkové příjmy nejsou dnes již 

schopné pokrýt potřeby výdajů sdružení, které vynakládá mimo jiné tyto peníze např. do 

soutěží ať již dětských či dospělých, zajišťuje občerstvení na školeních, zajišťuje nákupy 

různého nářadí, pořádá různá setkání s hasiči, ať chceme nebo nechceme musí se postupně 

měnit kancelářské vybavení. Navíc část peněz se odvádí na ústředí. 

 Co z toho mají běžní členové? Kromě toho co jsem zde jmenoval, jsou např. pojištěni 

na veškerou činnost, kterou hasiči pořádají na všech úrovních. 

 V dnešní době kontrolní a revizní rada mimo kontrol účetních dokladů a posuzování, 

zda peníze sdružení byly opravdu správně vynaloženy, řeší i dodržování plnění usnesení 

výkonného výboru, ale také třeba i různé stížnosti a protesty. Její práce je dnes opravdu 

všestranná. Naším velkým úkolem nebo přáním by bylo udržet letos vyrovnaný či mírně 

přebytkových rozpočet. Bohužel si tímto přáním nejsem zatím tak jist. 

Vážení hasiči, 

jelikož vím, že na mnoha obcích jsou naši členové nepostradatelným pomocníkem v práci 

těchto obcí, že právě naši členové jsou vůdčími osobnostmi veškerého života a dění na našich 

vesnicích, chtěl bych i já vám poděkovat za veškerou odvedenou práci, popřát vám do dalšího 

života hodně zdraví, spokojenosti, lásky a porozumění. 

 

                Kubec Jaroslav  

                                                                                 předseda KaRR 
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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

 

Územní odbor Písek,  Vrcovická 2223, 397 01 Písek 

 
      

Vážení  bratři,  vážené sestry, hasiči, přátelé 

  

úúvvooddeemm  mmii  ddoovvoollttee,,  aabbyycchh  VVááss  jjmméénneemm  vveeddoouuccííhhoo  pprraaccoovviiššttěě  IIZZSS  aa  sslluužžeebb  HHaassiiččsskkééhhoo  

zzáácchhrraannnnééhhoo  ssbboorruu  JJččKK  ÚÚOO  PPíísseekk  nneejjddřříívvee  ppoozzddrraavviill  aa  ppoodděěkkoovvaall  zzaa  vvýýbboorrnnoouu  

ssppoolluupprrááccii  ..  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  ((  11..11..22001166  ––  1100..1100..22001166))  bbyylloo  ppoovvoolláánnoo  222244  jjeeddnnootteekk  SSDDHH  

cceellkkeemm  kkee  118833  uuddáálloosstteemm  zz  ččeehhoožž  bbyyll  7766  xx  ppoožžáárr,,  1100  xx  ddoopprraavvnníí  nneehhooddaa,,    112266  xx  

tteecchhnniicckkáá  ppoommoocc..  22  xx  vvýýjjeezzdd  nnaa  nneebbeezzppeeččnnéé  cchheemmiicckkéé  llááttkkyy  aa    1100  xx    ppllaannýý  ppooppllaacchh..  

OOpprroottii  llooňňsskkýýmm  aabbnnoorrmmáállnníímm  lleettnníímm  aa  tteepplloottnněě  nnaaddpprrůůmměěrrnnýýmm  ddnnůůmm  ddooššlloo  kk  rraappiiddnníímmuu  

ppookklleessuu  vvýýjjeezzddůů..    

  

OOddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa  

  

ZZáákkllaaddnníí  ooddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa  ((  ZZOOPP  ))  pprroo  vveelliitteellee  JJPPOO  IIII,,  IIIIII,,  VV  --    bbyyllaa  ooppěětt  

oorrggaanniizzoovváánnaa  ddllee  nnoovvééhhoo  SSIIÁÁŘŘEE  čč..33  zzee  ddnnee  2277..11..22001144..  TTeennttoo  SSIIAAŘŘ  ((  ssbbíírrkkaa  iinntteerrnníícchh  

aakkttůů  řříízzeenníí  ))  mměěnníí  kkoommpplleexxnněě  ooddbboorrnnoouu  ppřříípprraavvuu  kk  zzíísskkáánníí  zzppůůssoobbiilloossttii  ZZOOPP  ––  zzáákkllaaddnníí  

ooddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa  aa  ooddbboorrnnoouu  ppřříípprraavvuu  kk  pprrooddlloouužžeenníí  zzppůůssoobbiilloossttii  CCOOPP  ––  ccyykklliicckkáá  

ooddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa..    

ZZáákkllaaddnníí  ooddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa  ––  ZZOOPP  --  pprroo  vveelliitteellee  pprroobběěhhllaa  vvee  ddnneecchh  99..33..  --  

1122..33..22001166,,  pprroo  ssttrroojjnnííkkyy  1166..33..--  1199..33..22001166..  

CCyykklliicckkáá  ooddbboorrnnáá  ppřříípprraavvaa  --  CCOOPP  vveelliitteellůů  aa  ssttrroojjnnííkkůů  JJPPOO  IIII,,  IIIIII,,  VV,,  zzaattíímm  

vv  lleettooššnníímm  rrooccee  nneepprroobběěhhllaa..  ZZaaččíínnaatt  bbyycchhoomm  mměěllii  2211..1100..22001166  vveelliitteellii  JJPPOO  IIII,,  IIIIII  aa  ppoottéé  

vv  lliissttooppaadduu    vveelliitteellii  JJPPOO  VV  aa  ssttrroojjnnííkkyy  JJPPOO  IIII,,  IIIIII  aa  VV..    

  

RRookk  22001111  22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  

ZZOOPP  

ssttrroojjnnííkk  
4444  3388  4400  3300  3399  7755  

ZZOOPP  vveelliitteell  2266  1199  2244  1177  2211  1155  

ŠŠkkoolleenníí  OOOO  nnee  2244  2200  nnee  nnee  1177  

CCOOPP  vveelliitteell  3399  3366  3333  2244  6644  bbuuddee  

CCOOPP  

ssttrroojjnnííkk  
3377  2244  3300  nnee  nnee  bbuuddee  

  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  ssee  kkoonneeččnněě    rroozzbběěhhlloo  ppoořřiizzoovváánníí  nnoovvéé  tteecchhnniikkyy  ddoo  VVaaššiicchh  ssbboorrůů..  

JJeeddnnáá  ssee  ppřřeeddeevvššíímm  oo  ddoopprraavvnníí  aauuttoommoobbiillyy,,  aallee  ii  oo  vveellkkoooobbjjeemmoovvéé  cciisstteerrnnyy,,  kktteerréé  jjssoouu  

mmoommeennttáállnněě  vv  řříízzeenníí..  NNěěkktteerréé  oobbccee  ssee  rroozzhhooddllyy  oo  ssttaavvbbuu  ččii  rreekkoonnssttrruukkccii  hhaassiiččsskkéé  

zzbbrroojjnniiccee..    ZZaa  vvššeemmii  nnáákkuuppyy  aa  ssttaavvbbaammii,,  jjee  sscchhoovváánnoo  nneeppřřeebbeerrnnéé  mmnnoožžssttvvíí  

aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  pprrááccee,,  mmnnoožžssttvvíí  ččaassuu  ssttrráávveennéé  nnaadd  vvyyppiissoovváánníímm  žžááddoossttíí,,  nneekkoonneeččnnéé  

hhooddiinnyy  ččaassuu  ppřřii  iinnffoorrmmaaččnníícchh  ddnneecchh..  ZZaa  ttoo  ppaattřříí  vveellkkýý  ddííkk  ssttaarroossttůůmm  oobbccíí,,  ssttaarroossttůůmm,,  

vveelliitteellůůmm  ii  oossttaattnníímm  ččiinnoovvnnííkkůůmm  ddoottččeennýýcchh  jjeeddnnootteekk..  

  

  

1177  

  

  

  
UUppoozzoorrnněěnníí  ––  žžááddáámm  ssttaarroossttyy,,  vveelliitteellee  aa    jjeeddnnaatteellee  ssbboorrůů,,  ppřřeevváážžnněě  jjeeddnnootteekk  kkaatteeggoorriiee  

JJPPOO  VV,,  aabbyy  nnaa  mmoojjii  ee--mmaaiilloovvoouu  aaddrreessuu  vvllaaddiimmiirr..vviikkttoorraa@@jjcckk..iizzssccrr..cczz  pprrůůbběěžžnněě  zzaassííllaallii  

uuppřřeessnněěnníí  zzáássaahhoovvýýcchh  jjeeddnnootteekk,,  jjmméénnoo,,  ppřřííjjmmeenníí,,  ffuunnkkccee  vv  jjeeddnnoottccee,,  nneemmuussíí  bbýýtt  rrooddnnéé  

ččíísslloo,,  aallee  ddaattuumm  nnaarroozzeenníí  aannoo,,  pprroottoožžee  vv  jjeeddnnoottkkáácchh  ssee  ppoottkkáávvaajjíí  ,,,,dděěddaa,,  ssyynn  ii  vvnnuukk““,,  

ddůůlleežžiittéé  jjee  ččíísslloo  tteelleeffoonnuu..  VV  lleettooššnníímm  rrooccee  jjsseemm  ffyyzziicckkyy  oobbtteelleeffoonnoovváávvaall  oobbccee,,  ppřřeevváážžnněě  

kkaatteeggoorriiee  JJPPOO  VV,,  oohhlleeddnněě  sslloožžeenníí  zzáássaahhoovvýýcchh  jjeeddnnootteekk..  DDooddnneess  mmii  vvššiicchhnnii  ssttaarroossttoovvéé    

nneezzaassllaallii  aakkttuuaalliizzoovvaannoouu  zzáássaahhoovvoouu  jjeeddnnoottkkuu..  NNěěkkddoo  zzaassllaall,,  aallee  ddoosstt  oobbccíí  ttoottoo  

iiggnnoorroovvaalloo..  PPoottéé  ssee  ssttáávváá  ttoo,,  žžee  OOPPIISS  ((  ooppeerraaččnníí  ssttřřeeddiisskkoo  ))  nneemmůůžžee  ttzzvv..  zzvveeddnnoouutt  --  

ppoovvoollaatt  jjeeddnnoottkkuu  kk  zzáássaahhuu  vv  ttéé  ddaannéé  oobbccii..  TTyyttoo  ddaattaa  zzaaddáávváámm  ddoo  pprrooggrraammuu  IIKKIISS  ––  jjee  

mmoožžnnéé  ppoottoomm  ppřřii  ssvvoolláávváánníí  jjeeddnnoottkkyy  kk  vvýýjjeezzdduu  ––  zzaassííllaatt  ppřříímmoo  nnaa  ttyyttoo  tteelleeffoonnyy  SSMMSSkkyy  ––  

ccoo  ssee  dděějjee,,    ččii  ppřříímmoo  mmlluuvveennéé  SSMMSSkkyy  vv  ssyyssttéémmuu  AAMMDDSS..  SSaammoozzřřeejjmměě  ii  zzmměěnnaa  

tteelleeffoonnnnííhhoo  ččííssllaa  uu  ččlleennaa  zzáássaahhoovvéé  jjeeddnnoottkkyy  jjee  ppoottřřeebbaa  oozznnáámmiitt..  JJee  mmnnoohhoo  jjeeddnnootteekk  

kkaatteeggoorriiee  JJPPOO  VV,,  kktteerréé  nneejjssoouu  vv  pprrooggrraammuu  IIKKIISS  zzaaddáánnyy,,  pprroottoo  aappeelluujjii  nnaa  vvýýššee  uuvveeddeennéé  

ffuunnkkcciioonnáářřee    aa  ppřřeeddssttaavviitteellee  ssbboorrůů  oo  nnáápprraavvuu..    

  

  

  

OOppaakkoovváánníí  jjee  mmaattkkaa  mmoouuddrroossttii,,  ttuuddíížž  nneezzaappoommíínneejjttee  vv  zzaaččíínnaajjííccíímm  ttooppnnéémm  

oobbddoobbíí  nnaa  VVaaššee  ttooppiiddllaa  aa  kkoommíínnyy..  RReevviizzee  kkoommíínnoovvýýcchh  cceesstt  jjee  nnuuttnnoossttíí  vv  ppřřííppaadděě  

ppoojjiissttnnééhhoo  ppllnněěnníí,,  ppřřii  nneennaaddáálléé  uuddáálloossttii..    

CChhttěěll  bbyycchh  VVááss  jjaakkoo  kkaažžddoorrooččnněě  uuppoozzoorrnniitt  nnaa  úúččiinnnnoosstt  NNaařříízzeenníí  vvllááddyy  čč..  9911//22001100  SSbb..  oo  

ppooddmmíínnkkáácchh  ppoožžáárrnníí  bbeezzppeeččnnoossttii  ppřřii  pprroovvoozzuu  kkoommíínnůů,,  kkoouuřřoovvooddůů  aa  ssppoottřřeebbiiččůů  ppaalliivv  

ss  úúččiinnnnoossttíí  oodd  11..11..22001111..  TToottoo  nnaařříízzeenníí  vvllááddyy  nnaahhrraazzuujjee  jjiižž  zzrruuššeennoouu  vvyyhhlláášškkuu  čč..  111111  

zz  rrookkuu  11998811  oo  ččiiššttěěnníí  kkoommíínnůů..    

  

  
ZZáávvěěrreemm    

  

ZZáávvěěrreemm  mméé  kkrrááttkkéé  zzpprráávvyy  bbyycchh  cchhttěěll  ppoodděěkkoovvaatt  ppřřeeddssttaavviitteellůůmm  OOkkrreessnnííhhoo  

ssddrruužžeenníí  hhaassiiččůů  ČČeecchh,,  MMoorraavvyy  aa  SSlleezzsskkaa  vv  PPíísskkuu  vv  ččeellee  ssee  ssttaarroossttoouu  iinngg..  JJiiřříímm  

HHeeiinnrriicchheemm  zzaa  vveellmmii  ddoobbrroouu  ssppoolluupprrááccii  aa  ppoommoocc  ppřřii  ppllnněěnníí  ssppoolleeččnnýýcchh  úúkkoollůů..    

SSaammoozzřřeejjmměě  bbyycchh  cchhttěěll  ppoodděěkkoovvaatt  VVáámm  vvššeemm  --  zzaa  VVaaššii  cceelloorrooččnníí  oobběěttaavvoouu  

pprrááccii  nnaa  úússeekkuu  ppoožžáárrnníí  oocchhrraannyy  aa  ppřřeejjii  VVáámm  vvššeemm  aa  VVaaššiimm  bbllíízzkkýýmm  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí,,  

hhooddnněě  ppoohhooddyy  aa  cchhuuttii  ddoo  nnoovvéé  pprrááccee..  

  

ZZaa  pprraaccoovviiššttěě  IIZZSS  aa  sslluužžeebb    1122..1100..22001166    mmjjrr..  MMggrr..  VVllaaddiimmíírr  VViikkttoorraa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:vladimir.viktora@jck.izscr.cz
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ZPRÁVA ODBORNÉ RADY VNITRO ORGANIZAČNÍ   
OSH 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 2016 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 rok byl nejdůležitějším úkolem pro SDH a okrsky, dodat řádně vyplněné 
podklady pro zápis do spolkového rejstříku. Tento úkol se podařilo v daném termínu 
splnit, což vyžadovalo velké administrativní zatížení sekretariátu OSH Písek. Velké 
poděkování patří jak zástupcům SDH, okrsků ale hlavně Ing. Jiřímu Heinrichovi a Evě 
Němcové. 
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na provoz OSH  Písek a z důsledku snižování 
dotací a příspěvků,  dojde k navýšení odvodu členských příspěvků od roku 2017 
z dosavadních 80,-Kč o 20,- Kč tedy na 100,-Kč.  Odvod členských příspěvků pro 
mládež zůstává nezměněn ve výši 40,-Kč. Shromáždění představitelů SDH okresu 
Písek na svém zasedání dne 19.března 2016 v Podolí I. navýšení členských příspěvků 
schválilo.     
      
        Závěrem mi 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 2017 a těším 
se na spolupráci v dalších letech. 
 
 
                                                                          Josef Kloboučník  
                                                        předseda OR vnitro organizační, náměstek OSH 
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Seznam okrsků OSH Písek  

     p.č. OKRSEK Jméno a příjmení telefon e-mail 

1 Písek Pavel  Jelínek 731 140 407 skrblis@seznam.cz 

2 Čížová Vladimír Huptych 724 181 333 starosta.vraz@volny.cz 

3 Ostrovec Ing. Roman Keclík 721 979 786 
 

4 Pamětice Jiří Bláha 606 709 299 blaha.jiri@emai.cz 

5 Třebkov Michal Slabý 777 169 209 
 

6 Mirotice Hynek Růžička 737 485 442 
 

7 Kestřany Miloslav Uhlík 606 256 125 miloslavuhlikst@post.cz 

8 Dobev Josef Charvát 721 050 797 pepasklicko@seznam.cz 

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

10 Kluky Jan Košatka 724 190 329 
 

11 Králova Lhota Václav Hácha 382 275 136 
 

12 Kovářov Josef  Grůbr 725 027 922 grubr.p@seznam.cz 

13 
Kostelec nad 
Vltavou 

Petr Kříž 606 439 426 petr.kriz79@seznam.cz 

14 Milevsko Jaroslav Hejna 604 453 354 
 

15 Sepekov Jaroslav Lukeš 731 361 315 jaroslav.lukes1@seznam.cz 

16 Chyšky Jaroslav Kubec 606 465 522 kubec77@seznam.cz 

17 Přeštěnice Martin Kos 736 612 362 kos@azproel.cz 

18 Branice Václav Jalovecký 776 024 758 vaclav.jalovecky@jck.izscr.cz 

19 Bernartice Zdeněk Patcelt 724 096 678 zdenek.patcelt18@seznam.cz 

20 Jickovice František Dráb 724 524 525 drabfranta@email.cz 

21 Podolí I. Ladislav Novotný 606 829 169 obec.jetetice@tiskali.cz 

22 Záhoří Radomil Nejezchleba 777 232 593 sdhnovosedly@email.cz 

23 Hněvanice Jiří Kubíček 737 232 242 jik.mak@seznam.cz 

24 Čimelice Jan Beneš 733 650 753 ho.benes@seznam.cz 

25 Žďár Petr Váňa 608 262 686 autoservisvana@seznam.cz 

26 Mirovice Josef Hurtala 604 812 576 josef.hurtala@seznam.cz 

 

 

 

 

mailto:skrblis@seznam.cz
mailto:starosta.vraz@volny.cz
mailto:blaha.jiri@emai.cz
mailto:miloslavuhlikst@post.cz
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mailto:grubr.p@seznam.cz
mailto:petr.kriz79@seznam.cz
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mailto:zdenek.patcelt18@seznam.cz
mailto:drabfranta@email.cz
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mailto:ho.benes@seznam.cz
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Zpráva o činnosti odborné rady prevence při OSH ČMS v Písku za rok 2016. 

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 

2016 a se složením 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 2016. Na druhém zasedání 15.4.2016 bylo provedeno 

vyhodnocení okresního kola výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí 

2016“.Vyhodnocovací  komise pracovala ve složení Jiří Novák,Mgr. Josef Vachta, 

Stanislav Dlesk a Jan Řehoř.  

Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2016“ – v rámci okresu : 

Počet odevzdaných prací celkem : 494 

Počet zúčastněných škol celkem :   23 

   Mateřských  :   11 

  Základních  :   12 

  Středních  :     - 

Počet zúčastněných SDH celkem :   15   
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 : 

 14. června 2016 v restauraci „OLYMPIE Písek“ předali ocenění 

 br. ing.Jiří Heinrich, plk. ing. Luboš Broulim a br. Jiří Novák.. 

 16. června 2016 v Milevsku (restaurace Stodola) za účasti členů VV OSH 

ČMS Písek v čele se starostou OSH ČMS Písek  br. ing. Jiří Heinrichem.Dále 

se předávání zúčastnil br. Jiří Novák, br. Ladislav Jakimjuk, za HZS velitel 

stanice Milevsko Bc. Lukáš Kamenský. 

Vyhodnocené žáky MŠ, ZŠ a SDH doprovázeli rodiče,učitelé a vedoucí MH.  
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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 soutěže „PO očima dětí 2016“ – v rámci kraje: 

 

Literární práce : 

 

V celostátním kole soutěže „PO očima dětí 2016“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 2016“ 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 2017. 

 

      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 2016. 

 

 V letošním roce 2016 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 2016 oslavily svá výročí Sbory (dle údajů zemřelého 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 

 

V roce 2017 oslaví svá výročí SDH (dle údajů br. Kadlece) : 

140 let - SDH Mirovice 

125 let - SDH Božetice,Kluky,Pechova Lhota,Sepekov,Vladyčín, Kučeř 

120 let - SDH Pivovar Protivín,Putim,Radobytce,Rakovice 

115 let - SDH Milenovice,Smrkovice,Sobědraž,Zhoř 

110 let - SDH Bošovice,Kašina Hora,Přílepov,Štětice 

105 let - SDH Dolní Novosedly,Jamný,Krsice,Střítež 

 95 let - SDH Vepice 

 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 15.října 2016 

ve Volarech. Celé setkání proběhlo na vysoké úrovni a pořadatelé si zaslouží velký dík. 

V současné době máme na našem okrese celkem 10 žijících Zasloužilých hasičů. 

Letos obdrží titul Zasloužilý hasič ještě br. Jaroslav Devera z SDH Milevsko. 

Setkání zasloužilých funkcionářů SDH okresu Písek je plánováno na 

25.11.2016 od 10,00 hodin v restauraci „Olympie“ v Písku. 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 2016 a do Nového roku 2017 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 

23  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORNÉ RADY REPRESE PŘI OSH ČMS PÍSEK 

        

Vážení hasiči! 

V letošním roce byla činnost naší rady o několik aktivit pestřejší.  

Vzhledem k nedostatku rozhodčích v požárním sportu a celkové úrovni okrskových 

soutěží, kdy byla řada okrsků, které neměly vůbec žádné vyškolené rozhodčí, jsme 

uspořádali školení pro rozhodčí včetně závěrečného přezkoušení. I přes hojnou účast 

a poměrně vysokou úspěšnost se nepodařilo pro všechny okrsky zajistit kvalifikované 

rozhodčí. 

Na okresním sněmu v Podolí, který se konal v březnu, jsem ve výroční zprávě podal 

návrh na základní činnost okrsků. Jednalo se o minimální činnost, která vycházela 

z usnesení ústřední odborné rady represe. Ta po nás požaduje větší činnost a aktivitu, 

zejména ve výcvikové činnosti a požaduje vyšší spolupráci s obcemi jako zřizovateli 

zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů. V základní činnosti okrsků byly 

navrženy 4 nejzákladnější aktivity: 

1. Uspořádání okrskové soutěže do 31.5.2016 

2. Účast reprezentačních družstev okrsků na okresní soutěži. 

3. Prověřovací cvičení JSDH. 

4. Prověření techniky před uložením na zimu. 

A jak jsme dopadli? 

Na okrese je celkem 26 okrsků. Zprávu o konání okrskové soutěže dodalo do dnešního 

dne celkem 19 okrsků, okresní soutěže se zúčastnila soutěžní družstva alespoň 

v jedné kategorii z 9 okrsků (hlavní soutěže v obou kategoriích se zúčastnila soutěžní 

družstva pouze ze třech okrsků). Prověřovací cvičení byla oznámena ze čtyř (!!!) 

okrsků. Cvičení se uskutečnila v okrscích Čížová, Chyšky, Kluky a Sepekov. Co k tomu 

dodat? Ze všech stran slyšíme, jak hasiči uspořádají akce, spolupracují, dělají činnosti 

pro děti, pro obce. To je samozřejmě záslužná a chvályhodná činnost. Ale tuto činnost 

dělají i jiné spolky (zahrádkáři, včelaři, myslivci a jiní). Základem hasičiny by měl být 

výcvik jednotek. A to nejen technický, ale i fyzický a sportovní. Je ostudou, když člen 

zásahové jednotky neumí s technikou a je ještě větší ostudou, když nedokáže vylézt 

do okna v prvním poschodí, které je 120 cm nad zemí a musí shánět žebřík. Zde 

ztrácíme kredit před společností.  

Z hlediska vybavování jednotek byl letos otevřen nový grantový program na pořízení 

nové dopravní techniky a výstavbu zbrojnic. V našem okrese získaly finanční podporu 

jednotky: Chřešťovice, Jickovice, Nerestce, Paseky a Skály na novou dopravní 

techniku a Záhoří na hasičskou zbrojnici. 
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 Na rok 2017 máme také  úspěšné žadatele a dopravní techniku by měli získat další 

hasiči z našeho okresu.   

Je to samozřejmě dobře, ale myslím si, že podpora by měla být větší a měla by 

zasáhnou větší spektrum jednotek. 

Výsledky jednotlivých soutěží pořádaných OSH jsou v přiložených tabulkách. 

 

 

   Ing. Miroslav Ušatý, vedoucí ORR 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE A DOROSTU  

Vážení hasiči! 

V letošním roce byla činnost naší rady o několik aktivit pestřejší.  

Vzhledem k nedostatku rozhodčích v požárním sportu a celkové úrovni okrskových 

soutěží, kdy byla řada okrsků, které neměly vůbec žádné vyškolené rozhodčí, jsme 

uspořádali školení pro rozhodčí včetně závěrečného přezkoušení. I přes hojnou účast 

a poměrně vysokou úspěšnost se nepodařilo pro všechny okrsky zajistit kvalifikované 

rozhodčí. 

Na okresním sněmu v Podolí, který se konal v březnu, jsem ve výroční zprávě podal 

návrh na základní činnost okrsků. Jednalo se o minimální činnost, která vycházela 

z usnesení ústřední odborné rady represe. Ta po nás požaduje větší činnost a aktivitu, 

zejména ve výcvikové činnosti a požaduje vyšší spolupráci s obcemi jako zřizovateli 

zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů. V základní činnosti okrsků byly 

navrženy 4 nejzákladnější aktivity: 

1. Uspořádání okrskové soutěže do 31.5.2016 

2. Účast reprezentačních družstev okrsků na okresní soutěži. 

3. Prověřovací cvičení JSDH. 

4. Prověření techniky před uložením na zimu. 

A jak jsme dopadli? 

Na okrese je celkem 26 okrsků. Zprávu o konání okrskové soutěže dodalo do dnešního 

dne celkem 19 okrsků, okresní soutěže se zúčastnila soutěžní družstva alespoň 

v jedné kategorii z 9 okrsků (hlavní soutěže v obou kategoriích se zúčastnila soutěžní 

družstva pouze ze třech okrsků). Prověřovací cvičení byla oznámena ze čtyř (!!!) 

okrsků. Cvičení se uskutečnila v okrscích Čížová, Chyšky, Kluky a Sepekov. Co k tomu 

dodat? Ze všech stran slyšíme, jak hasiči uspořádají akce, spolupracují, dělají činnosti 

pro děti, pro obce. To je samozřejmě záslužná a chvályhodná činnost. Ale tuto činnost 

dělají i jiné spolky (zahrádkáři, včelaři, myslivci a jiní). Základem hasičiny by měl být 

výcvik jednotek. A to nejen technický, ale i fyzický a sportovní. Je ostudou, když člen 

zásahové jednotky neumí s technikou a je ještě větší ostudou, když nedokáže vylézt 

do okna v prvním poschodí, které je 120 cm nad zemí a musí shánět žebřík. Zde 

ztrácíme kredit před společností.  

Z hlediska vybavování jednotek byl letos otevřen nový grantový program na pořízení 

nové dopravní techniky a výstavbu zbrojnic. V našem okrese získaly finanční podporu 

jednotky: Chřešťovice, Jickovice, Nerestce, Paseky a Skály na  
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-Tabulka výsledků  soutěže Plamen - ročník 2016 

-Tabulka výsledků zahajovacího ročníku Plamen 2017 ( ZPV, štafeta 4x60m, štafeta  

  pož.dvojic) 

- Tabulka Krajských soutěží dětí a dorostu z Českého Krumlova 

-Tabulka 6 kol pohárové soutěže o pohár Starosty OSH ČMS Písek. 
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ZPRÁVA ODBORNÉ RADY ŽEN OSH ČMS PÍSEK  

Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči,  

Odborná rada žen pracuje od loňského roku ve složení: Michaela Volfová, Hana 

Skalová, Dana Šupitarová, Miluše Vlachová a Kateřina Kozáková. 

Na jaře 16.dubna jsme uspořádaly setkání hasiček v kulturním domě v Heřmani, kde 

se sešly hasičky z 19 sborů dobrovolných hasičů (z 99 pozvaných sborů), hosté z OSH 

Strakonice v čele se starostkou Jaroslavou Boukalovou, ředitel ÚO Písek plk. Ing. 

Luboš Broulim, starosta OSH Písek Ing. Jiří Heinrich,  a členové výkonného výboru 

OSH Písek. 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 Písku ve sportovním areálu. 

Jako vždy vypomáháme na žádost rady mládeže ve sčítací komisi na dětském 

Plameni, na jaře i na podzim, který 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 členkám rady žen za jejich spolupráci a 

poděkovat všem sestrám hasičkám za jejich obětavou práci a popřát všem hodně 

úspěchů v pracovním, osobním i hasičském životě. 

                                                                    Kateřina Kozáková   

                                                                     Vedoucí OR žen 

 

 

 

47 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


