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Průběžná zpráva
Dovolte mi prosím, abych vás seznámila s dosavadní činností našeho okresu
v tomto roce.
První pracovní den jsme začali tradičně. Revizní a kontrolní rada kontrolovala
peněžní hotovost pokladny. Po čtrnácti dnech se sešla znova, kdy kontrolovala
prvotní doklady za celý rok, sjetiny a následně i inventarizaci. Výsledky byly
zaslány do Prahy, kde účetní připravili daňové přiznání, které bylo zasláno datovou
schránkou na Finanční úřad.
Začátkem února Okresní správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu
mzdových listů a pracovních smluv. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
Během března se uvolnila opatření, kdy se mohlo sejít víc lidí a bez respirátorů, a
tak jsme mohli jsme uskutečnit Shromáždění starostů.
Doprovodila jsem děti z Libereckého kraje na Junior Univerzitu, to je vzdělávání
mladých záchranářů v Jánských koupelí – z našeho okresu se účastnily 4 děti.
Junior Univerzita je určena mladým hasičům ve věku 11 - 14 let, kteří se seznamují
teoreticky i prakticky se základy požární ochrany, teorií hoření, první pomocí,
základy přírodních věd nebo řemeslnými dovednostmi. Slavnostní zakončení se
uskutečnilo 9.7. promocí v aule ostravské univerzity.
Začaly probíhat výroční valné hromady.
Proběhl VV KSH – dosud není zápis.
29. 3. rada preventistů vyhodnotila okresní kolo Požární ochrana očima dětí a
mládeže. Celkem se účastnilo 147 dětí z 8 sborech a ze 3 škol. Všechny obrázky
byly nádherné, proto jsem letos z každého sboru a školy vybrala jeden, který se
líbil mně osobně. Autor dostal Čestné uznání a malou cenu. Všem dětem, které
postoupily do krajského kola gratuluji.
První den v dubnu jsem se účastnila školení hospodářů a školení vedoucích
odborných rad okresních sdružení v Přibyslavi, kde se řešily velké změny ohledně
Plamene. Nové směrnice platné od 1.9. 2022 najdete na dh.cz, také jsem rozeslala
odkaz na vedoucí mládeže.
Další týden se uskutečnilo Shromáždění starostů také v Přibyslavi. Jediná pěkná a
pozitivní chvilka tam byla při předávání Záslužného řádu českého hasičstva.
22. 4. 2022 jsme ve Vysokém nad Jizerou uspořádali Setkání Zasloužilých hasičů a
funkcionářů okresu Semily. Setkání se vydařilo – úžasná organizace, skvělé jídlo a
hudba hrála až do pozdních hodin. Brzy ráno se na stejném místě, sešla jiná parta a
to na školení vedoucích mladých hasičů. Účast byla rekordní.
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Moc děkuji sboru dobrovolných hasičů Vysoké nad Jizerou za skvělou organizaci a
vynikající jídlo a Městu Vysoké nad Jizerou za bezplatné využití prostor hasičské
zbrojnice.
Po dlouhé pauze se mohl v květnu uspořádat pohár „ O dráčka Soptíka“. Proběhly
4 soutěže, další 2 nás čekají na podzim ( Mříčná pozor změna termínu na 4. 9. a
Jablonec 1.10. ).
Proběhlo školení rozhodčích požárního sportu. Chtěla bych poděkovat
Instruktorům PS Jardovi Exnerovi a Petru Stuchlíkovi, ti si letos prodloužili
kvalifikaci.
13.5. Okresní sdružení hasičů Liberec pořádal v pivovaru Svijany Krajské setkání
zasloužilých hasičů. Účast byla velká a organizace skvělá. Příští rok pořádá takové
setkání naše sdružení. Zasloužilé hasiče jsem poprosila o pomoc, abychom našli
vhodné a hezké místo v našem okrese.
Následující den jsem zastupovala krajskou starostku na krajské soutěži jednotek
dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje ve vyprošťování u dopravních nehod
ve Frýdlantu. Soutěže se účastnily i jednotky z našeho okresu.
Další víkend patřil mladým hasičům našeho okresu.
V sobotu se v Košťálově konalo Okresní kolo Hry Plamen. Celkem se účastnilo 39
družstev - 16 mladších a 23 starších. Letos oslavujeme 50 let Hry Plamen. Na
slavnostní nástup byli pozváni i bývalí funkcionáři okresu Semily, kteří dlouhá léta
s mládeží pracovali. Všichni obdrželi pamětní list a zápich do klopy s logem
Plamene. Ten také dostali přítomni členové Výkonného výboru a členové odborné
rady mládeže. O funkcionáře se úžasně staral Míla Miksánek s Věrou Nutilovou.
Celý den nám přálo počasí. Na Krajské kolo postoupili Víchová nad Jizerou a
Semily I.
Tímto bych chtěla poděkovat zdejšímu sboru za skvěle zvládnutý náročný den a za
úžasnou organizaci. Mílovi a Věře za péči a společnost, kterou věnovali
funkcionářům.
V neděli měli soutěž dorostenci v Poniklé. Účastnila se 3 družstva dorostenek, 2
družstva dorostenců a 1 družstvo smíšené a 10 jednotlivců. A můžeme říct, že do
Krajského kola postoupili všichni. Družstva dorostenci – Bozkov, Ploukonice.
Družstva dorostenky – Jablonec nad Jizerou, Bozkov, Semily I. Jednotlivci dorky –
Štěpánková Lucie, Štěpánková Lucie -Vilémov, Bakešová Adéla – Ploukonice.
Jednotlivci dorci – Vytina Štěpán – Ploukonice, Doubek David, Votoček Michal –
Vilémov, Švanda Pavel – Jablonec nad Jizerou, Bobek Jan – Hrubá Skála.
Členům SDH Poniklá děkuji za organizaci soutěže.
Začátkem června s konalo Krajské kolo Hry Plamen a soutěže dorostu
V Zákupech. Za velmi horkého počasí děti z Víchové vybojovaly ( na ZHV byly za
hvězdy ) krásné 3. místo a 4. místo Semily I.
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Z dorostenců postoupili na republiku
Dorostenci družstva – 1. místo Bozkov
Jednotlivci – dorci mladší – 1. Vytina Štěpán – Ploukonice
Starší dorky– 1. místo Bakešová Adéla – Ploukonice.
Okresní kolo PS se uskutečnilo 11.6. v Turnově.
Účastnila se 4 družstva žen a 4 družstva mužů. Všechna družstva postoupila do
Krajského kola, které pořádalo naše okrasní sdružení.
Na mistroství republiky postoupily ženy z Poniklé a muži z Bozkova. Budu jim
držet palce.
Všem závodníkům děkuji za skvělou reprezentaci a přeji mnoho sportovních
úspěchů do dalších let.
Také bych měla poděkovat hasičům z Karlovic za organizaci okresního kola a za
cisternu. Kubovi Otmarovi z HZS Turnov za doplnění vody, Pavlu Štěpánkovi
z HZS Jilemnice za převoz překážek, Odborné radě velitelů za organizaci
krajského kola, Českému červenému kříži Semily, a hlavně správci stadionu.
Do konce června probíhaly na celém okrese výročí sborů, obcí a také předávání
aut.

