
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU PRACHATICE 
ZE DNE 11.02.2012 V NETOLICÍCH

Prezence představitelů sborů 8-9 hodin. 

Začátek v 9 hodin.

1. Shromáždění zahájil člen VV OSH Josef Žižka, přivítal přítomné a hosty plk. Ing. Milana Rabu, 
ředitele  HZS  Prachatice,  starostu  města  Netolice  Oldřicha  Petráška,  starostu  SDH  Netolice 
Františka Plouhara a mjr. Ing. Roberta Vlčka z HZS Prachatice.

2. Uctění památky zemřelých hasičů minutou ticha.

3. Kontrolní hlasování zda je shromáždění usnášení schopné. Hlasovalo 61 přítomných představitelů ze 
111 možných. Bylo konstatováno, že shromáždění představitelů je usnášeníschopné.

4. Volba pracovních komisí:

návrh sčítací komise

předsedkyně - Petra Hopfingerová, 1. náměstkyně OSH Prachatice

skrutátoři – členové místního SDH

návrh návrhové komise

předseda - Stanislav Prokop, člen VV OSH Prachatice 

členové z řad představitelů Pavel Mráz SDH Svatá Maří

                                               František Fencl SDH Lhenice

návrh na předsedajícího schůze

Josef Žižka – vedoucí odborné rady ORPaOO

návrh zapisovatele a ověřovatelů

zapisovatel – Ing. Jiří Aleš člen VV OSH Prachatice

ověřovatelé z řad představitelů Jaroslav Chán SDH Svojnice

Marek Bartoš SDH Šipoun

Hlasování: 61 pro, schváleno.

5. Způsob hlasování shromáždění představitelů sborů.

VV OSH navrhuje shromáždění představitelů následující způsob hlasování. Není demokratické, aby síla 
hlasu představitele sboru, který má 4 členy byla stejná jako síla hlasu představitele sboru který má 160 
členů. VV OSH navrhuje, aby za každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH, 
byl  sbor  při  hlasování  zastoupen  jedním  hlasem.  Počet,  nebo-li  síla  hlasů  je  vyjádřena  číslovkou  na 
hlasovacím lístku.

Př: Sbor který má 10 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 1  

Sbor který má 160 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 4

Hlasování: 61 pro, schváleno



6. Schválení programu jednání

Návrh programu

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající 

jednání)
3. Schválení programu
4. Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2011 
5. Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORPaOO)
6. Zpráva OKRR
7. Zpráva o hospodaření za rok 2011
8. Rozpočet OSH na rok 2012, plán práce OSH na rok 2012
9. Diskuse, vystoupení hostů
10. Přestávka a oběd
11. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
12. Závěr

Hlasování: všichni pro, schváleno. 

7. Starostka OSH Prachatice Bc. Helena Fiedlerová přednesla zprávu o činnosti OSH za rok 2011. 

Naše dnešní setkání je trochu mimořádné. Po několikaleté pauze kdy se shromáždění představitelů na okrese 
Prachatice vůbec nekonalo, jsme obnovily schůze tohoto orgánu. Scházeli jsme se na konci roku a to z toho 
důvodu, že jsme shromáždění představitelů využívali jako prostředek k předání materiálů pro valné hromady 
sborů. Bohužel jsme v listopadu, kdy shromáždění probíhalo, neměli uzavřené účetnictví okresu a bylo tak 
prakticky nemožné tvořit návrh rozpočtu na následující rok.  VV OSH tak přesunul termín konání schůze 
tohoto orgánu do února, kdy je uzavřené účetnictví předešlého roku a proběhly již VVH sborů. Tolik na 
vysvětlenou k termínu této akce. Nyní k samotné činnosti OSH. Nebudu se zde zabývat podrobně sportem, 
prevencí a mladými hasiči, protože tyto okruhy předpokládám, velmi podrobně ve svých zprávách obsáhnou 
vedoucí ORM, ORV a ORPaOO. Pouze bych z tohoto místa ráda poděkovala všem, kteří okres Prachatice 
reprezentovali na oblastních kolech a největší poděkování patří samozřejmě těm, kteří se probojovali do kol 
celorepublikových a postarali se tak o pravidelnost toho, že okres Prachatice má své zastoupení v nejvyšší 
soutěži dobrovolných hasičů v rámci České republiky. DĚKUJI VÁM všem. I v roce 2011 se nám podařilo 
dostát  stanoveného  cíle  pořádat  dvoudenní  jarní  kolo  hry  Plamen  a  spolupodílet  se  organizačně  na 
dvoudenním školení velitelů. Mladí hasiči a požární ochrana jsou dle mého názoru stěžejními pilíři činnosti 
dobrovolných  hasičů.  Jak  jsem již  mnohokrát  zdůrazňovala,  mladí  hasiči  proto,  že  budou  v naší  práci 
pokračovat  a  vlastní  požární  ochrana  jako  základní  prvek  naší  činnosti.  I  v letošním  roce  hodlá  OSH 
Prachatice pokračovat v takto nastaveném modelu s tím rozdílem, že dvoudenní školení velitelů by mělo 
probíhat  společně  se  školením  strojníků  a  jednotek  CO.  Toho,  že  se  nám  podařilo  uchovat  tyto  akce 
dvoudenní, si cením o to víc, že tyto akce jsou finančně velmi náročné. Část nákladů na školení velitelů se 
nám podařilo přeúčtovat na obce. Když jsem u školení velitelů, obracím se z tohoto místa s prosbou na Ing. 
plk. Milana Rabu. Padla myšlenka, že by školení proběhlo v učebnách na HZS. Důvody k tomu byly zřejmé. 
Účast stagnuje, v roce 2011 jsme bohužel  zaznamenali  dokonce pokles. Dokladem toho je příloha č.  4, 
kterou jste obdrželi ve svých materiálech pro dnešní jednání. Dle mého názoru by toto byl naprosto chybný 
krok. Pojďme se zaměřit  na úroveň školení a jeho obsah. V tomto směru máme hodně co vylepšovat  a 
indicie od sborů hovoří o tom, že školení je pro ně nezajímavé a neatraktivní. Rozumím tomu, že témata  
jsou stanovená, ale nikde není stanoveno, že bychom nemohli zařadit něco navíc, nebo se detailněji zabývat 
něčím  konkrétním,  co  by  velitele  upoutalo.  Nespokojenost  účastníci  vyslovili  s úrovní  školitelů.  Aby 
nedošlo k mylnému výkladu mých slov, nešlo o úroveň odbornou ale pedagogickou. Další slabinou této akce 
je chybějící zpětný výstup (reakce účastníků na kvalitu školení) na které bychom mohli stavět při organizaci 
dalších  školení.  Vycházíme  pak  z útržkovitých  reakcí  jednotlivých  účastníků,  které  nemusí  pokrýt  celé 
spektrum  účastníků.  Kritiku  musím  zaměřit  i  do  vlastních  řad.  Mnoho  účastníků  odjíždělo  ze  školení 
v průběhu školení,  mnoho těsně před úklidem tábora.  Pouhá hrstka účastníků pak společně s příslušníky 
HZS balila tábor. Obě strany si musí uvědomit, co chtějí a sejít se u kulatého stolu. To je ta prosba, o které 
jsem hovořila. Veďme diskusi jak školení zlepšit a nesměřujme ho zpět do učeben. OSH je ochotno uvolnit 
prostředky na školitele a podílet se na zajištění stravy a v případě přípravy podkladů ke školení zajistit jejich 
následnou distribuci mezi sbory například na nosičích CD. Malinko odlišné problémy má OSH co se týče 



školení vedoucích mládeže. V roce 2011 jsme ho uspořádali 05.11. v Netolicích. Účast byla zoufalá. OSH 
muselo  pro hrstku účastníků  zajistit  stravu prostřednictvím domácího sboru,  školitele  a  testy.  Z důvodu 
nízké účasti jsme se rozhodli, že přesuneme školení do terénu a uděláme ho taktéž dvoudenní. Doufám, že 
toto můžete brát jako příslib, a že se s vedoucími mládeže uvidím po školení velitelů, strojníků a jednotek 
CO. Chtěli bychom využít toho, že zde budou postavené učebny, připravená polní kuchyně a vybudované 
zázemí.  Mohli bychom tak spojit ty,  kteří kvalifikaci obnovují a ty,  kteří jí teprve získávají,  což nebylo  
z důvodů kapacity možné. Asi jste zaznamenali změnu v pracovní době kanceláře OSH. Kancelář je Vám 
tak zpřístupněna opět dva dny v týdnu a to v pondělí a ve středu od 1610 - 1810 hod. Toto bylo nezbytné 
opatření,  protože pracovnice kanceláře Miriam Hůrská v průběhu roku 2011 nastoupila  do zaměstnání a 
práci pro OSH tak mohla vykonávat až po své pracovní době. Tímto se omezil prostor k návštěvě pro ty, 
kteří  dojíždí  do Prachatic  hromadnou dopravou,  ale  zase zde byl  vytvořen  prostor  pro ty,  kteří  mohou 
kancelář navštěvovat až po své pracovní době. Takových dobrovolných hasičů je většina, a proto bychom 
rádi u této pracovní doby kanceláře setrvali. Nevím přesně v jakém pořadí pomě bude následovat zpráva o 
hospodaření  a  nechci  se  zabývat  jednotlivými  položkami.  Pouze chci  poukázat  na to,  že organizačními 
změnami v chodu OSH se nám daří  vytvářet  finanční  rezervy,  které  jsme si  stanovily jako jeden s cílů 
v plánu práce. Pro úplnost své zprávy přikládám výčet akcí, kterých jsem se zúčastnila jako starostka OSH 
Prachatice. V případě sportovních akcí se jednalo v některých případech i o účast mé osoby, co by soutěžící. 
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Účast na akcích sborů

VVH –Malovičky, Vimperk, Žernovice, Stachy, Budilov

22.4.2011 okrsková schůze ve Vacově

30.7.2011 120.výročí založení SDH Vitějovice

16.5.2011 SS OSH Přibyslav

22.10.2011 SS OSH Přibyslav

3.-4.6.2011 Školení strojníků

9.-10.10.2011 Školení velitelů

5.11.2011 Školení vedoucích mládeže

Soutěže

20.-21.5.2011 Jarní kolo hry PLAMEN

28.5.2011 Okresní kolo v požárním sportu ŽENY I a MUŽI I + dorost

17.6.2011 krajské kolo dorostu Písek

25.6.2011 PHL Vimperk

2.7.2011 PHL Vlachovo Březí

9.7.2011 PHL Tvrzice

23.7.2011 PHL Sudslavice

27.8.2011 PHL Prachatice noční



3.9.2011 PHL Ktiš 8.10.2011 Podzimní kolo hry PLAMEN

Poděkování všem sborům, které se organizačně podílely na jednotlivých akcích okresu. Doufám, že na 
nikoho nezapomenu.

SDH Netolice – pořádání jarního kola hry Plamen, školení vedoucích mládeže

SDH Svatá Maří – školení strojníků

SDH Malovice – školení velitelů

SDH Ktiš – podzimní kolo hry Plamen

SDH Budilov – okresní kolo v požárním sportu

SDH Vlachovo Březí – zajištění stravy na okresním kole

Poděkování patří sborům, které zajišťují jednotlivé pohárové soutěže v rámci PHL a sborům které jsou mi 
k ruce při zajišťování převozu překážek a plynulého chodu jednotlivých akcí – SDH Žernovice, SDH Volary 
a SDH Vlachovo Březí

Poslední poděkování patří Ing. plk. Milanu Rabovi za součinnost s HZS

8. Členka  Odborné  rady  mládeže  Valerie  Soukupová  přednesla  zprávu  o  činnosti  Odborné  rady 
mládeže. 

ORM pracuje v devítičlenném složení + s jedním hlasem poradním. V loňském roce se sešla 5x . Na 
rozšířené  schůze ORM jsou zváni  všichni  vedoucí  kolektivů,  kteří  pracují  s dětmi  a  účastní  se  okresní 
soutěže  hry  Plamen,  kde  podají  své  návrhy a  připomínky  pro  přípravu  organizačního  zabezpečení  hry 
Plamen. 

V okrese Prachatice máme zaregistrováno  32 družstev mladých hasičů z 24 sborů. Z toho je 15 sborů 
zapojeno do hry Plamen a  9 sborů se této hry  nezúčastní  . Při celkovém součtu má prachatický okres 
celkem 417 mladých hasičů.

Již nějaký rok se daří pořádat  jarní kolo Plamenu jako dvoudenní akci.  Ani loni tomu nebylo jinak.

Ve dnech 21.-22.  Května se jarní  kolo hry Plamen konalo u nás v Netolicích,  které  se účastnilo  9 
družstev mladších a 12 družstev starších hasičů. Soutěž byla zahájena disciplínou 400 metrů štafetový běh 
s překážkami  CTIF  na  oválu  TJ-  Baník,  pak  se  družstva  přesunula  do  autokempu  Podroužek,  kde  se 
ubytovala a po obědě pokračovala v soutěži požárním útokem CTIF. Na odpoledne byla pro děti připravena 
doplňující disciplína Běh na 60 metrů s překážkami, lanové centrum a dětmi oblíbený Král střelců. V neděli 
dopoledne se pokračovalo požárním útokem.

Umístění družstev bylo následující : V kategorii mladší si 3.místo vybojovaly děti ze Žernovic, 2. místo  
Vlachovo Březí a 1 místo obsadilo družstvo ze Svaté Maří. V kategorii starší patřilo 3 místo Vitějovicím, 2 
místo Žernovicím a 1 místo patřilo opět mladý hasičům ze Svaté Maří, kteří   si tímto vítězství  zajistili 
postup na Krajské kolo, které se konalo 4.června v Milevsku, kde obsadili 3.místo.

Celkové náklady na hru Plamen činily 32.768kč.  V těchto nákladech je zahrnut sobotní a nedělní oběd, 
buřty,diabolky, startovací nádoje a jiné drobnosti.

Ubytování  si  sbory hradily ze svého.  Ráda bych  touto cestou poděkovala všem,  kteří  se  podíleli  na 
přípravách jarního kola hry Plamen, paní Mužíkové za poskytnutí oválu a ubytování pro všechny soutěžící, 
paní Staňkové za zajištění stravování, SDH Žernovice, SDH Vlachovo Březí a svému mateřskému sboru.

Krajské soutěže se zúčastnilo družstvo dorostenců ze Žernovic a družstvo dorostenek z Vlachova Březí. 
Dorostenky odsadily krásné druhé místo a žernovičtí dorostenci krajskou soutěž vyhráli a zajistili si postup 
na MČR v Ostravě ve dnech 5.-6. července. Zde si vybojovali v silné konkurenci 8. Místo.

Kategorii jednotlivců náš okres reprezentovali Mareš František SDH Budilov a Jílek Michal a Jiří Bauer 
z SDH Šipoun.Jiří  Bauer si druhým místem zajistil také postup na MČR do Ostravy, kde obsadil 33. místo.



V  kategorii  jednotlivkyň  za  náš  okres  bojovala  děvčata  Marie  Krotká  z SDH  Žernovice  a  Michaela 
Hovorková   z SDH Vacov.  Marie  Krotká   krajskou  soutěž  jednotlivkyň  vyhrála  a  na  MČR v Ostravě 
vybojovala nádherné 7. místo.

Odborná rada mládeže děkuje všem soutěžícím a hlavně vedoucím kolektivů za perfektní reprezentaci 
našeho okresu v postupových soutěžích.  Výsledky všech soutěží jsou k dispozici na webových stránkách 
OSH  v sekci  mládeže.   V  roce  2011  nám byly  přiznány  dotace  od  MŠTV  a  to  pro  sbory  36.100,-, 
vzdělávání  ,  školení  vedoucích  mládeže  14.800,-,  činnost  OSH,  provoz MTZ 14.865,-  ORM navrhla  a 
schválila  částku  36.100 rozdělit  mezi  čtyři  sbory SDH Svatá  Maří,  SDH Jáma,  SDH Vitějovice,  SDH 
Vlachovo Březí. Celková částka dotací pro sbor je 11.800,- MŠTV poskytlo částku 9.025,- což je 70% a 
SDH se musí podílet 30-ti % tj. 2.775,-Vyúčtování muselo být provedeno v podvojném účetnictví, což je 
pro většinu sborů problém. 

Z KSH ČMS byly na úsek mládeže přiznány dotace ve výši 8000 korun. ORM navrhla a schválila tuto 
částku využít  k zakoupení kladiny 8m dlouhé s možností  nastavení výšky na 80 a 120 cm. Tímto by se 
kladina mohla využívat pro všechny kategorie.

I  letos  bylo  ORM nabídnuto VV   OSH  možnost  zajištění  občerstvení  na noční  PHL v Prachaticích 
27.srpna. Výtěžek z této akce  9.252 korun byl použit ve prospěch mládeže. )

Dne  8.10.2011  se  ve  Ktiši  konalo  podzimní  kolo  hry  Plamen  .  Pro  nepřízeň  počasí  byly  zrušeny 
disciplína 4 x 60 metrů a doplňující disciplína běh na 60 metrů s překážkami. Starší zahájili svou soutěž 
závodem požární všestrannosti a kategorie mladší se vrhla na štafetu požárních dvojic. Po obědě se počasí 
značně zhoršilo, přesto starší pokračovali na štafetě požárních dvojic a mladším byl ZPV pro hustý déšť 
zrušen.

Umístění 

Kategorie  mladší Kategorie  starší

1) SDH Žernovice 1) SDH Svatá Maří

2) SDH Zbytiny 2) SDH Vitějovice

3) SDH Vlachovo Březí A 3) SDH Netolice

Jménem ORM bych ráda poděkovala členům SDH Ktiš za pomoc při organizování Plamenu a technické 
zabezpečení celé soutěže. Děkuji.

5. listopadu proběhlo v Netolicích školení vedoucích mládeže. Musím přiznat,že mě velice mrzí nízká 
účast  vedoucích  tohoto  školení.  I  přesto  máme  evidováno142  vedoucích,  z toho  má  102  vedoucích 
osvědčení III.stupně  a 40 vedoucí má II kvalifikační stupeň.

Na závěr bych ráda poděkovala všem vedoucím a instruktorům za jejich práci s dětmi, všem sborům, 
které podporují své vedoucí a pomáhají při technickém zabezpečení tréninků a soutěží a hlavně rodinným 
příslušníkům za jejich toleranci a shovívavý. Také chci poděkovat členům ORM za celoroční práci.



9. Zprávu o činnosti Odborné rady velitelů přednesl vedoucí ORV Jan Fiedler. 

Rada velitelů OSH Prachatice pracuje i nadále v tomto složení: Fiedler Jan, Rokůsek František, Marek 
Jan, Tomášek Josef, Pěsta Jan, Fencl František, Molitor Miroslav, Váša Jan, Závora Vladimír, Pivoňka 
Stanislav a Novotný Jan. Poslední jmenovaný se bohužel v loňském roce ani jednou na schůzi nedostavil. 
Ostatním musím za jejich práci poděkovat. Rada se sešla během roku dle potřeby pětkrát. Jako tradičně 
jsme v prvním pololetí řešili postupové soutěže a ve druhém školení velitelů a strojníků. K soutěžím: Na 
ústředí vznikla ÚORHS, kde jsem členem za jihočeský kraj. S Miroslavem Molitorem jsme 23.4.2011 
provedli  školení  rozhodčích  PS.  Následovaly okrskové soutěže.  24.  5.  2011 proběhla  okresní soutěž 
kategorie II opět v Budilově. I přes slabou účast se soutěž velmi vydařila. Zúčastnilo se 5 družstev žen a 
11 družstev mužů. Úroveň byla vynikající. Družstva žen ze Žernovic a Sv. Maří dosáhla shodného času 
25,91s. U mužů byla soutěž také velmi vyrovnaná. Vyhráli Žernovice s časem 25,51s a do dvou vteřin se 
vešla další tři družstva. 28. 5.2011 následovala soutěž kategorie I. Ta se nám naopak tentokrát nepovedla. 
V pátek v podvečer,  kdy pravidelně probíhá příprava,  intenzivně pršelo,  takže jsme nemohli  rozměřit 
tratě  a  pouze  jsme  roznesli  překážky.  Pršelo  celou  noc  a  to  co  se  dělo  v sobotu,  mám  pouze 
zprostředkovaně. Spolu s Miroslavem Molitorem jsme museli v den soutěže odjet do Přibyslavi a zde 
obhájit  kvalifikaci  rozhodčí  instruktor.  Místo  nás  měli  s řízením  soutěže  pomoci  Instruktoři  ze 
Strakonicka,  manželé  Boukalovi.  Celý  štáb  soutěže  to  neměl  jednoduché.  Pršelo  i  v  sobotu  ráno. 
Původně bylo rozhodnuto, že se bude plnit pouze požární útok, a to dvoukolově. V průběhu dopoledne 
byl přidán běh na 100 m bez překážek. Připravit a zrealizovat okresní soutěž není vůbec jednoduché, o to 
více  potom všechny zúčastněné  velmi  mrzí,  když  tato  soutěž  skončí  díky  počasí  fiaskem.  Následné 
krajské kolo se konalo 11. 6. 2011 v Písku. Zde nás reprezentovali rozhodčí, naše okresní časomíra a 
samozřejmě  družstvo  žen  z Vitějovic  a  družstvo  mužů  ze  Žernovic.  Nikdo neudělal  ostudu.  Nebyla 
z toho republika, ale krásné třetí místo žen z Vitějovic a druhé místo mužů ze Žernovic, kterým chyběl 
jediný  bod  na  prvního.  Veškeré  výsledky  najdete  na  našich  okresních  stránkách.  Vyjádřím  se  ještě 
k Prachatické hasičské lize.  Tu řídí  VV OSH v čele s první náměstkyní  Petrou Hopfingerovou. ORV 
OSH byla pouze u zrodu. Základní pravidla se nezměnila. Jednotné stroje a proudnice zaručují minimální 
finanční náklady pro soutěžící družstva. Máme dostatek pořadatelů a i soutěžících. Během roku proběhlo 
plánovaných 7 soutěží. Nově byla zařazena soutěž v Sudslavicích. Tato soutěž měla výbornou úroveň. 
V mužské kategorii se ligy zúčastnilo 27 družstev. Vyhráli muži ze Šipouna, druhé byly Vitějovice a třetí 
Oseky. V ženách se zúčastnilo 12 družstev. Vyhrálo Vl. Březí D, druhé bylo Vl. Březí B a třetí skončilo 
družstvo žen z Vitějovic. I tyto výsledky jsou na našich stránkách. Děkuji rozhodčím, bez kterých by 
nešla uspořádat jediná soutěž. Od letošního roku bude na stránkách OSH přehledová tabulka o zařazení 
rozhodčích v jednotlivých soutěžích. A nyní k represi. Současně s okresní soutěží, jsme museli připravit 
dvoudenní školení strojníků, které proběhlo o týden později 3-4. 6.2011 ve Svaté Maří. Místnímu sboru a 
obci děkuji za veškeré zázemí.  Strava šla plně za OSH a výuka za HZS. 9 -10. 9.2011 se konalo v  
Malovicích dvoudenní školení  velitelů.  Zúčastnila  se i  jedna četa  strojníků a v sobotu jednotky CO. 
Počasí nám přálo. Na malovickém fotbalovém hřišti byl vybudovaný bezvadný tábor. Čtyři stany pro 
výuku,  jeden  k polní  kuchyni,  další  byl  speciál  -  umývárna  a  nafukovací  stan  s CO  kontejnerem 
(Samozřejmě  nechyběla  ani  kadibudka  z OSH).  Bohužel,  i  zde  byla  účast  z řad  pětkových  jednotek 
poměrně slabá. Musím z tohoto místa poděkovat netolickému sboru v čele s velitelem Janem Markem a 
Valerii Soukupové, která se spolu s naší starostkou, starala o skvělou krmi. Malovickému sboru, starostce 
obce Malovice Martině Hejné a samozřejmě řediteli HZS ÚO PT Plk. Ing. Milanu Rabovi. Nejenom, že 
opět  zajistil  většinu  vybavení  tábora,  ale  pomohl  také  zajistit  podstatnou  část  výuky a  předváděčku 
(tentokrát  stavbu protipovodňových hrází).  Děkuji  školitelům.  HZS nám také  přepravil  překážky na 
okresní soutěž a zajistil dodávku vody pro požární útoky.

Závěrem plán práce pro letošní rok

a) Zajistit postupové soutěže a okresní soutěž kategorie II.

b) Ve druhé polovině roku zajistit školení velitelů a strojníků. Předběžným návrhem je tato   školení  
spojit. Datum školení 7-8. 9. 2012, místo bude dodatečně určeno. 

c) Zjistit zájem o získání odbornosti Hasič a Strojník SH ČMS.

d) Průběžně reagovat na podněty velitelů jednotek okresu Prachatice.

                            



10. Zprávu Odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva přednesl vedoucí ORPaOO Josef Žižka

Odborná rada pracovala ve složení: Žižka Josef, Daniel Erik, Pavlík Jan, Rožboud Václav, 
Klíma Bořivoj, Vyskočil Zdeněk, Krejsa Vendelín, Jiráň Jan, Vopelka Lukáš, Kutheil Radek, Koroch 
František

Rada se sešla  2 x a její činnost  byla zaměřena především na plnění bodů z našeho plánu práce a to:

• Zajištění a realizace soutěže „Požární ochrana očima dětí“ Do této soutěže se  v uplynulém roce 
zapojilo z našeho okresu celkem 256 dětí ( zapojeno 12 ZŠ a 8 MŠ). Dvacet nejlepších výtvarných 
prací bylo zasláno do krajského kola , kde naši soutěžící získali v  kategorii MŠ jedno 3 místo a v 
kat. ZŠ 2 první místa (Vimperk). V rámci kraje se soutěže zúčastnilo celkem 8091 dětí ze 111 škol a 
34 SDH. V červnu loňského roku proběhlo ve spolupráci s HZS setkání dětí v doprovodu rodičů, 
které se umístili na předních místech této soutěže. Čekalo na ně občerstvení, věcné dary, promítání 
filmů s požární tématikou a na závěr prohlídka požární techniky a stanice HZS ve Vimperku.

I pro letošní rok již byly rozeslány metodické pokyny k soutěži PO očima dětí na  všechny školy a 
školky v rámci okresu a tyto metodické pokyny obdrželi i SDH, které pracují s mládeží, nebo mají 
žákovská družstva zapojená ve hře Plamen.

• V rámci prevence  - usilujeme o to, aby ve všech okrscích či sborech pracovali fundovaní 
preventisté. Proto jsme v lednu letošního roku uskutečnili  ve spolupráci s HZS kurz, nebo chcete-li 
školení preventistů III. stupně, kterého se zúčastnilo a odbornost preventisty získalo 15 členů. 
Koncem února a začátkem března proběhne školení preventistů II. stupně ve Zdíkově  pro ty, kteří 
odbornost preventisty III. stupně získali minimálně před rokem. Byl bych rád, aby sbory na tuto 
výzvu reagovaly a nahlásili své zájemce.    

• Ochrana obyvatelstva  – Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva v březnu 2011 vypracovala 
návrh metodiky a zásad odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Tento 
zaslala KOROO a OOROO k připomínkování a od června 2011 je ke stažení, nebo nahlédnutí na 
web.  stránkách  dh.  Cílem  odborného  vzdělávání  je  připravit  členy  SHČMS,  aby  byli  schopni 
provádět  preventivně  výchovnou činnost  v  oblasti  ochrany obyvatelstva  ,  podílet  se  na  činnosti 
krizového  štábu  obce  při  řešení  mimořádných  událostí  a  podílet  se  na  odborné  přípravě  členů 
jednotek SDH obcí. Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva by nyní mněla prověřit potřeby 
takto fundovaných členů v rámci jednotlivých SDH a obcí a na základě jejich potřeb či požadavků 
zabezpečit ve spolupráci s HZS jejich odbornou přípravu.  

11. Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní rady přednesl předseda OKRR František Scherer.

 Rada  se  scházela  ve  složení  Markéta  Čabrádková,  Václav  Hes,  Ing.  Karel  Reichart,  Jiří  Pohan  a 
František Scherer. V tomto roce revizní rada neobdržela žádnou stížnost na porušení stanov nebo jiných 
záležitostí  od  členů  nebo  sborů.  Rada  se  sešla  celkem  čtyřikrát.  V  únoru  byla  provedena  dokladová 
inventarizace v kanceláři OSH za rok 2010 a stanoven plán práce na rok 2011. V červnu byla provedena 
kontrola pokladních dokladů a jejich účtování v příjmech i výdajích. Dále byla provedena kontrola pokladní 
hotovosti a kontrola vyplňování cestovních dokladů. Nebyly zjištěny nedostatky. Oslovili jsme sbory, které 
neuhradily členské příspěvky a provedli jsme návštěvy u vybraných sborů se zaměřením na kontrolu vedení 
účetnictví  a  podávání  daňového  přiznání.  Bylo  zjištěno,  že  řada  z kontrolovaných  sborů  nemá  dosud 
přiděleno IČ. V září byla provedena kontrola plnění rozpočtu OSH. Návštěvy ve sborech plánujeme opět na 
rok  2012.  V prosinci  jsme  provedli  fyzickou  inventuru  majetku  OSH  za  rok  2011  podle  inventurních 
seznamů jak v kanceláři  OSH tak ve skladu. Byl  zaevidován nově pořízený majetek a vypracovali  jsme 
návrh některých věcí na vyřazení. Doporučili jsme vedení zápůjčních knih, aby byl přehled o zapůjčeném 
materiálu.     

12. Zprávu o hospodaření za rok 2011 v nepřítomnosti pracovnice kanceláře přednesl bratr Václav 
Zaunmüller náměstek přes mládež. 

• ZPRÁVA JE PRO K DISPOZICI NA OSH.



13. Václav Zaunmüller přednesl návrh rozpočtu na rok 2012

Pozměňovací  návrh  starostky  OSH  ve  znění:  V případě  krácení  dotací  ze  státního  rozpočtu,  budou 
kráceny odměny pro vítězná družstva v PHL. 

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2012: všichni pro, schváleno. 

14. S plánem práce OSH Prachatice na rok 2012 seznámila přítomné starostka OSH sestra Helena 
Fiedlerová 

Hlasování o návrhu plánu práce: všichni pro, schváleno. 

15. Vystoupení hostů

• Starosta  Města  Netolice  Oldřich  Petrášek  informoval  o  možnostech  čerpání  dotací  na  činnost 
jednotek SDH.

• Plk. Ing. Milan Raba hodnotil vzájemnou spolupráci mezi HZS a dobrovolnými hasiči. Vzájemné 
vztahy jsou dobré. Problémy je potřeba řešit bez emocí a vzájemně lépe komunikovat.

• Mjr. Ing. Robert Vlček upozornil na důležitost pravidelných školení velitelů strojníků a zásahových 
jednotek. Zhodnotil současný stav a jeho možné důsledky.

• S pozdravem a příspěvkem vystoupil také starosta SDH Netolice František Plouhar. 

16. Diskuze

• Starostka OSH předala medaili za zásluhy o výchovu Václavu Zaunmüllerovi a poděkovala mu za 
obětavou práci.

•  Jan Fiedler  kritizoval  administrativu  a  systém fungování  HZS (  moc  lidí  v kancelářích  a  málo 
k výjezdům). Dobrovolní hasiči stále nejsou bráni jako rovnocenní partneři.

•  Jan Fiedler upozornil na problém se spojením mezi operačním střediskem a veliteli u zásahu.  

•  SDH Malovice: na základě aktuální dotace z Krajského úřadu mají dostat centrály, motorové pily a 
plovoucí  čerpadla  sbory  pracující  s dětmi.  Často  se  jedná  o  větší  sbory,  které  mají  těchto  věcí 
dostatek.

• SDH Lhenice problémy s oper. střediskem, připojil se zást. SDH Vl. Březí,  reagovali zástupci HZS 
vysvětlením.

•  Starosta města Netolice vzpomněl na kdysi dobrou praxi, kdy dostával SMS zprávy kde a co hoří 
v jeho okolí ( dnes tyto informace nedostává)

• SDH Strunkovice nad Blanicí Stanislav Prokop vznesl dotaz na ředitele HSZ ve věci připravovaného 
propouštění 3000 profesionálních hasičů a zda se část jejich práce přenese na dobrovolné hasiče.

• Reagoval  ředitel  HZS:  peníze  na  provoz  i  investice  jsou  pouze  na  existenci  a  přežívání.  Další 
informace nemá k dispozici ani co se týká přenosu pravomocí, povinností atd.

• Starosta  města  upozornil,  že  po  zásazích  firmy  požadují  refundace  mezd  za  své  zaměstnance 
účastnící se zásahu. Náklady větších obcí na požární ochranu se celkově šplhají do neúnosných výší.

• Reagoval mjr. Ing. Vlček s odkazem na legislativu v zahraničí, ke které se naše zdaleka neblíží.

• Václav Zaunmüller za účetní OSH v nepřítomnosti upozornil, že odhlašování členů lze provést do 
konce roku, jinak je nutno zaplatit za další rok.

• Dále fotografie na průkazky členů musí mít předepsanou formu!!

• Žádost o vyznamenání je nutno podat písemně podle vzoru. Podle stupně je pak žádost schvalována a 
doba je až 2 měsíce, ne ze dne na den.

• Starostka OSH: kdo si ještě nevyzvedl přístup do evidence SDH, má ho v materiálech k této schůzi.



• Dále hovořila o přechodu na podvojné účetnictví: dobrovolní hasiči mají výjimku do konce roku 
2013!!  Poté  pravděpodobně  nebude  možno  tolerovat  daňovou  evidenci.  Přechod  na  podvojné 
účetnictví  bude doprovázeno školením hospodářů.  Problém je,  že řada sborů ještě  nemají  IČ. Je 
nutno podávat daňové přiznání, přestože jsou sbory osvobozeny do 300 tis. obratu.

• Grant pro absolventy letní  školy instruktorů: starostka nabízí  zaplatit  účastníkům pobyt  ze svého 
platu. Dále upozornila na vyzvedávání razítek objednávaných na OSH.

• Setkání zasloužilých hasičů: návrh byl 2 lidi za každý obvod či okrsek. Podrobnosti pravidelných 
setkání zatím nejsou přesně určeny. Všechny návrhy jsou vítány.

• Některé sbory si dosud nevyzvedly výhry za umístění v PHL za rok 2011. Starostka je pro to, kdo si 
výhru nevyzvedl, aby peníze již nebyly vyplaceny.

• SDH Šipoun chce zápisy ze schůzí VVOSH zveřejňovat dříve na internetových stránkách OSH.

• Na stránky OSH přidán odkaz připravený od HZS PT „komíny“.

• Ing. Reichart – řešení naší legislativy ve vztahu k zásahovým jednotkám obcí je možno převzít ze 
zahraničí. Má informace z přeshraniční spolupráce, kde mají dobrovolní hasiči větší vážnost, ale také 
povinnosti. Dále upřesnil, že soutěž dorostu bude s dospělými.

• Doplnění do usnesení

St. Prokop – nevyzvednuté výhry z PHL za rok 2011 je možno vyzvednout do konce února 2012. 
Nevyzvednutá výhra pak propadá.  Případné výhry za PHL v roce 2012 bude možno vybrat  do 
konce roku 2012. Navrženo schválit v rámci schválení usnesení.

17. Kontrolní hlasování před schválením usnesení

Hlasovalo 89 přítomných podle síly hlasu. Shromáždění je usnášeníschopné. 

Předseda návrhové komise Stanislav Prokop přednesl návrh usnesení

Hlasování: všichni pro, schváleno.

18. Závěr


