
Kancelář OSH informuje
Členské příspěvky posílat bankovním pře-
vodem

Kdo máte bankovní účet SDH, posílejte 
člen. příspěvky převodem. Čl. příspěvek je 
100 Kč za každého člena (všichni již od 3 let). 

Nezapomínejte do textu (poznámky pro 
příjemce) napsat název vašeho SDH a za 
kolik členů platíte a jako VS napište IČO 
vašeho SDH!!! Peníze zasílejte na toto číslo 
účtu OSH u KB: 2738551/0100. 

Platba za členské příspěvky musí být při-
psána na našem účtu nejpozději do 31.ledna.

Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2021
Příspěvky okrskům za 1. pololetí 2021 byly 

z důvodu nouzového stavu ohledně covidu 

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil 

s děním hasičů na našem okrese v tomto roce. 
Od počátku roku nás sužovala vládní opat-

ření ke snížení následků covidu-19 v naší re-
publice. Jak je ale u nás zvykem, neseděli jsme 
s rukama v klíně a byli jsme nápomocni sta-
rostům měst a obcí v technickém zabezpečení 
chodu měst a obcí. Mnoho z nás se podílelo 
na servisu seniorům ve svém okolí, rozvážení 
ochranných prostředků a dezinfekce do objek-
tů, které spravují městské a obecní úřady. Ty 
nám v největší míře poskytl Královéhradecký 
kraj. Kancelář okresního sdružení byla pro 
veřejnost uzavřena a fungovala pomocí tele-
fonátů a emailu. Chtěl bych vám za součinnost 
poděkovat a věřím, že nás již takováto omeze-
ní nepotkají. Chci také poděkovat Péťe a Janě, 
že vše zvládly, a doufám, že dobré jméno naší 
kanceláře nebylo poznamenáno. Okresní od-
borné rady pracovaly také v utlumení, ale plán 
práce jak VV OSH, tak odborných rad, byl na-
plánován. S přibývajícím časem se nám situa-
ce trochu zlepšila a mohli jsme uskutečnit ně-
které postupové soutěže, byť v omezené míře. 
Chci poděkovat organizátorům a SDH našeho 
okresu, kteří se na realizaci soutěží podíleli. 
Do organizace soutěží šly s nejistým výsled-
kem. Ale jak se říká „kdo je připraven, není 
překvapen“. A nám se to vyplatilo a soutěže 
jsme dokázali zrealizovat. Jsem rád a vím, že 
se na vás mohu plně spolehnout. V rámci kraje 
jsme hodnoceni jako nejlepší okres a doufám, 
že to tak také zůstane. 

Kvůli covidu-19 muselo SH ČMS odložit 
o rok konání VI. sjezdu SH ČMS. Sjezd byl 
svolán na 9. 7. 2021 do Brna na výstaviště. Za 
dodržení hygienických nařízení delegáti zvo-
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přiznány v plné výši všem okrskům, které běž-
ně pracují. Jen mohly být kráceny za pozdní 
odevzdání členských příspěvků, hlášení o čin-
nosti SDH, ale nikdo neodevzdal pozdě, takže 
žádný okrsek nebyl krácen o peníze. 

Za 1. pololetí nemusely sbory odevzdat 2× 
zápis, 2× školení a soutěž (nebo cvičení).

Připsány budou navíc příspěvky za vyslání 
soutěžního družstva na okresní soutěž v PS.

Za 2. pololetí zatím platí, že se vše musí 
odevzdat, a to do 31. ledna 2022.

Výroční valné hromady SDH a okrsků
Na OSH hlaste temíny vašich Výročních 

valných hromad (SDH, datum, místo, čas).

lili nové vedení SH ČMS. V historii sdružení 
máme první starostku Sdružení hasičů ČMS, 
a to Ing. Moniku Němečkovou, kterou mnozí 
znáte z působení v oblasti mládeže. 

Tomuto aktu předcházelo Shromáždění de-
legátů OSH. Bylo svoláno z důvodu skonání 
starosty KSH KHK br. Jiřího Orsáka. Na tom-
to jednání jsem byl zvolen do funkce starosty 
KSH KHK. Zmiňuji se o tom hlavně proto, 
že podle dohodnutých pravidel o fungování 
KSH nelze kumulovat funkce. Proto na jarním 
Shromáždění starostů SDH okresu Náchod po 
22 letech odstoupím z funkce starosty OSH 
Náchod. Již máme domluvenou adekvátní ná-
hradu. VV OSH navrhuje jako nástupce mého 
náměstka Miloše Kratěnu z SDH Nahořany. 
Doufám, že bude na jarním shromáždění bez 
problémů zvolen a přinese na okres nový vítr. 
Další důležitou věcí, kterou se musíme společ-
ně zabývat, je návrh na nutné zvýšení odvodu 
členských příspěvků. Jak jistě víte, jsme fi-
nančně závislí na dotacích, které získáváme 
od státu a kraje na provoz kanceláře. Aby-
chom ale mohli fungovat, musíme se hlav-
ně opřít o vlastní zdroje. Dotační tituly jsou 
odvozené od státního rozpočtu a ten vývoj 
dobře znáte. Proto vás chci poprosit, abyste 
tuto situaci projednali na výročních valných 
hromadách SDH, které se již kvapem blíží. 
VV OSH na svém jednání odsouhlasil návrh 
na zvýšení odvodů členských příspěvků od 
roku 2023 na 150 Kč. Jedním z důvodů je, že 
se naposledy navyšoval odvod v roce 2009 
a hlavním důvodem je navýšení finanční ne-
závislosti na cizích subjektech. Byl bych vám 
vděčný za projednání na výročních valných 
hromadách a starostové by o tom měli roz-

hodnout v roce 2022 na jaře, nejpozději na 
podzim.

Sestry a bratři, blíží se nám neúprosně ko-
nec roku. Všem vám děkuji za spolupráci a za 
rozvoj vašich SDH jak v oblasti práce s mlá-
deží, práce v jednotkách a v kulturním životě 
ve městech a obcích. Děkuji samosprávám 
měst a obcí za podporu hasičského hnutí a ve-
lice děkuji HZS KHK ÚO Náchod za podporu 
a spolupráci zvyšování akceschopnosti JPO 
měst a obcí našeho okresu. Největší poděko-
vání patří vašim rodinám, které svým působe-
ním ve sborech a jednotkách okrádáte o spo-
lečně strávené chvíle.

Bylo mi ctí a potěšením stát v čele tak per-
fektně fungujícího kolektivu hasičů jako je 
okres Náchod.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod 

Soutěže, oslavy a další akce SDH
Na OSH hlaste, prosím, temíny vašich sou-

těží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH, 
nebo i změny; uveďte datum, SDH, název 
soutěže, místo a čas konání (případně komu je 
určena – Muži, Ženy, MH).

Na našich internetových stránkách www.
oshnachod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, 
kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší in-
formace) všech soutěží a akcí, které nám po-
šlete. Mailem nerozesíláme.

Evidence členů a mladých hasičů
V některých sborech nezapomínejte při-

hlásit 18leté dorostence do dospělých. Pokud 
(pokračování na straně 4)

 

  Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
   příjemné prožití svátků vánočních

 a v novém roce 2022 hodně štěstí, lásky,
   spokojenosti a hlavně pevné zdraví.



Soutěž Dorostu proběhla letos dvoukolo-
vě a to v sobotu 5. června 2021 spolu se sou-
těží mužů a žen ve Lhotě za ČK – požární 
útoky družstva. A v neděli 6. června spolu se 
soutěží Běloveské kilo na stadionu ZŠ Plhov  
– jednotlivci.

Sobotní soutěže se zúčasnilo jedno druž-
stvo dorostenek a jedno družstvo dorostenců 
(obě z Velichovek), tedy získala i postup do 
krajského kola.

V neděli se okresní soutěže zúčastnili 3 do-
rostenci střední, 1 dorostenec starší, 4 doros-
tenky mladší a 3 dorostenky střední.

Výsledky:
V kat. střední jednotlivci postoupil do kra-

je z 1. místa Martin Hilscher z SDH Česká 
Metuje, 2. místo Přemysl Řezníček (Č. Me-

Letošního okresního kola se zúčastnilo 
celkem 143 dětí z devíti SDH.

Zapojili se mladí hasiči z těchto SDH: 
Bohuslavice, Česká Metuje, Hustířany, Ja-
senná, Mezilesí, Nahořany, Rtyně v Podkr-
konoší, Teplice nad Metují a Velichovky.

Do krajského kola postoupily a umístily 
se práce těchto dětí:

Okresní soutěž hry Plamen

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Okresní soutěž v požárním sportu se letos 
konala spolu se soutěží Dorostu v sobotu 
5. června 2021 a to pouze v požárním útoku 
na hřišti ve Lhotě za ČK. Soutěže se zúčast-
nila tři družstva žen a osm družstev mužů. 
Umístění družstev:
MUŽI
1. místo – Jaroměř
2. místo – Meziměstí – postup na kraj. soutěž
3. místo – Velké Petrovice
4. místo – Velichovky – postup na kraj. soutěž
5. místo – Rožnov – postup na kraj. soutěž
6. místo – Lhota za ČK
7. místo – Nahořany 
8. místo – Vysokov

ŽENY
1. místo – Velichovky – postup na kraj. soutěž 
2. místo – Vižňov
3. místo – Lhota za ČK – postup na kraj. soutěž

Gratulujeme k dosaženým výkonům, děkuje-
me za účast a přejeme mnoho úspěchů i v dal-
ších letech.

Okresní soutěž 
v požárním sportu

Nikol Černá – SDH Bohuslavice  
– 1. místo v kategorii ZŠ3
Adéla Štěpánová – SDH Česká Metuje  
– 1. místo v kategorii ZŠ4

Rudolf Kawulok – SDH Velichovky  
– 2. místo v kategorii L1
Karolína Holubová – SDH Velichovky  
– 2. místo v kategorii L3
František Lánský – SDH Velichovky  
– 1. místo v kategorii L4 a 2. místo v repub-
likovém kole

Daniela Karlová – SDH Velichovky  
– 3. místo v kategorii L4
 Moc gratulujeme.

A již nyní mohou děti tvořit výkresy, psát 
články nebo nahrávat videa na r. 2022.

Téma na videa na r. 2022 je: „Živelní kata-
strofy – náročný úkol pro hasiče“.

Více najdete v propozicích na našich 
webových stránkách.

Odevzdání prací na OSH Náchod je nej-
později do 11. 3. 2022.

Okresní soutěž Dorostu
tuje-Vel. Petrovice) a 3. místo Štěpán Soulek 
(Velké Poříčí). 

V kat. starší jednotlivci – 1. místo a po-
stup do kraje Jan Poche z SDH Žďár nad Met.

V dorostenkách v kat. mladší jednotlivky-
ně získala 1. místo a postup do kraje Andrea 
Pavlů z SDH Česká Metuje, 2. místo Šárka Sti-
llerová (Č. Metuje), 3. místo Natálie Kleinero-
vá (Č. Metuje) a 4. místo Tereza Bernardová  
(V. Poříčí).

A v kat. střední jednotlivkyně vybojova-
la 1. místo a postu do kraje Adéla Štěpánová 
z SDH Česká Metuje, 2. místo Karolína Za-
hradníčková (Č. Metuje) a 3. místo Nikol Ple-
cháčová (V. Poříčí).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za 
účast.

Po roční pauze se okresní soutěž mladých 
hasičů konala 29. května 2021 opět v areálu 
plhovské základní školy v Náchodě. V kate-
gorii mladší se zúčastnila 2 družstva a v ka-
tegorii starší 8 družstev.

V kategorii mladších se na 1. místě umís-
tilo družstvo z SDH Nahořany a 2. místo zís-
kalo SDH Velká Ledhuje.

V kategorii starších se na 1. místě umísti-
lo družstvo z SDH Bukovice, 2. místo SDH 
Česká Metuje, 3. místo SDH Velichovky, 
dále SDH Nový Hrádek, Běloves, Nahořany, 
Lhota za ČK a Nové Město nad Metují.

SDH Bukovice a Česká Metuje postoupila 
do krajského kola. Všem moc gratulujeme.



Již 33. ročník našeho okresního letního tá-
bora na Kamenci se uskutečnil v prvních čtr-
nácti dnech v měsící srpnu.

Tábora s názvem „Divergence“ se zúčast-
nilo 99 dětí a 26 vedoucích a personálních 
pracovníků. 

Všechny nelehké podmínky a nařízení 
ohledně covidové situace jsme zvládli a děti si 
tábor opět užily.

Poděkování patří všem vedoucím, pracov-
níkům a organizátorům, dále také sponzorům 
a těm, kteří nám čímkoliv pomohli, ale také 
všem rodičům a dětem za krásné zážitky, kte-
rých je na táboře opravdu hodně. 

První říjnovou sobotu 3. 10. 2021 se po roční covidové pauze opět 
uskutečnila hasičská soutěž s názvem „Imitace zásahu při požáru“ na 
fotbalovém hřišti v Hlavňově. Soutěž se konala již po třiadvacáté. Kdo 
si vzpomene na poslední ročník, nezapomene na déšť, promočené hři-
ště a bláto. Tento rok nám však počasí opravdu přálo. Celý den svítilo 
slunce a snad i díky tomu jsme měli jak opravdu velkou účast diváků, 
tak s ohledem na situaci i solidní účast soutěžících, celkem 8 družstev.

Bohužel nemohlo dorazit družstvo SDH Bezděkov nad Metují, které 
vyhrálo poslední dva ročníky a mělo tak šanci si náš putovní pohár ne-
chat už natrvalo (byl by to již třetí putovní pohár, co si od nás odvezli). 
Naopak za námi zavítalo družstvo dorostu z SDH Bystré a družstvo 
žen z SDH Česká Metuje. Mladí kluci z SDH Bystré vypadali opravdu 
nadšeně, když viděli jinou soutěž než klasický požární útok, který mají 
jistě nadřený. Kromě dopravy vody z umělého vodního zdroje k terčům 
je totiž čekal běh k automobilu, jízda autem, vyložení potřebného nářa-
dí, přetlakový ventil uprostřed vedení hadic či průlez oknem.

Z domácích hasičů jsme poskládali dvě družstva a díky intenzivní 
přípravě i nové technice jsme získali první a druhé místo. Třetí místo 
si odvezl SDH Suchý Důl. Při vyhlášení výsledků zhodnotil celou akci 
i bratr Ivan Kraus, starosta KSH KHK, a pogratuloval všem zúčastně-
ným sborům k jejich výkonu.

V loňském i letošním roce jsme museli 
zrušit konání letního hasičského plesu, což 
nás velice mrzí a loni i posvícenské stínání 
kohoutů. Ale letos jsme alespoň tuto tradi-
ci opět uspořádali již tradičně v neděli a to  
17. 10. 2021 v odpoledních hodinách na návsi 
na Bačce.

Počasí přálo, horká medovina na zahřátí 
také byla a chuť zkusit si jít poslepu s cepem 
také nechyběla.

Po dojití, trefení se a rozbití položeného ta-
líře, za doprovodu hudby a navigace návštěv-
níků účastník získá živého kohouta. Tato tra-
dice trvá již přes 50 let.

Letní tábor Kamenec 2021
Také děkujeme Ministerstvu školství, mlá-

deže a tělovýchovy ČR za finanční podporu 
formou dotací.

Ale na příští rok už nyní máme více zájemců 
než je kapacita tábora, takže nové zájemce na 
r. 2022 evidujeme už jen jako náhradníky, na  
e-mailu: oshnachod.tabor@seznam.cz.

Děkujeme a už nyní se těšíme na další roč-
ník a nové zážitky. 

nanty naší návsi, která bude mít i nový kabát 
a úpravy. Za tuto zvoničku moc děkujeme 
šikovnému řezbáři z Jasenné panu Miroslavu 
Křížovi. 

Děkujeme také všem návštěvníkům a účast-
níkům stínání, hudbě a dalším. 

Tímto vás zveme na příští ročník v říjnu 
a také snad už i na Letní ples, který by se měl 
uskutečnit 25. 6. 2022.

A já děkuji všem našim hasičům, kteří tyto 
akce připravují a starají se o kulturu v obci.

Jana Rousková, 
starostka SDH Přibyslav 

Hasičům z Hlavňova se po covidové pauze zadařilo
Je to již druhý ročník, kdy nás finančně podpořila Místní Akční 

Skupina Stolové Hory. Díky MASce jsme opět prvnímu družstvu za-
koupili dva páry zásahových rukavic, které tedy letos zůstaly doma 
a my je využijeme pro naši výjezdovou jednotku v případě již neimi-
tovaného zásahu. O další finanční podporu se postaral Královéhra-
decký kraj s programem „Regionální rozvoj“, konkrétně „Podpora 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji“. 
Díky finanční podpoře jsme v minulém roce zrenovovali naši požární 
stříkačku PS12, se kterou jsme se mohli bohužel předvést jak divá-
kům, tak ostatním soutěžícím až tento rok.

V letošním roce jsme díky krajské finanční podpoře zakoupili 
i bezpečnostní a ochranné pomůcky – především zásahovou obuv, 
rukavice, nové helmy a zásahové komplety. Třetím podporovatelem 
akce je Město Police nad Metují. Co se vybavení týče, tak jsme in-
vestovali opravdu hodně času i peněz do obnovy našeho zásahového 
vybavení. Za finanční podporu všem zmíněným moc děkujeme.

V neposlední řadě patří poděkování všem účastníkům, kteří se po-
díleli na organizování letošního ročníku soutěže. Myslím, že akce se 
opravdu vydařila a už nyní se těšíme na další ročník. 

Za SDH Hlavňov Aleš Berger

Přibyslavské posvícenské „Stínání kohoutů“

Letos obec také připravila překvapení v po-
době vyřezané zvoničky, nyní krásné domi-
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mail: nachod@vyzbrojna.cz 
Nebo v pondělí a ve středu na OSH Náchod.

(pokračování ze strany 1)

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

Kancelář OSH informuje

Podívejte se na naše 
nové webové stránky.

Velice vám děkuji za spolupráci 
a budu se těšit na viděnou i nadále. 

JR

Další hasičské zboží na www.vyzbrojna.cz

máte děti registrované v kolektivu mladých 
hasičů a další rok už je do kolektivu nenapíše-
te, z evidence vám vypadnou! Např. když jim 
je 18 let nebo když už neregistrujete dorost 
a nenapíšete ho do dětí, tak je potřeba ho při-
hlásit do dospělých (vyplnit evidenční kartu).

Změna statutárního orgánu SDH – změna 
starosty SDH

Při změně starosty SDH (statutárního zá-
stupce) musíte vždy vyplnit a odevzdat na 
OSH Náchod tyto tiskopisy:
l Příloha k registračnímu listu SDH – 3× ori-
ginál s podpisy
l Souhlas se zápisem SDH – 1× (ověřený 
podpis)
l Výpis z usnesení VH SDH – 1×.

Tyto a další tiskopisy jsou k dispozici na na-
šich internet. stránkách pod Dokumenty a Tis-
kopisy pro SDH.

Na www.justice.cz si můžete stáhnout plat-
ný výpis SDH, kde je statutární orgán, adresa, 
živnosti apod. Tento výpis by po vás mohli 
chtít někde na úřadech nebo např. v bance 
apod., když tam něco budete potřebovat.

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Masarykovo nám. 69 – červená budova vedle 
hotelu Beránek, 1. patro, vlevo.

Krajské kolo hry Plamen se konalo 
v 19. 6. 2021 na stadionu v Hradci Králové. 
Zúčastnilo se ho 10 kolektivů MH z kraje. 

1. místo si odvezlo SDH Dolní Branná 
(TU).

MH – SDH Česká Metuje – 5. místo
MH – SDH Bukovice – 6. místo

Krajské kolo Dorostu proběhlo ve 
dnech 19.–20. 6. 2021 také na stadionu v HK. 
Účast: 4 dr. dorostenek a 5 dr. dorostenců.

1. místo dorostenky SDH Kvasiny (RK) 
a dorostenci SDH Třebeš (HK).
Dorostenky, dr.: Velichovky – 4. místo 
Dorostenci, družstvo: Velichovky – 5. místo

Jednotlivci střední dorostenci: 
Martin Hilscher (Česká Metuje) – 3. místo 

Jednotlivci starší dorostenci: Jan Poche 
(Žďár nad Metují) – 1. místo a postup na MČR 
do Zábřehu (z důvodu úrazu se neúčastnil)

rok 2021 se pomalu blíží ke svému závěru 
a já bych se s vámi opět rád podělil o infor-
mace z HZS a jednotek sborů dobrovolných 
hasičů.

Uplynulý rok hodně ovlivnila pandemie 
koronaviru covid-19. Dotklo se nás to praktic-
ky ve všech oblastech výkonu služby, odbor-
né přípravy, školení, taktických cvičení atd. 
Všem hasičům bych rád poděkoval za odve-
denou práci a pomoc, kterou poskytli ostatním 
občanům naší země v této nelehké době. Uply-
nulý rok, hlavně v zimních měsících, ukázal, 
že pomoc hasičů je nepostradatelná a hasiči si 
u veřejnosti získávají značnou prestiž. 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením 
byla všechna cyklická školení velitelů přesu-
nuta na září a říjen. Všechny termíny školení 
se nám podařilo uskutečnit prezenčně, takže 
velitelé absolvovali teoretickou i praktickou 
část. Jedinou „černou kaňkou“ na těchto ško-
leních byla neomluvená absence některých 
velitelů, kterých letos, bohužel, nebylo málo. 
Základní kurz hasiče byl v letošním roce 
z epidemiologických důvodu opět plánován 
na září, jarní omezení se ho tedy nedotklo. Zá-
kladní kurz hasiče úspěšně dokončilo 15 hasi-
čů, kteří se po absolvování tohoto kurzu stali 
dobře vyškolenými členy ve svých jednotkách 
PO a mohou se s ostatními podělit o získané 
zkušenosti. 

Epidemiologická situace ovlivnila i výcvik 
nositelů dýchací techniky v polygonu ve Vel-
kém Poříčí, který jsme museli v letošním roce 
přerušit. Doufám, že v příštím roce se situace 
vrátí do „standardního režimu“.

Na závěr mi dovolte, abych vám ještě jed-
nou poděkoval za vaši odvedenou práci, za 
výjezdy k zásahům a pomoc, kterou poskytu-
jete ostatním lidem. Blíží se adventní čas, vá-
noce a nový rok, do kterého vám přeji hodně 
zdraví a štěstí.         

 mjr. Ing. Martin Řehák
vedoucí pracoviště IZS a služeb

HZS KHK ÚO Náchod

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út 8–15 hod, 
Čt 8–13 hod., Pá 8–14 hod. (většinou už od 
7 hod., mezi 11:30 až 13:30 hod. půl hodiny 
pauza na oběd), tyto dny je lépe si zavolat na 
tel. 491 427 653 nebo 739 855 086 (z důvo-
du nemoci, dovolené, jiné zařizování mimo 
kancelář apod.; je možné domluvit i jiný čas 
návštěvy).

Úřední den je středa od 8 do 16 hodin 
(většinou už od 7 hod., mezi 11:30 až 13:30 
hod. je půl hodiny pauza na oběd). 

IČO OSH Ná: 48623181
bank.spoj. KB č.ú.: 2738551/0100
e-mail: kancelar@oshnachod.cz

Web OSH Náchod: www.oshnachod.cz
Web mládeže OSH Ná: mladihasici.xf.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Web. stránky mládeže SH ČMS: 
mladez.dh.cz
Web. str. KSH KHK: www.kshradeckr.cz

Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod

Děkujeme za spolupráci :-)
Jednatelka OSH Náchod: Petra Němečková.
Pracovnice OSH Náchod: Jana Rousková.

Vážení kolegové hasiči, 

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
Andrea Pavlů (Česká Metuje) – 1. místo a po-
stup na MČR do Zábřehu

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Adéla Štěpánová (Česká Metuje) – 1. místo 

a postup na MČR do Zábřehu

Krajská soutěž v požárním sportu 
se konala 26. 6. 2021 v Hradci Králové, zú-
častnilo se jí celkem 14 družstev mužů a 12 
dr. žen.

1. místo MUŽI si odvezlo SDH Bystřice 
(JC) a ŽENY z SDH Slatiny „B“ (JC).

Naši MUŽI – SDH Meziměstí 6. místo, 
SDH Rožnov 10. místo a SDH Velichovky 11. 
místo.

Naše ŽENY – SDH Velichovky 3. místo 
a postup na MČR do HK a SDH Lhota za ČK 
6. místo.

Všem účastníkům krajských kol moc gra-
tulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho 
okresu!

Mistrovství ČR – výsledky hasičů na-
šeho okresu:

MČR v požárním sportu se konalo ve dnech 
8. 8. 2021 v Hradci Králové.

Celková účast 30 družstev žen a 30 druž-
stev mužů.

Za náš okres se zúčastnily ženy z SDH Ve-
lichovky (spolu se ženami ze Lhoty za ČK)
a umístily se na 24. místě. 

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
Andrea Pavlů (Česká Metuje) – 13. místo 

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Adéla Štěpánová (Česká Metuje) – 4. místo 

Všem účastníkům MČR moc gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci!

Krajské soutěže – výsledky družstev náchodského okresu:


