
           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

OKRES PÍSEK 



 

                              Informace starosty OSH ČMS Písek  

                                   

 

Vážené sestry a bratři hasiči! 

       Opět se přiblížil čas, kdy budeme hodnotit rok 2022 ve Sborech a Okrscích a 

na jaře roku 2023 i v Okresním Sdružení Hasičů ČMS Písek. 

          Proto dostáváte do rukou tento „ZPRAVODAJ“, který Vás má informovat o činnosti 

našeho Okresního sdružení a zároveň posloužit jako vodítko pro Vaši další práci, zejména nyní, 

kdy začnou přípravy na Valné hromady SDH, kde budete posuzovat činnost Sboru, někde 

s novým a jinde staronovým vedením. Na jaře roku 2021 byla naše činnost ještě mnohde 

narušena „Covidovými opatřeními“, ale v průběhu roku jsme se začali dostávat do normálu a 

v letošním roce se nám již podařilo vrátit se k naší běžné hasičské činnosti ve všech segmentech 

naší práce. 

          S Vaší pomocí jsme v roce 2022 opět organizovali okresní kola soutěží-MH Plamen dne 

21.5.a 1.10. v rekreačním areálu Mozolov, i okresní soutěže dorostu, mužů a žen v požárním 

sportu dne 4.6. 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 2022„a další. Pohárové soutěže probíhaly podle pravidel schválených VV 

OSH Písek v roce 2021 a nikde se nevyskytl větší problém. Všem, kteří se podíleli na zdárném 

průběhu těchto soutěží velice děkuji. Zvláště děkuji SDH, účastníkům okresní soutěže v PS a 

ženskému družstvu z Milevska za následnou reprezentaci našeho okresu na Krajské soutěži Jčk. 

ve Strakonicích. Bohužel, za muže jsme letos na kraji neměli zastoupení. Kvůli nedodržení 

slibu SDH Jehnědno a jejich nekomunikaci ohledně náhrady za ně, SDH Dobrošov by nás 

reprezentoval, ale již zmíněná nekomunikace zavinila časovou nezvládnutelnost tohoto řešení. 

Tento výpadek neúčasti mužů byl již podruhé, a já doufám, že i naposled v novodobé historii 

konání krajských soutěží v Požárním sportu! Nová Okresní odborná rada represe a VV OSH 

našli řešení situace v Pohárové soutěží dospělých, respektive používání jednotného stroje a tím 

sjednocení kategorií klasik a open, zjednodušení pravidel atd. 

         Výsledky všech soutěží, postupových i nepostupových, jsou, včetně termínů konání, 

uvedeny na našich webových stránkách OSH ČMS Písek. Proto se domnívám, že jejich uvedení 

zde by byla zbytečná duplicita. 

Současný VV našeho OSH bude pokračovat v hodnocení průběhů všech soutěží a nabádat 

Odborné rady ke včasnému eliminování jakýchkoli náznaků možných nedorozumění. Moje 

poděkování patří také všem, kteří se podíleli v letošním roce na provedení soutěže TFA v Písku 

dne 17.9.2022, která byla dobře připravena a hodnocena jako zdařilá samotným mistrem světa a 

Evropy v těchto disciplínách Michalem Brousilem z SDH Lom na Strakonicku. V rámci 

Jihočeského kraje se opět uskutečnila 4. kola a právě v Písku proběhla nominace závodníků za 

Jihočeský kraj, kteří vybojovali nádherné 3.místo na MČR TFA ve Štramberku dne 1.10.2022. 



   Dne 7.5.2022 bylo díky Vám, kteří jste přijeli do Písku s historickými prapory podpořit akci 

„Oslavy svátku sv.Floriána a IZS pro veřejnost“, možno důstojně uspořádat žehnání nového 

praporu OSH ČMS Písek v kostele na Bakalářích a poté ho představit v průvodu městem na 

Tatře z roku 1927 Mirovických hasičů. Celkem nás bylo s prapory 54 a společně s HZS, PČR 

,ZZS, i policií města Písek jsme uspořádali pro občany města i pozvané hosty velkolepou 

podívanou, zakončenou ukázkami práce všech složek IZS na Výstavišti v Písku. Nechyběla ani 

historická hasičská technika, již zmíněná Tatra z Mirovic, parní stříkačka z Netolic, koňská 

stříkačka z Nerestců, Tatra 805 ze Sepekova a další. Akce byla velmi dobře hodnocena 

krajskými hosty i vedením města Písku. Článek o ní vyšel jak v regionálním tisku, Jč. Televizi, 

tak i v republikových Hasičských novinách. Všem zúčastněným patří můj obrovitý dík! Svědčí 

to o naší jednotě a spolupráci, když je třeba prezentovat Dobrovolné hasiče okresu Písek! 

      OSH Písek zorganizovalo pro Zasloužilé hasiče (ZH) našeho okresu historicky první setkání 

se ZH sousedního okresu Příbram, které se uskutečnilo 8.9.2022 ve Hvožďanech na okrese PB 

a položili jsme tím základ pro setkávání a výměně zkušeností do dalších let. Zde patří můj dík 

Janě Vaněčkové z Pasek, která zajistila dopravu tam i zpět. Příští rok by to mělo být na našem 

okrese. Další bylo setkání ZH Jčk. v Trocnově, 13.9., na které jsme zajistili dopravu a přibrali i 

ZH okresu Strakonice. O obou akcích proběhla informace v tisku i na Webu SHČMS a to díky 

Jiřímu Novákovi, ved. Aktivu ZH okresu Písek i Jčk. 

     V listopadu 2021 jsme uskutečnili setkání zasloužilých funkcionářů SDH a Okrsků našeho 

okresu v restauraci Olympie v Písku a totéž chystáme i letos 25.11. Zároveň jsme již rozeslali 

pozvánky na podzimní Aktivy v rámci okresu všem starostům SDH i Okrsků kde, jak doufám 

se s drtivou většinou Vás setkáme a probereme vše potřebné. Na 14. 10. svoláváme také poradu 

starostů Okrsků. 

    V roce 2022 se Výkonný výbor (VV) našeho OSH sešel 7x, do konce roku by to mělo být 

ještě 3x. Musím pochválit všechny jeho členy za aktivní a pragmatický přístup při projednávání 

veškeré činnosti, které jako OSH musíme řešit! Vedoucí Okresních odborných rad navíc ještě 

za jejich řízení, přípravu a podíl při organizování a konání všech zde uvedených akcích. 

   Já se účastním jednání vedení KSH Jčk. , z titulu náměstka starosty KSH a VV KSH Jčk. 

z titulu starosty OSH. O jednaných věcech předávám informaci našemu VV OSH. 

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

jiných finančních prostředků a jejich řádného použití a vyúčtování. V rámci programu „Můj 

klub“ se zadařilo získat finanční prostředky pro MH i několika SDH našeho okresu. Do okresu 

přibylo i několik nových DA i věcné techniky. V Kovářově se díky vedení obce a starosty pana 

Pavla Hrocha spolu s SDH Kovářov podařilo slavnostně uvést do provozu novou hasičskou 

Zbrojnici-stanici a tím vytvořit zázemí jak pro techniku a výjezdovou jednotku, tak i pro 

aktivity SDH Kovářov.  Pokračovali jsme v plnění úkolu zadávaní sportovců do centrální 

evidence a díky pomoci našeho emeritního starosty br. Jiřího Nováka ho úspěšně zvládáme. 

Potěšitelné je, že nám přibývají mladí hasiči (MH) a i členská základna dospělých se navyšuje. 

Přesto ale při přechodu MH do dorostu dochází k útlumu jejich aktivit a má to negativní dopad 

na sportovní činnost Dorostu. V současnosti máme pouze Dorostence jednotlivce a ani jedno 

družstvo Dorců či Dorek. Snad se nám to podaří v budoucnu změnit, ale to je především 

v kompetenci příslušných SDH. 



      Ke dni, kdy píšu tuto informaci do Zpravodaje, tj.13.10.2022, máme na okrese Písek 6227 

členů. 

         Informace o rozpočtu, ojetém „novém“ vozidle a dotacích jsem podával na Shromáždění 

představitelů SDH 9.4.2022 v Bernarticích. Je evidentní, že i na nás dopadá stále rostoucí 

inflace, zdražování energií, nafty, hasičského zboží atd. Proto bude nutné se touto situací 

zabývat na jednání VV OSH a hledat řešení pro zajištění činnosti a obslužnosti pro SDH tak, 

aby nedošlo ke snížení stávající kvality. 

         

   Výčet činností okresních orgánů, OSH i OOR, je však pouze tím základním ze širokého 

rozsahu práce, který je nutno ve spolupráci a součinnosti s ostatními okresnímu nebo krajskými 

organizacemi zajišťovat. Velice si vážím spolupráce se všemi těmito orgány a organizacemi, 

zejména pak s vedením HZS Jčk. ÚO Písek, Policie ČR ÚO Písek, Městským úřadem Písek a 

Milevsko a dalšími městy našeho okresu, Krajským úřadem Jčk., Krajským sdružením hasičů 

ČMS Jčk, obcemi a dalšími. Můj dík za spolupráci a podporu patří také panu MUDr. Tomáši 

Fialovi a bohužel již bývalému senátorovi Mgr. Jaroslavu Větrovskému, senátorům pro náš 

okres Písek a současné europoslankyni Ing. Radce Maxové, kteří nás podporovali v minulých 

letech. Pokračuje i vedení kroniky Okresního sdružení, která zaznamenává hasičské dění od 

roku 1990 a jejímž duchovním otcem i realizátorem je br. Jaroslav Kubec, předseda OKRR a 

člen KKRR 

        Závěrem mého článku mi dovolte poděkovat všem funkcionářům SDH, Okrsků, členům 

Okresních odborných rad a jejich vedoucím, hasičkám, hasičům, rozhodčím, našim mladým 

hasičům a jejich vedoucím za vykonanou práci. Věřím, že i v nastávajícím období se 

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 zbytek roku 2022 i do nadcházejícího 2023! Pevně věřím, že jste si ve volbách na 

období 2020 - 2025 zvolili fundované, pracovité a odpovědné funkcionáře, kteří řídí vaše SDH 

i Okrsky tím správným směrem!    

        

                                                                                                   Ing. Jiří Heinrich     

                                                                                               starosta OSH ČMS Písek 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informace z KaRR 
 

Vážení přátelé – hasičky, hasiči 

 
Pomalu a jistě se blíží konec roku 2022. Už brzo se členové našich sborů začnou scházet na výročních 

valných hromadách, aby zhodnotili svoji celoroční práci ve prospěch svých sborů, ve prospěch svého 

bydliště. Určitě bude někde toto hodnocení příjemné a naopak v některých sborech nemusí dopadnout 

tak, jak si ho jejich členové představují. 

 

Já osobně představím práci okresní kontrolní a revizní rady až na okresním shromáždění na jaře 

příštího roku, a proto v této chvíli bych vám všem hasičům, hasičkám rád a upřímně poděkoval za 

veškerou práci kterou, nezištně odvádíte pro své sbory a pro celou tuto společnost. 

 

Tato práce není vždy jednoduchá a není mnohdy ani oceněna, a proto za ni děkuji a přeji vám a vašim 

rodinám hlavně zdraví a do roku příštího i hodně lásky a pohody. 

 

 

 

Kubec Jaroslav 

 
Předseda KaRR při OSH Písek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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: 

Vedoucí OR -  Zdeněk Patcelt - SDH Svatkovice, Rakov 

Člen OR: 

 Eva Němcová, pracovnice sekretariátu OSH Písek 

 Václav Jícha – SDH Písek, Družba 

 

       Odborná rada se podílela na přípravě Shromáždění zastupitelů SDH v Bernarticích a na všech zasedáních 

OSH Písek.  Zabývala se přípravou podkladů pro aktivy funkcionářů sborů a VH sborů.  

       Dále se věnujeme 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.                                          

           

 

V Písku 14.10.2022 

                                                                                                             Zdeněk Patcelt 

                                                                                               vedoucí OR vnitro organizační 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti odborné rady prevence při OSH ČMS v Písku za 

rok 2022 

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 2022.Činnost ORP je možno 

rozdělit do samostatných částí a to: 

 Oblast prevence 

 Oblast historie včetně Aktivu Zasloužilých hasičů 

 Okrajově – ochrana obyvatelstva při krizových situacích 

Personální obsazení ORP byla schváleno VV OSH ČMS Písek a pracuje ve složení  

Br. Jiří Novák, vedoucí ORP - SDH Písek 

Br. Václav Jalovecký  - SDH Stehlovice 

Br. Stanislav Dlesk  - SDH Protivín 

Br. Mgr. Josef Vachta  - SDH Chyšky 

Ss. Kateřina Kuntová                 - SDH Záhoří 

Br. Ladislav Pruška                    - SDH Květuš 

Úsek práce ORP při OSH ČMS Písek: 

ORP se sešla do dnešního dne třikrát. Na prvním zasedání byl projednán Plán práce ORP na rok 2022. Na druhém 

zasedání bylo provedeno vyhodnocení okresního kola výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí a mládeže 2022“. 

Vyhodnocovací komise pracovala ve složení Jiří Novák, Mgr. Josef Vachta, Stanislav Dlesk, Václav Jalovecký, Kateřina 

Kuntová a za VV OSH Písek náměstek starosty OSHČMS Písek Miloslav Uhlík. Výsledkové listiny a vybrané práce byly 

následně předány ke krajskému vyhodnocení na OSH ČMS České Budějovice. Při pohledu na menší počet odevzdaných 

prací oproti předcházejícím létum je možno konstatovat, že na úbytku mělo vliv zavedení nových pravidel s ohledem na 

ochranu údajů dle GDPR.   

Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí 2022“ – v rámci okresu: 

Počet odevzdaných prací celkem : 195 

Počet zúčastněných škol celkem    :   17 

   Mateřských  :     9 

  Základních  :     8 

  Středních  :     - 

Počet zúčastněných SDH celkem   :     6 

Jiné subjekty    :     0   

Výsledková listina je uvedena v samostatné části přílohy této zprávy. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni 

věcnou cenou, diplomem a malým občerstvením. Na soutěži 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 za uveřejnění 

výsledků této soutěže.  

Slavnostní vyhodnocení žáků bylo provedeno ve dvou termínech: 

  14. června 2022 v restauraci „OLYMPIE Písek“ předali ocenění starosta OSH Písek br. ing.Jiří Heinrich, br. Jiří 

Novák, Kateřina Kuntová a náměstek starosty OSH br. Miloslav Uhlík. Za HZS OÚ Jčk byl přítomen mjr. Mgr. 

Vladimír Viktora. 



 

 16. června 2020 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. Miloslav Uhlík, Mgr. Josef 

Vachta, Kateřina Kuntová a za HZS velitel stanice Milevsko Bc. Lukáš Kamenský. 

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 soutěže „PO očima dětí a mládeže 2022“ – v rámci jihočeského kraje: 

I v rámci Krajského hodnocení obsadila řada našich soutěžících velmi pěkná přední místa Hynek Koudelka z MŠ 

„Sluníčko“ získal 3. místo v kategorii MŠ 2 v celostátním hodnocení. 

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 a mládeže 2022“ a 

pěkná umístění v rámci kraje i v republikovém kole. 

Další úkoly řešené v rámci činnosti ORP : 

Důležitým úkolem, který řešila ORP bylo získávání lektorů pro úsek prevence požární ochrany před požáry a jinými 

katastrofami. Zde jsme zahájili možnou součinnost s HZS ÚO Písek, který je schopen nám naše lektory vyškolit. Zatím, 

se nám nepodařilo získat potřebný počet našich členů pro tuto činnost. Dalším úkolem, který se nám nedaří zajistit je 

příprava a provedení zkoušek Preventista PO I.– III.stupně. Zajišťování prevence u jednotlivých SDH je velmi složitou 

věcí, neboť se vlivem různých nesmyslných předpisů zničilo to, co se vždy provádělo (preventivní prohlídky domů, půd, 

drobných provozoven apod.). Určitě se budeme těmito věcmi i nadále zabývat a věřím pevně, že se to s Vaší pomocí 

určitě podaří zvládnout.  

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. Moje poděkování patří za velmi dobře vykonávanou práci všem 

členům okresní odborné rady prevence. Zároveň, bych chtěl všem popřát hodně štěstí a pevné zdraví do Nového roku 

2023. 

           Jiří Novák 

Vedoucí odborné rady prevence 

             při OSH ČMS Písek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zpráva vedoucího odborné rady represe 

V uplynulém období se odborná rada sešla jednou a dvakrát bylo hlasováno perloam, hlavním úkolem bylo 

zabezpečit hladký průběh pohárových soutěží a výcviku členů JSDH. 

 

Pohárové soutěže: 

začátkem roku 2022 ORR upravila a odsouhlasila pravidla PS a ty byly následně předloženy VV OSH ke 

schválení. 

Dále byl sestaven kalendář pohárových soutěží. V roce 2022 se pohárové soutěže konaly v šesti kolech: 25.6 

Čimelice, 2.7 Zbelítov, 23.7 Smrkovice, 13.8 Skály, 10.9 Mirotice, 24.9 Milenovice 

 

V Milenovicích byla soutěž ukončena s celkovým vyhodnocením 

 

 

Dále ORR ve spolupráci s OSH Písek a OSH Strakonice uspořádala 23.4 výcvik členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů, výcvik se zaměřuje na výcvik JSDH III a V. Pro rok 2022 byl výcvik koncipován 

jednodenní a konal se v Čejeticích a u jezu ve Štěkni. 

Hlavním cílem bylo procvičit záchrana tonoucího (na jezu), sání ejektorem za pomoci PS, poskytnutí první 

pomoci, práce s D programem a byly složeny zkoušky pro odbornost hasič III 

Věřím, že tento výcvik byl pro členy jednotek přínosem. 

 

                                                 Za ORR Vám přeji hezký podzim a krásné prožití svátků vánočních,  

                                                                                                                                           s pozdravem  

                                                                                                                                           Dušan Vokatý 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Okresní odborné rady mládeže za rok 2022 

 

Vážení hasiči! 

V roce 2022 se činnost v oblasti mládeže dostala do starých kolejí, přičemž musím konstatovat, 

že práce s mládeží ve sborech se nám obnovila natolik, že jsme v letošním roce zaznamenali 

historicky jednu z nejvyšších účastí na pohárových soutěžích mladých hasičů O putovní pohár 

starosty OSH Písek v požárním útoku. Podařilo se nám uspořádat jak jarní, tak i podzimní kolo 

hry PLAMEN, kde bohužel nám počty účastníků ubývají. Je to škoda, vždyť celostátní hra 

mladých hasičů PLAMEN v letošním roce oslavila 50 let a i mi jsme si toto výročí připomněli 

nejen na jarním kole této soutěže, ale historii hry PLAMEN jsme prostřednictvím banneru též 

připomněli i na dni s IZS, do kterého se nám s ukázkou zapojili i mladí hasiči z Dobrošova. 

V souvislosti s 50. výročím hry PLAMEN bych moc chtěla poděkovat SDH Branice, SDH 

Chyšky, SDH Květuš a SDH Žďár za zapůjčení kronik a materiálů k vytvoření prezentace historie 

hry PLAMEN na okrese Písek. 

V rámci krajských soutěží, bych chtěla vypíchnout SDH Dobrošov, který zaznamenal krásný 

výsledek na krajské soutěži PLAMEN a dále musím poděkovat sborů, které pracují s dorostem, 

protože jen díky pár obětavým vedoucím, kteří s dorostem pracují, máme i na krajských soutěžích 

dorostu, alespoň pár jednotlivců z našeho okresu. 

Letos se opět konaly v Pasekách závody v běhu na 60m s překážkami. Této soutěže se zúčastnilo 

téměř 170 závodníků ve věku od 3 do 15 let z pěti krajů České republiky a vzhledem k tomu, že 

pro mladé hasiče bylo zavedeno Mistrovství ČR v běhu na 60m s překážkami, tak tato soutěž 

zároveň posloužila jako nominační závod pro výběr reprezentantů za Jihočeský kraj na toto 

mistrovství ČR. 

Pokud se jedná o vzornou reprezentaci okresu Písek, tak nesmíme zapomenout ani na SDH 

Přeborov a SDH Paseky, jejichž závodníkům se podařilo nominovat na Mistrovství ČR v běhu 

na 60m s překážkami, které se uskutečnilo v Benešově. Bohužel Karolíně Koutníkové z SDH 

Přeborov se v mladších dívkách vůbec nedařilo a zaznamenala 2 neplatné pokusy. Ale Jiří 

Vaněček z SDH Paseky ve starších chlapcích zaznamenal skvělý čas 13,81 sec., umístil se tak na 

69.místě ze 120 závodníků a co především, podařilo se mu splnil limit pro III. Výkonnostní třídu. 

Rok 2022 přinesl na úseku mládeže řadu novinek. Od září vešla v platnost nová pravidla hry 

PLAMEN a nová pravidla pro dorost. V reakci na to proběhne ještě v roce 2022 školení 

vedoucích a rozhodčích na tato nová pravidla. Dále, jak jsem již zmiňovala, poprvé proběhlo 



nové mistrovství ČR v disciplíně běh na 60m překážek. Ve změnách na úseku mládeže se bude 

pokračovat i dále a např. v roce 2023 proběhne historicky první samostatné Mistrovství ČR 

v Závod požárnické a hasičské všestrannosti. 

 

Pokud jde o další práci s mladými hasiči, rádi bychom oslovili případné pořadatele pohárových 

soutěží mladých hasičů, aby se včas obrátili na odbornou radu mládeže, a nahlásili nejen svůj 

zájem o pořadatelství těchto dětských soutěží, ale zároveň případně rovnou oznámili 

předpokládaný termín konání pro rok 2023. Prosíme o nahlášení do 31.1.2023 

Dále bych chtěla upozornit kolektivy, že žádost o dotaci Můj klub 2023 už běží a sbory, které 

nemají datovou schránku, tak bohužel žádost nepodají.  Žádost se podává do 30.11.2022 a Můj 

klub bude určen jen pro ty, kteří sportují 2x týdně. Ti, kteří sportují jen jednou týdně, se budou 

hlásit do extra výzvy Můj klub 2023 – pohyb a zdraví. Vím, že je to nemilé, že opět dochází ke 

změnám a úpravám tohoto dotačního titulu, bohužel nám nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit. 

Všechny informace jsou zveřejňovány na www.dh.cz a navíc se Vám je snažím i posílat 

prostřednictvím emailu. 

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 pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, věřím, že všichni členové 

odborné rady mládeže Vám rádi podají pomocnou ruku. 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 Cihlářová, 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 
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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 2022 a  

složení OR žen. 

 

Hana Skalová - vedoucí ORŽ                            SDH Kluky 

 Michaela Volfová                                  SDH Hrejkovice 

 Miluše Vlachová                                    SDH Písek 

 Radka Kunclová                                     SDH Třebkov 

 Veronika Kollerová                                SDH Nový Dvůr 

 Renata Matějková                                   SDH Záhoří 

 Markéta Kašparová                                SDH Záhoří 

 Eliška Plundrichová                                SDH Milenovice 

 

     OR žen se sešla dvakrát v letošním roce 2022, kde se projednala činnost OR žen a případná pomoc při 

akcích pořádaných OSH ČMS Písek. 

     OR žen se v letošním roce podílela při organizaci Shromáždění představitelů sborů okresu Písek dne 

19.3.2022 v Bernarticích, v Písku dne 7.5.2022 při dni s IZS, dne 4.6.2022 při Okresní soutěži v PS OSH Písek 

, ale také dne 17.9.2022 při organizaci TFA . 

Důležitým úkolem je stálá spolupráce OR žen a OSH ČMS Písek. A pomoc s organizací při různých akcích 

pořádaných při OSH ČMS Písek. 

 

     V závěru své zprávy, bych chtěla poděkovat všem členkám a zároveň popřát hodně štěstí a pevného zdraví 

do Nového roku 2023. 

 

                                                           

 

                                                                                                    Hana Skalová 

                                                                                             vedoucí odborné rady žen 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 

 

          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 v  

                           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 činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 

                    5.    Bratry 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 všeliké 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 zařízení, jakož odznak nosíš. 

                    10.  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 2023 a těším se na spolupráci 

               v dalších letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Josef Kloboučník  

                                                                                     1. náměstek OSH ČMS Písek 

 

 

 

 

 

 

 

                                Zpracováno dne    30.10.2022                                         dle dodaných zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 


