
ZPRÁVA KSH ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

 

Dne 27. 2. 2015 byla v Polsku uzavřena mezinárodní smlouva o spolupráci mezi dobrovolnými 

hasiči Lubušskeho vojvodství a Ústeckého kraje. Také jsme uzavřeli s Ústeckým krajem 

Memorandum o spolupráci a vzájemné pomoci.  

 

Dne 18. 4. 2015 se v Bohušovicích nad Ohří konalo Shromáždění delegátů Ústeckého kraje, kde byl 

zvolen nový Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje ve složení: starosta Jiří 

Henc, náměstkové starosty Josef Mikeš a Herbert Barták, jednotliví starostové OSH Bc. Jiřina 

Fialová, Ing. Lukáš Job, předseda Krajské kontrolní a revizní rady Jaroslav Říha, vedoucí Krajské 

odborné rady mládeže Jaroslav Feller, předseda Krajské odborné rady velitelů Pavel Suchý, 

předseda Krajské odborné rady prevence Jaroslav Kosina. Do Výkonného výboru SH ČMS byl 

nominován a poté zvolen Jiří Henc, do Ústřední kontrolní a revizní rady byl nominován a poté 

zvolen Jaroslav Říha. Nominováni do rad SH ČMS a poté zvoleni byli: do rady represe Pavel 

Suchý, do rady prevence Jaroslav Kosina, do rady ochrany obyvatel Ing. Lukáš Job a do Ústředního 

aktivu Zasloužilých hasičů Jaroslav Barták. Na tomto shromáždění zástupce Krajského úřadu 

Ústeckého kraje Jiří Čermák předal sponzorské dary, a to motorové stříkačky pro OSH Ústí n. L. a 

Teplice.  

 

Dále jsme obdrželi finanční příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje na seriál soutěží 

STIMAX CUP, který měl v roce 2015 pět kol. První kolo proběhlo 3. 5. 2015 ve Lhenicích (okres 

Teplice), druhé kolo v Žatci (okres Louny) 6. 6. 2015, třetí kolo v Ústí nad Labem 21. 6. 2015, 

čtvrté kolo v Chomutově 6. 9. 2015, páté, závěrečné, kolo v Krupce (okres Teplice) 29. 9. 2015.  

 

V letošním roce jsme, za velké podpory OSH Ústí nad Labem, opět pořádali Speciální hasičskou 

olympiádu pro mentálně postiženou mládež dne 5. května v areálu Základní školy Elišky 

Krásnohorské v Ústí nad Labem. Každého ročníku soutěže se účastní družstva z Domovů pro osoby 

se zdravotním postižením z celého Ústeckého kraje a také žáci speciálních škol.  Letošního ročníku 

se zúčastnilo celkem devět týmů z celého kraje. Soutěžící Speciální hasičské olympiády i přes svůj 

handicap ukázali, co vše zvládnou v případě mimořádné události, například požáru či povodni a 

budou díky této akci vědět, jak se mají zachovat. 

 

Krajské kolo Plamene a dorostu proběhlo v sobotu 13. června 2015 na hřišti v Telcích. Krajské kolo 

proběhlo bez větších problémů. Akce se zúčastnilo 6 družstev starších žáků, 4 družstva dorostenců, 

2 družstva dorostenek, 12 jednotlivců dorostenců a 10 jednotlivkyň dorostenek.  

 

Důkazem výborné spolupráce mezi krajskými orgány hasičů je i 4. ročník Drakiády a Den 

otevřených dveří Požární stanice Petrovice. Nejdříve se děti mohly seznámit s volně přístupnou 

vystavenou moderní hasičskou technikou, ukázkami zásahů hasičských jednotek, s technikou 



určenou pro zásahy na dálnici a v tunelech Libouchec a Panenská. Pak si zasoutěžily v stříkání na 

cíl a dalších disciplínách, zaskákaly v gumovém hradu a nakonec se soutěžilo v létání s draky.  

Dne 14. 6. 2015 se konalo krajské kolo v požárním sportu v Telcích, kterého se zúčastnila pouze 

čtyři družstva mužů a čtyři družstva žen.  Zvítězili muži z SDH Obora a ženy z SDH Dřemčice. 

 

Ve spolupráci s firmou TOHATSU a ZHT Group s.r.o. se konala soutěž v požárním útoku 

TOHATSU FIRE CUP. Závěr této soutěže proběhl 29. 9. na stadionu v Krupce, kde se uskutečnilo i 

celkové vyhodnocení soutěže ročníku 2015 za účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

firem TOHATSU a ZHT Group s.r.o. Škoda je, že se této soutěže zúčastnilo jen 15 družstev 

Ústeckého kraje.  

 

Dne 16. 10. 2015 se uskutečnilo celokrajské setkání Aktivu Zasloužilých hasičů v Chomutově, kde 

byla na programu nejen návštěva hasičské školy, ale i návštěva Hasičského záchranného sboru 

v Chomutově a návštěva zámku Červený Hrádek a poté následoval pozdní oběd v zámecké 

restauraci. 

 

Krajské sdružení spolupracuje již od roku 2006 s cestovní kanceláří, „chráněnou dílnou“, BROUK 

Servis s.r.o. z Ústí nad Labem. Společně jsme v roce 2015 za zvýhodněných cenových podmínek 

odrekreovali více než 200 osob z řad hasičů, jejich rodin a přátel. Naše společné akce zaměřujeme 

do oblasti bez průmyslových exhalací, k nejbližšímu teplému moři, do rekreačních destinací 

chorvatského ostrova Murter. Tento leží v oblasti Kornatských ostrovů, na jednom z nejčistších 

míst v Evropě, a je ideálním místem pro rekreaci a pro pracovní rehabilitaci. Čistota oblasti okolo 

ostrova Murter je chráněna zvláštním zákonem Chorvatské republiky, kterým je zde utlumena 

průmyslová výroba na nezbytné minimum a přísně střežena čistota životního prostředí. Blízké 

Kornatské ostrovy jsou světovou přírodní jedinečností a jsou pod správou organizace UNESCO. 

Pro hasiče na ostrově Murteru nabízíme levné kempové, apartmánové i dražší hotelové ubytování. 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                           Jiří Henc 

starosta KSH ČMS Ústeckého kraje  

 Ústí nad Labem, dne 20. 11.  2015          


