SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRES PÍSEK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sestry a bratři hasiči.
V uplynulém období 2015-2020 pokračovala průběžně realizace systémových opatření slíbených vládou ČR
na V. Sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Celá řada SDH již používá nové DA, vozidlové i kapesní RS, výzbroj a výstroj
pro členy JSDHO, např. motorové pily, žebříky, odsavače hmyzu s příslušnými ochrannými prostředky, plovoucí
čerpadla, elektrocentrály hadice od Jčk, CAS od HZS, stříkačku Tohatsu od ČEZU. V Protivíně, Tálíně, Miroticích,
Záhoří a možná i jinde vyjíždějí naši bratři hasiči z nově postavených, či rekonstruovaných hasičských základen.
Toto období potvrdilo, výjezdovým jednotkám obcí je přísun financí standardně zajišťován dle zákonné
legislativy, ba dokonce nad její rámec. Také požárnímu sportu, zejména MH svítí zelená a finance plynou
v dotačních programech od MŠMT i našeho KÚ Jčk. Podporován je, pro změnu MV ČR, také TFA, Železný hasič,
který se u nás v Jčk. rozběhl díky Marku Tomanovi z SDH Níkovice a vedení SDH Protivín. Letos již probíhá 3.
Ročník tohoto fyzicky náročného závodění. Co ale zatím není dořešené, je podpora spolkové činnosti a zde by
nám pomohlo, aby se hasiči zapojili do řad zastupitelstva Jčk. a fundovaně mohli vysvětlit naše oprávněné
potřeby, tak jak nám to konec konců ukládá program činnosti SH ČMS v rámci okresu Písek, který máte ve
svých materiálech, v bodě Postavení hasičů ve společnosti. Naše OSH celých 5 let vydávalo publikaci
Zpravodaj, kde byly uváděny podrobné informace o činnosti ve všech oblastech naší práce a protože je
v každém SDH i Okrsku, bylo by zbytečné zde opakovat, co jsme každý z těch 5. let zvládali. Od roku 2017
máme, díky bratru Vladimíru Pruškovi z SDH Květuš i jeho důstojnou podobu, za což mu tímto děkuji. Mimoto,
jsme každý rok podrobně rozebírali veškerou činnost, včetně hospodaření a práce sekretariátu na
Shromážděních představitelů Sborů. Dále nám pomáhali při komunikací se Sbory i Okrsky tkzv.AKTIVY, které se
tradičně konali v Čimelicích ,Putimi ,Tálíně ,Podolí I a Květuši. Tím, že je letos kvůli pandemii vše jinak, to co
mělo být v březnu se koná až v září, budeme konání těchto aktivů v letošním roce ještě zvažovat. VV OSH se
scházel pravidelně 10x až 11x v roce a usnesení z těchto jednání jsou na našich Webových stránkách. Bohužel
v hodnoceném období došlo k nárůstu administrativní činnosti, která se při početním obsazení sekretariátu
OSH zvládá velice vypjatě. Zavedli se registrace do Spolkového rejstříku, měnily se členské průkazy, musíme
dávat přehled o majetku a závazcích a nyní nás trápí evidence sportovců a jejich vklad do národního rejstříku
sportovců a trenérů. Na druhé straně je pravdou, že jsme si chtěli sáhnout na peníze pro sportovce, ale
neuvědomovali jsme si co to bude papírů. Musíme se to ale, naučit zvládat, neboť hlavně SDH s kolektivy MH
se to již naučily a sahají si na slušné peníze a já říkám jen tak dál! Tady děkuji sestře Vaněčkové z SDH Paseky,
která pomohla při této registraci. Ne všichni starostové SDH však tyto změny chápou a tak např. do dneška
nemáme od některých podklady z volebních valných hromad do zmíněného Spolkového rejstříku a bez nich
nemůže Sbor existovat. To samé se dá říci i v případě mého urgenčního e-mailu ke sportovcům, zůstal bez
povšimnutí. V již zmíněných Zpravodajích se také každoročně objevovaly informace od vedoucích jednotlivých
odborných rad o činnosti těchto. Chtěl bych tedy poděkovat, ve 4. případech, dnes již bývalým vedoucím za
jejich více méně dobře odvedenou práci. Velmi dobrá spolupráce byla s radou mládeže a prevence. Naopak
rada žen, vůbec nefungovala. V osobách nových vedoucích , pro nastávající období 2020-2025, by měla být
záruka oživení a nového přístupu, jakožto poradního orgánu VV OSH, k řešení stávajících problémů a činnosti
jimi řízených rad.
Samostatnou kapitolou by mohla být spolupráce s HZS JčK ÚO Písek, která byla po celou dobu vysoce
nadstardadní a můj dík za to patří řediteli ÚO plk.ing.Luboši Broulimovi MBA. Také spolupráce s vedením KSH
Jčk. v čele se starostou Jiřím Žižkou, Jihočeským krajem, ORP Písek a Milevsko ale i se starosty měst a obcí
našeho okresu byla pro nás přínosem. Všem za to děkuji a když už jsem u toho, zvláštní dík patří zde
přítomnému panu starostovi obce Podolí, Vladislavu Michalovi i celému zastupitelstvu obce za dlouholetou
přízeň při poskytování zázemí pro konání našich okresních jednání. Velký dík též členům SDH Podolí I, kteří
nám vždy sál zdobí a připravují, včetně Josefa Máchy, díky kterému máme vždy připravený oběd po našem
vysilujícím jednání. Opomenout nelze pochopitelně spolupráci se senátory a poslanci zastupujícími náš volební
obvod. Jmenovitě s pány senátory Kratochvíle a Větrovským a poslancem Veselým. Všem za dobrovolné

hasiče okresu Písek děkuji a pevně věřím, že jejich podpora, účast a pomoc na našich akcích a to i materiální,
bude pokračovat.
Dík za odvedenou práci patří také dlouholetým členům našeho VV OSH ,bratrům Václavu Řehořovi ,Jiřímu
Růžičkovi ,Ing. Ondřeji Soukupovi a Ladislavu Jakimjukovi, který působil ve funkci člena OKRR .
Vážení přátelé. Letošní, pandemický rok, opravdu není jednoduchý, ale přesto se nám povedlo dokončit
rozběhnuté pohárové soutěže, i když v menším počtu kol, podzimní Plamen i krajská kola TFA z nichž poslední
je v Milevsku. Doufám, že se nám podaří uskutečnit okresní setkání ZH okresu Písek, zasloužilých funkcionářů
SDH a Okrsků okresu Písek, včetně vyhodnocení PO očima dětí. Všem členům SDH, kteří se podíleli na pomoci
našim spoluobčanům při nouzovém stavu v jarních měsících upřímně a moc děkuji.
Ještě jednou děkuji všem funkcionářům SDH, Okrsků, odborných rad, VV OSH, OKRR, ale především všem
řadovým členům jak v řadách MH, tak i žen a mužů, kteří věnují svůj volný čas pomoci svým spoluobčanům,
obcím, a tím potažmo celé naší společnosti. Ať nám heslo našich předchůdců „Bližnímu ku pomoci, sobě ke cti,
vlasti ku slávě“ nezní jako fráze, ale posiluje nás v našem hasičském konání!

Ing. Jiří Heinrich
Starosta OSH ČMS Písek

Složení výkonného výboru OSH Písek od 5.9.2020
Na období 2020 / 2025

p.č.

VV OSH Písek

Jméno a příjmení

1

Starosta

Ing. Jiří Heinrich

2

Náměstek

Josef Kloboučník

3

Náměstek

Miloslav Uhlík

4

Náměstek

Pavel Jelínek

5

Vedoucí OORP, člen VV

Jiří Novák

6

Vedoucí OORM,člen VV

Ing. Jana Vaněčková

7

Vedoucí OORR,člen VV

Dušan Vokatý

8

Vedoucí OORŽ,člen VV

Hana Skalová

9

Vedoucí OOR vno.,člen VV

Zdeněk Patcelt

10

Člen VV

Petr Váňa

11

Člen VV

Ladislav Śtván

Telefon /e.mail

792 304 206
oshcmspisek@volny.cz
607 982 935, 724 217 018
j.kloboucnik@seznam.cz
606 256 125
miloslavuhlikst@post.cz
731 140 407
skrblis@seznam.cz
724 360 689
novakj9@seznam.cz
607 990 817
jana@truhlarstvi-vanecek.cz
606 834 580
dvokaty@centrum.cz
737 739 753
hana.s.189@seznam.cz
724 096 678
zdenek.patcelt18@seznam.cz

608 262 686
autoservisvana@seznam.cz
776 561 049
ladislav.stvan@seznam.cz

Složení kontrolní a revizní rady OSH Písek od 5.9.2020

P.č.

Funkce

Jméno a příjmení

SDH

1

Předseda RKR

Jaroslav Kubec

Květuš

2

Člen RKR

Ing. František Kabele

Milevsko

3

Člen RKR

Mgr. Josef Vachta

Chyšky

Výkonný výbor OSH Písek 2020:
Starosta OSH Písek Ing. Jiří Heinrich

1. náměstek starosty OSH Písek Josef Kloboučník

náměstek starosty OSH Písek Miloslav Uhlík

náměstek starosty OSH Písek Pavel Jelínek

vedoucí okresní odborné rady prevence Jiří Novák

vedoucí okresní odborné rady mládeže Ing. Jana Vaněčková

vedoucí okresní odborné rady represe Dušan Vokatý

vedoucí okresní odborné rady žen Hana Skalová

vedoucí okresní vnitro organizační rady Zdeněk Patcelt

člen výkonného výboru OSH Písek Petr Váňa

člen výkonného výboru OSH Písek Ladislav Štván

předseda revizní a kontrolní rady OSH Písek Jaroslav Kubec

člen revizní a kontrolní rady OSH Písek Ing. František Kabele

Člen revizní a kontrolní rady OSH Písek Mgr. Josef Vachta

Zpráva revizní a kontrolní rady při OSH Písek za rok 2020.

Vážené hasičky – hasiči,

dovolím si zde velmi krátce říci několik slov na závěr roku 2020, který byl silně poznamenán pandemií koronaviru a který
díky této pandemii vejde i do naší historie.
Tímto rokem bylo ukončeno celé volební období 2015 – 2020.
5. září 2020 Shromážděním delegátů v Podolí I. bylo vlastně na našem okrese zahájeno nové volební období.
Já bych touto cestou rád poděkoval členům kontrolní a revizní rady za odvedenou práci v uplynulých 5-ti letech. Můj dík
patří i všem poctivým a pracovitým členům z jednotlivých hasičských sborů za jejich činnost a přeji nám všem hlavně
hodně zdraví, rodinné pohody a vzájemné tolerance do dalších let.

Jaroslav Kubec
předseda RKR při OSH Písek

USNESENÍ
Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Písek, konaného dne 5.9.2020
v Podolí I.

Shromáždění delegátů Sborů konstatuje, že je potřeba zaměřit se na organizační, metodickou a materiální pomoc
SDH, kterou potřebují při plnění jejich úkolů ve vztahu k obcím, právnickým a fyzickým osobám. Musíme hledat
cesty k vytváření vhodných podmínek pro činnost všech našich členů a z nich co největší počet připravovat jako
členy JSDHO. V tomto směru se maximálně věnovat výchově mladých hasičů a zkvalitňovat jejich odbornou i
fyzickou přípravu.
V návaznosti na uvedené skutečnosti a průběh samotného jednání, Shromáždění delegátů
1. SCHVALUJE:

a) program jednání Shromáždění delegátů SDH;
b) pracovní předsednictvo, mandátovou a volební komisi, návrhovou komisi,
organizační a informační komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu;
c) jednací řád;
d) volební řád;
e) zprávu o činnosti OSH za uplynulé období;
f) zprávu OKRR OSH za uplynulé období;
g) zprávu mandátové komise;
h) minimální početní stav VV OSH a OKRR na období 2020-2025;
ch) kandidáty do vyšších orgánů SH ČMS;
i) schvaluje navýšení odvodu členských příspěvků od r.2021;

2. ZVOLILO:

a) starostu OSH ČMS Písek;
b) 3 náměstky starosty OSH Písek;
c) 2 členy VV OSH Písek;
d) předsedu OKRR OSH Písek;
e) 2 členy OKRR OSH Písek
f) 6 delegátů na Shromáždění delegátů OSH Jihoč.kraje;
g) 6 delegátů na řádný VI. Sjezd SHČMS;

3. BERE NA VĚDOMÍ: program činnosti SH ČMS 2020-2025 v okrese Písek;

4. UKLÁDÁ:

a) VV OSH, funkcionářům Okrsků a SDH projednat a rozpracovat závěry
Shromáždění delegátů na místní podmínky a zabezpečit jejich realizaci;
b) VV OSH projednat nezodpovězené dotazy a připomínky a o výsledku
informovat dotyčného delegáta;
c) delegátům, seznámit s usnesením Shromáždění delegátů Sborů členy
svých SDH a podílet se na jeho plnění.

Usnesení bylo schváleno Shromážděním delegátů SDH okresu Písek dne 5.9.2020.

ZPRÁVA
ODBORNÉ RADY VNITROORGANIZAČNÍ
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:
VedoucíOR - Zdeněk Patcelt - SDH Svatkovice, Rakov
Člen OR:



Eva Němcová, pracovnice sekretariátu OSH Písek
Václav Jícha – SDH Písek, Družba

Odborná rada bude v momentální situaci, kdy nám všem stěžuje život a činnost pandemie COVID19,
zabývat přípravou podkladů pro aktivy funkcionářů sborů a VH sborů.
Dále se budeme věnovat kontrole záznamů v evidenci členů SDH v okrese Písek. V evidenci členů jsou
stále nedostatky v záznamech funkcí a zařazení.
Nadále velký nedostatek zůstává v odměňování a oceňování, jak v evidenci OSH, tak i v evidenci
jednotlivých SDH.
Proto OR žádá všechny SDH okresu, aby odevzdaly včas a řádně vyplněné hlášení o činnosti se všemi
změnami ve vedení SDH. Dále žádá, aby návrhy na odměňování byly zasílány včas a obsahovaly stručný
služební životopis a již dosažené vyznamenání.
Všem přejeme hodně zdraví a těšíme se na spolupráci.

Zdeněk Patcelt
vedoucí OR vnitro organizační

Zpráva vedoucího OR prevence při OSH ČMS Písek 2020:

Z pověření odborné rady prevence (dale jen ORPr.) při Okresním sdružení hasičů ČMS Písek (dale jen OSH )
bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s činností za uplynulé období
2015 – 2020, zvláště pak s plněním stanovených úkolů v roce 2020, roce ovliněným vyhlášenou pandemií
coronaviru 19, nouzovým stavem a přijatými opatřeními ke zmírnění následků této nákazy.
Nyní k vlastní činnosti odborné rady prevence. Její činnost je možno rozdělit do dvou samostatných částí a to :
 Oblast prevence,
 oblast historie včetně aktivu Zasloužilých hasičů.
 Okrajově – ochrana obyvatelstva při krizových situacích
Personální obsazení ORPr. bylo schváleno VV OSH ČMS Písek a pracuje ve složení: Jiří Novák – SDH Písek
vedoucí OR, Stanislav Dlesk – SDH Protivín, Václav Jalovecký – SDH Stehlovice, Mgr. Josef Vachta – SDH
Chyšky a nová členka ORPr. Kateřina Kuntová – SDH Záhoří.
Činnost odborné rady se řídila vždy podle schváleného Plánu práce na příslušný rok. Minimálně 4 x ročně se
scházela na svém jednání. Součástí jednání bylo schválení Plánu práce, vyhodnocení celostátní soutěže
“Požární ochrana dětí a mládeže”, příprava slavnostního vyhlášení této soutěže, příprava aktivu Zasloužilých
hasičů a funkcionářů SDH v měsíci listopadu příslušného roku.
Hlavním zaměřením naší odborné rady je příprava a vyhodnocení výtvarné a literární soutěže “Požární ochrana
očima dětí a mládeže”. Tato soutěž je vyhlašována ústředím hasičů ČMS a v našem okrese Okresním
sdružením společně s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územní odbor Písek. Také ocenění se
provádělo vždy společně (drobné ceny a diplomy) a poskytnuto bylo I sladké občerstvení. V letošním roce jsme
vyhodnocení provedli na dvou místech a to 8.6.2020 v restauraci OLYMPIE a 9.6.2020 v Milevsku v restauraci
Stodola.Veškeré akce se vždy setkali s uznáním z řad přítomných rodičů a učitelů, kteří děti na tyto akce
doprovodili. Poděkování patří Městskému úřadu Písek a Milevsko za spolupráci a vstřícnost při vyhlašování
této soutěže jmenovitě pak vedoucí odboru školstní paní ing. Cibulkové a JUDr. Janě Čunátové z MěÚ
Milevsko.Zvláštní poděkování pak patří i Městu Písek,které finanční prostředky za pronájem kanceláře
okresního sdružení věnuje právě na tuto akci.Výsledky zveřejňujeme v denim tisku a ve ZPRAVODAJI.

Porovnání účasti na této akci:
Počet zůčastněných

Počet zůčastněných

Mateřské

Základní

Střední

dětí

škol - celkem

školy

školy

školy

2015

549

23

10

12

1

13

2016

494

23

11

12

0

15

2017

246

10

5

5

0

12

2018

324

14

7

7

0

11

2019

229

11

6

5

0

10

2020

209

12

6

6

0

3+1

Rok

SDH+ostatní

Z porovnávací statistiky je možno poznat, jak přijaté GDPR zasáhlo I do počtu odevzdaných příspěvků do této
soutěže.

Vyhodnocení
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020.
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Písku ve spolupráci z HZS Jčk ÚO Písek provedlo
vyhodnocení okresního kola 46. ročníku celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020“.
Letošní soutěže se zúčastnilo i přes velké potíže, způsobené vyhlášením plošných opatření v důsledku
coronaviru – 19 včetně uzavření škol, celkem 209 dětí ze šesti mateřských škol, šesti základních škol, třech
Sborů dobrovolných hasičů, které pracují s Mladými hasiči a jednoho ústavu pro zdravotně postižené. Soutěžilo
se v různých kategoriích.

Výsledky :
Literární práce :
Kategorie L 1 – 1. Prášek Michael
2. Prášková Natálie

2.ZŠ J.A.Komenského,Milevsko
2.ZŠ J.A.Komenského,Milevsko

Digitální technologie :
Kategorie DT 1 1. Vaněčková Anežka

SDH Paseky

2. Stropnický Tomáš

SDH Paseky

Výtvarné práce :
Kategorie M 1 – 1. Palus Matěj

MŠ „Pastelka“, Milevsko

2. Přibyl Vilém

MŠ „Pastelka“, Milevsko

3. Koukalová Justýna

MŠ „Pastelka“, Milevsko

Kategorie M 2 - 1. Smrtová Nikola

MŠ „Sluníčko“, Milevsko

2. Guldan Karolína

15. MŠ Erbenova, Písek

3. Viktora Jakub

15. MŠ Erbenova, Písek

Kategorie ZŠ 1 – 1. Komárek Michal

1.ZŠ T.G.Masaryka,Milevsko

2. Čižinský Pavel

ZŠ Chyšky

3. Studenovská Klára

SDH Přeborov

Kategorie ZŠ 2 – 1. Horáková Veronika

ZŠ Mirovice

2. Kortanová Rozárka

ZŠ Chyšky

3. Kroufková Barbora

1.ZŠ T.G.Masaryka Milevsko

Kategorie ZŠ 3 – 1. Prášková Natálie

2.ZŠ J.A.Komenského,Milevsko

2. Teska Vojtěch

1.ZŠ T.G.Masaryka,Milevsko

3. Petrová Anna

ZŠ Albrechtice nad Vltavou

Kategorie ZŠ 4 - 1. Válová Tereza

ZŠ M.Alše,Mirotice

2. Vošahlíková Veronika SDH Dobrošov
3. Bubeníková Anna

Kat. ment.postižení : 1. Šefránek Jakub

ZŠ M.Alše,Mirotice

HORIZONT , z.ú. Protivín

2. Hájko Jan

HORIZONT , z.ú. Protivín

3. Vlasáková Jana

HORIZONT , z.ú. Protivín

V závěru zprávy o činnosti odborné rady prevence bych chtěl poděkovat:
 Všem našim členům SDH, kteří provádí preventivní činnost ve své obci dobrovolně ve svém volném
čase
 Děkuji všem žákům, učitelům a vedoucím kolektivů Mladých hasičů za jejich práci při zajišťování
soutěže “Požární ochrana očima dětí a mládeže”.
 Členům odborné rady prevence za velmi dobře odváděnou práci a za pomoc při vyhodnocování soutěže
bratru Miloslavu Uhlíkovi
 Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní odbor Písek za dobrou
Spolupráci s naším Sdružením hasičů v Písku celkově I při pořádání soutěře “PO očima dětí a mládeže”
 Odboru školství Městského úřadu Písek, zejména paní ing. Cibulkové a JUDr.Janě Čunátové z MěÚ
Milevsko za podporu a vstřícnost při pořádání této soutěže
 Mediálním partnerům za zveřejňování výsledků dětské soutěže, ale také dalších hasičských akcí
 Svým kolegům ve výkonném výboru za velmi dobrou spolupráci po celé volební období a hlavě pak
našemu starostovi, bratru ing. Jiřímu Heinrichovi za to,jak se pečlivě a obětavě stará o dobrovolnou
požární ochranu v našem okrese.
V závěru mé zprávy o činnosti odborné rady prevence při OSH Písek bych chtěl poděkovat všem členům za
dobrovolnou práci na úseku prevence, kterou provádíte ve svém volném čase. Zároveň bych chtěl všem popřát
hodně štěstí a zdraví v novém volebním období.

Jiří Novák – vedoucí OR prevence

Zpráva sekce historie při OSH ČMS Písek:

V tomto pětiletém období oslavila svá výročí založení celá řada našich sborů dobrovolných hasičů.
Hasiči v obci mají svojí dlouholetou tradici a jsou hnacím motorem společenského dění v obci. Oslavy
probíhají důstojně a často jsou spojovány se setkáním rodáků.Tyto akce se těší velkému zájmu našich
spoluobčanů. V letošním roce byl průběh oslav narušen již výše zmiňovanými opatřeními a tak I převážná
většina oslav byla zrušena.

Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje se koná pravidelně 1 x za rok a uskutečněním je
pověřováno vybrané Okresní sdružení hasičů ČMS v rámci Jihočeského kraje. Poslední setkání se uskutečnilo
dne 5. dubna 2019 ve Strakonicích.
Celé setkání proběhlo na vysoké úrovni za účasti předních funkcionářů kraje, okresu a dalších hostů za což si
pořadatelé zaslouží velké díky.
V současné době máme na okrese Písek celkem 13 nositelů titulu Zasloužilý hasič a to: bratr Jiří Novák,
Ladislav Špaček,Ladislav Jakimjuk,Ing.František Kabele,Jaroslav Kubec, Ladislav Zítek,ing. Jiří Heindrich,
Ladislav Kotaška, Jaroslav Devera,František Procházka, Václav Řehoř,Miloslav Uhlík a Josef Kozlík.Moje
maličkost je nositelem nejvyšího vyznamenání SH ČMS a to Záslužného řádu českého hasičstva.V průběhu let
2015 – 2019 jsme se rozloučili s Jaroslavem Kadlecem, Františkem Máchou a Václavem Márou. Čest jejich
památce za vykonanou práci pro hasiče.
Setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Písek se koná pravidelně 1 x ročně. V minulém roce
se uskutečnilo v listopadu 2019 v restauraci OLYMPIE v Písku. Na setkání,jehož se zúčastil jako host ředitel
HZS Jčk,územní odbor Písek pan plk.ing, Luboš Broulim a zástupce okresního sdružení hasičů Strakonice
starostka paní Jarosla va Boukalová mělo velmi dobrý průběh,přítomní si zavzpomínali na své aktivní doby v
hasičině a po dobrém obědě a při písničce se začali rozcházet. Poděkování patří vedení restaurace za poskytnutí
prostoru pro konání této akce a hudebníku za hudební vystoupení.I v letošním roce bylo naplánováno a
organizačně zajištěno setkání Zasloužilých hasičů okresu Písek na 8.10.2020,které však již z výše uvedených
opatření bylo zrušeno. Není jasno jak dopadne již zajištěné setkání Zasložilých hasičů a funkcionářů okresu
Písek,které je naplánováno na konec měsíce listopadu.

Vážení přátelé.

V závěru této zprávy bych chtěl popřát v této neskonalé nepříznivé době všem hasičkám I hasičům
okresu Písek pevné zdraví,hodně rodinného štěstí a vytrvalosti v další hasičské práci a tím naplňovali stare
hasičské heslo : Sobě ku cti,bližnímu k ochraně,vlasti ku slávě.

Jiří Novák,
vedoucí sekce historie při OSH ČMS Písek a
aktivu Zasloužilých hasičů

Zpráva vedoucího odborné rady represe
V této nelehké“ koronavirové“ době kdy je naše činnost omezována vládními nařízeními, se jednání odborné
rady konalo pouze dvakrát. První zasedání bylo ustavující.
Všichni nominovaní kandidáti byly schváleni výkonným výborem OSH Písek.
Odborná rada je pro toto volební období desetičlenná.
Jsou to:
Václav Kubec –SDH Květuš
Luboš Čapek – SDH Dobrošov
Dušan Vokatý –SDH Čimelice
Petr Novák – SDH Protivín
Karel Klimeš – SDH Smrkovice
David Malát – SDH Záhoří
Michal Honzík – SDH Skály
Pavel Jelínek – SDH Písek-město
Petr Brousil – SDH Písek-město
Tomáš Daněk – SDH Písek-město
V roce 2020 se konaly pohárové soutěže o pohár starosty OSH na čtyři kola:
1. Milenovice 11.7
2. Zbelítov 18.7
3. Skály 15.8
4. Mirotice 12.9
Celkové výsledky :

O putovní pohár hasičů okresu Písek 2020 - ženy open
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O putovní pohár hasičů okresu Písek 2020 - ženy klasic
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O putovní pohár hasičů okresu Písek 2020 - muži open
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O putovní pohár hasičů okresu Písek 2020 - muži klasic
11.7.2020
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Odborná rada přeje všem členům SDH pevné zdraví do nadcházejícího zimního období.
Vedoucí rady Dušan Vokatý.

Zpráva o činnosti Okresní odborné rady mládeže za rok 2020
Vážení hasiči!
Převzala jsem funkci vedoucího odborné rady mládeže po Stanislavu Grechovi a touto cestou
bych mu chtěla poděkovat nejen za odvedou práci, ale i za to, že se ujal odborné rady mládeže
po náhlém odchodu bratra Václava Šupitara. V současné době již pracuje odborná rada mládeže
v novém 13-ti členném složení a jsem tomu ráda, že do rady mládeže přibyli noví členové, kteří
jistě spolu se starými členy přispějí k vytváření dobrých podmínek pro činnost s dětmi a mládeží.
Rok 2020 se nepodobá zatím žádnému předchozímu období a bohužel i činnost rady mládeže a
samotnou práci s dětmi a dorostem též ovlivnila epidemie a přijatá opatření na její zvládnutí.
V první polovině roku došlo ke zrušení téměř všeho, tj. i soutěží mladých hasičů. Jak jistě víte,
jarní kolo hry PLAMEN 2020 vůbec neproběhlo a ročník 2020 byl uzavřen až při zahájení nového
ročníku hry PLAMEN 2021, kdy došlo alespoň k vyhodnocení předchozího ročníku dle výsledků
z podzimního kola hry PLAMEN 2020.
Stejně tak byla zrušena i okresní soutěž dorostu. A rovněž neproběhla postupová kola soutěží
v požárním sportu.
Přesto se odborná rada mládeže dokázala sejít, případně i rozhodovat na dálku a zajistit tak aspoň
základní podmínky pro práci s hasičskými dětmi a mládeží na okrese Písek. Cílem práce bylo
také zajistit informovanost vedoucích kolektivů a sborů na okrese.
Pohárové soutěže mladých hasičů O putovní pohár starosty OSH Písek se podařilo rozběhnout
v měsíci srpnu a přestože jich bylo méně než v předchozích ročnících, tak velké poděkování patří
sborům, které se do uspořádání dětské soutěže pustili. Celkově se pohárových soutěží mladých
hasičů zúčastnilo 33 družstev mladých hasičů ve 4 kolech seriálu.
Dokonce se podařilo na okrese Písek uspořádat 2. ročník Pasecké šedesátky pro děti od 3 do 15
let, jen mne osobně mrzí, že z 96 závodníků bylo jen malý zlomek dětí z okresu Písek (mladí
hasiči z SDH Dobrošov, SDH Paseky a SDH Žďár).
Mezi další úkoly, které odborná rada mládeže od minulé zprávy musela řešit, kromě tedy
samotných soutěží pro mladé hasiče (Plamen, pohárové soutěže), bylo zejména: školení
vedoucích a rozhodčích, pomoc sborům a OSH s organizací dotačních titulů, dále pomoc
s registrací sportovců v rejstříku sportu a v létě jsme nečekaně museli řešit hledání jiného
sportoviště pro pořádání okresního kola hry Plamen. Podařilo se nám domluvit s novým
majitelem Parkhotelu Mozolov a tak okresní hra Plamen prozatím na Mozolově zůstal.
Pokud jde o zahájení nového ročníku hry PLAMEN 2021, tak se soutěž na podzim podařilo
uspořádat těsně před vyhlášením přísnějších hygienických opatření. Soutěž však proběhla také
netradičně a vzhledem k tomu, že jsem se nemohla soutěže osobně zúčastnit, tak výsledky
jednotlivých disciplín tohoto podzimního kola hry PLAMEN 2021 se kolektivy MH dozvěděli
až druhý den, což znamená, že medaile za závod požárnické všestrannosti obdrží děti až na jarní
části hry PLAMEN a my pevně věříme tomu, že se nám jarní část podaří uspořádat.
Výsledky dětských soutěží naleznete v přiložených tabulkách zpravodaje.

Do konce letošního roku jsme měli v plánu uspořádat ještě školení pro vedoucí a rozhodčí.
Bohužel toto zatím není možné vzhledem k vyhlášeným opatřením.
Závěrem bych chtěla kolektivy ještě upozornit na to, že žádosti o dotaci Můj Klub 2021 budou
odevzdávat do 16.11.2020 a jsem velice ráda, že se do tohoto dotačního titulu pravidelně zapojuje
již 14 sborů z okresu Písek.
V plánu práce na rok 2021 máme zejména následující úkoly: zabezpečit soutěže pořádané
OSH, udržovat a zvyšovat kvalifikaci vedoucích dětí a rozhodčích, přenášet aktuální informace
na oddíly mladých hasičů, pomoci sborům s administrativou ohledně mladých hasičů, které
bohužel stále přibývá (evidence sportovců, administrace dotací apod.), spolupracovat
s ostatními odbornými radami a též s krajskou ORM a plnit úkoly zadané nám VV.
V případě jakýchkoliv připomínek či podnětů k práci na úseku mládeže neváhejte se na odbornou
radu mládeže obrátit, sami tím pak přispějete k vytváření kvalitních podmínek pro děti a mládež
na okrese Písek. A nezapomeňte prosím sledovat jak webové stránky OSH, tak i emailové adresy
tak, aby se k Vám informace dostávali včas.
Závěrem chci moc a moc poděkovat Vám všem, kteří se podílíte na práci s dětmi a mládeží a
věnujete tomu svůj volný čas, všem rozhodčím, pořádajícím sborům a jejich sponzorům. Velký
dík patří starostovi OSH Ing. Jiřímu Heinrichovi a též členům okresní odborné rady mládeže
(Lucie Cihlášová, Stanislav Grech, Petra Klimešová, Vendula Kovářová, Aleš Kroupa, Dagmar
Nováková, Ladislav Medenci, Roman Moravec, Petr Syrovátka, Ladislav Štván, Ivana Tykalová,
Hana Zborníková). A v neposlední řadě je nutné poděkovat i obcím, bez jejichž podpory by řada
sborů nemohla existovat.
Ing. Jana Vaněčková
Vedoucí okresní odborné rady mládeže

ZPRÁVA
ODBORNÉ RADY ŽEN
okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Vážené sestry a bratři hasiči.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámila s činností odborné rady žen při OSH ČMS Písek, za rok 2020 a
nové složení OR žen.
Hana Skálová - vedoucí ORŽ
 Michaela Volfová
 Miluše Vlachová
 Radka Kunclová
 Veronika Kollerová
 Renata Matějková
 Markéta Kašparová
 Eliška Plundrichová

SDH Kluky
SDH Hrejkovice
SDH Písek
SDH Třebkov
SDH Nový Dvůr
SDH Záhoří
SDH Záhoří
SDH Milenovice

OR žen se sešla v letošním roce pouze jedenkrát, kde proběhlo sestavení a seznámení nové rady žen a
zároveň naplánování činnosti OR na další období.
OR žen zahájila svou činnost při organizaci Shromáždění představitelů sborů okresu Písek, při volbách
v Podolí I, dne 5.9.2020, ale také při dětské soutěži PLAMEN, který se uskutečnil na Mozolově dne 19.9.2020.
Důležitým úkolem je obnovení spolupráce s OR žen okresu Strakonice. Tato spolupráce fungovala dříve
velice dobře, tak není důvod proč nepokračovat.
V závěru své zprávy, bych chtěla poděkovat všem členkám a zároveň popřát hodně štěstí a pevného zdraví
do Nového roku 2021.

Hana Skalová
vedoucí odborné rady žen

Hasičské desatero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré
vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v
nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili,
očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď
se jich povznést.
Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná
a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.
Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš
dobrým hasičským dobrovolníkem.

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 2021 a těším se na spolupráci
v dalších letech.
Josef Kloboučník
náměstek OSH ČMS Písek
Zpracováno dne

22.10.2020

dle dodaných zpráv.

