Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Bruntál Rýmařovská 8, 792 01 Bruntál

Z p r a v o d a j 1 / 2 0 19
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
k 31. 12. 2018 bylo registrováno ve 14 krajích a 77 okresech celkem 7 662 sborů, tedy o 15 sborů méně
než v roce předcházejícím. Úbytek je to minimální (2 zrušené sbory na 1 000 sborů) a také úbytek
přirozený. Jde především o nepočetné sbory. Nejčastějším důvodem zrušení registrace je pokles členů
pod minimální hranici anebo přirozený útlum činnosti přestárlého sboru.
V posledních letech zaznamenáváme každoročně pravidelný nárůst členské základny. Během roku 2018
přibylo 792 členů, k 31. 12. 2018 bylo tedy registrováno celkem 359 116 členů. Z toho je téměř 100 tisíc
mladších 26 let.
Zajímavý údaj je také počet žen v našich řadách. Je jich přes 74 tisíc – tedy 20%. Ano, každý pátý člen
naší hasičské organizace v ČR je žena či dívka.
Uvedená čísla, především týkající se mládeže, nám závidí ostatní spolky.
A ještě dva statistické údaje, které se týkají oblasti represe. Města a obce mají v celé České republice
zřízeno celkem 6 846 jednotek dobrovolných hasičů města či obce v nichž pracuje 68 430 našich členů.
Během roku 2018 zasahovaly tyto dobrovolné jednotky u 55 tisíc zásahů, což je téměř jedna třetina
z celkového počtu 182 tisíc událostí.
Vážení hasiči, letošní konec, a začátek příštího roku bude obdobím, kdy budeme volit nová vedení
sborů, okrsků a vyšších orgánů SH ČMS. Proto je zapotřebí už nyní se ve výborech zabývat přípravou
kandidátek a návrhy na zastoupení SDH v okrskových a vyšších orgánech SH ČMS. Přeji Vám při výběru
kandidátů šťastnou ruku.
Starosta Oldřich Orság

Shromáždění představitelů sborů
V pátek 15. března 2019 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konalo Shromáždění představitelů
sborů, které hodnotilo činnost Okresního sdružení hasičů ČMS okresu Bruntál za uplynulý rok 2018.
Jednání se zúčastnilo 33 zástupců sborů ze 49 sborů našeho okresního sdružení.
Hosty shromáždění byli pan Mgr. Jan Dumbrovský za výkonný výbor Krajského sdružení hasičů
v Ostravě, pan plk. ing. Jiří Patrovský, ředitel územního odboru HZS Bruntál a paní Taťána Svobodová,
starostka obce Světlá Hora.
Shromáždění představitelů sborů schválilo plán práce na rok 2019, rozpočet na rok 2019 a kalendář
soutěží na rok 2019. Shromáždění dále svolalo shromáždění představitelů delegátů na březen 2020.

Požární sport
V roce 2019 se do okrskových kol soutěží v požárním sportu zapojilo v 8 okrscích 37 družstev mužů a 14
družstev žen. Je to o jedno družstvo mužů i žen méně než v roce 2018.

VÍTĚZOVÉ OKRSKOVÝCH KOL SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU 2019:
číslo
okrsek
SDH muži
SDH ženy
okrsku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vrbno pod Pradědem
Bruntál
Horní Benešov
Krnov
Město Albrechtice
Liptaň
Rýmařov
Dvorce

Široká Niva
Suchá Rudná
Leskovec nad Moravicí
Zátor
Vraclávek
Slezské Rudoltice
Břidličná
Granitol M. Beroun

Široká Niva
Světlá Hora
Leskovec nad Moravicí
Zátor
Holčovice
Slezské Rudoltice

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 2019 družstva
mužů: Andělská Hora, Andělská Hora – město, Bruntál, Horní Benešov, Huzová, Karlova
Studánka, Lichnov, Město Albrechtice, Ryžoviště, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Vrbno pod
Pradědem Dřevokombinát.
Organizační zabezpečení okrskových kol v PS včetně přihlášek bylo součástí materiálů, které byly
účastníkům předány na Shromáždění představitelů sborů 15. 3.2019 všem sborům. Pokud tyto materiály
nebyly předány soutěžním družstvům, je to vinna zástupců, kteří byli na shromáždění z jednotlivých SDH
vysláni. Konkrétní zjištěné nedostatky jsou uvedeny v „Hodnocení okrskových kol“, které obdrží
okrskoví velitelé na jednání odborné rady velitelů. Vzorně vyplněné přihlášky byly z převážné části
okrsků.
Všechny staré přihlášky skartujte. Budou se používat výhradně přihlášky na požární sport s registračním
číslem člena místo data narození.

PLAMEN 2019
Závěrečné kolo hry Plamen se konalo 19. 5. 2019 v Moravskoslezském Kočově. Do hry Plamen se zapojilo
celkem 11 kolektivů starších a 8 kolektivů mladších. Do celkového hodnocení se započítává i družstvo, které
startovalo pouze v ZPV. Po organizační stránce bylo vše velmi dobře připraveno, i přes nízký počet
rozhodčích se vše zvládlo velmi dobře a rychle.
Umístění kolektivů.
Míst kategorie starší
1. Staré Heřmínovy
2. Holčovice
3. Světlá Hora

součet umístění
6
15
19

místo
1.
2.
3.

kategorie mladší
Staré Heřminovy
Krnov
Holčovice

součet umístění
13
15
21

V závěrečném kole hry Plamen soutěžily kolektivy mladých hasičů ve štafetě 4 x 60 metrů, štafetovém běhu
CTIF na 4OO metrů s překážkami, požárním útoku CTIF a požárním útoků. Do celkového hodnocení se
připočetla umístění z podzimního závodu požárnické všestrannosti a štafetě požárních dvojic. Postup do
krajského kola v Ostravě si vybojovala družstva SDH Staré Heřminovy a SDH Holčovice.
Kolektivům i jejich vedoucím VV OSH vyslovuje poděkování a přejeme další úspěchy v letošním roce. VV
OSH děkuje rovněž SDH Moravský Kočov a SDH Valšov za přípravu okresního kola.

Okresní kolo v požárním sportu
a okresní kolo dorostu
Okresní kolo soutěže v požárním sportu se konalo 18. 5. 2019 v Moravskoslezském Kočově.
Soutěže se nakonec zúčastnila 3 PD mužů a 3 PD žen. Neúčast PD mužů měl okrsek Bruntál, Krnov,
Město Albrechtice, Osoblaha, Rýmařov a Dvorce. Součástí soutěže bylo i okresní kolo dorostu, kterého
se zúčastnilo 1 družstvo dorostenek, 36 jednotlivců – 17 dorostenců a 19 dorostenek (včetně ZPV).
Umístění soutěžících družstev
místo kategorie muži
součet umístění
1.
Leskovec n. Mor.
5
2.
Široká Niva
6
3.
Zátor
7

místo
1.
2.
3.

kategorie ženy
Široká Niva
Horní Benešov
Staré Heřminovy

Dorostenky – družstva:
1.
Světlá Hora
2.
Staré Heřminovy

Dorostenci:

Jednotlivci:
Kategorie mladší:
1. Mikšík Erik
2. Palánek Jan
3. Musil Zdenek

St. Heřminovy
St. Heřminovy
Dvorce

4
10
11

Kategorie střední:
1. Cárach Tomáš
2. Kuruc Dominik
3. Prokop Ondřej

St. Heřminovy
Holčovice
St. Heřminovy

7
8
9

Kategorie starší:
1. Galia Jiří
2. Jochim Erik

Holčovice
Holčovice

5
7

součet umístění
5
6
7

5
10 (jen na ZPV)

Kategorie mladší:
1. Želinská Tereza
Světlá Hora
2. Doležalová Simona Dvorce

5
7

Kategorie střední:
1. Kovářová Julie Svob. Heřmanice
2. Žišková Ester
St. Heřminovy
3. Ledabylová Jana St. Heřminovy

6
8
9

Kategorie starší:
1. Linartová Tereza
2. Římanová Klára
3. Kolínová Karolína

Sv. Heřmanice 5
Holčovice
9
Dvorce
15

Krajské kolo hry PLAMEN a dorostu
Krajské kolo hry PLAMEN 2019 a dorostu se konalo v Ostravě ve dnech 7. – 9. 6. 2019.
Náš okres reprezentovaly kolektiv MH Holčovice a Staré Heřminovy a zastoupení jsme měli také
v kategorii družstev dorostenek a to Světlá Hora. V jednotlivcích v kategorii dorostenců i dorostenek jsme
měli zastoupení ve všech třech kategoriích.
Hra Plamen:
pořadí družstev:
1. Borová
okres Opava
součet umístění 9
2. Michálkovice
okres Ostrava
součet umístění 25
3. Staré Heřminovy okres Bruntál
součet umístění 28
10. Holčovice
okres Bruntál
součet umístění 58
Děkujeme oběma kolektivům za reprezentaci našeho okresu, družstvu SDH Staré Heřminovy
blahopřejeme k celkovému 3. místu a umístěním ve třech disciplínách – požární útok CTIF, štafeta 4x60
metrů – v obou 2. místo a k 1. místu ve štafetě požárních dvojic. Holčovice uspěly v požárním útoku, ve

kterém skončily na 2. místě.
Umístění našich jednotlivců dorostenců i dorostenek:
dorostenky:
mlad. kat.: Tereza Želinská Světlá Hora
4. místo
střed. kat.: Lucie Kovářová Sv. Heřmanice 3. místo
starší kat.: Tereza Linartová Sv. Heřmanice 5. místo

dorostenci:
Erik Mikšík
Ondřej Prokop
Jiří Galia

St. Heřminovy 2. místo
St. Heřminovy 5. místo
Holčovice
6. místo

I když to tentokráte nevyšlo na 1. místo v některé kategorii celkově, potěšitelná byla umístění do 3. místa
v jednotlivých disciplínách: T. Želinská 1. místo ve stovkách, 3. místo ve dvojboji, E. Mikšík 3. místo ve
stovkách a 3. ve dvojboji, L. Kovářová na 3. místě ve stovkách i dvojboji a O. Prokop 3. místo ve
dvojboji.
družstva - dorostenky:
6. místo – Světlá Hora
Děkujeme všem dorostenkám a dorostencům, jejich vedoucím za reprezentaci našeho okresu.

Krajské kolo v požárním sportu 2019
Krajská soutěž v PS byla společná pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, konala se
v Přerově a Hranicích 15. – 16. 6. 2019. Také letos startovali v krajském kole PS muži i ženy SDH Široká
Niva. Ženy skončily celkově na 5. místě a muži na 6. místě. Široké Nivě patří poděkování za účast a
reprezentaci našeho okresu na krajském kole.
Nedělní program soutěže v Přerově zhlédl také pan Jan Slámečka, starosta SH ČMS.

Pohárové soutěže
Připomínáme, že hlavní rozhodčí na pohárové soutěži musí mít kvalifikaci rozhodčího pro požární
sport, u soutěže mládeže kvalifikaci rozhodčího na mládež.
Seznamy kvalifikovaných rozhodčích doznaly změn a proto seznam rozhodčích jak na požární
sport, tak i na mládež platný k datu 10. 4. 2019 je přílohou tohoto zpravodaje.
Dále připomínáme, že je nutné včas odevzdat na OSH výsledkové listiny z pohárových soutěží na
předepsaných tiskopisech a mít po dobu 4 let 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 a příloha zpravodaje.

Poděkování
Výkonný výbor OSH děkuje všem aktivním účastníkům soutěží dospělých, i mládeže.
Dále vedoucím dorostu a trenérům i organizátorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu těchto
hasičských soutěží.
K dnešnímu dni se zatím uskutečnily 4 soutěže (Široká Niva, Krnov, Milotice nad Opavou a Horní
Benešov) a 2 soutěže byly bohužel zrušeny (Liptaň a Bohušov).

Požární ochrana očima dětí 2019
Do soutěže požární ochrana očima dětí /dále jen POOD/ se zapojilo 7 mateřských škol,
6 základních škol, 1 střední škola. Dále to byly 2 SDH, Středisko volného času Krnov a Dětský domov z
Lichnova. Celkem se zapojilo 319 dětí. Výsledky okresního kola najdete na stránkách OSH Bruntál.
V krajském hodnocení máme letos celkem 3 oceněné žáky.
Jsou to: kategorie MŠ 2 –2. místo Šrajbrová Julie, MŠ Město Albrechtice,
kategorie ZŠ 1 – 2. místo Janeček Matěj, ZŠ Školní 477, Vrbno pod Pradědem,
kategorie DT 2 – 3. místo Strmisková Pavlína, Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál.
Všem oceněným byli ceny a diplomy předány začátkem měsíce června a zúčastněným školám a institucím byl
předán děkovný dopis za účast. Kolektivu SDH Holčovice a Světlá Hora převzaly ceny na okresním závěrečném
kole hry Plamen 2019.

Dorostenecké kempy
Čtyři výcvikové a výukové kempy pro dorostenky a dorostence z Moravskoslezského kraje pořádal KSH
MSK a KORM v měsících dubnu, květnu a červnu. Akce byla pořádána v rámci projektu „Zachraňujeme
spolu“, č. 304031C880, podpořeného z Operačního programu - INTERREG V-A Slovenská republika Česká republika.
Do každého víkendového kempu bylo zařazeno vždy 60 dorostenců. Pod vedením zkušených trenérů a
sportovců Petra Gvuzdě, Ondřeje Kahánka, Marcela Dala a jejich asistentů se frekventanti učili, jak
správně překonávat překážky v požárním sportu, jak pracovat s nářadím při napojování hadic na
rozdělovače apod. Velmi důležitou oblastí výcviku byla sportovní a atletická průprava, systém
rozcvičování před zahájením tréninků a před nástupem na překonávání překážek. Nedílnou součástí
výuky byly přednášky a praktické ukázky z poskytování pomoci zraněným, například při pádu na
proudnici umístěnou na zádech ale i při běžných zraněních a život ohrožujících situacích. Profesní
zdravotnice Kristýna Prčíková a Michaela Franková velmi poutavě zdůrazňovaly, proč je nutné se před
každým tréninkem a závodem důkladně rozcvičit a protáhnout i jaké následky nohou vzniknout při
nesplnění této důležité činnosti. Fyzicky náročné výcviky je nutné „proložit“ odpočinkovými aktivitami
v podobě různých her, soutěží a kvizů. A zde byl ten pravý prostor pro Stáňu Močigembovou, která umí
zaujmout, pobavit ale hlavně i naučit dorostence jak se pobavit navzájem v kolektivech, případně pobavit
své kamarády.
Kempy probíhaly o víkendech v sobotu a neděli. Vždy celou sobotu probíhal náročný výcvik a výuka
v atletické hale v Ostravě – Vítkovicích, stravování a ubytování nám zajišťoval hotel Puls, který je
součástí sportovního komplexu, takže v neděli od rána se pokračovalo ve výcviku. Všichni absolventi
odjížděli do svých domovů fyzicky dost unavení, ale výrazně bohatší o velmi potřebné zkušenosti a nové
znalosti z oblasti sportovní přípravy na požární sport.
Celá akce byla pro absolventy zdarma, povinností SDH přihlášených dorostenců a dorostenek bylo jen
zajistit dopravu účastníků na kempy a zpět. Z našeho okresu se všech 4 kempů zúčastnilo celkem 10
dorostenců a dorostenek ze Světlé Hory a 3. a 4. kempu 3 dorostenci z SDH Dvorce. Všem zúčastněným
účast na kempech jistě hodně pomohla ke zlepšení přípravy na soutěže.

Daruj krev s hasiči
Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči okresu Bruntál“ se letos konala v pátek 3. května 2019 na
Transfůzní stanici v Bruntále. V tento den se do akce zapojilo celkem 24 hasičů z celého okresu Bruntál.
Jednalo se o členy z SDH Dolní Moravice (8), Karlovice (1), Leskovec nad Moravicí (2), Město
Albrechtice (2), Světlá Hora (1), Široká Niva (4), Václavov (1), Vrbno pod Pradědem (3) a Zátor (2).
V závorce počty dárců z jednotlivých sborů.
Nejpočetněji byl zastoupen Sbor dobrovolných hasičů Dolní Moravice, ze kterého se k odběru krve
dostavilo 8 členů, z toho 2 prvodárci.
Všem dárcům děkujeme za účast na této významné akci.

Školení rozhodčích
V březnu 2019 se v Opavě konalo školení pro obhajobu kvalifikace rozhodčích v požárním sportu.
Z našeho okresu obhajovali 2 rozhodčí (T. Čundrla, M. Kratina). V dubnu se pak v Ostravě Porubě konal
kurz pro nově přihlášené rozhodčí v požárním sportu. Kurzu se úspěšně zúčastnilo 7 zájemců z našeho
okresu (5 z okrsku Dvorce – M. Balogh, J. Šimčík, J. Teplík, J. Hanuš a M. Mýlek a 2 z okrsku Bruntál –
D. Beza a L. Králová). Je potěšitelné, že hned čtyři noví rozhodčí se zapojili do okresního kola
v požárním sportu nebo v Plamenu.
V dubnu pak úspěšně absolvovali obhajobu rozhodčích TFA pánové S. Sedláček a S. Hanulík.
Všem blahopřejeme k úspěšnému absolvování všech kurzů.
Školení rozhodčích mládeže uskutečníme ve dnech 20. – 21. 9. 2019 v hotelu Paramon v Suché Rudné,
společně se školením pro vedoucí kolektivů mladých hasičů. Podrobnější informace ke školení
rozhodčích i vedoucích budou na sbory zaslány včas mailem.
Aktualizovaný přehled rozhodčích v PS i mládeže najdete na stránkách OSH Bruntál
www.osh-bruntál.cz.

Výročí založení SDH v okrese Bruntál
V letošním roce si připomenou výročí založení sborů dobrovolných hasičů:
155. výročí – rok založení 1864
SDH Bohušov
SDH Dívčí Hrad
145. výročí – rok založení 1874
SDH Dvorce
SDH Město Albrechtice
135. výročí – rok založení 1884
SDH Leskovec n. Mor.
70. výročí – rok založení 1949
SDH Spálené
V roce 2020 oslaví svá výročí 10 SDH našeho okresu a v roce 2021 to bude dalších 12 sborů okresu
Bruntál.

Přehled o majetku a závazcích
Vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zasílají SDH resp. Okrsky na příslušné Okresní
sdružení hasičů do konce května za předchozí kalendářní rok. Bohužel ani letos nezaslaly všechny
sbory našeho okresu uvedený Přehled včas. K dnešnímu dni nezaslaly požadovaný tiskopis tyto SDH:
Andělská Hora, Andělská Hora – město, Bohušov, Dívčí Hrad, Dubnice, Hlinka, Horní Město,
Krasov, Lichnov, Liptaň, Malá Morávka, Město Albrechtice, Rýmařov, Slezské Rudoltice, Staré
Heřminovy, Úvalno. Žádáme výše uvedené sbory o urychlenou nápravu.
Všem sborům a oběma registrovaným okrskům, které zaslaly Přehled o majetku a závazcích včas,
děkujeme za spolupráci.

Organizační záležitosti
25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení EU č. 2016//679 (dále jen GDPR), které nám přináší
nové povinnosti. Částečně Vás informoval už pan starosta OSH emailem s přílohou /Metodický pokyn
starosty SH ČMS č. č. 3/2018, Doporučení pro pobočné spolky SH ČMS a Souhlase zpracováním
osobních údajů člena SH ČMS/ dne 27. 5. 2018. O dalším Vás budeme průběžně informovat.
Od 25. 5. 2018 se musí používat nové členské přihlášky, které již mají souhlas se zpracováním
osobních údajů a které musí být podepsané osobou, která se přihlašuje za člena SH ČMS. Za členy
do 18ti let to musí podepsat zákonný zástupce. Bez uvedeného podpisu nelze člena přijmout! Na
přihlášce také musí být razítko SDH a podpis starosty SDH a uvedeno datum vstupu. V příloze
Zpravodaje je přihláška, která se musí už teď používat. Až dostaneme přihlášky z ústředí na polokartonu,
tak bude možné si je vyzvednout na OSH. Budeme informovat. Přiloženou přihlášku lze vypsat v počítači.
K novým přihláškám přiložte i fotografii nového člena. Průkazy budou vydávány pouze s fotografií člena.
Předejdeme tak potížím při prezencích na postupových soutěžích (okresní kola a hlavně v krajském kole
hry Plamen, dorostu, mužů a žen). U přihlášek mladých hasičů dodávají fotografie dětí vedoucí kolektivů
již bez problémů. U dospělých stačí také vyfotit nové členy na mobil a tyto fotografie poslat emailem na adresu OSH.
Pojištění mladých hasičů do 18let věku
Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová pojistná smlouva u pojišťovny Generali. Vztahuje se na úrazy vniklé
od 1. 1. 2018. Úrazy před tímto datem se uplatní ještě u Kooperativy. Pojistnou smlouvu naleznete na
www.dh.cz v sekci pojištění. Formulář na „Oznámení o úrazu“ Vám na požádání pošleme emailem
s pokyny pro vyplnění.
Vyznamenání
Pozor změna tiskopisů - NE rodné číslo, ale registrační číslo člena nebo rok založení SDH. Nové
tiskopisy s možností vyplnění na počítači a vytištění Vám byly zaslány na vaše emailové adresy.
Všechny staré návrhy s rodnými čísly skartujte. 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. Nestačí napsat za dlouholetou práci pro dobrovolnou

požární ochranu. Jestli někomu navrhujete vyznamenání, tak pro sbor něco udělal, tak to tam všechno
napište. Ten výkonný výbor, který vyznamenání schvaluje, musí z návrhu vyčíst, za co mu vyznamenání
navrhujete. Čím víc toho napíšete, tím líp.
Věrnostní medaile a stužky zasílejte pouze na přiloženém formuláři.
Hasičské zboží
Na OSH lze zakoupit mimo medailí a věrnostních stužek také: výstrojní řád A3 /2 plakáty/ a
objednat vyšívané výložky na vycházkový stejnokroj. Vyšívané výložky jsou už i na funkce ve sboru.
Veškeré hasičské zboží se musí objednávat výhradně přes OSH.
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 je zasílán pouze mailem.
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 v pohárových soutěžích.
Za výkonný výbor OSH Bruntál

Oldřich Orság v.r.
starosta

V Bruntále 17. 6. 2019
Příloha: Nová přihláška člena
Seznam rozhodčích MH + požární sport
Přehled delegátů na pohárové soutěže
Návrh na vyznamenání
Návrh na věrnostní medaile a stužky

Okresní sdružení hasičů ČMS Bruntál, Rýmařovská 8, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 717 323

úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00 do 16,00 hodin

Mobil: 724 226 658
E-mail: osh.bruntal@gmail.com

v jiné dny a hodiny po předchozí dohodě
webové stránky: osh-bruntal.cz

