
ZPRÁVA KSH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

- Shromáždění delegátů OSH v jednacím sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v sídle 

Krajského úřadu v Ostravě dne 11. 4. 2015 

-Akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči. V měsíci květnu u příležitosti oslav sv. Floriána 

darovalo celkem 394 členek a členů ze 114 SDH bezplatně krev. 

- Mezinárodní letní tábor. Jako každým rokem, tak i v roce 2015 se v termínu 9.–22. 8. 2015 

na hasičské táborové základně v Jánských Koupelích konal mezinárodní letní tábor mladých 

hasičů za účasti 20 osob z Polska, 12 osob z Ukrajiny, 12 osob ze Slovenska a 41 osob 

z České republiky. 

- Krajská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel v Karviné se konala 30. května. 

Jedná se o společnou soutěž jednotek HZS Moravskoslezského kraje a předurčených JSDHO 

pro zásahy při dopravních nehodách. Celkem se zúčastnilo 24 jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí. 

- Mistrovství České republiky ve vyprošťování z havarovaných vozidel v Třinci. Na třetí 

Mistrovství České republiky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování 

zraněných osob z havarovaných vozidel přijelo 14 nejlepších krajských týmů. Krajskou 

soutěž v Moravskoslezském kraji letos vyhrál tým z nedalekého Jablunkova. Šampionát se v 

Třinci konal mimo jiné proto, že třinecká jednotka HZS Moravskoslezského kraje byla 

aktuálním mistrem ČR profesionálních hasičů ve vyprošťování z havarovaných vozidel. 

 

- Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu v Ostravě 

- Krajské kolo v požárním sportu družstev mužů HZS a družstev mužů a žen SDH, společné 

s Olomouckým krajem v Přerově 

- GLOBUS Cup – krajská soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami v Opavě. Účast 201 

mladých hasičů z Moravskoslezského kraje a Slovenska 

- Mladí hasiči na táboře u moře. 18 dětí s vedoucími vycestovalo na dvoutýdenní výměnný 

pobyt v Polsku.  

- Akademické hry FBI v Martinově − účast starosty KSH na soutěži družstev vysokých škol 

z celé ČR. 

- Krajský pohár starosty družstev mladých hasičů v Ostravě. 16 družstev mladších a 17 

družstev starších mladých hasičů se dne 5. 9. 2015 utkalo o pohár starosty KSH 

Moravskoslezského kraje na cvičišti HZS Ostrava – Poruba. 

- VII. propagační jízda SH ČMS z Ostravy do Pardubic. Z Ostravy přes okres Opava a okres 

Bruntál vyjela propagační jízda historických vozidel u příležitosti konání Sjezdu SH ČMS do 

Pardubic. 



- Festival přípravek v Ostravě dne 30. května. Setkání uspořádala v rámci Michálkovického 

dne dětí krajská rada dětí a mládeže. Šest družstev dětí předškolního věku předvedlo před 

početným publikem velmi krásné ukázky z činnosti hasičů – záchranářů.  

- Rekreace Zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje se ve dnech 8.−12. června 

v Jánských Koupelích zúčastnilo celkem 60 Zasloužilých hasičů s rodinnými příslušníky. 

- Předání materiálu pro potřeby  JPO II a JPO III z Moravskoslezského kraje. V roce 2015 

Krajský úřad zakoupil a předal do užívání JPO II a JPO III dýchací techniku, radiostanice a 

další technické prostředky v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. 
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