LIBERECKÝ KRAJ
Vedení KSH se v roce 2016 sešlo dvakrát, 23. 3. a 3. 10., kdy byli k jednání přizváni i
zástupci v ústředních odborných radách. Výkonný výbor a další zástupci v ústředních
odborných radách se sešel 29. 6., další jednání bylo přesunuto na 9. 1. 2017. Dále se scházely
a pracovaly krajské odborné rady mládeže, represe a prevence.
V březnu proběhla oficiální návštěva generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing.
Drahoslava Ryby v Libereckém kraji. Jako starostové OSH a KSH jsme byli pozváni na
stanici v Liberci na oficiální schůzku.
Proběhlo krajské vyhodnocení PO očima dětí a již VI. ročník úspěšné akce Festival
přípravek, který dostal název Den plný úsměvů, pořádaný OSH Liberec. Krajsky bylo rovněž
zajišťováno školení rozhodčích mládeže a školení rozhodčích požárního sportu, konané
začátkem roku před začátkem soutěžní sezóny. Poprvé v historii bylo uskutečněno krajské
setkání Zasloužilých hasičů, pořádané OSH Semily.
V letošním roce tradičně proběhla krajská kola − požární sport – zajišťovalo OSH Liberec, a
mládež – zajišťovalo OSH Česká Lípa.
Účast na Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu, České Budějovice:
Kategorie mládež do 15 let
SDH Poniklá – OSH Semily, tým obhájil svou mistrovskou pozici z roku 2015 a mladí hasiči
se stali opět mistry republiky.
Kategorie dorostenek
SDH Bozkov – OSH Semily, 6. místo
Kategorie dorostenců
SDH Poniklá – OSH Semily, 9. místo
Jednotlivci
Dorostenky mladší:
Kateřina Ježková, SDH Nedaříž, OSH Semily – 14. místo
Dorostenky střední:
Sabina Votočková, SDH Smržovka, OSH Jablonec nad Nisou – 10. místo
Dorostenky starší:
Markéta Valkounová, SDH Paceřice, OSH Liberec – 10. místo
Dorostenci mladší:
Tomáš Radostný – SDH Stráž nad Nisou, OSH Liberec – 3. místo
Dorostenci střední:
Jaroslav Votoček – SDH Vilémov, OSH Semily – 14. místo
Dorostenci starší:
Jiří Tomíček – SDH Martinice v Krkonoších, OSH Semily – 12. místo
Mistrovství České republiky v požárním sprotu profesionálních a dobrovolných hasičů,
Brno ženy
SDH Bozkov, OSH Semily - 15. místo
muži.
SDH Bozkov, OSH Semily – 12. místo

V letošním roce se konal II. ročník Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů
v disciplínách TFA. Postup si svým umístěním v Severočeské lize vybojovali následující
závodníci (všichni z OSH Liberec):
Pavel Dvořák (SDH Nová Ves u Chrastavy), ve své kategorii obsadil 6. místo
Vladimír Židlický (SDH Chrastava), ve své kategorii 34. místo
Jiří Brázda (SDH Karlinky), 42. místo
Petr Augusta (SDH Karlinky), 43. místo
Roman Mojžíš (SDH Lužec), ve své kategorii 14. místo
Pro úplnost se ještě patří dodat, že OSH Semily má ve svých řadách jednu
z nejlepších závodnic v požárním sportu současnosti, Šárku Jiroušovou.
Dále v kraji probíhají i další hasičské ligy, Jizerská, Podkozákovská, Fire night cup, a
dva závody Extraligy.
Vyvrcholením soutěžní sezony bylo 14. listopadu setkání hasičských sportovců
(včetně družstva HZS) reprezentujících kraj na mistrovských soutěžích s hejtmanem
Libereckého kraje. Na této akci zároveň proběhlo první neoficiální informační jednání
s krajským ředitelem HZS a hejtmanem na téma MČR v PS v roce 2018. Dohodl se
předběžný termín a pan hejtman byl upozorněn a požádán o zajištění finančních prostředků.
Na setkání byl poprvé v historii pozván i krajský předseda České unie sportu Ing. Vladimír
Boháč.
V letošním roce došlo ke dvěma změnám v sídlech OSH, přestěhovalo se okresní
sdružení Semily a Jablonec nad Nisou.
V loňském roce byla řešena jedna oficiální stížnost podaná na KSH Libereckého kraje.
Libereckým krajem jsme byli, jako SH ČMS, finančně podporováni z Dotačního fondu
částkou cca 1,2 mil. Kč, dále pak částkou cca 500 tis. Kč na provoz kanceláří okresních
sdružení a další jednorázové finanční podpory při záštitách a podobných krocích.
Po krajských volbách se vedení kraje v postu hejtmana nezměnilo a vzhledem k tomu, že
s vládnoucími Starosty Libereckého kraje máme velice dobrou spolupráci, doufáme v další
příznivě vyvíjející se budoucnost.
Za dobrou spolupráci je rovněž nutno poděkovat i Hasičskému záchrannému sboru
ČR. Poděkováno bylo všem za to, že svůj volný čas věnují právě dobrovolnému hasičstvu.

Stručně z jednotlivých okresů:
Česká Lípa
OSH Česká Lípa zajišťovalo okresní kolo Plamene a dorostu, okresní kolo v požárním
sportu. Bylo pořadatelem krajského kola Plamene a dorostu. OR historie pokračovala ve
shromažďování fotografií a materiálů hasičských zbrojnic. Proběhlo okresní kolo výtvarné a

literární soutěže PO očima dětí. Sbory v okrese velice aktivně spolupracují s Ligou proti
rakovině při prodeji kytiček. Byl pořádán seminář pro hospodáře SDH.

Jablonec nad Nisou
V lednu byla ve spolupráci s ÚHŠ Bílé Poličany a s HZS Libereckého kraje
organizována odborná příprava velitelů a strojníků (V40, S40, S 24). Proběhl 3. ples
dobrovolných hasičů Jabloneckého okresu. Koncem února bylo OSH organizátorem
krajského školení rozhodčích mládeže a rozhodčích požárního sportu. Během ledna a února
probíhaly pravidelné tréninky pro hasiče v Jablonecké atletické hale. Zahájením soutěžní
sezóny byla III. Jablonecká hala mladých hasičů a II. Jablonecká hala dorostu za účasti
celkem 940 soutěžících. Následoval pak již XXX. ročník Jablonecké haly pro dospělé. Dále
proběhla okresní kola Plamene a dorostu a postupová kola (okrsky a okresní kolo) v požárním
sportu, včetně vyhodnocení Jablonecké ligy, do níž jsou zařazeny pohárové soutěže pořádané
sbory, včetně soutěží postupových. Koncem školního roku byla vyhodnocena Jablonecká liga
mladých hasičů (pohárové soutěže pořádané sbory pro děti a postupová soutěž) a byli jsme
spolupořadateli Okresního táboráku pro mladé hasiče. Po okresním kole výtvarné a literární
soutěže PO očima dětí OSH Jablonec zajišťoval i vyhodnocení krajského kola. V závěru roku
proběhlo opětovně školení pro hospodáře a revizory sborů.

Liberec
OSH Liberec je organizátorem postupových kol Plamene a dorostu na obvodová
mládežnická kola a okresky pro dospělé navazovala kola okresní. Proběhlo vyhodnocení
výtvarné a literární soutěže pro děti PO očima dětí. Velká řada sborů v okrese pořádá
pohárové soutěže jak pro dospělé, tak pro děti. Pod garancí okresu proběhla soutěž pro ženy O
pohár starosty OSH a každoroční závěrečná soutěž v roce O předvánočního kapra. V řadě
sborů proběhly oslavy výročí založení sborů, součástí oslav 130 let v Raspenavě bylo i setkání
Zasloužilých hasičů z celého okresu. OSH Liberec je majitelem nemovitosti – domu a
přilehlých prostor. Jsou zde kanceláře a zasedací místnosti OSH, sídlo zde má KSH, obchodní
místo HVP a v pronájmu je i řada podnikajících subjektů. V domě jsou rovněž i nájemní
byty. Koncem roku bylo pořádáno školení pro hospodáře a revizory sborů. OSH Liberec
v roce 2016 byl pořadatelem VI. ročníku Festivalu přípravek.

Semily
Téměř celým rokem se prolínalo stěhování kanceláře OSH do nových prostor. OSH
tak jako jiné okresy zajišťovalo postupové soutěže Plamene a dorostu, kde na podzimním kole
Plamene a dorostu došlo k výraznému nárůstu zúčastněných. Pro dospělé okres pořádal
okresní kolo v požárním sportu, které navazovalo na základní okrsková kola. OSH pořádá
pohárovou oblíbenou ligu pro děti – O dráčka Soptíka, pro dospělé pak ligu O pohár starosty
OSH. Obě ligy jsou seriály soutěží pořádané jednotlivými sbory. OSH aktivně pracuje se
Zasloužilými hasiči, v rámci okresu pořádá každoročně jejich setkání, v roce 2016 poprvé
v historii krajského sdružení OSH Semily uspořádal setkání Zasloužilých hasičů z celého

kraje. Bylo provedeno vyhodnocení okresního kola výtvarné a literární soutěže PO očima
dětí v rámci okresu. Pravidelně jsou kanceláří OSH zajišťována další potřebná školení pro
funkcionáře sborů.

