
---------    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

   Okresní sdružení hasičů Bruntál, Rýmařovská 8, 792 01 Bruntál 
 

Z p r a v o d a j 2/2015 

  

Krajské kolo v požárním sportu13. – 14. 6. 2015 v Přerově 

Náš okres reprezentovalo družstvo mužů z Milotic nad Opavou a družstvo žen ze Starých Heřminov. Obě 

družstva se umístila na 6 místě. 

Krajská soutěž hry Plamen 2015 - reprezentoval nás kolektiv mladých hasičů Starých Heřminov, který se 

umístil na 11. místě a Světlá Hora na 12. místě. 
  

Krajská soutěž v jednotlivcích dorostu 7. 6. 2015 v Ostravě  

 kategorie střední Zavadil Jaromír Krnov  12 místo 

kategorie starší Záruba David  Krnov  3 místo 

kategorii mladší nebyla obsazena 

dorostenky 

kategorie starší Krčilová Karolína Ryžoviště  1 místo 

kategorie střední Meinholdová Adéla  Staré Heřminovy 6 místo 

kategorie mladší Bezová Eliška  Světlá Hora  3 místo 
 

Mistrovství ČR v jednotlivcích dorostu 11.- 12. 7. 2015 v Praze 

Karolína Krčilová z Ryžoviště se umístila ze 40 závodnic na 1. místě a je mistryně republiky 

v kateghorii starší – blahopřejeme. 
 

Soutěž o Pohár starosty Krajského sdružení hasičů MSK mládeže 

V sobotu 5. září se v Ostravě Martinově konala soutěž O pohár starosty krajského sdružení hasičů za účasti 

33 družstev v obou věkových kategoriích. Na programu byly dvě disciplíny – požární útok a štafeta dvojic. 

Mezi 17 družstvy starší kategorie startovala i dvě družstva z našeho okresu – Světlá Hora skončila na 14. 

místě a Staré Heřminovy na 16. místě. Mezi 16 družstvy v mladší kategorii se na 14. místě umístila Světlá 

Hora. 
 

Závod požárnické všestrannosti hry Plamen a dorostu - ročník 2016 

Dne 3. října 2015 byl zahájen další ročník hry Plamen 2016 Závodem požárnické všestrannosti (dále ZPV) 

který se konal v Osoblaze společně se štafetou požárních dvojic. V ZPV startovalo celkem 28 pětičlenných 

hlídek mladých hasičů, 2 pětičlenné hlídky dorostenců, jedna pětičlenná hlídka dorostenek a 14 dorostenek a 

dorostenců v kategorii jednotlivců.  

Pořadí mladších žáků: 1. Krnov 1 

    2. Světlá Hora 1 

    3. Krnov 2 
 

Pořadí starších žáků:  1. Světlá Hora 

    2. Vrbno pod Pradědem 

    3. Krnov 1 
 

Štafeta požárních dvojic: 1. Krnov 

mladší    2. Holčovice 

    3. Světlá Hora 
 

Štafeta požárních dvojic: 1. Staré Heřminovy 

starší    2. Holčovice 

    3. Světlá Hora 
 

Pořadí družstev:  1. Holčovice 

dorostenců v ZPV  2. Osoblaha 
     

Pořadí družstev:  1. Světlá Hora 

dorostenek v ZPV 



 

 

ZPV se zúčastnily také 8 dorostenek a 6 dorostenců v kategorii jednotlivců.  

 U kategorie dorostu jednotlivců jsou nově 3 kategorie a to 13-14 let mladší, 15-16 let střední a 17-18 let 

starší. Umístění bylo následující: 

dorostenky– kategorie  

střední     1. místo Semianova Pavla - Krnov 

      2. místo Grohmannová Veronika - Osoblaha 

 3.místo Kavická Nela – Krnov 

      4.místo Redmond Anna – Svobodné Heřmanice 

starší      1. místo Meinholdová Adéla – Staré Heřmanice 

      2. místo Škerková Adéla – Slezské Rudoltice 

     3. místo Kubalová Karolína – Slezské Rudoltice 

      4. místo Jelínková Kamila – Vrbno pod Pradědem 

dorostenci – kategorie  1. místo Spevák Lukáš – Staré Heřminovy  

střední jednotlivci   2. místo Drathal Michal - Krnov 

     3. místo Kehrer František - Dvorce 

starší: jednotlivci   1. místo Záruba David – Krnov 

     2. místo Kubis Tomáš - Krnov 

     3. místo Synek Jiří – Krnov 

Kategorie mladší nebyla obsazena dorostenkami ani dorostenci. 
 

Školení vedoucích mládeže 

Ve dnech 23. – 24. října 2015 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konalo školení vedoucích mládeže našeho 

okresu, kterého se zúčastnilo 35 vedoucích a instruktorů. Lektorsky školení zajišťovali Karel Friedrich, 

Zdeněk Hudec, Mgr.Hana Karlovská, MUDr. Ivo Labonek a Zdeňka Řepková. Všichni účastníci školení 

splnili testy III. a II. kvalifikačního stupně a získali nebo si obnovili kvalifikaci vedoucího, která je 

předepsaná pro vedoucí mládeže. 
 

Tábor mladých hasičů 2015 

Tábor mladých hasičů se konal ve dnech 1. 8. – 8. 8. 2015 v chatkách hotelu Paramon v Suché Rudné. Tábora 

se zúčastnilo 65 dětí a 10 vedoucích. Počasí jim přálo a rekreace proběhla ke spokojenosti všech účastníků. 

Vedoucí si tábor pochvalovali, protože se mohli věnovat výhradně dětem a nemuseli řešit služby v kuchyni. 

Tábor se v příštím roce bude konat v přibližně stejném termínu opět na Paramonu. Předběžná cena bude 

2.500,- Kč. Vedoucí kolektivů, které budou mít zájem se tábora zúčastnit, se mohou předběžně přihlásit panu 

Z. Hudcovi (mail: hudec.zk@seznam.cz). První informativní schůzka k táboru se bude konat v lednu 2016. 
 

 

Hasičská liga 2015 dospělých 
Podmínku zařazení do hodnocení Hasičské ligy jsou dané Pravidly hasičské ligy mužů a žen.  

Umístění muži: 1. místo Vrbno pod Pradědem  193 body  

  ženy: 1. místo Široká Niva    214 bodů 

 

Výsledková listina HL hodnocených PD mužů a žen je přílohou tohoto Zpravodaje. Okresní odborná rada 

velitelů připravuje změny v Pravidlech hasičské ligy OSH. Změny budou po projednání ve výkonném výboru 

OSH a předloženy ke schválení Shromáždění představitelů OSH v březnu 2016. 
 

Hasičská liga mladých hasičů 2015 

Na závěrečném nástupu byla vyhodnocena také hasičská liga mládeže. Podmínku zařazení do vyhodnocení 

splnilo v mladší kategorii 5 družstev a ve starší 10 družstev. (Podmínkou je účast ve hře Plamen a účast 

nejméně na 5 pohárových soutěžích – letos se pro žáky uskutečnilo celkem 11 soutěží). 

Pořadí v mladší kategorii:     Pořadí ve starší kategorii: 

1. Spálené    7 bodů   1. Staré Heřmínovy  6 bodů 

2. Světlá Hora    7 bodů   2. Spálené   6 bodů 

3. Vrbno pod Pradědem  13 bodů  3. Třemešná    10 bodů 

 

Celkové vyhodnocení HL mladých hasičů je přílohou tohoto Zpravodaje. 
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Informace pro Sbory 

 

1. Připomínáme, že v roce 2016 zůstává odvod členských příspěvků na OSH za dospělého člena 100,- Kč 

včetně členů, kteří v roce 2016 dosáhnou 18 let. Za člena od 3 do 17 let věku zůstává odvod 50,- Kč na rok. 

Přípravka je od 3 do 6 let věku dítěte a už i za tyto děti se platí členské příspěvky ve výši 50,- Kč, protože se 

stávají členy SH ČMS a jsou pojištěni.  

 

2. Zkoušky rozhodčích na mládež a požární sport Pokud se přihlásí noví zájemci o zkoušky rozhodčích na 

mládež, tak v únoru 2016 můžeme zkoušky zorganizovat na OSH Bruntál. Je potřeba si uvědomit, že 

rozhodčích na mládež je v poslední době málo a sbory by měly poslat na tyto zkoušky alespoň jednoho člena 

za každý sbor, který pořádá pohárovou soutěž pro mládež a rozhodování se bude věnovat a nebude vedoucím 

mladých hasičů. Zájemci se můžou hlásit už nyní.  

Proběhne také současně proškolení stávajících rozhodčích jak na mládež, tak i na požární sport, protože 

výkony některých rozhodčích jsou hrozné. 

Termín zkoušek na rok 2016 doposud nevyhlásili. Termín bude uveden na webových stránkách OSH. 

 

3. Od července 2015 máme v okrsku Město Albrechtice znovu založený sbor Holčovice. 

 

4. Na webových stránkách ústředí: www.dh.cz najdete změny Stejnokrojového předpisu, Statutu 

vyznamenání a různé jiné užitečné informace pro SDH.  

  

 Poděkování 

 Výkonný výbor OSH děkuje všem aktivním účastníkům soutěží dospělých, i mládeže. Dále 

vedoucím dorostu a trenérům, kteří se podíleli na zdárném průběhu těchto hasičských soutěží.  
 

 Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů v Bruntále děkuje všem funkcionářům i členům 

sborů za jejich práci v dobrovolné požární ochraně v roce 2015. Rovněž děkuje jejich rodinám za 

podporu a pochopení. Do nového roku přeje všem hodně zdraví, elánu a pohody do další práce.  

  

 

Za výkonný výbor OSH Bruntál      Milan Zehnal 

              starosta  

http://www.dh.cz/

