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

 

Z p r a v o d a j   2 0 20 

     

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dne 12.9.2020 proběhlo z jara odložené Shromáždění představitelů sborů, na kterém Vaši zástupci zvolili 

nové vedení OSH Bruntál.  

Mám tu čest Vás oslovit z pozice starosty OSH. 

 

Dostává se Vám do rukou první zpravodaj OSH v roce 2020. Touto dobou v jiných letech bývalo 

zvykem, že jste již měli k dispozici druhé číslo zpravodaje, kde jste mimo jiné mohli najít vyhodnocení 

hasičských soutěží mládeže i dospělých. Bohužel v letošním roce je vše jinak.  

Byla zrušena většina hasičských soutěží i spousta kulturních akcí pořádaných dobrovolnými hasiči od 

úrovně SDH až po akce celorepublikové. V této chvíli je celá řada akcí odložena na rok 2021 a jejich 

pořadatelé doufají, že se nakonec uskuteční.   

Krizová situace v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19  ovlivnila všechny oblasti společenského 

života a tedy i spolkovou a sportovní činnost dobrovolných hasičů. Právě v této složité době se však 

ukazuje, jak důležitá je činnost dobrovolných hasičů pro celou naši společnost.  

Právě v době krize se ukazuje, že činnost dobrovolných hasičů nespočívá jen v pořádání kulturních akcí a 

soutěží. Ve spolupráci s hasiči profesionálními a ostatními složkami záchranného systému jsou důležitou 

a nenahraditelnou složkou pomoci obyvatelstvu. Je potěšitelné, že si tuto skutečnost uvědomují i orgány 

samosprávy Moravskoslezského kraje a žádají o dobrovolnickou pomoc dobrovolné hasiče.  

    Vážení hasiči, chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům SH ČMS v okrese Bruntál, kteří se 

zapojili a ještě zapojí do boje proti koronaviru, za jejich obětavou pomoc při zvládání této nelehké 

situace.  

Všem Vám přeji hlavně pevné zdraví a těším se na spolupráci, věřím, že v klidnější atmosféře. 

 

        Soběslav Sedláček, starosta OSH 

 

          Shromáždění delegátů sborů 

 
 

 
 

      V sobotu 12. září 2020 se v Obecním domě v Karlovicích konalo Shromáždění delegátů sborů, které 

hodnotilo činnost Okresního sdružení hasičů ČMS okresu Bruntál za uplynulé období 2015 – 2020 a 

zvolilo nový výkonný výbor OSH Bruntál a Okresní kontrolní revizní radu. Na shromáždění bylo 

pozváno 54 delegátů ze 49 sborů a 26 hostů. Jednání se zúčastnilo 31 delegátů sborů ze 29 sborů našeho 

okresního sdružení a 17 hostů.  

Za výkonný výbor Krajského sdružení hasičů v Ostravě se shromáždění zúčastnil starosta KSH Ing. Leo 

Kuběna. Ten ve svém příspěvku poděkoval OSH Bruntál za činnost v uplynulém období a popřál novému 

vedení OSH hodně zdaru do dalších let 

Shromáždění delegátů sborů kromě volby VV OSH a OKRR schválilo zprávu o činnosti OSH 2015 – 

2019, zprávu o hospodaření 2019, zprávu OKRR za období 2015 – 2019, Hlavní směry činnosti na 

období 2020 - 2025, rozpočet na rok 2020. Novým starostou byl zvolen pan Soběslav Sedláček. 
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Náměstky starosty byli zvoleni Alena Dokoupilová, Oldřich Orság a Květoslav Zbořil. Členy výkonného 

výboru jsou dále Ing. Antonín Ušela - vedoucí okresní odborné rady prevence, Stanislav Hanulík - 

vedoucí okresní odborné rady represe, Zdeněk Hudec - vedoucí okresní odborné rady mládeže, Karel 

Skotnica, Jiří Skopal a David Sztyper. Nově zvolená Okresní kontrolní revizní rada bude pracovat ve 

složení Milan Zehnal - vedoucí OKRR a dále Pavel Hanák, Andrea Morávková, Iva Škerková a František 

Žmolík.  

 

 

 

                Shromáždění delegátů OSH v MSK 

 
 

 

Původně se mělo shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů konat v sobotu 17. října 2020 ve 

Vendryni. Kvůli nově vyhlášenému nouzovému stavu od 5. října 2020 nakonec výkonný výbor KSH 

MSK svolal operativně jednání již na neděli 4. října 2020 do hotelu Clarion v Ostravě.  

Výkonný výbor KSH MSK byl zvolen v tomto složení: starosta Stanislav Kotrc, náměstci starosty 

Richard Dudek, Tomáš Stefan, Mgr. Jan Dumbrovský a členové VV Soběslav Sedláček, Ing. Tomáš 

Lefner, Dalibor Velčovský, Roman Krusberský, Tomáš Zdražila, Milan Strnadel, Ing. Vojtěch Feher. 

Pracovníkem kanceláře KSH MSK je Ladislav Čabla. Předsedou KKRR je Ing. Jan Bochňák, Ing. Leo 

Kuběna 

 

 
 

                    Požární sport 

 
 

      
 

V letošním roce byly kvůli pandemii zrušeny veškeré postupové soutěže v požárním sportu. Zrušena byla také 

Hasičská liga mužů a žen pro letošní rok. V průběhu června až září se uskutečnilo pouze 6 soutěží dospělých: 

noční soutěž v Karlovicích a v Zátoru, soutěž ve Staré Vsi, Vrbně pod Pradědem, Vráclavku a ve Valšově. 

Další soutěže plánované na letošní rok (celkem 18) byly organizátory zrušeny. Děkujeme pořadatelům 

uvedených soutěží za přípravu soutěže. Přejeme všem hodně úspěchů v pořádání pohárových soutěží v příštím 

roce.  

 

 
 

                        PLAMEN 2020 

 
 
 

Závěrečné kolo hry Plamen se mělo konat 17. 5. 2020 v Zátoru. Bohužel i v kategorii mladých hasičů a 

dorostu byly všechny postupové soutěže také zrušeny. Mnozí mladí hasiči v kategorii starších žáků a starších 

dorostenců tak přišli o poslední možnost startovat ve svých kategoriích. Vše nasvědčovalo tomu, že se bude 

moci uskutečnit alespoň zahájení nového ročníku hry Plamen se Závodem požárnické všestrannosti a štafetou 

dvojic v Široké Nivě. Vzhledem k zhoršující se situaci byl i tento závod přesunut na jaro 2021.  

Mladí hasiči nakonec o závody také nepřišli. Stejně jako v kategorii dospělých se konalo celkem 5 pohárových 

soutěží  pro mladé hasiče. Postupně se konaly soutěže v Karlovicích (noční), Holčovicích, Světlé Hoře, 

Osoblaze a Slezských Rudolticích. 
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Krajská soutěž O pohár starosty KSH  

 

 
   
V sobotu 5. září 2020 se na krásném stadionu v Českém Těšíně konal již 11. ročník soutěže mladých 

hasičů O pohár starosty KSH MSK. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 družstev v obou kategoriích. Náš 

okres reprezentovaly Holčovice a Osoblaha. Měla startovat i Světlá Hora, ta však nakonec nejela, protože 

rodiče děti na soutěž nepustily kvůli obavám z covidu. V mladší kategorii vyhrál Hájov, Osoblaha 

obsadila 12. místo a Holčovice 14. místo z 16 družstev. Ve starší kategorii vyhrály Kravaře. Holčovice se 

umístily na 13. místě a Osoblaha na 17. místě. Umístění Osoblahy hodně ovlivnila štafeta 4x60 metrů, 

když první pokus byl neplatný a ve druhém pokusu došlo k pádu na kladině (ne vlastní vinou a pokus 

nemohl být opakován pro zranění závodníka). Oběma kolektivů a jejich vedoucím i rozhodčím (D. Krč, 

P. Horňák, Z. Hudec), kteří na soutěži pomáhali, děkujeme za reprezentaci okresu. 

 
 

 
  

 

        Požární ochrana očima dětí 2020 

 
 
          Do letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí se zapojilo 

velmi málo škol a organizací. Jednalo se jen o 3 mateřské školy, 1 Dětský domov a 3 kolektivy SDH 

z okresu (Holčovice, Slezské Rudoltice a Světlá Hora). Neúčast ostatních byla zřejmě způsobena 

mimořádnou situací, která nastala v letošním roce a asi také požadovaným souhlasem dle GDPR, což už 

loni vedlo k nižšímu počtu účastníků v soutěži. Letos byly obsazeny pouze kategorie MŠ a ZŠ 1. až ZŠ 

4., v kategorii K2 byla pouze 1 práce. Literární a digitální část soutěže letos nebyla vůbec obsazena. 

Děkujeme všem zúčastněným za zapojení se do soutěže a oceněným soutěžícím blahopřejeme. Po 

krajském vyhodnocení jim byly předány diplomy a věcné ceny.  

V pondělí 25. 5. 2020 vyhodnotila rada prevence soutěžní práce a vybrala nejlepší k postupu do krajského 

kola, které bude vyhodnoceno 15. června 2020 v okrese Karviná. Kromě 18 žáků, kteří se v jednotlivých 

kategoriích umístili na 1. až 3. místě, vybrala porota ještě dalších 17 žáků, kterým bylo uděleno Čestné 

uznání.  

V krajském hodnocení, které se konalo 15. 6. 2020 v Rychvaldu, byli z našeho okresu vybráni: 

M1:  1. místo – Eliáš Bužek, MŠ Bruntál, U rybníka 3 

         3. místo – Targoš Lubomír, MŠ Bruntál, U rybníka 3 

M2: 3. místo – Marek Václav, MŠ Město Albrechtice, Celní 11, 

K2:  1. místo – Bilá Vanesa, Dětský domov a ŠJ Lichnov 

Soutěžící na 1. místě postoupili do republikového finále, které zatím neproběhlo. 

Děkujeme všem zúčastněným za zapojení se do soutěže a oceněným soutěžícím blahopřejeme.  
 

 
 

            Daruj krev s hasiči 
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Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči okresu Bruntál“ se letos konala ve středu 27. května 2020 na 

Transfůzní stanici v Bruntále. V tento den se do akce zapojilo celkem 25 hasičů zer 12 sborů z celého 

okresu Bruntál. Jednalo se o členy z SDH Dolní Moravice (4), Karlovice (1), Krnov (1), Leskovec nad 

Moravicí (2), Milotice n. Op. (2), Rýmařov (1), Suchá Rudná (1), Široká Niva (5), Václavov (2), 

Vráclavek (1), Vrbno pod Pradědem (3), Zátor (2). Merzi dárci byli 2 prvodárci. 

V závorce počty dárců z jednotlivých sborů. Nejpočetněji byl zastoupen Sbor dobrovolných hasičů Široká 

Niva, ze kterého se k odběru krve dostavilo 5 členů. 

Z transfúzní služby nám přišlo následující poděkování: „Moc děkujeme za organizaci a společné 

darování, akce měla velký ohlas na facebooku, bezva propagace.“ Romana Hnilicová.  

Všem dárcům děkujeme za účast na této významné akci.     

 

     Výročí založení SDH v okrese Bruntál 

 
 

 

 V letošním roce si připomenuli nebo ještě připomenou výročí založení sborů dobrovolných hasičů: 

150. výročí – rok založení 1870   SDH Břidličná, Rýmařov 

135. výročí – rok založení 1885  SDH Krnov, Staré Heřminovy 

115. výročí – rok založení 1905    SDH Krasov 

  75. výročí – rok založení 1945  SDH Bohušov, Dubnice, Hlinka, KOS Krnov, Třemešná, 

      Vráclavek 

65. výročí – rok založení 1955  SDH Granitol Moravský Beroun 
 

V roce 2021 oslaví svá výročí následující SDH našeho okresního sdružení: 

150. výročí – rok založení 1871   SDH Ryžoviště 

145. výročí – rok založení 1876  SDH Huzová 

140. výročí – rok založení 1881  SDH Roudno, Úvalno 

135. výročí – rok založení 1886  SDH Václavov, Široká Niva 

  90. výročí – rok založení 1931    SDH Karlova Studánka 

  75. výročí – rok založení 1946  SDH Býkov, Liptaň, Moravský Kočov, Slezské Rudoltice, 

      Stará Ves a Valšov 
 

 

 

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: 

Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Horní Město, Janovice,  KOS Krnov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město 

Albrechtice, Rýmařov, Slezské Rudoltice, Staré Heřminovy, Úvalno, Třemešná. Žádáme výše 

uvedené sbory o urychlenou nápravu. 

Všem sborům a oběma registrovaným okrskům, které zaslaly Přehled o majetku a závazcích včas, 

děkujeme za spolupráci 
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          Školení vedoucích mládeže 

 
 

 

Školení vedoucích mládeže se mělo konat ve dnech 23. – 24. 10. 2020 v hotelu Paramon v Suché Rudné, 

pokud nenastanou další mimořádná opatření. Školení se mělo zúčastnit 35 vedoucích a instruktorů z 11 

sborů: SDH Dvorce, Holčovice, Karlovice, Krnov, Osoblaha, Staré Heřminovy, Světlá Hora, Vrbno pod  

Pradědem a nově z Hlinky, Rýmařova a Zátoru. Takto jsme chtěli školení uskutečnit i přes některá 

omezení: Lektoři si účastníky rozdělí do 5 skupin, aby ve skupině nebylo více než 10 osob. Tematicky 

bude školení rozděleno na tyto oblasti: Celoroční činnost kolektivů, kroniky (Z. Hudec), bezpečnost při 

práci s dětmi, zdravověda (A. Dokoupilová), štafeta dvojic, ZPV (P. Horňák), požární útok, štafeta 4x60 

metrů (L. Dokoupilová) a disciplíny CTIF (J. Rotter).        

Vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. a následných dalších zpřísňujících opatření jsme byli nucení 

školení v původním termínu zrušit a přesunout na rok 2021. 

 

 
 

        Dotace Krajského úřadu MSK 

 
 

 

I v letošním roce vypsal krajský úřad Moravskoslezského kraje Dotační program na podporu Sborů 

dobrovolných hasičů, do kterého se přihlásilo OSH Bruntál a 11 sborů. Do programu se zapojilo celkem 

153 žadatelů, z toho jen 12 jich bylo vyřazeno kvůli formálním chybám. Zbývajících 141 SDH nebo OSH 

se může těšit na dotaci ve výši 8 858 600,- Kč. V uznatelných nákladech pak částka přesahuje 11 milionů 

Kč. OSH Bruntá s dotací rovněž uspělo a může tak pořídit dresy pro reprezentaci okresu pro muže, ženy, 

dorostence a mladé hasiče. Dresy jsou již objednány a celková výše je 49.600,- Kč. V našem okrese dále uspělo 

celkem 10 sborů (Hlinka, Rýmařov, Osoblaha, Stará Ves, Zátor, Staré Heřminovy, Holčovice, Horní 

Benešov, Roudno a Světlá Hora. Celková suma dotace včetně uznatelných nákladů na okrese je 942 750,- 

Kč. 

Je velice potěšitelné, že vedení Moravskoslezského kraje již dlouhodobě podporuje činnost dobrovolných 

hasičů. Za to jim patří velký dík nejen hasičů. 

 

 

 

Valné hromady sborů a okrsků 

 

 
Termín pro konání VVH SDH je od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020.  

VVH okrsků se budou konat od 2. 1. 2021 do 23. 2. 2021  
Materiály na VH SDH byly předány na shromáždění delegátů sborů 12. 09. 2020 v Karlovicích.  

Sborům, které se nezúčastnily shromáždění, byly materiály zaslány e-mailem.. 

Hlášení z VVH SDH je nutné předat nejpozději na OSH do 2. 1. 2021. 

K hlášení přiložte vrácenku s termínem vaší soutěže. Je možné odevzdat i Přehled o majetku a 

závazcích. 
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       Registrace sportovních klubů 

 
 

Dne 1. června 2020 přešla správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

Národní sportovní agenturu. Od 1. června 2020 je Rejstřík sportu dostupný na adrese 

www.rejstriksportu.cz. 

Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA byly přeneseny veškeré doposud 

zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé pro 

přihlášení využijí stávající uživatelský účet a heslo. 

Registraci našich sborů v Rejstříku sportu jsme zvládli úspěšně v poměrně krátké době. Ze 49 sborů 

našeho okresního sdružení je registrováno 40 sborů. Nejsou registrovány: SDH Andělská Hora,  SDH 

Andělská Hora – město, SDH Bruntál, SDH Hlinka, SDH Huzová, SDH Karlova Studánka, SDH 

Lichnov, SDH Ryžoviště a SDH Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem. 

Registrace v Rejstříku byla nutná kvůli pojištění členů SDH a dotacím pro jednotlivé sbory (např. 

program Můj klub, kde v současné době běží přihlášky) i pro ústředí SH ČMS. Čím více budeme mít 

registrovaných sportovců, tím více financí může SH ČMS získat (pro okresy jsou to např. peníze na 

okresní kola v požárním sportu, dorostu a mladých hasičů).   

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

Změna úředních hodin v kanceláři OSH Bruntál 

Od 1. října 2020 došlo ke změně úředních hodin v kanceláři OSH. Úřední dny jsou nadále v pondělí a ve 

středu, dochází k posunutí začátku místo 8.00 hodin na 9.00. Navíc jsou přidány dvě hodiny v pátek 

odpoledne. Nově stanovené hodiny:  

 Pondělí:   9:00 - 16:00 hodin 

            Středa:     9:00 - 16:00 hodin 

 Pátek:     14:00 - 16:00 hodin 

V mimořádných záležitostech se lze domluvit telefonicky i na jiné dny a hodiny. Vždy však po předchozí 

domluvě na tel. čísle 724 226 658.       

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. 

 

http://www.dh.cz/
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Pojištění hasičů od 18let věku               

Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský 

výbor (ČOV), který  uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. 

smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.  

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. 

Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu 

VZP, a.s.. Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18. let  platné od 1. 1. 2020   u Pojišťovny VZP, a.s. 

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku 

POJIŠTĚNÉ OSOBY  
Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky 

tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  

všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, 

náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. 

rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během 

organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo 

na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě. Podmínkou je však registrace SDH a 

jeho členů u Národní sportovní agentury. 

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto 

data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.  

 

Webové stránky 

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

veškerou činnost OSH a také mnoho materiálů ke stažení.  Zpravodaj 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 všem hasičům hodně úspěchů 

do dalšího období.  
   

  Za výkonný výbor OSH Bruntál    Soběslav Sedláček v.r. 

                 starosta OSH 

V Bruntále 14. 10. 2020  

 

Příloha:   Nová přihláška člena 

     Návrh na vyznamenání 

     Návrh na věrnostní medaile a stužky  

 

 

 

Okresní sdružení hasičů ČMS Bruntál, Rýmařovská 8, 792 01 Bruntál 
 

Telefon: 554 717 323             Mobil: 724 226 658          

úřední hodiny: pondělí a středa od 9,00 do 16,00 hodin 

pátek od 14,00 do 16,00 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě 

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

 

 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku
mailto:osh.bruntal@gmail.com

