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Z p r a v o d a j   2 / 2 0 1 6 
  
Krajské kolo v požárním sportu se konalo 18. – 19. 6. 2016 v Ostravě 

Náš okres reprezentovalo pouze družstvo žen z Horního Benešova a umístily se na 6 místě. 

Krajská soutěž hry Plamen 2016  se konala  3. 6. 2016 v Opavě 

Náš okres reprezentovaly dva kolektivy mladých hasičů a to kolektiv ze Starých Heřminov, který se  

umístil na 11 místě, a kolektiv z Holčovic, který skončil  na 12 místě. 
  

Krajská soutěž dorostu - družstev i jednotlivců se konala 4. 6. 2015 v Opavě  

družstvo dorostenců z Osoblahy skončilo na 6 místě 

dorostenci - jednotlivci 

 kategorie mladší neobsazena 

kategorie starší Spevák Lukáš  Staré Heřminovy 4.  místo 

kategorii starší Záruba David  Krnov   6. místo 

dorostenky - jednotlivkyně 

kategorie mladší neobsazena  

kategorie střední Semianova Pavla Krnov   5. místo 

kategorie starší Premusová Natálie Staréí Heřminovy 6.  místo 
 

Soutěž o Pohár starosty Krajského sdružení hasičů MSK mládeže 

V sobotu 3. září se v Nošovicích konala soutěž O pohár starosty Krajského sdružení hasičů MSK za 

 účasti 31 družstev v obou věkových kategoriích. Na programu byly dvě disciplíny – požární útok a 

 štafeta dvojic. Mezi 16 družstvy starší kategorie startovala i družstvo z našeho okresu – Staré Heřminovy  

a skončilo  na 9. místě. Mladší kategorii jsme neměli obsazenou. 
 

Závod požárnické všestrannosti hry Plamen  a dorostu -  ročník  2017 

Dne 8. října 2016 byl zahájen ročník hry Plamen 2017 Závodem požárnické všestrannosti (dále ZPV) který 

se konal v Ryžovišti společně se štafetou požárních dvojic. V ZPV startovalo celkem 27 pětičlenných hlídek 

mladých hasičů, 1 pětičlenná hlídky dorostenců, a jedna pětičlenná hlídka dorostenek a 16 dorostenek a 

dorostenců v kategorii jednotlivců.  

Pořadí mladších žáků: 1. Krnov 1  

    2. Světlá Hora 1 

    3. Ryžoviště 2 
 

Pořadí starších žáků:  1. Staré Heřminovy 1 

    2. Světlá Hora 

    3. Krnov  
 

Štafeta požárních dvojic: 1. Holčovice 

mladší    2. Světlá Hora 

    3. Krnov 1 

 

Štafeta požárních dvojic: 1. Holčovice 

starší    2. Staré Heřminovy 

    3. Vrbno pod  Pradědem 
 

Pořadí družstev:  1. Osoblaha 

dorostenců v ZPV       

Pořadí družstev:  1. Moravský Kočov 

dorostenek v ZPV 
 

ZPV se zúčastnilo také 11 dorostenek a 5 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  

starší:  jednotlivkyně  1. místo Žišková Ester – Staré Heřminovy 

     2. místo Žišková Vendula Staré Heřminovy 

     3. místo Jurčíková Věra – Krnov 
 

střední : jednotlivkyně  1. místo Řemínková Kateřina – Krnov 

     2. místo Římanová Klára – Holčovice 

     3. místo Bartussková Markéta – Svobodné Heřmanice 

     4. místo Maderová Eliška – Svobodné Heřmanice 

     5. místo Bezová Eliška -  Světlá Hora 

     6. místo Grohmanová Veronika – Osoblaha 

     7. místo Havlíková Tereza – Slezské Rudoltice 
  

starší:  jednotlivkyně                        1. místo Semianova Pavla – Krnov 
                                   

dorostenci – kategorie   

mladší: jednotlivci   1. místo Carah Tomáš – Staré Heřminovy 
 

střední: jednotlivci   nebyla obsazena 
    

starší: jednotlivci   1. místo Záruba David – Krnov 

     2. místo Kocur Tomáš - Holčovicr 

     3. místo Kubis Tomíš– Krnov 

     4. místo Perdula Daniel - Holčovice 
 

Školení vedoucích mládeže 

Ve dnech 21. – 22. října 2016 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konalo školení vedoucích mládeže, 

kterého se zúčastnilo 20 vedoucích a instruktorů. Lektorsky školení zajišťovali Karel Friedrich, Zdeněk 

Hudec, Ladislav Jelínek 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 2016 

Tábor mladých hasičů se konal ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2016 v hotelu Paramon v Suché Rudné. Tábora se 

zúčastnilo 73 dětí a 14 vedoucích a instruktorů. Počasí jim přálo a rekreace proběhla ke spokojenosti všech 

účastníků. Celotáborová hra byla letos na téma olympijské hry v Riu. 5 oddílů představovalo 5 kontinentů, 

byly připraveny oddílové vlajky i medaile. Program se podařilo naplnit. Tábor se v příštím roce bude konat 

v přibližně stejném  termínu opět na Paramonu. Předběžná cena bude 2.800,- 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 listopadu 2016. 
 

 

Hasičská liga 2016 dospělých 
Podmínky zařazení do hodnocení Hasičské ligy jsou dané Pravidly hasičské ligy mužů a žen.  

Umístění muži: 1. místo Milotice nad Opavou  164 bodů  

  ženy: 1. místo Leskovec nad Moravicí    78  bodů 

 

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

Hasičská liga mladých hasičů 2014 

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

splnilo v mladší kategorii 9 družstev a ve starší 12 družstev. (Podmínkou je účast ve hře Plamen – letos se 

pro mladé hasiče uskutečnilo celkem 11 pohárových soutěží). 

Pořadí v mladší kategorii:     Pořadí ve starší kategorii: 

1. Holčovi ce    20 bodů   1. Holčovice   43 bodů 

2. Světlá Hora    18 bodů   2. Světlá Hora   31 bodů 

3. Zátor      7 bodů   3. Svobodné Heřmanice  29 bodů 

 

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

 

1. Připomínáme, že v roce 2017 zůstává odvod členských příspěvků na OSH za dospělého člena 100,-  

Kč včetně členů, kteří v roce 2017 dosáhnou osmnácti let. V den dovršení osmnácti let se stávají řádnými 

členy a jsou pojištěni jako dospělí u jiné pojišťovny.  Za člena od 3 do 17 let věku zůstává odvod 50,- Kč na 

rok.  

 

2. Zkoušky rozhodčích na mládež a požární sport 

Zkoušky pro rozhodčí mládeže, kteří obhajují platnost i pro nové zájemce se uskuteční v sobotu 25. února  

2017 v kanceláři OSH Bruntál, Rýmařovská 8.  

O termínu zkoušek a místě konání pro rozhodčí na požární sport vás budeme včas informovat na webových 

stránkách OSH Bruntál. Rozhodčí, kteří budou v příštím roce obhajovat platnost, budou osobně pozváni. 

 

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

    vyznamenání a různé jiné užitečné informace pro SDH.   

 

4. Evidence aktivních sportovců   

 Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí 

o dotace v rámci Státní podpory sportu a to včetně Programu VIII. Do evidence sportovců byli zařazení 

všichni členové na základě přihlášek na okrsková kola požárního sportu. Evidenci aktivních sportovců 

provedly jednotlivé sboru na základě nejméně 4 startů na jakékoliv hasičské soutěži (okrskové kolo, pohárové 

soutěže, memoriály, TFA atd.). V našem okrese tak učinilo 22 SDH ze 49 sborů.  6 SDH startovalo na 3 

soutěžích (včetně okrskové soutěže), 5 SDH má 2 starty, 8 sborů startovalo jen na 1 soutěži (okrsková soutěž) 

a 8 sborů nestartovalo na žádné soutěži. Děkujeme všem sborům, které evidenci uskutečnily v řádném 

termínu. 

 

5. Pozvánka na školení starostů a hospodářů 

Školení starostů a hospodářů SDH , týkající se nových směrnic hospodaření a vedení účetnictví, se   

bude konat v sobotu 5. listopadu 2016 od 9.00 hodin na požární zbrojnici Krnov – Kostelec a od  

13.00 hodin v budově, kde má kancelář OSH Bruntál. Účast všech starostů a hospodářů je velmi  

nutná. Školení bude provádět pan Ing. Ivan Jirota, ekonom SH ČMS Praha. 

 

  Blahopřejeme  
Pan Karel Friedrich (SDH Vrbno pod Pradědem) převzal v sobotu 17. září 2016 v Karlově Studánce z rukou 

premiéra Bohumila Sobotky ocenění ministra vnitra Milana Chovance. Jedná se o plaketu za celoživotní 

hasičskou práci. Slavnostnímu aktu se dále zúčastnili zástupci OSH, KSH, ředitel územního odboru HZS plk. 

Ing. Jiří Patrovský, hejtman MSK Miroslav Novák, poslanec PČR Ladislav Velebný, starostka města Vrbna 

Květa Kubíčková. Panu Karlu Fiedrichovi k získání významného ocenění blahopřejeme a přejeme mu hodně 

zdraví a elánu do dalších let.  

  

  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 2016. Rovněž děkuje jejich rodinám za 

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

         

  

 

 

http://www.dh.cz/


 

 

Výsledky dárců krve v KSH MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za výkonný výbor OSH Bruntál                Milan Zehnal 

                                                                                                                            starosta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha: OZ VVH SDH, 2x hlášení, seznam členů SDH, vyhodnocení HL dospělých i MH 

 
         

Úřední hodiny OSH jsou pondělí a středa od 8,00 do 16,00 hodin.  V jiné dny a hodiny po předchozí 

dohodě. 

Spojení na OSH: telefon 554 717 323 se záznamníkem, mobil: 724 226 658, e-mail: osh.bruntal@gmail.com 

Webové stránky OSH Bruntál : www.osh-bruntal.cz a stránky ústředí: www.dh.cz najdete zde spoustu 

informaci pro SDH. 

Počty SDH a dárců v r. 2016     

         

 OSH SDH dárců 1.d.  Nejvíce dárců v SDH  

 BR 5 18 0  Ryžoviště 6  

 FM 17 55 25  Baška, Sedliště 7  

 KA 22 119 23  Kopytov, Poruba 12  

 NJ 39 151 24  Tísek 17  

 OP 28 67 13  Hať 10  

 OV 14 62 9  Heřmanice 16  

         

 MSK 125 471 94     
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