
ZPRÁVA KSH LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

 

 18. 4. 2015 proběhlo v Huti shromáždění delegátů okresů, kde byl zvolen nový výkonný 

výbor, Krajská kontrolní a revizní rada, do svých funkcí byli ustaveni vedoucí odborných rad a 

zvolili jsme své zástupce do ústředních odborných rad. 

 Ten samý den byl svolán ke svému prvnímu jednání výkonný výbor a bylo ustaveno vedení 

KSH. Vedení KSH úzce spolupracuje s Krajským úřadem – krizovým oddělením hlavně v otázce 

dotačních titulů pro dobrovolné hasiče. 

 KSH Libereckého kraje finančně částečně zastřešuje dvě významné sportovní akce, a to 

Krajské kolo hry Plamen a dorostu a Krajské kolo v požárním sportu. Dle nastavených 

podmínek na tyto soutěže podává žádost o dotaci na Liberecký kraj, a i když organizačně je 

pořadatelství podle jednotlivých okresů, část nákladů je účtovaná přes KSH.  

 Krajské kolo hry Plamen a dorostu, kterému předcházela postupová kola v jednotlivých 

okresech, proběhlo 12.–13. 6. 2015 v Semilech. Před tím, tak jako již několik let, proběhlo krajské 

víkendové soustředění dorostu, pořádané na Semilsku v Bozkově. 

 Do výčtu mládežnických akcí patří také Festival přípravek Libereckého kraje, jehož již pátý 

ročník koncem června organizoval okres Jablonec n. Nisou. 

 Krajské kolo v požárním sportu proběhlo v Jablonci nad Nisou 20. 6. 2015. 

 

 Vedení kraje spolu s odbornými radami se sešlo 14. 10. 2015 v Liberci, kde byly řešeny 

především termíny velkých akcí na rok 2016 a příprava podzimního jednání výkonného výboru 

KSH, byly předány důležité informace k dotačním titulům Libereckého kraje a stanoveny jasné 

postupy při schvalování ocenění na krajské úrovni.  

 

 13. 11. 2015 proběhla krátká informační schůzka s panem hejtmanem. Byli jsme 

informování o finančních možnostech pro hasiče na rok 2016 v rámci kraje a zároveň požádáni, 

abychom ve věcech žádostí a podobných kroků konali jednotně, prostřednictvím KSH. 

 

 Celokrajsky je zajišťováno školení rozhodčích mládeže a rozhodčích požárního sportu, 

organizace se ujme vždy jeden z okresů. V roce 2015 to byla Česká Lípa.  

 

 V rámci Libereckého kraje trvale pracuje odborná rada mládeže a odborná rada velitelů 

(represe), fungovat začala rada prevence.  Informace z ostatních ústředních odborných rad předávají 

zvolení zástupci dle potřeby. 

  

 Starostka KSH spolu se starostou OSH Liberec se v květnu účastnili informační schůzky na 

Krajském ředitelství HZS Libereckého kraje; starostka byla přizvána na slavnostní otevření 

Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje;  25. 6. 2015 se starostkou 

OSH Jablonec n. Nisou účastnila dne IZS v Jablonci; 6. 6. 2015 setkání krajských starostů 

s předsedou vlády a ostatními představiteli Parlamentu ČR, HZS a SH ČMS v Kramářově vile 

v Praze, 5. 11. 2015 předávání titulů Zasloužilý hasič v Přibyslavi a dalších akce převážně v okrese 

Liberec. 

 

Jednotlivé okresy a potažmo i sbory plní hlavní úkoly související s činností Sdružení podle svých 

plánů činnosti.  Vyzdvihnout je třeba například Okresním sdružením hasičů Semily pořádaný seriál 

soutěží pro děti Pohár OSH o Dráčka Soptíka a jeho závěrečné vyhodnocení, spojené s oceněním 



nejlepších sportovců okresu.  Pro dospělé je to pak Pohár OSH v požárním útoku sestávající z deseti 

soutěží. Skvělou práci okres odvádí i v péči o Zasloužilé hasiče a ty členy, kteří sice tento titul 

nemají, ale velkou část svého života věnovali hasičům. Okres Liberec se může pyšnit hasičským 

muzeem v Chrastavě, provozovaným SDH Chrastava a vydaným sborníkem Zasloužilých hasičů 

okresu. Nad rámec postupových soutěží OSH Liberec již řadu let pořádá soutěž O předvánočního 

kapra. I okres Česká Lípa má svou zajímavost – odborná rada historie zpracovává fotogalerii 

hasičských zbrojnic. Okres Jablonec nad Nisou za své největší akce bezesporu považuje 

Jabloneckou halu, v roce 2015 již 29. Ročník, a také Jabloneckou halu mladých hasičů a 

Jabloneckou halu dorostu. V rámci oslav sv. Floriána a při příležitosti slavnostního otevření 

Hasičské zbrojnice v Huti proběhlo slavnostní žehnání praporů a Hvězdicová jízda – ukázka 

hasičské techniky současné i historické téměř z celého okresu ale i širšího okolí. Několik let na 

okrese funguje Jablonecká liga hasičských soutěží a obdoba pro mládež – Dětská Jablonecká liga. 

Krátkou dobu trvání má naopak Okresní táborák a Okresní ples dobrovolných hasičů.  
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