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SDH Písková Lhota 
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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a 
končící dnem 31. prosince 2018. Vyhodnocení činnosti SDH Písková Lhota a její 
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady konané dne 
15.2.2019. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  SH ČMS - SDH Písková Lhota 
Sídlo:  Poděbradská 17 
IČ:  64733459 
DIČ:     
Právní forma:  pobočný spolek  
Spisová značka:  L 34137 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 
2.1. Hlavní cíl a základní podmínky činnosti 
SDH Písková Lhota je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky 
činnosti vymezen stanovami SH ČMS.  
Ve sledovaném období sbor realizoval veškeré cíle činnosti:  
a) spolupůsobil při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a 
jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen 
„mimořádné události“),  
b) vytvářel podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj 
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, 
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své 
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k 
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,   
c) podporoval všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý 
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování 
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, 
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,   
d) organizoval a podporoval výkon dobrovolnictví.  
 
2.2. Podstata, předmět a zaměření činnosti 
SDH Písková Lhota v souladu s cíli své činnosti a v rámci základních podmínek 
této činnosti, v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména 
obci Písková Lhota takto: 
 
A) Ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů obce 

a dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví: 
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2.2.1. Spolupráce na úseku požární ochrany (Zákon o požární ochraně č. 133/85 
Sb. § 74 a 75) 

Činnost SDH byla v této oblasti zaměřena zejména na pomoc obci Písková Lhota 
a to prostřednictvím organizování veřejných i sborových akcí a celoroční 
dobrovolnickou prací: 

a) vyhledávat členy JSDHO 
b) podílet se na odborné přípravě členů JSDHO 
c) s údržbou a opravami věcných prostředků PO a objektů PO 
d) vykonávat preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany 
e) podílet se na propagační, ediční a publikační činnosti a dokumentaci 

historie požární ochrany 
 
Faktická činnost v roce 2018:  
Oblast represe a ochrany obyvatelstva 
Počet členů JSDHO v roce 2018: 14 
Jednotka je zařazena do kategorie V. 
V roce 2018 se členové SDH, kteří jsou zároveň členy JSDHO zúčastnili 2 
taktických a 1 prověřovacího cvičení. 
Počet zásahů:  5 ( odstranění nebezpečné překážky (2x), pohřešovaná osoba, 
kouř v dáli a požár lesního porostu). 
Dále odpracovali 67 brigádnických hodin na: 

- Údržba výstroje s výzbroje   10 akcí 
- Údržba hasičského zařízení  2 akce 
- Příprava odbornosti členů JSDH 2 akce 
- Pomoc obcím    2 akce 
 

     
 

Oblast preventivně výchovné činnosti 
V preventivně výchovné činnosti se 17 dětí z našeho SDH zapojilo do celostátní 
akce Požární ochrana očima dětí. 
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Byla uskutečněna jedna veřejná letáková akce na pomoc občanům – Komíny a 
plyn. 
Pro MŠ Cipísková jsme připravili preventivně výchovný program HASÍK. 
  
Oblast dobrovolnictví, akce pro veřejnost a mezigenerační spolupráce  
K dobrovolnictví vedeme především mládež, proto se kolektiv mladých hasičů 
zúčastnil charitativní akce Ligy proti rakovině – Květinový den a také 
dobrovolnického projektu České rady dětí a mládeže „72 hodin“. 
 
Činnost SDH i v roce 2018 řídil výbor sboru, který se v roce 2018 sešel celkem 
třikrát. Kromě běžné spolkové, administrativní a organizační činnosti sboru bylo 
na programu jednání zajištění akcí pro veřejnost: 

- Den dětí s hasiči a záchranáři 
- Hasičský víkend 
- Výlet mladých hasičů do Tonga 
- Mikulášská nadílka v obci i v MŠ Cipísková 
- Vánoční setkání seniorů s mladými hasiči 
- Taneční vystoupení na Galaodpoledni 

   
 

I v roce 2018 jsme pokračovali v dlouholeté tradici: Osobní blahopřání našim 
členům, kteří se dožili významného životního jubilea.  
 
V oblasti propagační, ediční a publikační činnosti se rozvíjely zejména www 
stránky sboru: www.sdhpiskovalhota.cz, facebookový i instragramový profil. 

Vydali jsme 2 čísla ZPRAVODAJE o naší činnosti.  

 

 

http://www.sdhpiskovalhota.cz/
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B) Uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti 

zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při 
pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových 
aktivitách včetně mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně 
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a 
dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy 
pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, 
vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, 
alkoholismem a dalších: 
 

2.2.2. Mimoškolní volnočasová výchova a vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání 
           vedoucích 
 
Náš sbor podporoval a rozvíjel zájmy dětí a mládeže prostřednictvím 
všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při 
pravidelné celoroční činnosti prázdninových a dalších volnočasových  aktivitách 
včetně mezinárodních, organizování soutěží, preventivně výchovné činnosti 
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v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou 
aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před 
rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, 
kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších. 
V našem sboru byl v roce 2018 registrován kolektiv malých hasičů, který 
k 31.12.2018 čítal 53 našich členů ve věku 3-18 let a 9 členů s přestupem 
z jiných SDH. Děti se pravidelně scházely po celý rok 2 x týdně a ke svým 
schůzkám využívaly zejména klubovnu mladých hasičů a venkovní hasičský 
areál Na Hycínku.   
V roce 2018 bylo kolektivem nebo pro kolektiv mladých hasičů zorganizováno:
                                             233 pravidelných schůzek 

             3 víkendové akce 
                1 výlet 
             3 akce pro veřejnost 

                                                                                2 brigády 
             2 dobrovolnické projekty 
             1 preventivně výchovná akce 
             2 zimní tábory (spoluúčast) 

                                                                                1 letní tábor (spoluúčast) 
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C) Organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou 

činnost v rámci zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných 
aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet 
pro tyto činnosti materiální a personální podmínky a zajišťovat v této 
oblasti širokou informovanost: 
 

2.2.3. Sportovní činnost 
Ve sledovaném období náš sbor realizoval v oblasti sportu tuto činnost: 
 

a) Provozoval soutěžní i nesoutěžní činnost a obdobnou činnost v oblasti 
sportu a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky: 

 
Do sportovní činnosti se v roce 2018 zapojila 3 družstva mladších žáků ve  
věku 6-10 let, 1 družstvo přípravky ve věku 3-6 let, 2 družstva starších žáků ve 
věku 11-15 let, 1 družstvo dorostenek a 1 dorostenců ve věku 13-18 let, 1 
družstvo mužů a 1 žen. 
Všechna mládežnická družstva trénovala v průběhu celého roku min. 2 krát 
týdně, v období hlavní soutěžní sezóny dle kategorií  2 - 4 krát týdně. 
Naši sportovci se zúčastnili regionálních i celostátních sportovních akcí 
organizovaných SH ČMS.    
Účast na soutěžích v roce 2018 a dosažené výsledky: 
Postupové soutěže ve Hře Plamen a požárním sportu: 
Okresní kolo  

-  Přípravka 3.místo 
-  Mladší žáci 1.místo 
-  Starší žáci 1.místo 
-  Dorostenci 1.místo 
-  Dorostenky 1.místo 
-  Ženy 1.místo 
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-  Muži 1.místo 
Krajské kolo 

- Starší žáci 1.místo 
- Dorostenky 1.místo 
- Dorostenci 1.místo 
- Ženy 1.místo 
- Muži 9.místo 

Mistrovství České republiky 
- Starší žáci 5.místo 
- Dorostenky 5.místo 
- Ženy 15.místo - požární sport 
- Ženy 1.místo – klasické disciplíny CTIF 

Ostatní nepostupové soutěže ( pohárové, memoriály): 
Okresní liga v požárním útoku (všechny kategorie) - (5 kol) 
Český halový pohár mládeže v běhu na 60 m s překážkami (4 kola) 
Český pohár v běhu na 100 m s překážkami (ženy, muži, dorost) – (5 kol) 
Jablonecká hala dorostu 
Pardubická věž a stovka 
Hřibojedské 60 a 100 
Skutečská 100 
Polabské šedesátkování 
Polabské stovkování 
Kvalifikace ve výstupu na věž dorostu (4 kola) 
Halová věž dorostu v Příbrami 
Závod požárnické všestrannosti Pňov 
Liga CTIF 
 
V roce 2018 proběhlo 5 přípravných soustředění mládeže. 
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V roce 2018 nominovala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV naši 
trenérku mládeže Ing. Terezu Novákovou v anketě Trenérka roku v kategorii 
Objev roku. 
 

 
 

b) Pomáhal rozšiřovat podvědomí o prospěšnosti sportu zejména v  oblasti 
vlivu na zdraví: 

 
V roce 2018 jsme uspořádali tradiční sportovní akci Hasičský víkend, která 
zahrnuje okresní ligu v požárním útoku ve všech kategoriích, závod pro děti a 
mládež Polabské šedesátkování a závod pro muže, ženy a dorost Polabské 
stovkování. Akce se zúčastnilo přes 600 závodníků a cca 250 diváků.  
 

c) Provozoval, udržoval a opravoval vlastní sportovní zařízení, které má 
v dlouhodobém pronájmu od roku 2004 na základě řádné smlouvy a 
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zároveň vytvářel podmínky pro užívání tohoto sportoviště pro zájemce 
z řad veřejnosti a jiných spolků a organizací, zejména pak dětí a mládeže 

 
Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota provozuje vlastní sportovní areál Na 
Hycínku v obci Písková Lhota, který má v dlouhodobém pronájmu od obce 
Písková Lhota. V areálu se nachází tartanová dráha s překážkami pro běhy na 
100 a 60 m s překážkami, travnatá plocha se dvěma zpevněnými základnami 
pro nácvik i soutěže v požárním útoku a dětské hřiště s herními prvky. V roce 
2018 jsme provedli pravidelnou údržbu areálu, který kromě našich sportovců 
využívali i další spolky např. Sadská, Velenka, Kostomlátky, Pňov a jiné a dále 
např.  Mateřská škola Cipísková. Areál je celoročně dostupný veřejnosti.  
Kromě venkovního areálu má náš sbor v dlouhodobém pronájmu i posilovnu 
v objektu hasičské zbrojnice. 
 

d) Spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a ostatními spolky a 
organizacemi i jednotlivci  

 
SDH spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i 
jednotlivci v oblasti sportu. 

 
Úzkou spolupráci jsme navázali zejména se Sportovním centrem v Nymburce, 
kde jsme v zimním období využívali k pravidelné tréninkové činnosti atletický 
tunel. 

 
3) Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem SDH Písková Lhota je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta. SDH Písková Lhota organizačně 
zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstva mladých hasičů a 
sportovní družstva mužů a žen. 
 
Statutárním orgánem pověřeným jednáním za SDH je: 
Alena Čapková, starostka SDH a 
Ing. Monika Němečková, náměstkyně starosty SDH 
 
V roce 2018 jsme spolupracovali s orgány státní správy a samosprávy a 
s ostatními spolky i jednotlivci v oblasti požární ochrany. Zejména pak s Obcí 
Písková Lhota, Středočeským krajem, Okresním sdružením hasičů v Nymburce 
a Hasičským záchranným sborem ČR, územním odborem Nymburk. 
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Za dotační podporu v roce 2018 děkujeme: MŠMT ČR, Středočeskému kraji a 
Obci Písková Lhota. 

4) Členská základna          

 
SDH Písková Lhota evidoval na konci sledovaného období 130 členů 
v následující struktuře:  

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

 47 6 77 
Z toho aktivní sportovci* 47 6 7 
            sportovci v soutěžích** 40 6 7 
*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS nebo 

kterýmkoliv pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH 

**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a žen 

5) Hospodaření spolku 

SDH Písková Lhota v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, krajské samosprávy a státních 
dotací. 
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření plus 1 000 Kč. 
Veškeré příjmy a výdaje odpovídají rozpočtu na uvedené období. Spolek 
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti i 
v následujícím období. 
SDH účtuje v jednoduchém účetnictví. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Přehled o příjmech a výdajích 
Příloha č. 2  - Přehled o majetku a závazcích 
 

Sestavila Ing. Monika Němečková, náměstkyně starostky SDH 

Dne 20.3.2019 

Podpis, razítko Alena Čapková, starostka SDH 
 

 

www.sdhpiskovalhota.cz 

Facebook: SDH Písková Lhota     Instagram: sdh_piskova_lhota 

http://www.sdhpiskovalhota.cz/
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