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Shromáždění představitelů sborů 
 

      V pátek 18. března 2016 se v Bruntále konalo Shromáždění představitelů sborů, které hodnotilo 

činnost Okresního sdružení hasičů ČMS okresu Bruntál za uplynulý rok 2015. 

 SDS schválilo usnesení, ve kterém mimo jiné schválilo zrušení dvou sborů – SDH Jindřichov a SDH 

Třemešná II. na jejich vlastní žádost. SDH Sosnová přešel do okresu Opava.  

V našem okresním sdružení tak zůstává 49 sborů. 
 

Požární sport  
     V roce 2016 se do okrskových kol soutěží v požárním sportu zapojilo v 8 okrscích 42 družstev mužů a 

20 družstev žen.  

 

VÍTĚZOVÉ OKRSKOVÝCH KOL  SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU 2016:   

 číslo  okrsek    SDH muži   SDH ženy 
okrsku 

1. Vrbno pod Pradědem  Vrbno pod Pradědem  Vrbno pod Pradědem  

2. Bruntál   Suchá Rudná   Světlá Hora 

3. Horní Benešov  Leskovec nad Moravicí Leskovec nad Moravicí 

4. Krnov    Dubnice   Krnov 

5. Město Albrechtice  Vraclávek   Vraclávek 

6. Osoblaha   Slezské Rudoltice   Slezské Rudoltice 

7. Rýmařov   Janovice    Ryžoviště 

8. Dvorce    Granitol M. Beroun 

 

Oznámení SDH pořádajícím pohárové soutěže  

 Z níže uvedených SDH se nezúčastnily družstva mužů okrskových kol soutěží v požárním sportu a 

proto se jim nepovoluje start na pohárových soutěžích (na vlastní pouze mimo soutěž).  Pokud tento 

zákaz SDH pořádající pohárovou soutěž poruší, nebude příští rok v okresním kalendáři soutěží a soutěž 

nebude hodnocena v Hasičské lize viz. Pravidla Hasičské ligy. Opatření směřuje k tomu, aby všechny 

SDH okresu prošly okrskovými koly soutěží v požárním sportu /dále jen PS/ a tím i prověrkou 

akceschopnosti.  
 

Registrované SDH okresu, z kterých se nezúčastnily okrskových kol v soutěži v PS 2016 družstva 

mužů:  Andělská Hora, Andělská Hora – město, Bruntál, Dolní Moravice, Horní Benešov,  Karlova 

Studánka, Lichnov, Vrbno pod Pradědem Dřevokombinát. 

 

Organizační zabezpečení okrskových kol v PS včetně přihlášek bylo součástí materiálů, které byly 

účastníkům předány na Shromáždění představitelů sborů 18. 3.2016 v Bruntále všem sborům. Pokud tyto 

materiály nebyly předány soutěžním družstvům je to vinna zástupců, kteří byli na shromáždění 

z jednotlivých SDH vysláni. Z předaných materiálů z okrskových soutěží bylo zjištěno několik 

neoprávněných startů – nečlenů SH ČMS. Konkrétní zjištěné nedostatky jsou uvedeny v „Hodnocení 

okrskových kol“, které obdrží okrskoví velitelé na jednání odborné rady velitelů. Vzorně odevzdané 

materiály byly z okrsku Vrbno pod Pradědem, Bruntál, Horní Benešov, Krnov.  

 
 

PLAMEN 2016 

Závěrečné kolo hry Plamen se konalo 7. 5. 2016 v Holčovicích. Závěru celoroční akce se zúčastnilo 11 

kolektivů starších a 6 kolektivů mladších. Po organizační stránce bylo vše velmi dobře připraveno, bohužel 

jsme se opět potýkali s nedostatkem rozhodčích.  

 

 

 



Umístění kolektivů. 

Míst  kategorie starší  součet umístění místo kategorie mladší součet umístění 

1. Holčovice    14  1. Krnov Kostelec  13 

2. Staré Heřminovy    14  2. Světlá Hora   19 

3. Světlá Hora    20  3. Holčovice   22 

4. Svobodné Heřmanice  30  4. Zátor    27 

5. Vrbno p Pradědem   34  5. Vrbno p Pradědem  29 

6. Třemešná    47  6. Ryžoviště   36 

7. Zátor     48  7. Osoblaha   63   

8. Slezské Rudoltice   50 

9. Moravský Kočov   55 

10. Dvorce    64 

11. Osoblaha    69 

12. Krnov                          83  

13. Sosnová    90 

14. Ryžoviště    94  

15. Třemešná II.    97 
 

Kolektivům i jejich vedoucím VV OSH vyslovuje poděkování a přeje další úspěchy v letošním roce. VV OSH 

děkuje rovněž SDH Holčovice za příkladnou přípravu okresního kola. 
 

Okresní kolo v požárním sportu a okresní kolo dorostu 

 Okresní kolo soutěže v požárním sportu se konalo 21. 5. 2016 v Široké Nivě. Soutěže se nakonec 

zúčastnilo pouze 1 PD mužů a 4 PD žen. Neúčast PD mužů měl okrsek Vrbno pod Pradědem, Bruntál, 

Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Rýmařov a Dvorce. Součástí soutěže bylo i okresní kolo dorostu, 

kterého se zúčastnilo 11 jednotlivců – 4 dorostenci a 7 dorostenek. Po delší době startovalo také družstvo 

dorostenců z SDH Osoblaha.   
 

Umístění soutěžících družstev 

místo kategorie  muži součet umístění místo kategorie ženy součet umístění 

1.  Leskovec nad Moravicí 3  1. Horní Benešov   6 

       2.  Leskovec nad Moravicí  7 

       3. Krnov                               7 

       4. Staré Heřminovy            10 

 

Dorostenci:         Dorostenky: 

družstva: 

1.  Osoblaha   6 
 

Jednotlivci: 

Kategorie mladší: 

neměla zastoupení     neměla zastoupení 
        

kategorie střední: 

1. Lukáš Spevák  St. Heřminovy 4 1. Pavla Semianová     Krnov            6 

2. Martin Král   Světlá Hora           10 2. Natálie Premusová   St. Heřminovy    10 

        3. Tereza Havlíková     Sl. Rudoltice       13 

        4. Veronika Grohmanová  Osoblaha      13 

kategorie starší: 

 

1. David Záruba  Krnov  4  1. Adéla Meinholdová St. Heřminovy       6 

2. Tomáš Kubis   Krnov  7  2. Adéla Škerková    Sl. Rudoltice          7 

        3. Karolína Kubalová Sl. Rudoltice        10

           

Pohárové soutěže  
 Připomínáme, že hlavní rozhodčí na pohárové soutěži musí mít kvalifikaci rozhodčího pro požární 

sport a účast na proškolení, které se konalo dle návrhu OORV, u soutěže mládeže kvalifikaci rozhodčího 

na mládež. 



  Seznam kvalifikovaných rozhodčích doznal změn a proto seznam rozhodčích platný k datu 

10. 2. 2016 je přílohou tohoto zpravodaje. V příloze je také seznam hlavních rozhodčích, kteří se 

zúčastnili cyklického školení. 

  

Dále připomínáme, že je nutné včas odevzdat na OSH výsledkové listiny z pohárových soutěží na 

předepsaných tiskopisech a mít po dobu 4 let /pozor změna/ založené přihlášky soutěžních družstev jak 

dospělých, tak i mládeže kvůli případnému odškodnění úrazu. 
   

 Na hodnocení úrovně jednotlivých pohárových soutěží jsou delegováni členové VV OSH. (viz 

přehled na webových stránkách: osh-bruntal.cz 

 

PLAMEN 2016 – krajské kolo 

 Krajské kolo hry PLAMEN 2016 a dorostu se bude konat v Opavě, 3. - 5. 6. 2016. 

Náš okres bude reprezentovat kolektiv Holčovic a kolektiv Starých Heřminov a zastoupení budeme 

 mít i v jednotlivcích v kategorii dorostu. Po delší době se v krajském kole představí i družstvo dorostu z 

Osoblahy.  

dorostenky:       dorostenci: 

starší kat.:    Adéla Meinholdová Staré Heřminovy     David Záruba  Krnov 

střední kat.:  Pavla Semianová Krnov    Lukáš Spevák  St. Heřminovy 

mladší kat.: nemáme zastoupení     nemáme zastoupení 
 

Krajské kolo PS 2016 
 Krajská soutěž v PS bude společná pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, konat se bude 

v Ostravě 18. – 19. 6.2016. Naše OSH bude zastoupeno družstvem žen z Horního Benešova a v kategorii 

mužů nemá o reprezentaci nikdo zájem. 

Všem zástupcům našeho okresu přejeme v obou krajských kolech hodně úspěchů. Výsledky budou 

vyvěšeny na webových stránkách OSH. 
   

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.  

Poděkování patří také všem účastníkům, kteří se podíleli na dalším ročníku Darování krve  v Transfůzní 

stanici Bruntál nejen  v pátek 13. května, ale v průběhu celého roku. Podrobnosti k této akci budou dány 

na webové stránky.   

Jsme rádi, že členové sborů dobrovolných hasičů jdou v záchraně životů příkladem i v této oblasti. 

Akci budeme určitě opakovat a věříme, že nás bude opět o něco více. Všem, kteří mohou darovat 

krev, chceme vzkázat jediné – jděte do toho a zapojte se s námi v dalším roce! Bez krve a plazmy 

nemůže zdravotnictví fungovat a opravdu nikdy nevíme, kdy krev a plazmu budou potřebovat lidé 

okolo nás. Do této akce se mohou zapojit i další členové SDH v okrese, kteří darovali krev v měsíci 

květnu, ale musí o tomto darování učinit záznam na OSH Bruntál formou kopie průkazu dárce, kde 

budou mít záznam o darování v měsíci květnu 2016.   
 

Požárna ochrana očima dětí 2016 
 Do soutěže požární ochrana očima dětí /dále jen POOD/  se zapojilo 7 mateřských škol, 

7 základních škol, 1 střední škola. Dále to bylo 8 SDH a Dětský domov z Lichnova.  Celkem se zapojilo 

312 dětí.  Výsledky okresního kola najdete na stránkách OSH Bruntál. 

 V krajském kole máme letos vyhodnoceny 3 literární práce a digitální technologie.  

Mimo diplomy za 1. - 3. místo bylo žákům předáno 28 Čestných uznání. Všem vyhodnoceným dětem 

byly předány diplomy a věcné ceny a školám okresní vyhodnocení dětí v jednotlivých kategoriích. 

Děkujeme všem MŠ, ZŠ, SŠ, Dětskému domovu a všem kolektivům MH SDH za zapojení do této 

tradiční akce. 

V republikovém vyhodnocení jsme získali 1. místo v literární části soutěže. Kategorii L1 vyhrála 

Veronika Říhová ze ZŠ Svobodné Heřmanice  
 

Vyznamenání 

 Návrhy na vyznamenání je nutné předkládat na OSH včas. Výkonný výbor zasedá 1x měsíčně 

mimo července a srpna. Všechny návrhy na vyznamenání musí projít výkonným výborem OSH a pokud 



se jedná o návrhy na vyznamenání, které uděluje kraj, je nutné počítat s 3 měsíci. Vyznamenání, které 

uděluje ústředí rovněž doporučuje kraj a teprve to jde do Prahy. Tam je doba až 6ti měsíční. Všechny 

návrhy musí být předloženy na předepsaném tiskopise, podepsané a orazítkované.  Návrh musí být řádně 

zdůvodněn. 

Organizační 

Zákonem č.348/2007 Sb. byla přijata novelizace zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, která umožňuje 

organizačním jednotkám sdružení ( SDH, OSH, KSH) vést jednoduché účetnictví i po 1.1.2008. Přesné 

znění novelizace je uvedeno níže: 

„§ 38a  

Občanská sdružení, jejich organizační jednotky
8)

, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské 

společnosti
8a)

 nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou
9)

 a honební společenstva
10)

, 

mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., 

zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud 

jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně 

vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která 

upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.  

Hasičské zboží 

 Na OSH lze zakoupit mimo medailí a věrnostních stužek také: diplomy na pohárové soutěže za 

10,- Kč/kus,   Čestné uznání a Pamětní listy za 15,- Kč /kus a nové odznaky rozhodčích na požární sport. 

Dále je možné si objednat  výstrojní řád A3 /2 plakáty/  a vyšívané výložky na vycházkový stejnokroj.  

Vyšívané výložky jsou už i na funkce ve sboru. 
 

Webové stránky 

 Upozorňujeme všechny hasiče na webové stránky OSH Bruntál, kde najdete plno odkazů na 

veškerou činnost OSH a také mnoho materiálů ke stažení.  Zpravodaje OSH od čísla 2/2O15, už nebudou 

zasílány poštou, ale budete si ho moci stáhnout z webových stránek. 

Vše najdete pod www.osh-bruntál.cz . 

 

  

Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů v Bruntále přeje soutěžním družstvům hodně 

sportovních úspěchů jak v krajském kole soutěže v požárním sportu, tak i v pohárových soutěžích. 

Také přeje hodně úspěchů mladým hasičům a dorostenců v krajském kole hry Plamen a dorostu.   

 

 

  Za výkonný výbor OSH Bruntál    Zehnal Milan   

          starosta OSH  

 

V Bruntále 25. 5. 2016  

 

 

Příloha:   Seznam rozhodčích 

     Seznam hlavních rozhodčích 2016 

  
Telefon:554 717 323                úřední hodiny: pondělí, úterý a čtvrtek od 8,00 do 16,00 hodin 

Mobil  : 724 226 658                středa od 8,00 do 17,00 hodin 

                                                                            a v pátek od 8,00 do 15,00 hodin 

E-mail: osh.bruntal@gmail.com     webové stránky: www.osh-bruntal.cz  

 

mailto:osh.bruntal@gmail.com
http://www.osh-bruntal.cz/

