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Krajské kolo v požárním sportu se konalo 17. – 18. 6. 2017 v Přerově 

Náš okres reprezentovala družstva mužů a žen ze Široké Nivy a obě se umístily se na 6 místě. 

Krajská soutěž hry Plamen 2017  se konala  2. – 3. 6. 2017 ve Frýdku Místku. Náš okres 

reprezentovaly dva kolektivy mladých hasičů a to kolektiv ze Starých Heřminov, který se umístil na 3. 

místě a kolektiv z Holčovic  na 12. místě. 
  

Krajská soutěž dorostu - družstev i jednotlivců se konala 4. 6. 2017 ve Frýdku Místku 

Umístění našich dorostenců:  

dorostenky:       dorostenci: 

starší kat.:   Pavla Seminová            Krnov     3. místo    David Záruba Krnov  3. místo 

střed. kat.:   Kateřina Řemínková Krnov     4. místo neměli jsme zastoupení 

mlad. kat.:   Ester Žišková St. Heřminovy   1. místo Tomáš Cárach      St. Heřminovy   5. místo 
 

MČR v dorostu ve Zlíně 

Zde startovala Ester Žišková ze St. Heřminov a umístila se v kategorii dorostenky mladší na 10. místě. 
 

Soutěž o Pohár starosty Krajského sdružení hasičů MSK mládeže 

V sobotu 2. září se ve Frenštátě pod Radhoštěm 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 družstva z našeho okresu – Staré 

Heřminovy skončily na 7. místě a Holčovice na 13. místě. V mladší kategorii se Staré Heřminovy 

umístily na 8. místě a Holčovice na 14. místě.  
 

Závod požárnické všestrannosti hry Plamen  a dorostu -  ročník  2018 

Dne 7. října 2017 byl zahájen ročník hry Plamen 2018 Závodem požárnické všestrannosti (dále ZPV) 

který se konal v Holčovicích společně se štafetou požárních dvojic. V ZPV startovalo celkem 21  

pětičlenných hlídek mladých hasičů, 4 pětičlenné hlídky dorostenek a  13 dorostenek a dorostenců v 

kategorii jednotlivců.  

Pořadí mladších žáků: 1. Krnov    Pořadí starších žáků: 1. Staré Heřminovy  

    2. Staré Heřminovy     2. Krnov 

    3. Vrbno pod Prad.      3. Světlá Hora  
 

Štafeta požárních dvojic: 1. Staré Heřminovy  Štafeta PD starší: 1. Staré Heřminovy 

mladší    2. Krnov      2. Holčovice 

    3. Ryžoviště      3. Vrbno pod Pradědem 
       

Pořadí družstev:  1. Staré Heřminovy 

dorostenek v ZPV  2. Světlá Hora 

    3. Osoblaha 

    4. Svobodné Heřmanice 
 

ZPV se zúčastnilo také 8 dorostenek a 5 dorostenců v kategorii jednotlivců.  

Umístění bylo následující: 
 

dorostenky– kategorie  

starší:  jednotlivkyně   1. místo Římanová Klára – Holčovice 

     2. místo Havlíková Tereza – Slezské Rudoltice  

           3. místo Semianova Pavla – Krnov 

                                                                                       4. místo Bilíková Anna – Moravský Kočov 
 



střední : jednotlivkyně  1. místo Žišková Ester – Staré Heřminovy 

     2. místo Řemínková Kateřina – Krnov 

     3. místo Jurčíková Věra – Krnov 
  

mladší:  jednotlivkyně                        1. místo Krpcová Kristýna – Staré Heřminovy 
                                   

dorostenci – kategorie   

starší: jednotlivci   1. místo Kocur Tomáš – Holčovice 

     2. místo Král Martin – Světlá Hora  
 

střední: jednotlivci   1. místo Galia Jiří – Holčovice 

     2. místo Jochim Erik – Holčovice 
 

mladší: jednotlivci   1. místo Carah Tomáš – Staré Heřminovy 
 
 

Školení vedoucích mládeže 

Ve dnech 27. – 28. října 2017 se v hotelu Paramon v Suché Rudné bude konat školení vedoucích 

mládeže,  kterého se zúčastní 25 vedoucích a instruktorů. Lektorsky školení budou zajišťovat  Zdeněk 

Hudec,  Jelínek Ladislav, Zdeňka Řepková a Mgr. Hana Karlovská.  

 

Tábor mladých hasičů 2017 

Tábor mladých hasičů se konal ve dnech 29. 7. – 5. 8. 2017 v hotelu Paramon v Suché Rudné. Tábora se 

zúčastnilo 33 dětí a 5 vedoucích a instruktorů. Počasí jim přálo a rekreace proběhla ke spokojenosti všech 

účastníků. Celotáborová hra byla letos na téma 45. výročí hry Plamen.  
 

 

Hasičská liga 2017 dospělých 
Podmínky zařazení do hodnocení Hasičské ligy jsou dané Pravidly hasičské ligy mužů a žen.  

Umístění muži: 1. místo Široká Niva    246 bodů  

   2. místo Suchá rudná    220 bodů 

   3. místo Leskovec nad Moravicí  208 bodů 
 

  ženy: 1. místo Široká Niva     125 bodů 

   2. místo Vrbno pod Pradědem    71 bodů 

   3. místo Leskovec nad Moravicí       70 bodů 
 

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

Hasičská liga mladých hasičů 2017 

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

vyhodnocení splnilo v mladší kategorii 7 družstev a ve starší 13 družstev, nebylo hodnoceno družstvo 

Město Albrechtice. (Podmínkou je účast ve hře Plamen, což nesplnili – letos se pro mladé hasiče 

uskutečnilo jen 6 pohárových soutěží, 4 soutěže byly z různých důvodů zrušeny). 

Pořadí v mladší kategorii:     Pořadí ve starší kategorii: 

1. Holčovice    17 bodů   1. Holčovice   31 bodů 

2. Vrbno pod Prad.   11 bodů   2. Světlá Hora  23 bodů 

3. Světlá Hora   10 bodů   3. Svobodné Heřmanice 17 bodů 

 

Celkové vyhodnocení HL mladých hasičů je přílohou tohoto Zpravodaje. 

 

Informace pro Sbory 

 

Na webových stránkách ústředí: www.dh.cz  najdete nové Stanovy SH ČMS, Organizační řád SH ČMS a 

Jednací řád, Stejnokrojový předpis, Statut vyznamenání a různé jiné užitečné informace pro SDH.   

 

 

http://www.dh.cz/


Přehled majetku a závazků 

           Podle Zákona č. 89/2012Sb. - Občanský zákoník - jsou pobočné spolky právními osobnostmi s 

neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku vedeném Městským 

soudem Praha. Podle tohoto zákona jste povinni každý rok  předkládat Přehled o majetku a závazcích. 

Účetnictví se řídí Zákonem č. 563/1991Sb. o účetnictví. Zákon o účetnictví stanoví, že pobočné spolky 

mohou vést jednoduché účetnictví, pokud nejsou plátci DPH nebo jejich příjem za rok nepřesáhne 3 

miliony nebo hodnota  majetku nepřesáhne 3 miliony. 

Výše uvedenou povinnost předkládat každý rok Přehled o majetku do 31. 5. daného roku  vám také 

ukládá Metodický pokyn starosty SH ČM 4/2016, který jste od nás obdrželi i s průvodním dopisem.  

K  dnešnímu dni jsme ještě z některých sborů neobdrželi vyplněný tiskopis Přehled o majetku a závazcích 

nebo byl špatně vyplněný. V záhlaví  tiskopisu je uvedeno, že se vyplňují částky zaokrouhlené na celé 

tisíce. Velká část tiskopisů však v příslušných kolonkách uváděla konkrétní částky (např. 4.501,- , správně 

však mělo být uvedeno pouze 5, tedy 5 tisíc, zaokrouhleno nahoru. Pokud by byla částka 4.491,-, tak se to 

zaokrouhlí směrem dolů a bude tam uvedena 4, tedy 4 tisíce.   Řádně vyplněný a podepsaný formulář jste 

nám měli zaslat zpět do 30. 9. 2017, což ještě 8 SDH neučinilo.  

Pokud nechcete mít nepříjemnosti se soudem pro Prahu 1 a nechcete se vystavovat případným sankcí 

soudu, tak si splňte svoji povinnost. V případě nejasností s vyplněním se obraťte na OSH. 

Výše uvedené upozornění jsme odeslali mailem na sbory našeho okresu, které do 8. 9. 2017 nezaslaly 

správně vyplněné hlášení. K 16. 10. 2017 máme tiskopis Přehled o majetku a závazcích řádně vyplněný 

z 34 sborů. Pro 7 sborů je připravený opravený text, který stačí pouze podepsat. Bohužel 8 dalších SDH 

našeho okresu požadovaný tiskopis zatím nedodalo. Pokud by byl k dispozici alespoň chybně vyplněný, 

mohli bychom jej připravit v opravené podobě. Dne 16. 10. 2017 byl na tyto sbory poslán ještě jednou 

mail s žádostí o dodání tiskopisu. Jedná se tyto sbory: Andělská Hora – město, Bohušov, Dívčí Hrad, 

Dubnice, Hlinka, Lichnov, Malá Morávka, Staré Heřminovy.  

Poslední možnost je odevzdat Přehled na SPS 27. 10. 2017 v S. Rudné. Po tomto termínu odesíláme 

zkompletovaný soubor za okres na soud pro Prahu 1 bez možnosti dodatečného odeslání opozdilců.   
 

Tisk nových průkazů  

               V letošním roce nás čekala výměna členských průkazů. K tomu byl vydán harmonogram tisku 

nových průkazů, který předpokládal vytištění prvních průkazů k 31. 5. 2017 a posledních k 18. 8. 2017.  

K datu 16. 10. 2017 si nové průkazy vyzvedlo 15 sborů, dalších 19 sborů má průkazy připravené 

k vyzvednutí. Pokud si je sbory nevyzvednou do 26. 10. 2017, budou mít průkazy připraveny k předání na 

shromáždění představitelů sborů dne 27. 10. 2017. Jedná se o sbory: Andělská Hora, Andělská Hora – 

město, Bohušov, Bruntál, Býkov, Dubnice, Dvorce, Hlinka, Horní Město, Karlova Studánka, 

Krasov, Kos Krnov, Liptaň, Město Albrechtice, Granitol Moravský Beroun, Úvalno, Václavov, 

Vraclávek a Vrbno pod Pradědem – Dřevokombinát. Zbývajících 13 sborů bude dokončeno ihned po 

dodání fotografií členů ze sborů. Jedná se převážně o sbory, kde pracují s mládeží. Vedoucí těchto 

kolektivu nemohli dát potřebné fotografie dohromady kvůli prázdninám. Věřím, že zbývajících 13 sborů 

dodá podklady k tisku průkazů tak, aby všechny sbory měly vyměněné průkazy do konce roku. Na 

podklady čekáme ze sborů: Krnov, Lichnov, Moravský Kočov, Osoblaha, Ryžoviště, Slezské 

Rudoltice, Staré Heřminovy, Suchá Rudná, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, 

Třemešná a Valšov. 
Pokud tyto sbory nedodají fotografie do 15. 11. 2017 budou jim vytištěny průkazy bez fotografií. To může 

přinést kolektivům MH i soutěžním družstvům dospělých značné komplikace v soutěžích.  
 

Setkání s hejtmanem 

           V pondělí 4. 9. 2017 se v Ostravě uskutečnilo tradiční setkání hejtmana Moravskoslezského kraje 

s představiteli KSH a zástupci všech okresů našeho kraje. Za náš okres se setkání zúčastnili paní Alena 

Dokoupilová a Zdeňka Řepková a pánové Oldřich Orság, Soběslav Sedláček, Květoslav Zbořil, Otakar 

Meissel, Karel Skotnica a Milan Zehnal. Ocenění hejtmana MSK se letos dostalo 6 zástupcům okresů. Za 

náš okres převzal ocenění pan Milan Zehnal. 



 

 

 

Okresní Aktiv Zasloužilých hasičů 

 V našem okrese bylo od roku 1996 až do současnosti uděleno 27 titulů  Zasloužilý hasič, z toho 25 

mužům a 2 ženám. V současné době je žijících Zasloužilých hasičů 8 mužů a 2 ženy.  Letošní setkání 

Zasloužilých hasičů našeho okresu se konalo 21. září za přítomnosti 1. náměstka starosty OSH pana 

Oldřicha Orsága a pana Zdeňka Hudce. Účastnici setkání byli informováni o změnách ve sdružení a 

potom proběhlo setkání v družné besedě a vzpomínání. 

 

Valné hromady sborů a okrsků 

 Materiály na VVH SDH jsou součásti materiálů, které byly předány na Shromáždění představitelů 

sborů 27. 10. 2017 v Suché Rudné. Termín pro konání  VVH SDH je od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2017. 

Hlášení z VVH SDH je nutné předat na OSH do 2. 1. 2018. 

VVH okrsků se budou konat od 2. 1. 2018 do 26. 2. 2018. Materiály na VVH okrsků budou předány na 

poradě starostů okrsků 3. 11. 2017. 

  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 2017. 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                Oldřich Orság 

                                                                                                                 1. náměstek starosty   

 

 

 
 

Příloha: OZ VVH SDH 

   2x hlášení 

   seznam členů SDH  

   vyhodnocení HL dospělých i MH 

 
         

Úřední hodiny OSH : pondělí, středa a čtvrtek 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  

stránky ústředí: www.dh.cz najdete tam spoustu informaci pro SDH. 

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

