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1. Celostátní sjezd SH ČMS – Brno 9.7.2021
V Brně se uskutečnil  sjezd SH ČMS, který zvolil  nové vedení na následují  období.  Novou
starostkou sdružení se stala Ing. Monika Němečková z SDH Písková Lhota, novými náměstky
jsou: Ing. Jan Aulický, Josef Bidmon, Bc. Richard Dudek Dis., Ing. Zdeněk Nytra, Ing. Jaroslav
Salivar, Dana Vilímková. Předsedou revizní rady byl znovuzvolen Ing. Jan Bochňák. Dále byl
zvolen  výkonný  výbor  a  revizní  rada  (jmenovitě  viz.  Příloha).  Byla  schválena  změna  ve
stanovách a Zpráva o činnosti SH ČMS.

2. Kvalifikace na krajská kola
Kvalifikace na krajské kolo (okresní kolo) dětí proběhlo 29.5. v Záboří nad Labem za účasti 2
družstev  starších  žáků.  Vítězem  bylo  družstvo  Uhlířské  Janovice.  Kvalifikace  dospělých
neproběhla, VV okresu pověřil reprezentací muže SDH Lomec a ženy SDH Uhl. Janovice.
Kvalifikace jednotlivců dorostů a dospělých proběhla  v Uhl.  Janovicích 30.  5.  za účasti  3
dorostenců, 5 dorostenek a 4 mužů. V dorostu postupoval vítěz dané kategorie, v mužích 3
nejlepší. Neúspěšným dorostenkám byl nabídnut postup v kategorii ženy, jelikož se z okresu
nikdo nepřihlásil. Jména úspěšných viz. krajská kola.

3. Krajská kola
Krajské kolo hry Plamen se uskutečnilo 12. 6. ve Vlašimi. Náš zástupce SDH Uhl. Janovice se
umístilo  na  9.  místě.  V  kategorii  družstev  dorostu  nás nikdo nereprezentoval.  V  kategorii
dospělých muži z Lomce skončili na 7. místě, ženy z Uhl. Janovic na 4. místě. V kategorii
jednollivců  Pavel  Bílek  (mladší  dorostenci)  obsadil  2.  místo,  Michal  Rezner  (střední
dorostenci)  4.  místo,  Sára Klatková (střední  dorostenky)  4.  místo,  Vendula Bílková (starší
dorostenky) 7. místo. Mezi muži Jiří Vyhnánek obsadil 6. místo, Jakub Vyhnánek 7. místo a
Bohumil Klečka 13. místo. Jediná zástupkyně v kategorii žen Adéla Broučková obsadila 22.
místo. Kompletní výsledky možno stáhnout na www.ksh-stck.cz

4. O pohár starosty KSH – 28. 9. - Cítov
Soutěž v požárních útocích v kategorii muži, ženy dle pravidel požárního sportu na nástřikoé
terče s jednotnou stříkačkou. Každý okres smí reprezentovat v každé kategorii 2 družstva.
Kvalifikace proběhne na závodech v Močovicích 11. 9. (Močovická proudnice), kde první 2
družstva v každé kategorii získají právo postoupit.

5. Běh na rozhlednu
Klasická každoroční akce proběhne v průběhu října. Na červnový termín se přihlásilo jen 11
závodníků,  proto  se  neuskutečnil.  VV dopředu odhlasoval,  že  se  bude konat  při  min.  15
účastnících.

6. Kalendář následujících akcí
28. 8. -  Školení vedoucích mládeže - Záboří nad Labem
4. 9. -  hasičské slavnosti založení sboru ve Chmelišti

- otevření nové hasičské zbrojnice v Kácově
11. 9. - Močovická proudnice (dospělí)
12. 9. - Močovická proudnice (děti / dorost)
18. 9.    - Soutěž v Lomečku (děti mladší, starší, muži, ženy) od 9.00, Info. Tel. 721085675 
19. 9.    - Krajské setkání přípravek v Rakovníku
23. 9.    - Shromáždění starostu sborů
26. 9.    - Memoriál Stanislava a Petra Jechových – Uhlířské Janovice – běh na 60 m překážek

            28. 9. - krajský pohár v PÚ – Cítov

říjen – okresní kolo hry Plamen (mládež)
- běh na rozhlednu (Vysoká)



Více akcí nebylo nahlášeno, proto zde nefigurují.

Přílohy: - pozvánka na soutěž v Močovicích
- zápis ze sjezdu

Aleš Karda
Starosta OSH Kutná Hora 


