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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 2 2 

     

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dostává se Vám do rukou zpravodaj OSH Bruntál mapující činnost dobrovolných hasičů v okrese 

Bruntál v roce 2022.  

Jsem rád, že se naše spolková činnost v letošním roce opět začala vracet do normálu a mohly 

proběhnout pravidelné plánované akce bez toho, abychom museli omezovat počty účastníků nebo 

provádět jiná opatření, včetně testování na COVID 19. 

 

OSH Bruntál má aktuálně 1437 členů, kteří pracují ve 49 SDH.  Kolektivy mladých hasičů pracují  

Ve 13 sborech a je v nich zapojeno 315 mladých hasičů. 

V řadách dobrovolných hasičů OSH Bruntál máme aktuálně 13. členů oceněných titulem Zasloužilý 

hasič. 

 

Blíží se konec roku, což je období konání Valných hromad sborů a okrsků, na nichž hodnotíte svou 

činnost za uplynulý rok. Budete bilancovat, co se podařilo a plánovat činnost na další rok. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem aktivním členům, všem členům výborů okrsků a výborů  

SDH za jejich aktivní práci v roce 2022. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a rodinnou i osobní pohodu a těším se na další spolupráci při hasičské 

činnosti. 

 

        Soběslav Sedláček, starosta OSH 

 

 

Shromáždění představitelů sborů OSH Bruntál 
 
 

Shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení hasičů se konalo v sobotu 12. března 2022 

v hotelu Paramon v Suché Rudné. Jednání řídil z pověření VV OSH Bruntál Zdeněk Hudec, který 

přivítal hosty – starostu KSH Ostrava Stanislava Kotrce, starostku obce Světlá Hora Taťánu 

Svobodovou, zasloužilé hasiče v čele s vedoucím okresního aktivu ZH Oldřichem Orságem, starostu 

OSH Soběslava Sedláčka a další členy výkonného výboru OSH, přítomné představitele sborů. Po 

zvolení pracovnách orgánů a schválení programu přednesl zprávu o činnosti OSH včetně okresních 

odborných rad starosta OSH Soběslav Sedláček. 

Dále bylo projednáno čerpání rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu OSH na rok 2022. Předseda 

OKRR Milan Zehnal seznámil přítomné se zprávou o činnosti okresní kontrolní a revizní rady.  

S plánem činnosti seznámil přítomné David Sztyper. V diskuzi poděkoval starosta KSH Stanislav 

Kotrc okresnímu sdružení hasičů Bruntál za veškerou činnost v uplynulém období a předal titul 

Zasloužilého hasiče bratru Janu Smitkovi. V diskuzi se také projednávala pomoc hasičů Ukrajině. 
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Po zprávě mandátové komise následovalo schválení usnesení a závěr.  

 

 

Shromáždění představitelů OSH MSK 
 

 

V pátek 22. 4. 2022 se konalo v Dělnickém domě Horní Suchá Shromáždění představitelů OSH v 

KSH MSK. Řízením jednání byl pověřen náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan. Po zahájení v 

17:00 hodin nechybělo tradiční přivítání hostů, uctění památky zesnulých hasičů a schválení programu 

SP OSH. Kromě představitelů delegovaných jednotlivými OSH MSK byli jednání SP OSH přítomni 

ředitel HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, delegace z OW ZOSP RP wojewodstwa slaskiego vedená 

Jerzym Szkatulou, členové VV KSH MSK, členové KKRR a vedoucí okresních aktivů zasloužilých 

hasičů. Po volbě pracovních komisí následovalo starostou KSH MSK Stanislavem Kotrcem 

přednesení zprávy o činnosti KSH MSK za uplynulé období včetně krajských odborných rad a KAZH. 

Náměstek starosty KSH Richard Dudek seznámil přítomné se zprávou hospodaření v roce 2021 a 

návrhem rozpočtu na rok 2022. Předseda KKRR Jan Bochňák přednesl zprávu o kontrole hospodaření 

a inventarizaci majetku KSH MSK. Plán práce na rok 2022 představil řídící SP OSH Tomáš Stefan. V 

diskuzi vystoupili mimo jiné ředitel HZS MSK Radim Kuchař, vedoucí polské delegace Jerzy 

Szkatula a za SH ČMS přednesl zdravici náměstek starostky SH ČMS Richard Dudek. Po přednesení 

zprávy mandátové komise následovalo schválení usnesení a závěr.  

Za OSH Bruntál se jednání zúčastnili starosta OSH Soběslav Sedláček, náměstek starosty OSH 

Oldřich Orság, Zdeněk Hudec, vedoucí OORM a vedoucí OKRR Milan Zehnal. 

 

50. výročí hry Plamen 
 

 

 

V letošním roce uplynulo neuvěřitelných 50 let od zahájení celoroční hry mladých hasičů Plamen, do 

které se v průběhu let zapojila i v našem okrese cela řada kolektivů mladých hasičů s velkým počtem 

mladých hasičů, kteří pak po dovršení 15 let pokračovali jako aktivní hasiči. V současné době máme 

v okrese 13 sborů, kde se pracuje s kolektivy mladých hasičů – Dvorce, Hlinka, Holčovice, Karlovice, 

Krnov, Osoblaha, Rýmařov, Slezské Rudoltice, Staré Heřminovy, Světlá Hora, Široká Niva, Vrbno 

pod Pradědem a Zátor. Zapojení do hry Plamen si ale jistě pamatují i v dalších sborech, kde se 

v současné době z různých důvodů s dětmi nepracuje. Byly to sbory v Andělské Hoře, Bruntále, 

Horním Benešově, Janovicích, Leskovci nad Moravicí, Moravském Kočově, Městě Albrechticích, 

Roudně, Ryžovišti, Svobodných Heřmanicích, Třemešné. V Roudně se nyní snaží činnost mladých 

hasičů obnovit.  

Z hasičů, kteří se v průběhu let velmi zasloužili o hru Plamen v našem okrese, je třeba na prvém místě 

jmenovat ZH Karla Friedricha z Vrbna pod Pradědem, dlouholetého vedoucího rady mládeže. Za 

připomenutí dále stojí Zdeňka Řepková, Eva Pešková (obě z Bruntálu), Josef Jurkulák z Andělské 

Hory, Petr Boxan z Janovic, Petr Sedláček z Leskovce, Jiří Macek z Města Albrechtic, Stanislav 

Rozsypal z Roudna, Pavel Skoupil z Rýmařova, Eva Lašáková z Ryžoviště, Jiří Chlebek z Třemešné. 

Poděkování patří i všem současným vedoucím, kteří navazují na své předchůdce. 

Ve středu 28. 9. 2022 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konal slavnostní aktiv k tomuto výročí, 

kterého se zúčastnilo 38 ze 40 pozvaných. Mezi pozvanými byli pochopitelně pamětníci prvopočátků 

hry Plamen na našem okrese a také mnoho současných vedoucích mládeže. V úvodu uctili přítomni 

minutou ticha všechny hasiče, kteří naše řady opustili, především pak vedoucí kolektivů MH ve hře 
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Plamen. Starosta OSH Bruntál pan Soběslav Sedláček stručně připomenul historii hry Plamen 

v našem okresním sdružení. Vedoucí rady mládeže pan Zdeněk Hudec seznámil přítomné 

s připravovanými změnami ve hře Plamen od ročníku 2023. Nejzávažnější je asi změna se Závodem 

požárnické všestrannosti. Po celou dobu byly promítány fotografie z historie i současnosti hry Plamen. 

Přítomní zhlédli také ukázky soutěže TFA mládeže.  Všem účastníkům byly předány výroční odznaky 

a pamětní listy k 50. výročí hry Plamen. 

 

 

   Okresní kolo hry Plamen 2022 
 
 

Závěrečné kolo hry Plamen se konalo 22. 5. 2022 v Široké Nivě pro obě kategorie mladých hasičů. Soutěž 

měla na programu disciplíny- požární útok, požární útok CTIF, štafetu 4 x 60 metrů, štafetu CTIF.  

Startovalo celkem 9 mladších a 9 starších družstev – pořadí: 

       mladší                            součet umístění          starší   součet umístění 

1. Holčovice   10   1. Holčovice   15 

2. Krnov    15   2. Krnov   17 

3. Vrbno pod Pradědem  30   3. Staré Heřminovy  21 

4. Zátor    41   4. Široká Niva   29  

5. Rýmařov   46   5. Zátor   30 

6. Staré Heřminovy  50   6. Vrbno pod Pradědem 31 

7. Světlá Hora   50   7. Osoblaha   37 

8. Karlovice   53   8. Světlá Hora   51  

9. Osoblaha   54   9. Karlovice   52 

 

   

                                     Okresní kolo dorostu 

 

 

 

           V neděli 22. května 2021 se v Široké Nivě konalo také okresní kolo dorostu – jednotlivců. 

Kategorie mladší dorostenci a družstva dorostenců nebyla obsazena. 

Dorost:  

Jednotlivci  dívky  

Střední:           1. Tereza Langerová  SDH Staré Heřminovy 

  2. Simona Doleželová SDH Dvorce       

Starší:  1. Natálie Řezáčová  SDH Vrbno pod Pradědem 

   

  chlapci 

střední: 1. Pavel Vankát  SDH Osoblaha 
 

Všem soutěžícím a jejich vedoucím děkujeme za přípravu na soutěž i účast a nejlepším blahopřejeme 

k dosaženým výsledkům. Sboru dobrovolných hasičů Široká Niva i Obci Široká Niva pak patří velké 

poděkování za přípravu celé soutěže i občerstvení. Symbolického poděkování se oběma dostalo na 

závěrečném nástupu. 
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Krajské kolo hry Plamen 2022 

 

 

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se ve Frýdku Místku konalo krajské kolo hry Plamen 2022 a krajské 

kolo dorostenců. Soutěže hry Plamen byly pro starší kategorii mladých hasičů a náš okres byl 

zastoupen kolektivy SDH Holčovice a SDH Staré Heřminovy. I přes velikou snahu obou družstev 

v disciplínách Závod požárnické všestrannosti, požární útok s vodou, požární útok CTIF, štafeta 

CTIF, štafeta 4x60 metrů a štafeta požárních dvojic, skončily Holčovice na 11. místě a Staré 

Heřminovy na 12. místě.   

V dorostu náš okres reprezentovali pouze dorostenci – jednotlivci ve 4 kategoriích. V mladších 

dívkách a mladších chlapcích jsme neměli zastoupení. Ve střední kategorii dívky skončila Tereza 

Langerová ze Starých Heřminov na 6. místě, ve starší kategorii dívky byla Natálie Řezáčová z Vrbna 

pod Pradědem také na 6. místě. Také ve střední kategorii chlapců patřilo Pavlu Vankátovi z Osoblahy 

6. místo. Nejlepšího umístění z našich zástupců tak dosáhl Tomáš Cárach ze Starých Heřminov, který 

skončil v kategorii starších chlapců na 4. místě. 

 

          Okrsková kola v požárním sportu 
 

 
   
V letošním roce se po dvouleté přestávce zaviněné Covidem-19 konečně konaly i okrskové soutěže 

v požárním sportu. Od soboty 23. dubna 2022 do 14. května 2022 se konaly postupně soutěže 

v Krasově za účasti 7 družstev mužů a 1 žen (okrsek Krnov), Široké Nivě za účasti 4 družstev mužů a 

3 družstev žen (okrsek Vrbno), Hlince za účasti 6 družstev mužů (okrsek Osoblaha), Miloticích nad 

Opavou za účasti 3 družstev mužů a 1 družstva žen (okrsek Bruntál), Huzové za účasti 7 družstev 

mužů (okrsek Rýmařov), Městě Albrechticích za účasti 4 družstev mužů a 2 družstev žen (okrsek M. 

Albrechtice). 

Okrsky Horní Benešov a Dvorce se nekonaly. 

Na okrskových kolech tak startovalo 31 družstev mužů a 7 družstev žen. Do okrskových kol se 

nezapojilo 18 sborů.  

 

        Okresní kolo v požárním sportu 
 

 
 

Také okresní kolo v požárním sportu se konalo v neděli 22. května 2022 v Široké Nivě. Původně 

plánovaný termín 14. a 15. 5. 2022 se nemohl uskutečnit kvůli reklamaci travnaté plochy na 

atletickém stadionu v Krnově. Protože se po 2 roky nekonaly téměř žádné soutěže v požárním sportu, 

bylo rozhodnuto, že okresní kolo se bude konat pouze na 2 požární útoky místo plánovaných štafet 

4x100 m a běhu na 100 metrů s překážkami. Do okresního kola se přihlásilo celkem 5 družstev mužů 

a 3 družstva žen, do soutěže se však zapojily pouze 4 družstva mužů a 2 družstva žen. 

Pořadí okresního kola: muži     ženy 

1. Zátor     1.  Široká Niva 

2. Široká Niva    2.   Úvalno 
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4. Břidličná 

4. Slezské Rudoltice 

Zúčastněným družstvům děkujeme za účast, SDH Široká Niva ještě jednou poděkování za 

pomoc při přípravě všech soutěží a všem rozhodčím děkujeme za dobré rozhodování. 

 

Krajské kolo v požárním sportu 
 

 

 

Krajské kolo v požárním sportu se konalo ve dnech 18. a 19. května 2022 v Přeorvě společně pro 

soutěžní družstva SDH i HZS z krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Náš okres měl zastoupení 

pouze družstvem HZS Bruntál, které nakonec skončilo na 4. místě.  

Jako rozhodčí se na krajském kole za okres Bruntál zapojili Soběslav Sedláček, Stanislav Hanulík 

(oba z Leskovce) a Pavel Švan z Vrbna pod Pradědem. 

Pan Stanislav Hanulík se zúčastnil jako rozhodčí také mistrovství ČR v požárním sportu 

v Pardubicích. Na mistrovství České republiky v TFA ve Štramberku se jako rozhodčí zúčastnili 

pánové Soběslav Sedláček a Stanislav Hanulík. 

 

Bruntálské žáby 
 

 
 

V sobotu 13. Srpna 2022 se ve sportovním areálu ZŠ Jesenická Bruntál konal již 7. ročník soutěže 

Slezského poháru Bruntálských šedesátek. Jednalo se o závěrečný díl soutěží a ve všech kategoriích 

startovalo 161 dětí. Soutěži sice nepřálo počasí, ale to nemělo vliv na elán závodníků a jejich snahu 

předvést co nejlepší výkony. Nejlepší převzali na závěr medaile, poháry a plakety.  

Součástí vyhodnocení soutěže bylo také ocenění 42 hasičů a 8 sborů dobrovolných hasičů za pomoc 

při zdolávání Covidu 19, odklizení následků tornáda na jižní Moravě a za pomoc Ukrajině. 

 

 

 O pohár starosty KSH Ostrava 

 

 
 

     Netradičně v neděli 4. září 2022 se konal další ročník soutěže O pohár starosty Krajského sdružení 

hasičů Moravskoslezského kraje. Místem konání byly Hošťálkovice v okrese Ostrava a soutěžní 

družstva se předvedla ve dvou disciplínách – požárním útoku a štafetě požárních dvojic. Náš okres 

reprezentovaly kolektivy MH SDH Holčovice a SDH Staré Heřminovy v obou kategoriích a SDH 

Široká Niva v kategorii starších žáků. 

Poděkování patří také rozhodčím – D. Sztyperovi a D. Krčovi z Holčovic, M. Bálkové z Rýmařova,  

Z. Hudcovi ze Světlé Hory a P. Švanovi z Vrbna pod Pradědem. 

 

TFA mládeže 
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V sobotu 24. září se v Holčovicích konal závěrečný závod 1. ročníku soutěže TFA mládeže KSH 

Moravskoslezského kraje. Soutěže se zúčastnilo na 160 závodníků v kategoriích mladší A, B, starší C, 

D a dorostenci – zvlášť pro děvčata a chlapce. Soutěžící postupně plnili následující disciplíny – 

spojování hadic, přenášení břemene, hammer box, žebříková stěna, motání hadic. Po skončení soutěže 

byly vyhlášeny výsledky závodu v Holčovicích i celkové výsledky 1. ročníku soutěže TFA mládeže 

KSH Moravskoslezského kraje. 

 

 

Volnočasové aktivity 
 

 

Kvůli změnám ve hře Plamen od ročníku 2022/2023 a nezařazení závodu požárnické všestrannosti do 

sportovní části hry Plamen byla okresní odbornou radou OSH Bruntál připravena akce – volnočasové 

aktivity místo původně plánovaného ZPV. V sobotu 1. října v Holčovicích uspořádala okresní 

odborná rada mládeže ve spolupráci s SDH Holčovice tzv. volnočasové aktivity pro kolektivy 

mladých hasičů okresu Bruntál. Součástí akce byly soutěže ve štafetě dvojic a ukázková soutěž v TFA 

mládeže kvůli zvýšení zájmu dětí o tuto soutěž. 

 

 

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál 
 
 

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 se uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál a veteránů okrtsků 

Město Albrechtice a Osoblaha, kterého se zúčastnilo 7 našich Zasloužilých hasičů. Ze 13 současných 

Zasloužilých hasičů okresu Bruntál se ze setkání ze zdravotních důvodů omluvili bratři J. Smitek 

z Bruntálu, A. Kučera ze Dvorců, O. Kuchař z Horního Benešova, V. Zobal z Rýmařova, F. 

Klaus z Vrbna a sestra E. Pešková z Bruntálu. 

Setkání začalo prohlídkou hasičské zbrojnice v Městě Albrechticích. Následovalo milé posezení u 

kávy a sladkého pohoštění s výkladem starosty SDH Město Albrechtice bratrem Jaroslavem 

Křištofem o historii a současné činnosti SDH. Poté se účastníci setkání přesunuli do restaurace 

Pančava v Třemešné. Zde přítomni vyslechli kratký proslov vedoucího okresního aktivu ZH pana 

Oldřicha Orsága a informace o současném dění v OSH pana Zdeňka Hudce. Zasloužilí hasiči mezi 

sebou přivítali 2 nově členy, kteří byli 26. října 2022 v Přibyslavi oceněni titulem Zasloužilý hasič – 

pana Milana Zehnala z SDH Huzová a pana Františka Klause z SDH Dřevokombinát  Vrbno pod 

Pradědem. 

 

 

Daruj krev 2022 
 

 
 

Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči okresu Bruntál“ se letos konala v pátek 27. května 2022 na 

Transfůzní stanici v Bruntále. Letos se do akce zapojilo 21 dobrovolných hasičů z 11 sborů okresu 

Bruntál. Zapojených osob tak bylo oproti loňskému roku méně o 7 členů, ale sborů se zapojilo celkem 
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11, tedy o dva více než loni. Jednalo se o tyto sbory a jejich členy: Vrbno pod Pradědem – Petr 

Halamík, Kamila Jelínková, Horní Benešov – Natálie Fraisová, Květa Raková, Josef Kadlec, 

Dolní Moravice – Jiří Malíšek, LadislavVelebnáý, Josef Tomeček, Martin Heider, Jan Ondruch  

Karlovice – Lucie Kadulová Vanessa Nytraiová,  Široká Niva – Erika Jelínková, Jan Čapek, 

Leskovec n. Mor. – Dana Rulfová, Krnov – Zdeněk Spáčil, Zátor – Jaromír Wysoglad, Bruntál – Petr 

Pros, Petr Vaněk, Suchá Rudná – Martina Barčíková a Osoblaha – Petr Kratochvíl. 

Všem hasičům a hasičkám i sborům děkujeme za zapojení do záslužné akce „Daruj krev“. 

 

Požární ochrana očima dětí 2022 
 
 

      Do letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí se zapojilo 5 

mateřských škol, základních škol, l ZUŠ, 1 Dětský domov a 4 kolektivy SDH z okresu (Holčovice, 

Světlá Hora Vrbno pod Pradědem a Zátor). Letos byly obsazeny pouze kategorie MŠ 1 a 2 a ZŠ 1. až 

ZŠ 4., v kategorii K2 byly pouze 2 práce a 1 práce v kategorii ZUŠ. V literární části byly pouze 2 

práce v L3 a L4 a digitální část soutěže letos nebyla vůbec obsazena. V úterý 22. 4. 2022 vyhodnotila 

rada prevence soutěžní práce a vybrala nejlepší k postupu do krajského kola. Kromě 23 žáků, kteří se 

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

uděleno Čestné uznání. Čestné uznání bylo uděleno také MŠ 1. Máje v Rýmařově za společnou práci 

– video Hra na hasiče. 

Ve středu 22. června 2022 se na Hasičském záchranném sboru v Bruntále konalo slavnostní předání 

cen a diplomů pro vyhodnocené žáky v rámci okresu i kraje, kde jsme měli 7 vyhodnocených. Ceny 

byly předány starostou OSH panem Soběslavem Sedláčkem.  

Závěrečného předání se nemohlo z různých důvodů zúčastnit několik dětí z řad mladých hasičů. Těm 

byly ceny a diplomy předány následně  na soutěži v Holčovicích. 

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

       Školení rozhodčích v PS - obnova 

 
 

V sobotu 26. března 2022 se v kanceláři OSH Bruntál konalo školení rozhodčích v požárním sportu. 

Jednalo se o rozhodčí, kteří obnovovali kvalifikaci rozhodčího po pěti letech. Lektory školení byli 

Vojtěch Feher z Opavy a Tomáš Klos z Ostravy. Za přítomnosti vedoucího okresní odborné rady 

represe Stanislava Hanulíka, rozhodčího instruktora, se obnovy kvalifikace zúčastnili: Luděk 

Albrecht, Oldřich Orság, Pavel Švan, Květoslav Zbořil (všichni Vrbno pod Pradědem), Jan Smitek 

(Bruntál), Michal Kugler (Valšov), Radek Bánovec, Michaela Jasioková (oba Osoblaha) a Jiří Skopal 

(Břidličná). Všichni absolvovali školení úspěšně a mají tak platnou kvalifikaci do 25. 3. 2027. Dalších 

6 rozhodčích, kteří si zatím kvalifikaci neobnovili, mají možnost tento úkol splnit do konce roku. 

Pokud tak neučiní, jejich kvalifikace propadne. V našem okrese má platnou kvalifikaci ještě dalších 9 

rozhodčích, z toho 1 do dubna roku 2023 a 8 do dubna 2024. 

V sobotu 12. Listopadu se konalo školení rozhodčích v požárním sportu v hasičské zbrojnici v Nové 

Vsi v Ostravě. Za okres se zúčastnili A. Adamcová (SDH Vráclavek), T. Kleistner a J. Chlebek (oba 

SDH Třemešná) a K. Skotnica (SDH Staré Heřminovy). 

Aktualizovaný seznam rozhodčích i s kontakty najdete na stránkách OSH Bruntál po té, co obdržíme 

aktualizovaný seznam z Ostravy. 
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Školení vedoucích 

 
 

Školení vedoucích mládeže se konalo 22. a 23. 4. 2022 v hotelu Paramon v Suché Rudné. Školení se 

zúčastnilo 25 vedoucích a instruktorů z 8 sborů: Holčovice, Karlovice, Leskovec n. Mor., Osoblaha, 

Rýmařov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem a Zátoru. Lektory školení byli Zdeněk Hudec, Alena 

Dokoupilová, Pavel Horňák. Všichni účastníci absolvovali všechny testy úspěšně. 
 

Výročí sborů v letošním roce 
 

 

 

V letošním roce si několik sborů připomnělo výročí založení. Jednalo se o tyto SDH našeho okresu: 

160. výročí – rok založení 1862   SDH Bruntál 

150. výročí – rok založení 1872  SDH Liptaň a SDH Spálené 

145. výročí – rok založení 1877  SDH Horní Město 

140. výročí – rok založení 1882    SDH Svobodné Heřmanice 

135. výročí – rok založení 1887  SDH Milotice nad Opavou 

130. výročí – rok založení 1892  SDH Dolní Moravice 

  75. výročí – rok založení 1947  SDH Osoblaha 

 

V tomto roce se konaly také oslavy dvou sborů, jejichž výročí připadla naroky 2020 nebo 2021. 

V sobotu 18. 06. 2022 se v Roudně konaly oslavy 140. výročí založení sboru (založen 1881) a 

v sobotu 23. 07. 2022 oslavili hasiči z Rýmařova 150. výročí založení sboru s dvouletým nuceným 

zpožděním (založení v roce 1870). Před těmito oslavami připravili v Rýmařově v místním muzeu 

výstavu k 150. výročí sboru. Obě akce byly velmi dobře připraveny, bohužel v Rýmařově nepřálo 

počasí. 

 Je potěšitelné, že v obou sborech se snaží navázat na své předchůdce a obnovují zde kolektivy 

mladých hasičů. Mladí hasiči SDH Rýmařov se již zapojili do soutěží a v hasičské lize mládeže OSH 

Bruntál skončili na 2.místě v kategorii mladších žáků.   

V roce 2023 oslaví svá výročí tato SDH našeho okresního sdružení: 

155. výročí – rok založení 1868  SDH Horní Benešov 

150. výročí – rok založení 1873   SDH Andělská Hora, Břidličná, Vrbno pod Pradědem 

145. výročí – rok založení 1878  SDH Karlovice, Vraclávek 

140. výročí – rok založení 1883  SDH Lichnov, Světlá Hora 

135. výročí – rok založení 1888  SDH Janovice 

125. výročí – rok založení 1898    SDH Malá Morávka 

  70. výročí – rok založení 1953  SDH Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem 
 

                       Dotace Krajského úřadu MSK 
 

 

 

Také pro letošní rok vypsal krajský úřad Moravskoslezského kraje Dotační program na podporu Sborů 

dobrovolných hasičů, do kterého se přihlásilo z okresu Bruntál 5 sborů a OSH Bruntál, všichni 

s žádostí uspěli. Do programu se zapojilo celkem 142 žadatelů, z toho jen 12 jich bylo vyřazeno kvůli 
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formálním chybám. Zbývajících 130 SDH nebo OSH se může těšit na dotaci. Sbory okresu Bruntál, 

jejichž projekty byly podpořeny, jsou Město Albrechtice, Osoblaha, Staré Heřminovy, Světlá Hora, 

Zátor a OSH Bruntál. Celková suma dotace na okrese je 395 500,- Kč. 

Je velice potěšitelné, že vedení Moravskoslezského kraje i v současné těžké době podpořilo činnost 

dobrovolných hasičů. Za to jim patří velký dík nejen hasičů. 

 

 

 

Datové schránky 
 

 

 

 

S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřizována mimo jiné každé 

právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm, které 

jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek 

nebo obecně prospěšných společností tj. také pobočným spolkům SH ČMS a tedy i sborům 

dobrovolných hasičů. Informace k datovým schránkám byly na sbory zaslány již několikrát, naposledy 

v pondělí 31. 10. 2022 i s odkazem na stránky dh.cz, kde naleznete prezentaci k založení datových 

stránek. Tato prezentace byla zaslána i jako příloha uvedeného e mailu. 

Bez datové schránky se například nebudete moci zapojit do dotace Národní sportovní agentury pro rok 

2023 Můj klub 2023, která je určena pro sbory s kolektivy MH. 
 

 

Organizační záležitosti 

 

Navýšení členských příspěvků  

Shromáždění starostů OSH dne 9. 4. 2022 v Přibyslavi na svém jednání mimo jiné schválilo zvýšení 

odvodů členských příspěvků z OSH na SH ČMS na 50,- Kč za každého člena (včetně) od 1. 1. 2023. 

K navýšení odvodů dochází po více než 25 letech. Vzhledem k tomuto navýšení a neustálému 

zvyšovaní cen energií budeme muset i v našem okresním sdružení přistoupit ke zvýšení členských 

příspěvků. Toto navýšení bude projednáno na shromáždění představitelů sborů v březnu 2023 

s účinností od 1. 1. 2024.   

 

Valné hromady SDH a okrsků 

 

      Valné hromady SDH /dále jen VH/ se uskuteční od 1. listopadu do 31. prosince 2022. 

Nezapomeňte pozvat zástupce obce, okrsku, sousedních a družebních sborů, sponzory apod.  

      Má-li VH splnit své poslání, musí být po obsahové i organizační stránce dobře připravená a proto 

doporučujeme k  přípravě VH  uskutečnit dvě výborové schůze. Doporučený program: 

1. Zahájení a přivítání přítomných a hostů /potom lze zařadit kulturní vystoupení MH z SDH/ 

      2.    Schválení programu VH a volba mandátové a návrhové komise /popřípadě volební komise/. 

3.   Zpráva o činnosti  SDH včetně kontroly usnesení z VH 2021 a zprávy o hospodaření 2022 

4.   Zpráva revizní komise / nebo revizora účtů / 

5.   Návrh plánu činnosti na rok 2023 

6.   Diskuse a vystoupení hostů /na zahájení lze předat vyznamenání/ info ze Zpravodaje OSH 

      Delegáty na VH okrsku lze navrhnout v rámci diskuse a dát je pouze do usnesení nebo zvolit. 
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7.   Doplňující volby výboru SDH v případě změn ve výboru  

8.   Usnesení a závěr    

     Určenému delegátu okrsku nebo OSH po VH odevzdáte hlášení o činnosti za rok 2022 a proto je 

nutné mít je připravené a orazítkované. 

 

Valné hromady okrsků se uskuteční v měsíci lednu a únoru 2023. Klíč na volbu delegátů si určí 

okrskový výbor. Termíny konání je nutné koordinovat tak, aby se delegát  OSH mohl zúčastnit všech 

zasedání z důvodu výběru členských příspěvků od SDH a vyřízení různých organizačních záležitostí, 

aby SDH nemusely jezdit do Bruntálu. Okrsek Město Albrechtice a Osoblaha si domluví jednotný 

termín s rozdílem zahájení 3 hodin.    

 

Návrhy na vyznamenání členů 

Pokud ve sboru budete chtít vyznamenat své členy, musíte na OSH včas odevzdat vyplněný řádně 

odůvodněný návrh – zásluhy člena je nutné řádně rozepsat. Nezapomeňte na to, že při návrzích na 

vyšší vyznamenání (která uděluje KSH nebo SH ČMS), tj. od Medaile sv. Floriána výše, jsou lhůty na 

vyřízení udělení vyznamenání až 3 měsíce. Návrh musí projít nejprve výkonným výborem OSH 

Bruntál a poté je předán na vyšší organizační složku, tj. na VV KSH. Při návrzích na vyšší 

vyznamenání musí mít navrhovaný člen již čestné uznání SDH a OSH, dále Medaili za příkladnou 

práci (až po 10 letech členství) a Medaili za zásluhy (5 let po MZPP).  

Na udělení věrnostních medailí za 10 let a stužek za věrnost vždy po dalších 10 letech využívejte 

formulář Návrh na věrnostní medaile a stužky. 

 

Oba formuláře jsou přílohou tohoto Zpravodaje. 

 

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 

v elektronické podobě. Je možné si ho stáhnout z webových stránek OSH. 

Vše najdete pod www.osh-bruntál.cz . 
 

Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů v Bruntále přeje všem hasičům hodně zdraví 

a úspěchů do dalšího období.  
   

  Za výkonný výbor OSH Bruntál    Soběslav Sedláček v.r. 

                 starosta OSH 

V Bruntále 18. 11. 2021  

 

 

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 9,00 do 15,00 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě 

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