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Závod požárnické všestrannosti hry Plamen  a dorostu -  ročník  2019 

Dne 13. října 2018 byl zahájen ročník hry Plamen 2019 Závodem požárnické všestrannosti (dále ZPV) 

který se konal ve Slezských Rudolticích společně se štafetou požárních dvojic. V ZPV startovalo celkem 

21  pětičlenných hlídek mladých hasičů, 2 pětičlenné hlídky dorostenek a  22 dorostenek a dorostenců v 

kategorii jednotlivců.  

Závod požárnické všestrannosti 

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

    2. Vrbno pod Pradědem    2. Krnov A 

    3. Krnov       3. Holčovice 

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

mladší    2. Holčovice      2. Holčovice 

    3.Vrbno pod Pradědem               3. Krnov A 
       

Pořadí družstev:  1. Světlá Hora 

dorostenek v ZPV  2. Staré Heřminovy 
    

ZPV se zúčastnilo také 12 dorostenek a 10 dorostenců v kategorii jednotlivců.  

Umístění bylo následující: 
 

dorostenky– kategorie  

starší:  jednotlivkyně   1. místo Linhartová Tereza – Svobodné Heřmanice 

     2. místo Římanová Klára -Holčovice 

                                                           3. místo Metelková Marie – Světlá Hora           
 

střední : jednotlivkyně  1. místo Kovářová Lucie – Svobodné Heřmanice 

     2. místo Žišková Ester – Staré Heřminovy 

     3. místo Nagyová Kateřina – Světlá Hora 
  

mladší:  jednotlivkyně                        1. místo Krpcová Kristýna – Staré Heřminovy 
                                   

dorostenci – kategorie   

starší: jednotlivci   1. místo Jochym Erik - Holčovice 

     2. místo Galia Jiří - Holčovice 
 

střední: jednotlivci   1. místo Cárach Tomáš – Staré Heřminovy 

     2. místo Kuruc Dominik – Holčovice 

     3. místo Perdula Lukáš - Holčovice 
 

mladší: jednotlivci              1. místo Mikšík Erik – Staré Heřminovy 

     2. místo Palánek Jan – Staré Heřminovy 

     3. místo Pecháček Jaroslav – Staré Heřminovy 

 

O pohár starosty KSH MSK  
 

Dne 1. září 2018 se konala soutěž mladých hasičů  „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kaje“. 

Soutěž se konala na hřišti v Holčovicích za účasti 17 družstev starších žáků a 17 družstev mladších žáků 

ze všech 6ti okresů našeho kraje.  Soutěžilo se ve štafetě dvojic a v požárním útoku dle pravidel hry 

Plamen. Náš okres reprezentovaly v kategorii mladších i starších žáků kolektivy ze Starých Heřminov  a 

Světlá Hory.  Staré Heřminovy se umístily v kategorii mladších žáků  na 9. místě a v kategorii starších 

žáků na krásném 2. místě.  

Světlá Hora se umísila v kategorii mladších i starších žáků na 17. místě. 

 

 



 

Soutěž byla organizačně velmi dobře zajištěna, za což patří velký dík členům sboru Holčovice . 

 Mile překvapeno bylo vedení kraje i starostové okresů  MSK a svoji chválu dali najevo.  Krajský starosta 

konstatoval, že tak organizačně připravenou  a rychlou soutěž o krajský pohár ještě nezažil. Jsme rádi, že 

Holčovice ukázaly krajánkům, jak se dělá soutěž. 
 
 

Školení vedoucích mládeže a instruktorů 

Ve dnech 21. – 22. září 2018 se v hotelu Paramon v Suché Rudné  konalo  školení vedoucích mládeže a 

instruktorů,  kterého se zúčastní 29 vedoucích a instruktorů. Lektorsky školení  zajišťoval Zdeněk Hudec,  

Ladislav Jelínek  a Zdeňka Řepková. 

 

Hasičská liga 2018 dospělých 
Podmínky zařazení do hodnocení Hasičské ligy jsou dané Pravidly hasičské ligy mužů a žen.  

Umístění muži: 1. místo Široká Niva    114 bodů  

   2. místo Zátor     112 bodů 

   3. místo Vrbno pod Pradědem    93 bodů 
 

  ženy: 1. místo Široká Niva       95 bodů 

   2. místo Leskovec nad Moravicí    61 bodů 

   3. místo Vrbno pod Pradědem       49 bodů 
 

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

Hasičská liga mladých hasičů 2018 

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

vyhodnocení splnilo v mladší kategorii 11 družstev a ve starší 11 družstev, nebylo hodnoceno družstvo 

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

uskutečnilo jen 8 pohárových soutěží, 4 soutěže byly z různých důvodů zrušeny). 

Pořadí v mladší kategorii:     Pořadí ve starší kategorii: 

1. Holčovice    34 bodů  1. Holčovice   42 bodů 

2. Osoblaha .   23 bodů  2. Vrbno pod Pradědem  26 bodů 

3. Vrbno pod Pradědem  20 bodů  3. Světlá Hora  17 bodů 
 

Celkové vyhodnocení HL mladých hasičů je přílohou tohoto Zpravodaje. 
 

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 20. září za přítomnosti starosty OSH pana Oldřicha Orsága a 

náměstků starosty OSH Aleny Dokoupilové a Soběslava Sedláčka. Účastnici setkání byli informováni o 

změnách ve sdružení a potom proběhlo setkání v družné besedě a vzpomínání. 
 

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.   
 

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.  
 

 

http://www.dh.cz/


 

 Poslední možnost po několika  upomínkách je odevzdat Přehled na  4. 11. 2018. Po tomto termínu 

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

opozdilců.  Případné sankce soudu půjdou na váš účet! 
 

Dotace Krajského úřadu MSK 

 OSH obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80.000,- Kč na realizaci projektu 

„Prapor Okresního sdružení hasičů Bruntál“ s termínem realizace do konce roku 2018. 

 

Tisk nových členských průkazů  

               V letošním roce byl ukončen tisk nových  členských průkazů. Staré papírové průkazy platí pouze 

do konce letošního roku. 

 

Nařízení EU – GDPR – přečtěte si tyto informace  pečlivě!!! 

Informace o nařízení a realizaci  GDPR/ nařízení EU č. 2016/679 k ochraně osobních údajů z 25. května 

2018  jste dostali emailovou poštou 23. 5., 28. 5.,  2.7.  a  9. 7. 2018. Týkalo se to Metodického pokynu 

starosty SH ČMS č. 3 /2018, Informací o zpracování osobních údajů a také nových přihlášek členů.  

V příloze jste výše uvedené dokumenty a nové přihlášky dostali, tak je také musíte použít v případě 

přihlašováni  nových členů. Pokud je nemáte, zašleme Vám je emailem, nebo si je můžete vyzvednout na 

OSH.   Bez podpisu přihlašovaného člena a razítka SDH a podpisu starosty žádného člena nelze přihlásit. 

Jsou dvě přihlášky pro hasiče /nad 18 let/ a mladého hasiče /3 až 18 let/. U mladého hasiče musí být na 

přihlášce i souhlas rodiče. Řádně vyplněné přihlášky můžete také poslat naskenované. 

Hasiči jsou registrovaní podle rodných čísel, které  jsou uloženy pouze v centrální evidenci členů a nikde 

jinde se neuvádí.  Rodné číslo se  uvádí pouze v hlášení o úrazu pro pojišťovnu.  Bez rodného čísla nelze 

nikoho zadat do centrální členské evidence a v tom případě kdo není v centrální evidenci není hasič – není 

pojištěný - a nelze úraz potvrdit pro pojišťovnu  a odškodnit. 

Za porušení nařízení – vystavení členského průkazu bez řádně vyplněné přihlášky - jsou finanční postihy a 

ty pracovník kanceláře není ochoten platit! 
 

Valné hromady sborů a okrsků 

Termín pro konání  VVH SDH je od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018. 

VVH okrsků se budou konat od 2. 1. 2019  do 16. 2. 2019  

Materiály na VH SDH budou  předány na aktivu starostů okrsků 26. 10. 2018  na OSH  Bruntál. 

 Hlášení z VVH SDH je nutné předat nejpozději na OSH do 2. 1. 2019. 

 

Činnost mládeže   

Záchranářský kurz na Slovensku 

V závěru srpna se v Namestovu u Oravské přehrady konal mezinárodní kurz záchranářů pro dorostence z 

řad členů Sborů dobrovolných hasičů. Kurz volně navazoval na podobnou akci z loňského roku v 

Jánských Koupelích. I letos se kurzu zúčastnila 3 děvčata z SDH Světlá Hora – Eliška Bezová, Tereza 

Hudcová a Marie Metelková. Z SDH Osoblaha se akce zúčastnil David Dlouhý.   

Na programu byly hlavně záchranné aktivity, jako vyprošťování osob z havarovaných vozidel pomocí 

hydraulického zařízení, vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, poskytování první pomoci při 

dopravních nehodách, práce s motorovým člunem, slaňování z hráze Oravské přehrady. Při práci na vodě 

si všichni vyzkoušeli záchranu tonoucího, skoky do vody v různých podmínkách a řadu dalších činností. 

Kromě praktického výcviku měli ale hodně času na zábavu, sportovní hry, na programu byl výlet. Ve 

volných chvílích se hodně využívali hotelový welnes. 

Ubytování bylo v krásném hotelu Altis Resort ve tří až čtyřlůžkových pokojích s veškerým vybavením. V 

hotelu byl k dispozici welnes, vedle hotelu bylo hřiště s umělým povrchem a venkovní bazén. Všichni se 

z kurzu vrátili s nadšením a byli velmi spokojeni. 

 

 

 

 

 



 

Mezinárodní tábor 

V termínu 5. – 17. srpna 2018 se konal v obci Valča na úpatí Malé Fatry mezinárodní tábor mladých 

hasičů. Mezi 35 účastníky z Moravskoslezského kraje bylo také 6 dětí z SDH Světlá Hora. V bohatém 

programu se mimo hry a soutěže objevily výlety do ZOO, hasičského muzea, děti se prošly „stezkou 

v korunách stromů“. Děti shlédly ukázky činnosti policie, slovenské armády a pochopitelně 

profesionálních hasičů. S táborem byly všechny děti spokojené. 

 

 

Podobně jako záchranářských kurz byl i mezinárodní tábor zdarma, obě akce byly součástí projektů 

mezinárodní spolupráce KSH Moravskoslezského kraje. 

 Nabídka na účast v kurzu záchranářů i na tábor mladých hasičů na Slovensku byl nabídnut všem 

kolektivům mládeže, ale mimo výše uvedené účastníky nikdo neprojevil zájem. 

 

Junior univerzita 

V neděli 23. září 2018 vyvrcholila v aule Vysoké školy báňské, Technické univerzity v Ostravě Junior 

univerzita pro mladé hasiče od 11 do 15 let, které se z našeho okresu zúčastnily 3 děti z SDH Holčovice a 

3 děti z SDH Světlá Hora. Děti se během 3 víkendových a 1týdenního soustředění v Jánských Koupelích 

naučily mnoho nového ze života záchranářů a hasičů. Závěrečná promoce v aule VŠB byla 

nezapomenutelným zážitkem nejen pro účastníky, ale i jejich rodiče.  Mladí hasiči z našeho okresu 

převzaly po promoci pamětní plaketu z rukou pana Oldřicha Orsága, starosty OSH Bruntál. 

 

 

Poděkování 

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

jejich vedoucím a trenérům a všem ostatním, 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 pro dobrovolnou požární ochranu v roce 2018. Rovněž děkuje jejich rodinám 

za podporu a pochopení. Přeje příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku přeje všem 

hodně zdraví, elánu a pohody do další práce.  

         

  

 

Za výkonný výbor OSH Bruntál                Oldřich Orság v.r. 

                                                                                                                         starosta OSH 

 

 

 

 
 

Příloha: OZ VVH SDH 

   2x hlášení 

   seznam členů SDH  

   vyhodnocení HL dospělých i MH 

 
         

Úřední hodiny OSH : 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  

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

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

