
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

5. – 7.  února  Seminář vedoucích a členů OORP v Jánských Koupelích 

Krajská odborná rada prevence každoročně organizuje seminář vedoucích a členů 

OORP v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.  Semináře se zúčastňuje 5 členů 

OORP. 

 

2. dubna   Shromáždění  představitelů OSH v Jánských Koupelích 

Pravidelná akce za účasti představitelů všech OSH a významných zahraničních a 

politických hostů. 

 

26. dubna   Krajské vyhodnocení POOD   

Vyhodnocení krajského kola Celostátní výtvarné a literární soutěže POOD se konalo 

na HZSMSK ÚO Karviná. Do krajského kola se zapojilo celkem 8 436 dětí a mládeže ze 187 

škol a 51 SDH Moravskoslezského kraje. V celostátním kole se na předních místech umístily 

práce dětí a mládeže z okresů Opava, Bruntál a Karviná. 

 

7. května   Krajské kolo soutěže ve vyprošťování 

Jednotka HZS MSK ze stanice v Třinci se stala vítězem moravskoslezského krajského 

kola ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v kategorii profesionálních 

hasičů, které se konalo za krásného slunečného počasí na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. 

V kategorii jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zvítězil Jablunkov, který tak potvrdil 

své vítězství na republikovém šampionátu JSDHO v Třinci v roce 2015. Mimo soutěž se 

divákům předvedly i „vyprošťovací“ týmy profesionálních hasičů z Prahy a dobrovolných 

hasičů z Polska. 

 

1. – 31. května  Celokrajská akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ 

V měsíci květnu, u příležitosti Svátku sv. Floriána darovalo celkem 505 dárců 

bezplatně krev. Do akce se pravidelně zapojují dobrovolní hasiči všech okresů 

v  Moravskoslezském kraji. 

 

4. května  Oslava Svátku sv. Floriána, Den hasičů v Praze 

Společnou výpravu Moravskoslezského kraje na Hradčanské náměstí v Praze pro 40 

hasičů jsme uspořádali u příležitosti oslav Svátku sv. Floriána.   

 



29. května    GLOBUS CUP 2015 v Opavě 

Soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkami tradičně pořádá OORM OSH 

Opava. Akce se v roce 2016 zúčastnilo 264 závodníků v obou kategoriích. 

 

30. května - 3. června Rekreace Zasloužilých hasičů MSK  

Pravidelně již od roku 1996 organizujeme pro Zasloužilé hasiče týdenní setkání – 

rekreaci v Ústřední hasičské škole v  Jánských Koupelích. Na  setkání zveme i zástupce 

polských dobrovolných hasičů ze Slezského vojvodství. Účast na tomto setkání se pohybuje 

v průměru 30 – 35 zasloužilých hasičů a 25 – 30 rodinných příslušníků. Na těchto setkáních 

pravidelně organizujeme pro účastníky  jednodenní autobusový zájezd. V letošním roce to byl 

zájezd do IBC, Hasičské stanice na Fifejdách, Hasičského muzea v Ostravě a Hasičského 

záchranného útvaru v Hlučíně.  Součásti setkání je vždy beseda s představiteli SH ČMS, 

zástupci HZS MSK a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

3. - 5. června   Krajské kolo hry Plamen a dorostu v Opavě 

Tentokrát na Tyršově stadionu v Opavě se konalo krajské kolo soutěže mladých hasičů 

a dorostu. 

 

11. června   Festival přípravek MSK 

Festivalu přípravek v obci Suché Lazce v okrese Opava se zúčastnilo 12 kolektivů MH 

(120 dětí) ze všech OSH v Moravskoslezském kraji. Velmi pěkně připravená a provedená 

akce za účasti mnoha diváků, starosty obce Suché Lazce, starosty OSH Opava, náměstka 

starosty KSH, vedoucích OORM a KORM  a řady dalších hostů. 

 

18. - 19. června  Krajské kolo SDH a HZS MSK a OLK v Ostravě 

Již tradičně pořádají KSH Moravskoslezského a Olomouckého kraje společně s HZS 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje společné krajské kolo soutěže v požárním sportu. 

 

14. – 21. srpna Mistrovství světa dorostu a dospělých v požárním sportu v Ostravě 

Velká řada dobrovolných a profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje se 

aktivně zapojila do organizace příprav a průběhu MS. Pečovatelé a pečovatelky, tlumočníci a 

tlumočnice, technická četa, rozhodčí a mnoho dalších organizačních činovníků přispěli ke 

zdárnému průběhu akce světového významu. 

 

14. – 27. srpna  Mezinárodní tábor na Táborové základně v Jánských Koupelích 



Mezinárodního letního tábora se zúčastnilo celkem 109 osob, 64 dětí 

z Moravskoslezského kraje, 20 dětí + 2 vedoucí ze Slezského vojvodství, Polsko, 10 dětí + 2 

vedoucí z Doněcké oblasti, Ukrajina, 11 členů výchovný, zdravotnický a technický personál. 

V průběhu tábora dne 19. 8. poctili děti svojí návštěvou zástupci OSH a KSH 

s poslancem Ladislavem Velebným a plk. JUDr. Františkem Vaverou z GŽ HZS, následně 

pak i senátor MUDr. Vladimír Plaček a v pátek 26. 8. zástupci polských dobrovolných hasičů 

Slezského vojvodství z Katovic. Dne 23. 8. byla provedena kontrola členem ÚORM 

Tomášem Zdražilou s výsledkem bez závad. 

 

3. září    Soutěž MH O pohár starosty KSH  

V krásné obci Nošovice v okrese Frýdek-Místek se konala soutěž mladých hasičů „O 

pohár starosty KSH MSK.“ V kategorii mladších žáků se zúčastnilo celkem15 družstev a 

v kategorii starších žáků 16 družstev. Vítězem v kategorii mladší se stalo družstvo SDH 

Bruzovice z okresu Frýdek-Místek, v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo SDH Malé 

Hoštice z okresu Opava. 

 

23. – 24. září  10. výročí mezinárodní spolupráce  

V roce 2016 uběhlo 10 let od podpisu dohody o spolupráci mezi Krajským sdružením 

hasičů Moravskoslezského kraje a krajskou organizací dobrovolných hasičů Slezského 

vojvodství v Polsku. 25 moravskoslezských a 25 polských dobrovolných i profesionálních 

hasičů se setkalo v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích na společném dvoudenním 

semináři, na kterém zhodnotili uplynulých 10 let spolupráce.  

 

1. října   Soutěž MČR TFA ve Štramberku 

Dne 1. 10. 2016 se ve Štramberku uskutečnilo II. Mistrovství České republiky 

dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Za příjemně teplého počasí se na místním náměstí 

představilo celkem 64 mužů ze všech krajů ČR a hl. města Prahy, rozdělených do dvou 

věkových kategorií a dvě ženy, které startovaly mimo soutěž. S náročnou tratí si v kategorii 

do 35 let nejlépe poradil David Pašek z Moravskoslezského kraje, který ji zvládl za 6:30,9 

min. a stal se tak mistrem republiky v TFA pro rok 2016. V kategorii nad 35 let se mistrem 

republiky stal Tomáš Máca  z Jihomoravského kraje v čase 6:41,1 min. 

 

Členové VV KSH MSK se pravidelně zúčastňují mezinárodních jednání se zástupci 

dobrovolných hasičů Katovického vojvodství a s vedením Krajského výboru dobrovolné 

požární ochrany Žilinského kraje.  

Zpracoval: Ladislav Čabla 

Kancelář KSH MSK 


