OSH Semily
Toto období začíná přípravou a následným jednáním Shromáždění delegátů v březnu 2005 ve
Svojku. Jednání se zúčastnila do té doby nevídaná řada hostů. Za ústředí SH ČMS se zúčastnil
ředitel kanceláře Ing. Jan Aulický, Za Hasičský záchranný sbor gen. Ing. Miroslav Štěpán –
generální ředitel, plk. Ing. Josef Zajíček – ředitel HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Jaroslav Vízner
– ředitel územního odboru HZS LK, za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a.s. p. Břetislav Holšán ředitel pobočky v Jičíně a celá řada dalších významných hostů včetně mnoha starostů obcí. Cílem
jednání bylo vyhodnotit úspěšné uplynulé pětileté období, schválit zaměření činnosti na následující
období a zvolit nové funkcionáře do orgánů okresního sdružení hasičů.
Jednání mělo přátelský a plynulý průběh. Jeho klid narušil pouze gen. Ing. Miroslav Štěpán, který
celkem zbytečně zhodnotil už několik let neprováděné preventivní prohlídky rodinných domů jako
kontrolu ložnic a postelí. Toto konstatování se hluboce dotklo přítomných preventistů a dalších
hasičů, kteří tuto činnost v nedávné minulosti dle platného zákona zodpovědně prováděli. Bohužel
pan generál se po svém příspěvku omluvil z jednání a z důvodu velké pracovní vytíženosti odjel se
svým doprovodem. V následné diskusi muselo být téma preventivních prohlídek vyřazeno z jednání
– odhlasováním. Zbytek jednání se uskutečnil v přátelském duchu při splnění všech bodů, které byli
na programu jednání. Byly řádně zvoleny všechny orgány Okresního sdružení hasičů v Semilech.
Starostou OSH byl zvolen Ing. Miloslav Miksánek – Loukov, náměstky starosty Alfréd Adametz –
Vysoké nad Jizerou, Karel Čermák – Bozkov, Jiří Koželuh –
Hrubá Skála. Vedoucím odborné rady velitelů Jaroslav Holec –
Lomnice nad Popelkou, vedoucím odborné rady prevence
Alfréd Adametz a vedoucím odborné rady mládeže se stal
Jaroslav Kynych – Jilemnice.
Členy Výkonného výboru OSH Semily se stali: Arnošt Černý –
Bukovina u Turnova, Jiří Vele – Loktuše, Miroslav Sojka –
Křečovice, Pavel Tomíček – Semily, Bohuslav Tomeš –
Bradlecká Lhota, Zdeněk Krafek – Poniklá, Jaroslav Bachtík –
Benešov u Semil, Jan Švec – Harrachov, Jiří Haala - Jilemnice,
Ladislav Jiřička – Čistá u Horek, Pavel Vejnar – Košťálov.
Předsedou Okresní kontrolní a revizní rady se stal Viktor Malík
– Paseky nad Jizerou.
Miloslav Miksánek
Na funkce ústředních orgánů byli navrženi a následně sjezdem SH ČMS potvrzeni: Ústřední
odborná rada velitelů – Petr Burket z Kundratic, Ústřední odborná rada prevence – Alfréd Adametz
z Vysokého nad Jizerou, členka odborné rady historie – Marie Ducháčková z Horní Sytové.
Druhé v pořadí nejdůležitější jednání v popisovaném období se uskutečnilo 20.3.2010 v Bradlecké
Lhotě. A bylo to opět Shromáždění delegátů SDH Okresu Semily. Jednání mělo spád bez zádrhelů
a proběhlo za pohody a v přátelské atmosféře. Shromáždění se zúčastnila řada hostů. Za Hasičský
záchranný sbor plk. Ing. Josef Zajíček – ředitel HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Jaroslav Vízner –
ředitel územního odboru HZS LK, za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a.s. Jaroslava Havlíčková z
pobočky v Jičíně a celá řada dalších významných hostů včetně mnoha starostů obcí.
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Starostou OSH byl zvolen Ing. Miloslav Miksánek – Loukov, náměstky starosty pak Alfréd
Adametz – Vysoké nad Jizerou, Jaroslav Bachtík – Benešov, Ladislav Jiřička – Čistá u Horek, Jiří
Koželuh – Hrubá Skála. Vedoucím odborné rady velitelů Jiří Mašek – Tuhaň, vedoucím odborné
rady prevence Alfréd Adametz a vedoucím odborné rady mládeže se stal Pavel Štěpánek z
Vilémova, s tím že po dobu než dokončí studia na Vysoké škole Báňské bude funkci vedoucího rady
mládeže vykonávat Jaroslav Kynych.
Členy Výkonného výboru OSH Semily se stali: Arnošt Černý – Bukovina u Turnova, Jiří
Hušek – Tatobity, Petr Hýbl - Ktová, Miroslav Medek – Bítouchov, Petr Hlůže - Jesenný Bohuslav
Tomeš – Bradlecká Lhota, Zdeněk Krafek – Poniklá, Zdeněk Lukeš – Vysoké nad Jizerou, Václav
Vondrouš - Valteřice, Miroslav Doškař – Košťálov. Předsedou Okresní kontrolní a revizní rady se
stal Martin Soukup – Harrachov.
Stav členské základny:
K 31.1.2005 mělo okresní sdružení ke dni shromáždění delegátů celkem 6.732 členů z toho bylo
881 mladých hasičů do 18 let.
K 1. lednu 2010 jsme měli celkem 7. 111 členů, z toho je 882 mladých hasičů do 18 let. Bylo
zaregistrováno celkem 116 sborů. Zanikl sbor v Roudném, Záhoří, Jestřabí a všechny zbylé
podnikové. Mezi nimi bohužel i Trevos Košťálov, který se statečně držel a byl aktivní až do konce
roku 2009. Do roku 2015 se pak nadále početní stavy členské základny mírně navyšovaly,
především v řadách mládeže.
K 1.1 2010 existovaly čtyři sbory, které těžce balancovaly na hranici životnosti. Patřil mezi ně
Hrabačov, Mokrý, Pohoř a Sekerkovy Loučky.
Obnovena byla činnost ve sboru v Krčkovicích, který je složen téměř výhradně z rekreantů.
V okrese byly 3 obce bez sboru dobrovolných hasičů.
V prvním volebním období v orgánech okresního sdružení hasičů nastaly vynucené změny ve
výkonném výboru, odkud ze zdravotních důvodů odešel br. Karel Čermák, který se zároveň vzdal
funkce místostarosty OSH. Br. Čermáka nahradil ve výkonném výboru br. Petr Hlůže z Jesenného.
V druhém volebním období zemřel Zdeněk Krafek, nahradil ho Jiří Jindříšek z Poniklé a Zdeněk
Lukeš, kterého nahradil |Zdeněk Drešer z Jablonce nad Jizerou.
Z pohledu činnosti OSH to bylo období poměrně náročné. Z velké části skutečnost samozřejmě
ovlivňovala ekonomická situace ve státě. I když dobrovolní hasiči nebyli za svojí činnost nijak
honorováni, byl dostatek finančních prostředků jednou ze základních podmínek úspěšné činnosti. A
to platilo na všech úrovních činnosti dobrovolných hasičů.
Financování
Zdroje financí v rámci OSH byly v podstatě tři oblasti. A to členské příspěvky, potom granty a
dotace a v neposlední řadě vlastní aktivity okresního sdružení v obchodě nebo spolupráci
s partnerskými organizacemi jako je Hasičská vzájemná pojišťovna a Výzbrojna požární ochrany.
Ekonomický výhled okresního sdružení v získání finančních prostředků vedl koncem roku 2005
starostu OSH k rozhodnutí ukončit pracovní poměr coby zaměstnance okresního sdružení a od
ledna 2006 vykonávat tuto funkci dobrovolně mimo své zaměstnání.
Výhled finančních zdrojů pro rok 2006 byl skutečně neradostný a za reálných podmínek hrozil
roční schodek hospodaření OSH ve výši cca 120 – 150 tisíc. Situace dlouhodobě naprosto
neudržitelná. Nastala nelehká situace pro Milana Mlejnka, jediného pracovníka OSH, který od té
doby pravidelně v úředních dnech zajišťoval na poloviční úvazek chod kanceláře OSH. Obrovským
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ulehčením ve financování bylo získání dotace Krajského SH ČMS od Krajského úřadu Libereckého
kraje. O této skutečnosti bylo rozhodnuto v létě 2006 a po zbytek volebního období činil příjem našeho
OSH prostřednictvím KSH z této dotace 125 000 Kč ročně na mzdové prostředky. Za tuto skutečnost patří

obrovský dík Krajskému úřadu LK a především pracovníkům odboru krizového řízení.
Významným zdrojem finančních prostředků pro soutěže byl grant Libereckého kraje, který bylo
možno čerpat přímo a granty ministerstva vnitra, které bylo možno čerpat prostřednictvím Ústředí
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Grant ministerstva školství pro práci s mládeží byl
využíván pro školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže. Do sborů na činnost mládeže, bylo
v letech 2005 - 2015 prostřednictvím Okresního sdružení hasičů převedeno více než 1.500.000 Kč
z grantu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže.
Váženým partnerem okresního sdružení byla v uplynulém období Hasičské vzájemná pojišťovna
a.s. Smlouva z roku 1998 zajišťovala 40.000 Kč ročního přijmu na základě dohody, že v úředních
hodinách bude v kanceláři OSH přítomen obchodní agent HVP a.s., který případným zájemcům
podá patřičné informace k pojistným produktům nebo je u něho možné zaplatit pojistné popřípadě
uzavřít pojistnou smlouvu. Součástí smlouvy byla dohoda o další finanční podpoře na základě
získávání nových klientů v okrese. Díky tomu činil každoroční příjem od HVP a.s. 75. 000 – 90.000
Kč.
Nemalou částkou přispěli do rozpočtu i kolektivní členové. Těmi byli některé obce a města
okresu Semily.
Činností Výkonného výboru OSH byla také průběžná kontrola hospodaření kanceláře
okresního sdružení a každoročně i příprava jednání představitelů sborů dobrovolných hasičů v
okrese. Dobrá příprava jednání, projednávání a schvalování rozpočtu, solidní informace o celoroční
činnosti s plánem činnosti na následující rok a dobrá disciplinovanost představitelů sborů, to vše
bylo zřejmě důvodem vysokého zájmu o jednání, které probíhalo vždy v lednu. Rozpočet okresního
sdružení se každoročně pohyboval okolo jednoho milionu korun.
Rozhodujícími položkami příjmů byly: členské příspěvky, granty Libereckého kraje, Ministerstva
školství, Ministerstva vnitra, finanční prostředky od Hasičské vzájemné pojišťovny, Výzbrojny
požární ochrany a v neposlední řadě prostředky z obchodní činnosti to je prodej pohárů, rámečků,
výstroje a výzbroje a jejich doplňků. Odvod členských příspěvků Okresnímu sdružení hasičů po
celou dobu 2005 -2015 činil každoročně 50 Kč na dospělého člena a 40 Kč u mládeže do 18 let.
Mezi hlavní výdaje patřilo pořádání soutěží, odvody členských příspěvků ústředí, mzdy, nájemné,
energie, doprava. Odvod členských příspěvků ústředí činil 20 Kč na dospělého člena a 10 Kč u
mládeže do 18 let.
Celkové hospodaření OSH za hodnocené období 2005 - 2015 vyšlo nakonec velmi dobře.
Schodkové byly pouze dva roky důvodu velkých investic. Jednou to bylo vydáváním Kroniky
hasičů okresu Semily a jednou pořizováním nového služebního vozidla. Za hodnocené období se
podařilo navýšit peněžní prostředky o milion korun. Byl to velice dobrý krok, protože centrální i
krajské granty a dotace často chodily se značným zpožděním nebo občas se dokonce žádalo a
vyúčtovávalo dodatečně. Bez dostatečné rezervy by nebylo možné tak mnohé akce uskutečnit. I v
případě nečekaného výpadku dotací v daném kalendářním roce bylo možné tak plánované akce
uskutečnit.
Výkonný výbor OSH se scházel pravidelně čtyřikrát ročně na svých plánovaných jednáních. Řešil
problematiku chodu okresního sdružení hasičů včetně problematiky zajištění dostatečného množství
finančních prostředků. Při jednáních Výkonného výboru byl jeho členům pravidelně předáván
zpravodaj hasičů, okresu Semily, který následně jeho členové předávali ve svých okrscích. Byly
zřízeny nové internetové stránky okresního sdružení hasičů. Díky br. Mlejnkovi byly pravidelně
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aktualizovány a jejich kvalitu nám závidělo nejedno okresní sdružení hasičů. Velmi dobře zde byla
řešena provázanost na sbory, ostatní OSH, ústředí a ostatní hasičské portály včetně stránek HZS.
Díky kvalitním internetovým stránkám bylo později zrušeno vydávání zpravodaje hasičů.
Zcela mimořádnou událostí byla v roce 2014
Propagační jízda hasičů SH ČMS při příležitosti 150
výročí založení 1. hasičského sboru v Čechách. Měla
zastávku v Semilech a Lomnici nad Popelkou. Při
této příležitosti se akce zúčastnila většina sborů se
svými prapory. Dále přijeli všichni významní
reprezentanti v požárním sportu, soutěžích mládeže,
dorostu a jejich trenéři. Účastníkům jízdy byl
představen i náš okres. Akce byla nejen účastníky
jízdy hodnocena jako velmi zdařilá.

Výkonný výbor schvaloval vyznamenání sborům a jednotlivým hasičům. Pravidelně
každým rokem uskutečnilo slavnostní setkání se zasloužilými hasiči a bývalými funkcionáři. Dařilo
se tak dobře naplňovat myšlenku nezapomenout a naše členy po jejich odchodu do pomyslného
hasičského důchodu a věnovat jim tato setkání jako určitou formu poděkování za jejich dlouholetou
aktivní práci.

Mládež
Úsek práce s mládeží řídila rada mládeže, která se ke svému jednání scházela 3 x až 4 x do
roka. Na svých jednáních pravidelně připravovala okresní akce, projednávala stav mládežnické
členské základny a ve spolupráci s činovníky - jedná se nejvyšší vzdělání vedoucího mládeže prováděla školení vedoucích mládeže. Díky této skutečnosti bylo zajištěno, že na důležitých
místech při soutěžích rozhodovali kvalitní rozhodčí, kteří se stali zárukou minima nejasností a z
toho se odvíjejících protestů.
Na oblastních nebo republikových aktivech vedoucích mládeže se pravidelně účastnil
zástupce odborné rady, který přenášel nové poznatky do okresního dění.
Počty kolektivů mládeže se téměř každoročně nepatrně zvyšovaly. Podle počtu kolektivů
byla vynikající práce v okrsku Košťálovském a Studeneckém. Z pohledu dosahovaných výsledků je
to pak okrsek Ponikelský, Rokytnický, Bozkovský a Studenecký.
Vítězové kategorií nás reprezentovali v krajských kolech a většinou následně i na mistrovství
republiky s dobrými výsledky. V kategorii Plamen okresní barvy hájily pravidelně děti z Poniklé,
Jablonce nad Jizerou a Bozkova. V Kategorii dorostu potom Poniklá, Vilémov, Rovensko,
Jilemnice, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Martinice a Bozkov. Mezi jednotlivci byli
nejúspěšnější Lenka Prchlíková z Jilemnice, Jan Lampa z Bozkova a především Šárka Jiroušová z
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Poniklé – několikanásobná mistryně republiky,
která několikrát překonala národní rekord v běhu
na100 m překážek a stala se tak doslova legendou
mezi hasičskými sportovci.

ŠárkaJiroušová
na Mistrovství republiky.

V roce 2007 okresní sdružení hasičů ve
spolupráci s SDH Hrubá Skála a Rovensko
pořádalo Krajské kolo Plamen a soutěž dorostu.
Závod hasičské všestrannosti se uskutečnil v
Rovensku a ostatní v Turnově na atletickém
stadionu. Mladí hasiči z Poniklé a dorostenci
z Vilémova, dále pak jednotlivci z řad dorostenek
a dorostenců nám vylepšili náladu svým postupem

Dobrá práce s mládeží v rámci kraje
z pohledu
našeho
okresu
byla
stoprocentně zúročena v roce 2008.
Všechna postupová místa kolektivů na
mistrovství republiky patřila zástupcům
z našeho okresu. Navíc v jednotlivcích
v kategorii dorostu k tomu přibyla 4
postupová místa ze 6.
Posun
určitě
nastal
v dorosteneckých kategoriích. Zajímavá
se stala alternativa zapojení jednotlivců.
Přístup některých menších sborů, kde
s dorostem pracovali a dohodli se na
půjčování nebo výměně se sousedy byla dobrou vyhlídkou činnosti do budoucnosti.
Postupný nárůst členské základny se
projevoval hlavně u mládeže. Důkazem toho
byla okresní kola hra Plamen, kdy počty
zúčastněných před rokem 2015 překročily
hranici 700 účastníků. Zvýšení úrovně
mládežnických soutěží určitě pomohlo i
pravidelné každoroční organizování oblíbené
soutěže O pohár dráčka Soptíka, ve kterém si
účastníci - soutěžící, vedoucí a rozhodčí mohli
vyzkoušet všechny disciplíny z okresního kola
hry Plamen.
V období let 2005 – 2015 došlo
postupně k naprosto zásadní výměně generací v Odborné radě mládeže. Dlouholetí funkcionáři rady
Vladimír Bezkočka, Jáchym Klinger, Jiří Koželuh, Miloslav Kočí, Josef Rybář, Bohuslav Kaván,
Arnold Pfeifer pod vedením Jaroslava Kynycha byli postupně úspěšně nahrazeni svými odchovanci
v čele s Pavlem Štěpánkem s novou radou mládeže a Hanou Jonovou – rozhodčím 1. třídy soutěží
mladých hasičů. K obrovské cti výše jmenovaných harcovníků patří skutečnost, že jejich nástupci
se svých úkolů zhostili velice dobře.
Na úseku prevence z celkového pohledu nebylo mnoho pozitivního. Účast některých
zástupců okrsků na jednání odborné rady prevence byla slabá. Aktivita našich preventistů byla
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velmi rozdílná. Od naprostého klidu některých oblastí až po solidní práci, kdy někteří preventisté
často ve spolupráci s dalšími členy dokázali najít velmi vhodná témata pro nejrůznější akce a
propagaci mezi školní mládeží. Velký kus práce odvedl Jiří Mečíř, který proškolil celou řadu
preventistů III. a II. stupně. Každoročně se rada prevence věnovala organizování a vyhodnocování
soutěže Požární ochrana očima dětí.
Soutěže dospělých.
Kvalita okrskových soutěží zpravidla závisela na dobré či slabé činnosti celého okrsku. V
mnoha případech zůstalo z pravidel požárního sportu skutečně velice málo. Občas se stávalo, že za
požární sport se schovávala činnost, která s ním neměla mnoho společného. Nerovnoměrné
rozdělení velmi dobrých mužstev v rámci okresu vedlo v minulosti k rozhodnutí, že vítěz z
minulého ročníku měl automaticky právo obhajovat prvenství. To znamenalo, že z okrsku vítěze
postupovali automaticky dva. Tento krok rady velitelů se ukázal jako velmi dobrý, vedoucí ke
zkvalitnění soutěže. Osvědčil se i systém s náhradníky z druhých a třetích míst dle předešlého
ročníku soutěže a jejich zdvojený postup z okrsku.
Velmi dobrých výsledků
dosahovali naši reprezentanti v
krajských kolech. V kategorii žen
nás reprezentovaly postupně Poniklá,
Ploukonice, Roprachtice, Olešnice,
Bozkov a Jablonec nad Jizerou.
Každý z jmenovaných kolektivů
vždy bojoval o místo na stupních
vítězů.
V
kategorii
mužů
se
suverenita Hrubé Skály přesunula do
Vilémova a následně do Bozkova.
S nimi se potom krajských kol
zúčastnily Roprachtice, Poniklá,
Bukovina u Čisté, Jilemnice a Peřimov.
Několikrát okresní sdružení ve spolupráci s hasiči z Hrubé Skály pořádalo krajskou soutěže
v požárním sportu. Dobře připravené soutěže proběhly na atletickém stadionu v Turnově. Z
krajského pohledu patřily určitě mezi ty solidně hodnocené.
Po mnohaleté snaze se až Jiřímu
Maškovi, vedoucímu odborné rady
velitelů podařilo protlačit souběh
disciplín v krajském kole požárního
sportu. Stalo se tak poprvé na krajském
kole v Zákupech. Spokojenost všech
zúčastněných byla konstatována vždy po
každé soutěži. Doba trvání soutěže byla
vždy výrazně kratší.
Po celou dobu popisovaného období se
každoročně konal Okresní pohár v
požárním útoku. Byl často vychvalován a
vzápětí zatracován, pro svou kombinaci nadzemních a podzemních zdrojů vody. Postupný značně
složitý vývoj pravidel požárního sportu napomohl tomu, že od podzemních zdrojů vody bylo v
případě Poháru okresního sdružení upuštěno.
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Odborná příprava velitelů a strojníků byla organizována prostřednictvím HZS.
V svém prvořadém poslání hasičů - bližnímu ku pomoci - mělo mnoho sborů v možnost
prokázat svojí úlohu. Především větrné pohromy jako Kiryl, Ema a velké povodně především na
Liberecku byly tou možností. Nebyly to jenom jednotky obcí a měst společně s HZS, které
likvidovaly následky těchto událostí. Spoustu práce odvedli členové sborů, kteří odstraňovali
překážky z komunikací nebo vyjížděli k likvidaci následků povodní na Liberecko.
Vážení členové našeho sdružení,
dovolte mně, abych jménem Okresního sdružení hasičů v Semilech i jménem svým, poděkoval
Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční podporu našeho sdružení. Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje za pomoc při zajišťování soutěží a proškolování členů
zásahových jednotek.
Dále děkuji vám všem za odvedenou práci pro dobrovolné hasiče a naší společnost. Zvláště
děkuji všem funkcionářům okresního sdružení hasičů za množství hodin, které věnovali práci pro
okresní sdružení a pro činnost okrsků. Nesmím zapomenout na ty, kteří hájili naše zájmy v krajském
sdružení hasičů a v ústředních odborných radách.
Městským a obecním úřadům děkuji za dobrou spolupráci a podporu dobrovolných hasičů.
Ing. Miloslav Miksánek
Starosta OSH Semily v letech 2005 – 2015

Zpráva starosty OSH Arnošta Černého o činnosti OSH Semily
za léta 2015 - 2020
21.
března
2015
začalo
další
volební
období
OSH
a
po
mnohaletém
působení se rozhodl se skončit ve funkci starosty OSH br. Miloslav Miksánek. Člověk, který
působil na okresním sdružení více než dvacet let. Měl velký přehled, obrovskou znalost
jednotlivých sborů na okrese. Funkcionáři a členové sborů jej znali osobně. Bylo otazníkem, kdo jej
nahradí, neboť ve své funkci nastavil vysokou laťku. Vědělo se
již dopředu, že pokud ho někdo nahradí, nikdy to nebude již
jako pod jeho vedením. Čtrnáct dní před shromážděním
delegátů sborů, které se konalo 21. března v Košťálově byl
osloven br. Arnošt Černý z Bukoviny u Dolánek. Proběhla
jednání s několika potenciálními kandidáty, ale žádný funkci
nepřijal. Nezvolit starostu na nové období by byla pro OSH
dost velká nepříjemnost a tak na takřka poslední chvíli
kandidaturu na starostu OSH přijal a byl zvolen Arnošt Černý.
Byl jediným kandidátem.
Při shromáždění, které se konalo v Košťálově, byl zvolen
výkonný výbor, náměstci, revizní rada a schváleni členové
odborných rad. Shromáždění mělo vysokou úroveň, za což
všem, včetně pořadatelů z SDH Košťálov patřilo velké
poděkování. Nezbývalo, než se dát do práce na dalších pět let.
Na začátku mé zprávy něco málo čísel. Okres Semily má 109 sborů, máme 6955 členů a z toho je
1067 mladých hasičů a dorostu. Jak je vidět je nás celkem dost.
Dovolte mi provést Vás v krátkosti tím, co vše se přihodilo za posledních 5 let. U nás a nebylo toho
málo. Před pěti lety zde v Košťálově skončil ve funkci starosty OSH bratr Miksánek a na novém
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vedení bylo úkolem pokračovat v práci tak, aby okres byl na dále nejlepším v rámci kraje. Jestli se
to podařilo, musíte posoudit sami.
Začnu rokem 2015, kdy jsme byli přejmenováni na pobočné spolky, začala přeregistrace členů.
V kanceláři to znamenalo spoustu práce navíc. Tak jsme s Milanem Mlejnkem a br. Bachtíkem
připravovali členské průkazy.
V krátké době přišel problém, který
nabíral na síle a to možné opuštění
kanceláře. Marně jsme doufali, že to tak
nebude, ale stalo se. Přišel příkaz budovu
opustit, vystěhovat se. Začali jsme hledat
nové vyhovující prostory. Při tom jsme
byli nuceni mít na zřeteli především
finanční stránku – nájemné a platby za
energii.
Po schůzkách a vyjednávání jsme si
nakonec vybrali a dohodli se s majitelem
SILO –KRZ s.r.o. jednatelem bratrem
Šulcem na pronájmu prostor na dnes již
známé adrese Pod Černým mostem.
Začali jsme vyklízet starou kancelář a připravovat se na stěhování do nových prostor. Bratr Mlejnek
rozeslal prosbu o pomoc do sborů na určený termín. Prosbě bylo vyhověno, přišli nám pomoci bratr
Tomeš a jeho syn. Oběma děkuji.
Naštěstí napadlo br. Bachtíka obrátit se na členy HZS ze stanice ÚO Semily. Příslušníci HZS nám
významně pomohli při stěhování. Zde se
patří znovu poděkovat příslušníkům HZS.
Po menších úpravách začala kancelář
pracovat na nové adrese a snad k plné
spokojenosti všech. To vše bylo
zvládnuto br. Mejnkem, br. Bachtíkem a
moji maličkostí v roce 2016. Když se
situace se se stěhováním uklidnila začal
bratr Mlejnek uvažovat o možném
odchodu do předčasného důchodu
s ohledem na své zdraví. Prosil jsem ho,
aby zůstal do konce volebního období,
dobře se mi s ním pracovalo. Přesto
odešel a tak jsme museli začít hledat
novou pracovní sílu, zajišťující chod
kanceláře. Bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest zájemců, komise vybrala ses.
Slavíkovou, kterou br. Mlejnek a br. Bachtík zasvěcovali do tajů kanceláře. To se psal podzim roku
2017. Po zaškolení a následné úpravě pracovní doby začala kancelář OSH nově fungovat. Br.
Mlejnkovi se patří zde poděkovat z dlouhotrvající spolupráci pracovníka OSH.
Sestry a bratři,
OSH není jen kancelář, jsou to rovněž odborné rady a výkonný výbor a tak mi dovolte v krátkosti
pár slov o jejich práci. Začtu tou nejmladší nejen věkem - radou mládeže. Tato parta kolem Pavla
Štěpánka odváděla opravdu velký kus práce a bylo na ní vždy spolehnutí. Patří sem také rozhodčí
pro mládež, v jejichž čele stála patnáct let skromná a pracovitá Hana Jónová. Po jejím odchodu na
mateřskou dovolenou jí nahradila rozhodčí ses. Kateřina Malá.
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Další radou je rada velitelů a represe pod vedením br. Jiřího Maška. Scházela se nejméně čtyřikrát
za rok, aby řešila úkoly ohledně soutěží a rozhodčích. Vedoucí rady br. Mašek se rozhodl již
nekandidovat, ale našel si za sebe adekvátní náhradu. Tím je br. Robert Nesvadba, zkušený člen
rady velitelů.
Od rady velitelů je jen krůček k represi. Naši někteří členové jsou členy jednotek požární ochrany a
denně nasazují zdraví a mnohý životy pro jiné. V jednotkách probíhala obměna dopravních
automobilů, byly repasovány se a pořízeny nové cisterny. Ve výčtu podporovatelů nechyběly SDH,
které ze svých spolkových pokladen přispívali na technické vybavení.
Další odbornou radou na OSH je rada prevence, tato rada se dlouhodobě potýkala s malou účastí
členů, přesto se zdařilo vyhodnotit soutěž POOD - průměrně se přihlásí kolem 200 dětí.
Poněkud v ústraní byla kontrolní a revizní rada, nicméně je velice důležitá. Na okrese vzorně plnila
úkoly, které na ně kladlo naše sdružení. Všem vedoucím rad a jejich členům patří velký dík.
Sestry a bratři,
o hospodaření OSH mohu říci jen to, že po celou dobu byla snaha hospodařit s maximální úsporou a
efektivně. O tom, jak jsme hospodařili, byly sbory informovány každoročně v rámci rozpočtu a
návrhem rozpočtu pro daný rok vždy v lednu před Shromážděním starostů sborů. Děkuji ještě
jednou br. Milanu Mlejnkovi i současné pracovnici kanceláře ses. Slavíkové za odvedenou práci.
Patří se navíc co nejsrdečněji poděkovat všem sponzorům, Libereckému kraji a také obcím za jejich
finanční a věcné dary poskytnuté v rámci kolektivního členství. Velice si této pomoci vážíme a ještě
jednou děkujeme.
Nesmím ve své zprávě zapomenout na jednu významnou složku OSH a tou jsou Zasloužilí hasiči.
V jejich čele stojí br. Pavel Vejnar ve své funkci vedoucího aktivu ZH při OSH Semily a KSH
Liberec. Pro ZH byla pořádána každoročně setkání v rámci okresu. Vždy šlo o milé a přátelské
setkání hasičů, kteří svůj život zasvětili hasičské práci.
Musím však zmínit jednu aktivitu, kterou iniciovali naši ZH a na které jsem měl možnost se podílet.
Byla to dokumentace hasičských praporů sborů na Semilsku. Fotografování probíhalo v Turnově
v Daliměřicích, v Semilech v Podmoklicích a na stanici v Jilemnici. Ses. Nutilové společně s br.
Jiřím Hanouskem z Bukoviny u Čisté se podařilo vytvořit zajímavý materiál o hasičských
praporech sborů okresu Semily. Soubor je dostupný na webu OSH Semily. Patří jim za tento počin
velký dík.
Na závěr je třeba okomentovat práci Výkonného výboru OSH. Tento orgán je mezi všemi nejvyšším
orgánem našeho sdružení na úrovni okresu. Jemu se zpovídá pracovnice kanceláře, odborné rady a
také starosta OSH. VV se scházel 4x do roka a řešil především události, které aktuálně nese dané
období. Mnohdy došlo i na diskuze o problémech a ne vždy to bylo jednoduché. Bohužel musím
konstatovat, že o práci VV nebyl v některých okrscích velký zájem. Neúčastí zástupce za okrsek se
tak připravil okrsek o aktuální informace.
Nyní něco k soutěžím. Začnu tou nejmenší, kterou jsou přípravky. Nejde o klasickou soutěž, jde o
ukázky, které předvádějí předškolní děti formou hry. Jedná se o hasičská témata, kde kopírují hasiče
při zásazích a dalších činnostech. Je to krásný a mnohdy dojemný pohled s jakým zápalem děti
cvičí. Zde patří velký dík a uznání vedoucím za jejich čas, který věnují těmto nejmenším. Bohužel u
nás na okrese Semily to jsou jedině Pelešany a pak Ploukonice , ale ty vystupují v jiném okrese.
Soutěž „Pohár dráčka Soptíka“, jejímž zakladatelem je br. Medek má nyní šest kol, v průměru se
zúčastňuje 60 družstev. Soutěž dotoval Liberecký kraj částkou 27 tisíc, naše zdroje činily 23 tisíc a
pohár také podporovala Hasičská vzájemná pojišťovna.
Jako další je v pořadí sportu celorepubliková hra Plamen a soutěž dorostu. Okresního kola se
v průměru zúčastňovalo 70 družstev starších a mladších závodníků a k tomu asi 30 jednotlivců.
Každoročně na podzim probíhal závod hasičské všestrannosti za účasti v průměru 700 lidí. V roce
2019 v Čisté bylo na závodě hasičské všestrannosti dokonce 800 účastníků. Další postupovou
soutěží je soutěž dospělých v požárním sportu. Bohužel ne ve všech okrscích jsou vítězové ochotni
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postoupit dál na okres a je to škoda. Přesto naši závodníci patří ke špičce nejen kraji, ale i na
republikové úrovni a co více na úrovni světové.
Sestry a bratři, vážení hosté,
chci jménem vedení OSH a i jménem svým poděkovat všem závodníkům a trenérům za jejich
sportovní úspěchy a práci.
Dovolte, abych vyzdvihl sbory, které dosáhly špičkových výsledků.
SDH Poniklá – trenér br. Klikorka a jeho děvčata, hlavním pilířem byla již dnes bývalá
reprezentantka a mistryně světa Šárka Jiroušová. Má ve sboru následovnici Danu Butulovou,
věřím , že Poniklá bude nadále na špici.
SDH Bozkov – pod odborným vedením trenéra (nejen domácích borců), ale také trenéra krajské
reprezentace Karla Čermáka, podávali závodníci vynikající výsledky. SDH Jablonec nad Jizerou –
trenérka Jitka Mládková a její kluci.
SDH Vilémov - trenér a zároveň vedoucí odborné rady mládeže Pavel Štěpánek. SDH Ploukonice –
rodina Vytinových.
SDH Košťálov - první místo Pojizerská liga, Podkozákovská liga , 4. místo Extra liga. – vedoucí
ses. Houžvičková.
Děkujeme také všem dalším sborům a jejich vedoucím, které se aktivně věnují práci s mládeží. Naši
závodníci patří dlouhodobě mezi nejlepší v Libereckém kraji a na dalších vrcholových soutěžích,
jako jsou krajské soutěže nebo Mistrovství republiky jak v kategorii mládeže tak dospělých
v požárním sportu.
Sestry a bratři,
rád bych s tohoto místa ještě jednou poděkoval Šárce Jiroušové -. národní rekord 17,17sec, další
v roce 2019 - 12,27.
Je rovněž držitelka národního halového rekordu a držitelka světového rekordu 15,48 sec.
Rozhodčí, tady byl problém, nebyli lidi. Závodníků hodně, rozhodčích málo.
Poděkování rozhodčím a SDH za pořádání soutěží.
Pohár OSH – poděkování patří organizátorům.
Čestný prapor za aktivní činnost a skvělé výsledky v posledních letech obdrželo okresní sdružení
hasičů v roce 2016.
OSH není jen kancelář, ale jsou to také odborné rady a Výkonný výbor.
Odborná rada mládeže se pravidelně scházela 4x do roka a odvedla velký kus práce. Každý rok bylo
organizováno školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládežnických soutěží. Během tohoto
volebního období odešla na mateřskou dovolenou ses. Hana Soukupová ( Jónová ), která se
rozhodčím věnovala patnáct let. Děkujeme za dlouholetou spolupráci. Její práci převzala ses.
Kateřina Malá.
Odborná rada velitelů se scházela pravidelně a řešila úkoly ohledně soutěží a pro rozhodčí
organizovala pravidelné školení. Ze zdravotních důvodů br. Mašek již nepokračoval v dalším
volebním období ve funkci vedoucího rady, ale pouze jako člen. Také jemu patří poděkování za
skvělou a dlouholetou spolupráci.
Odborná rada prevence se dlouhodobě potýkala s nízkým počtem členů. Jedním z jejich úkolů bylo
hodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Průměrně se přihlásí kolem 200 dětí a to
nejen ze sborů, ale také ze základních škol a z mateřských škol v našem okrese.
Velice důležitou radou je rada kontrolní a revizní, která dohlížela nad hospodařením kanceláře.
Sbory byly každoročně informovány o výsledku hospodaření a o novém rozpočtu pro nadcházející
rok na Shromáždění představitelů sborů a to vždy v lednu.
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Každý měsíc byly pravidelně kontrolovány všechny doklady a peněžní deníky. Vedoucímu rady br.
Miloslavu Miksánkovi děkujeme za vynikající dlouhodobou spolupráci.
VV se scházel pravidelně 4x do roka a řešil především události, které aktuálně neslo dané období.
Jedním z úkolů členů VV bylo přenést důležité informace do svých okrsků a následně do sborů.
Každoročně se scházeli zasloužilí funkcionáři a zasloužilí hasiči s VV. Bylo to milé setkání, které
doprovází zajímavý program, hudba a hosté. Vedoucím aktivu ZH jak na okrese tak při KSH
Libereckého kraje byl br. Pavel Vejnar.
OSH pravidelně pořádá soutěže. Za posledních pět let jsme jednou pořádali Festival přípravek, bylo
to v roce 2017 v Košťálově. Ukázky na hasičské téma předváděli předškolní děti se svými
vedoucími.
Pro lepší úroveň soutěží byl schválen návrh na pořízení nových překážek. Poděkování patří
Libereckému kraji za dotaci na pořízení motorové stříkačky.
Poděkování a uznání zaslouží všichni, kteří se podíleli na těchto soutěžích – odborným radám,
rozhodčím, vedoucím, trenérům, rodičům, všem závodníkům a pořádajícím sborům.
Během tohoto volebního období jsme navázali spolupráci se Střední školou v Semilech, kde je
zařazen nový studijní obor Požární ochrana.

2020 - 2025
Do funkce starosty Okresního sdružení hasičů Semily kandidovali br. Černý Arnošt a ses.
Slavíková Kateřina. V tajném hlasování byla starostkou OSH zvolena ses. Kateřina Slavíková s 66
platnými hlasy. Druhý kandidát br. Arnošt Černý získal 37 hlasů.
Do funkce náměstků starosty Okresního sdružení hasičů Semily byli zvoleni:
Bachtík Jaroslav, Miksánek Miloslav, Doškař Miroslav, Vaníček Aleš.
Členové Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů
Semily byli zvoleni
Čermák Karel, Doškař Miroslav, Drešer Zdeněk, Holubec
Miloš, Hrůša Zbyněk, Hýbl Petr, Jiřička Ladislav, Novotný
Martin, Otmar Zdeněk, Vondro Václav, Vytina Radek
Matura Jiří .
Do funkce předsedy Okresní kontrolní a revizní rady
Okresního sdružení hasičů Semily byl zvolen: Mlejnek
Milan.
Členové Okresní kontrolní a revizní rady Okresního
sdružení hasičů Semily byli navrhováni:
Krejčí Karel, Mlejnek Milan, Pochop Jaroslav, Soukup
Martin, Šedivý Josef, Šulc Přemysl Vejnarová Alžběta,
Vrána František.
Kateřina Slavíková
Starostka OSH Semily na r. 2020 - 2025
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HZS Libereckého kraje, Územní odbor Semily
K 1. 1. 2001, v rámci vzniku Hasičských záchranných sborů krajů, byl územní odbor Semily (do
té doby HZS okresu Semily) začleněn pod Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.
Ředitelem UO Semily je v této době Zdeněk Hlava. V roce 2004 dochází ke změně na postu
krajského ředitele HZS LK, kterým se stává dosavadní příslušník ÚO Semily Ing. Josef Zajíček, a
na místo ředitele ÚO Semily je ustanoven Ing. Jaroslav Vízner.
K 1. 7. 2008 Ing. Jaroslav Vízner uspěl ve výběrovém řízení na pozici náměstka krajského ředitele
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost HZS LK a na jeho místo ředitele ÚO Semily nastupuje
dosavadní velitel stanice Semily Ing. Jiří Kovalský, Ph.D.

Stanice Semily
V průběhu let se s rozšiřujícím se okruhem činností, se kterými se profesionální hasiči u
mimořádných událostí potkávají, docházelo k postupnému navyšování početních stavů hasičů na
směnách i speciální mobilní požární
techniky. Z toho začaly být původní
prostory nevyhovující a stanice byla
postupně rozšiřována. Jednu z největších
změn, kterou stanice v moderní historii
zažila, bylo zrušení stávajícího Operačního a
informačního
střediska,
který
bylo
nahrazeno
Krajským
operačním
a
informačním střediskem v Liberci. Tato
změna proběhla v listopadu 2014. Zrušením
OPIS na stanici Semily a následnou
přístavbou vznikly prostory, ze kterých
vzniklo zázemí pro fyzickou přípravu
příslušníků, kanceláře velitelů družstev a
špinavá šatna.
Dnešní budova je převážně dvoupodlažní, administrativní část je třípodlažní a s přilehlou věží. V
přízemí se nachází 10 garážových stání se zrenovovanou dílnou speciálních služeb a sklady. V patře
je zázemí pro sloužící hasiče. Spolu s
výjezdovou jednotkou sídlí v prostorách
stanice také část ředitelství územního
odboru Semily a pracoviště IZS a služeb.
Nárůst početního stavu, který v roce
2019 vzrostl na vyhláškou stanovený
počet 13 příslušníků jedné směny, a
rozšiřující se spektrum činností vyvolalo
další zvýšenou potřebu zázemí pro
organizační činnost jednotky. V současné
době se projektuje poslední možná
přístavba, která by měla poskytnout
dostatečnou plochu pro dílnu chemickotechnické služby, sklady a rovněž
příslušníky pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení, dislokované na semilském zámku v budově ÚZSVM. Stanice se
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nachází v povodňovém pásmu Q20, nově s vymezenou aktivní povodňovou zónou a do budoucna
zůstává otázka, zda areál stanice přesunout do jiného vhodnějšího místa.
Stanice Semily v číslech:
Typ a
Početní stav
předurčení (1.9.2020)
skutečnplánovaný %
ý
C1-C-S
39
39
100

Zásahový obvod stanice Semily
obcí obyvatel plocha
24

33408

240,7
km2

JPO II JPO III JPO IV JPO V
2

7

0

14

Velitelé stanice
Od

Do

Jan Doležal

1990

2004

Ing. Jiří Kovalský, Ph.D.

2004

2008

Bc. Pavel Štěpánek

2008

2010

Bc. Petr Farský

2010

2015

Ing. Jan Hrdlička

2016

2019

Ing. et Ing. Adam Vondra

2020

dosud

Stanice Semily svým typem (typ C1) a předurčeností (střední jednotka pro zásah na nebezpečné
látky) zabezpečuje speciální techniku nejen pro svůj hasební obvod, ale i pro celý územní odbor
Semily s přesahem na Železnobrodsko (okres Jablonec nad Nisou). Za tímto účelem jsou na stanici
dislokovány vyprošťovací automobil s navijákem o tažné síle 10 tun a nosností výložníku 14 tun,
technický automobil určený pro likvidaci havárií nebezpečných látek. Na stanici je vyčleněna
lezecká skupina, která zasahuje u speciálních záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou,
velitel čety, který se podílí na velení u rozsáhlých zásahů a mimořádných událostí nebo speciální
technické vybavení pro stabilizaci a pažení v závalech a staticky narušených objektech. Při zásazích
na vodní hladině je jednotka vybavena lodním přívěsem s nafukovacím člunem s lodním motorem.
Stanice disponuje řezacím a hasicím zařízením CCS Cobra, které dokáže generovat vodní paprsek
schopný řezat všechny stavební konstrukce až do hloubky 80 cm a objemově hasit v objektech bez
nutnosti vstupu hasičů do požárem zasažených prostor do hloubky 80 cm a objemově hasit
v objektech bez nutnosti vstupu hasičů do požárem zasažených prostor.
Současná technika stanice:
1. CAS 20/4000/240-S2T (Tatra T-815-2)
2. CAS 20/4000/240-S2T (SCANIA)
3. CAS 30/9000/540-S3VH (Tatra T-815-7)
4. AZ 30-M1Z (MERCEDES-BENZ Atego 1422)
5. VYA 14-S3 (Tatra T-815)
6. TA-L1R (IVECO Daily)
7. VEA-L2Z VČ (Škoda Yeti)
8. Technický přívěs pro stabilizaci a pažení v závalech a staticky narušených objektech
Paratech
9. Lodní přívěs se člunem a nornými stěnami
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Stanice Turnov
Stanice byla vystavěna v záplavovém území, což se nejvíce projevilo v roce 2002, kdy se při
povodni hladina vody
zastavila
těsně
před
vniknutím do objektu a
stanice nemohla po dobu
záplav plnit svoji funkci.
Mezi lety 2000 – 2010 se
postupně
uskutečnila
částečná
rekonstrukce
objektu,
kdy
byla
opravena střecha, byla
vyměněna vrata a okna,
byl
zmodernizován
systém vytápění.
V roce 2014 se začalo poprvé uvažovat o výstavbě zcela nové stanice v místě, které by nebylo
ohroženo povodněmi. Tato myšlenka se postupně rozvíjela, až vznikl záměr vybudovat
Integrovaného výjezdové centrum společně se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého
kraje a Policií České Republiky. Za tímto účelem byl zakoupen pozemek v těsné blízkosti
průmyslové zóny Vesecko na okraji Turnova a v současnosti se projektuje zcela nový areál v této
lokalitě.
Na stanici sloužilo dlouhodobě 15 příslušníků a od roku 2002 je to 21 hasičů a velitel stanice.
V zásahové činnosti převládají události typu technická pomoc. Významnou roli hrají též dopravní
nehody. Specifické jsou požáry v přírodním prostředí v členitém terénu Českého Ráje a záchrany
osob z obtížně přístupných oblastí pískovcových skal. Jeden z příslušníků stanice je rovněž členem
Kynologické záchranné skupiny HZS Libereckého kraje, jejíž technika je dislokována právě na
zdejší stanici.
Typ a
Početní stav
předurčení (1.6.2021)
skutečnplánovaný %
ý
P1-A-Z
21
21
100

Zásahový obvod stanice Turnov
obcí obyvatel plocha
43

48608

371 km2

JPO II JPO III JPO IV JPO V
1

9

0

29

Stanice Turnov svým typem a předurčeností (typ P1-A) (předurčenost pro dopravní nehody na
dálnicích a rychlostních komunikacích) zabezpečuje rozšířený hasební obvod s přesahem do okresů
Jablonec nad Nisou a Liberec. Za tímto účelem je na stanici dislokován rychlý záchranný
automobil. Na stanici je současně sídlo kynologické záchranné skupiny HZS Libereckého kraje.

Velitelé stanice
Od

Do

Oldřich Staněk

1973

1983

Otakar Kozák

1983

1990

Václav Jágr

1990

2011

Ing. Jakub Otmar

2011

dosud
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Současná technika stanice:
1.
CAS 20/4000/240-S2T (Scania)
2.
CAS 30/9000/540-S3VH (Tatra 815-7)
3.
RZA-L2Z (VW Transporter)
4.
AZ 30-M1Z (Camiva)
5.
CAS 20/4000/400-S2T (MAN)
6.
NA-L1 (Nissan)
7.
VEA-L2Z (Škoda Yeti)
8.
OA-L1 kynologové (Renault Master)

Stanice Jilemnice
Prostory stanice jsou užívány společně s JSDHO Jilemnice. Zvyšujícím se nárokům na technické
vybavení,
výcviky
a
potřebě kvalitního zázemí
obou jednotek již objekt v
majetku města Jilemnice
zásadně
nevyhovuje.
V současné době probíhají
jednání s cílem získat
vhodný pozemek pro
výstavbu nové stanice v
Hrabačově,
aby
bylo
možné čelit trvale se
zvyšujícímu počtu zásahů
a
rozvíjet
taktické
schopnosti
jednotky.
S umístěním nové stanice
lze předpokládat lepší
nástup na páteřní státní
komunikaci a příznivější dojezdové časy zejména do okrajových horských oblastí hasebního
obvodu. Chod stanice dlouhodobě zabezpečuje 15 příslušníků ve třech směnách a velitel stanice.
Typ a
Početní stav
předurčení (1.9.2020)
skutečnplánovaný %
ý
P1-C-Z
15
15
100

Zásahový obvod stanice Semily
obcí obyvatel plocha
26

26779

350 km2

JPO II JPO III JPO V JPO VI
2

6

18

1

Stanice Jilemnice zabezpečuje na okres Semily územně nejrozsáhlejší hasební obvod, převážně
v horském a hůře dostupném území. Za tímto účelem je na stanici dislokován užitkový automobil
s vysokou prostupností. V posledních letech je jednotka často vyžadována v rámci mezikrajské
pomoci na území sousedního Královéhradeckého kraje.
Současná technika stanice:
 CAS 20/3500/210-S2T (Scania, CCS Cobra)


CAS 15/2200/135-M2T (MAN)



AZ 30-L1Z (Mercedes-Benz)



UA-L1Z (Volkswagen Amarok)
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Pracoviště IZS a služeb
V r. 2005 na ÚO Semily vzniklo oddělení IZS a služeb, které pak bylo po další změně organizační
struktury HZS ČR přejmenováno na pracoviště IZS a služeb. Pracoviště se od počátku zabývá
spoluprací složek v rámci IZS, podporou jednotek HZS LK v rámci tzv. služeb a dále metodickým
vedením, výcvikem a vzděláváním dobrovolných jednotek PO zřizovaných ve správním obvodu.
Dále pak též řeší problematiku plošného pokrytí jednotek PO a poplachových plánů.
Prvním vedoucím pracoviště byl pan Jan Doležal, kterého roku 2007 vystřídal Ing. Pavel Viták.
Pracoviště služeb zahrnuje službu strojní, chemicko-technickou, informační a spojovou. Výkon
pracoviště je zajištěn v rámci denní služby.
Přehled JSDHO ÚO Semily dle kategorií
SEMILSKO
JPO II/1
JPO II/1+JPO III/1
JPO III/1
JPO V
JPO VI
NEZAŘAZENÉ
CELKEM

1
5
16

TURNOVSKO
1
4
14

JILEMNICKO
1
1
6
15
1

1

CELKEM
2
2
15
45
1
1
66

Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
S nově vznikající organizační strukturou od 1. 1. 2001 byla k úkolům HZS ČR připojena
problematika krizového řízení, havarijního plánování a ochrany obyvatelstva, kterou do té doby
zajišťovaly referáty obrany krajských úřadů a oblastní vojenská velitelství. Prostory stanice Semily
nebyly schopny pojmout potřebný počet pracovníků, a tak došlo k přesunu oddělení prevence a
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového plánování do budovy v tu dobu již zanikajícího
Okresního úřadu Semily v semilském zámku.
Vedoucím oddělení prevence byl Petr Kousal a vedoucím oddělení ochrany obyvatel Vladimír
Malý, který byl společně s dalšími třemi zaměstnanci převeden z Okresního úřadu Semily k HZS
LK – UO Semily.
V roce 2003 se vedoucím oddělení ochrany obyvatelstva a krizového plánování stává Ing. Jaroslav
Vízner a jeho zástupcem byl ustanoven Bc. Václav Kopal.
V roce 2012 došlo v rámci úsporných opatření ke sloučení oddělení prevence a oddělení ochrany
obyvatelstva a krizového plánování do jednoho pracoviště. Vedoucím nově vzniklého pracoviště
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení se stává Bc. Petr Kousal a jeho zástupcem Ing.
Václav Kopal. V roce 2020, po odchodu Ing. Václava Kopala do důchodu, nastoupila na jeho místo
Mgr. Karolína Bušková.
Cílem jednotlivých oblastí činností výkonu státního požárního dozoru je zajištění odpovídající míry
požární bezpečnosti občanů. Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastní činností liší.
Např. při posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad správným vyprojektováním
stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria na požární bezpečnost. U kontrolní činnosti se jedná o
průběžný dohled státu nad dodržováním povinností např. při provozování činností v již postavených
stavbách. Zjišťováním příčin vzniku požáru se zjišťuje nejen příčina požáru ale také kdo je
odpovědný za vzniklý požár, tzn. za vzniklou škodu.
Úsek ochrany obyvatelstva a krizového řízení odpovídá za řešení problematiky zejména na úseku
varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzového přežití. Dále zabezpečuje zpracování
krizového plánu kraje a HZS kraje, havarijních plánů kraje, vede přehled možných zdrojů rizik,
seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a podílí se na plnění
úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
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Významné mimořádné události v letech 2000 - 2020
 17. 1. 2007 únik čpavku v pivovaru Hrubý Rohozec
 22. 4. 2007 požár zámku v Jesenném
 11. 5. 2008 požár velkokapacitní skládky komunálního odpadu v Košťálově
 13. 6. 2009 požár rekreačního objektu v Rovensku pod Troskami
 3. 12. 2015 výbuch s následným požárem ve firmě AGBA, v.o.s. Turnov
 27. 1. 2017 požár apartmánového domu, Vyskeř
 17. 9. 2017 požár areálu na zpracování odpadů, Lomnice n. Pop.
 28. 10. 2020 požár výrobního závodu Hilding Anders Česká republika, a.s., Roztoky u
Jilemnice
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SDH Bělá u Libštátu
Dne 28.12.2006 na VVH došlo k výměně na postu starosty odstupujícího bratra Jaroslava Krause,
nahradil Zdeněk Brož. A za velitele Zd. Brože nastoupil Jiří Broul ml.
18.5.2013 jsme oslavili 120. výročí založení sboru. Konala se
okrsková soutěž a různý doprovodný program, jako mažoretky,
ukázky historické a současné hasičské techniky. Samozřejmě
nemohla chybět ani večerní pobava s kapelami Člověče nezlob
se a Tampel band.
V roce 2017 nás navždy opustili bývalý velitel, revizor účtu,
zasloužilý hasič Vladimír Svoboda a bývalý starosta Jaroslav
Kraus.
V roce 2020 jsme zakoupili nový soutěžní stroj od firmy
Nevřela.
Vladimír Svoboda

VÝZNAMNÁ OSOBNOST SDH A OBCE
BĚLÁ U LIBŠTÁTU
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Vladimír Svoboda
* 30. března 1934
† 4. května 2017 - 83 let

První oddávající starosta v Bělé

19

Mirkova milovaná Bělá

Dne 3.prosince 2004
byly obci Bělá z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny uděleny znak a vlajka obce.

Starosta Vladimír Svoboda a místopředseda Ing. Jaroslav Podzimek v Parlamentu České republiky při přebírání
znaku a vlajky obce Bělá.
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25.4.2014
Mirek slaví 80 narozeniny na obecním úřadě a s ním všichni
lidé z obce, kteří s ním slavit chtěli.

26. dubna - Mirek slaví s Jívanem

Vladimír Svoboda a Zdeněk Fajfr prezident Jívanu
21

22

23

24

31.10.2014

Pocta hejtmana Libereckého kraje
Za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu
Pan Vladimír Svoboda je asi jediným člověkem v našem kraji, jenž tolik let svého života věnoval
aktivní činnosti (60 let) obci Bělá, ležící na samém jihu Libereckého kraje. Již v roce 1954 se stal
členem kulturní komise obce, v roce 1957 pak účetním a od roku 1964 aktivně pracoval jako tajemník
obce. V roce 1992 byl zvolen starostou, a protože s převahou nedávné volby do obecních
zastupitelstev vyhrál jak počtem hlasů, tak i se svojí kandidátkou, bude ve starostování pokračovat i v
dalším volebním období. Za svou práci pro obec nikdy nepobíral klasický plat.
V obci se mj. podařilo počátkem 70. let vybudovat vlastní
vodovod, v 80. letech zrekonstruovat celý obecní úřad
včetně požární zbrojnice, dále vybudovat nový kvalitní zdroj
vody či zavést kabelovou televizi, přestavět starou školu na
sedm bytových jednotek, zrekonstruovat celý sportovní
areál včetně nového dětského hřiště, většina obecních cest
je vyasfaltovaných. Pravidelně navštěvuje a přeje
obyvatelům k jejich životním výročím, vítá nové občánky či
zařizuje sezení s pobavením pro důchodce a mnoho dalších
akcí či tematických zájezdů. Obec je členem Mikroregionu
Pojizeří, Euroregionu Nisa a místní akční skupiny Brána do
Českého ráje.
Obětovat se pro jednu věc je pro něj typické. Kromě
dlouholeté práce pro obec působil již od svých
„učňovských" let, tj. více jak 51 let v tehdy národním
podniku Kolora - z toho 30 let na pozici ekonoma a
posledních pět let před důchodem byl jeho ředitelem.
Vladimír Svoboda je také nositelem nejvyššího
vyznamenání mezi dobrovolnými hasiči - Řádu sv. Floriána.
Letos se dožil v plné svěžesti věku 80 let a je nesporné, že si
tohoto ocenění pan Vladimír Svoboda za svojí dlouholetou
činnost zaslouží. Jeho elán, pracovitost i obětavost by mu
mohl mnohý jen závidět.

Jan Farský, Vladimír Svoboda a Martin Půta
starosta Semil

starosta Bělé

hejtman Libereckého kraje
25

30.6.2015
Posezení po prvním veřejném zasedání v nově zrekonstruované budově obecního úřadu – je tak
šťastný v nové kanceláři.
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13.11.2015 proběhla veřejná kolaudace obecního úřadu
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31.5.2008 – 115 let SDH Bělá
Medaile Za mimořádné zásluhy

2012
Na letošním setkání zasloužilých členů a funkcionářů SDH byl vyznamenán náš
dlouholetý člen a bývalý velitel bratr Vladimír Svoboda Řádem svatého Floriána –
GRATULUJEME.
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18.5.2013 - 120 let SDH Bělá
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5.11.2015 - Přibyslav

Vladimír Svoboda Zasloužilým hasičem
V Centru hasičského hnutí SH ČMS v Přibyslavi byly uděleny tituly Zasloužilý hasič. Z okresu Semily jej
převzal Vladimír Svoboda z Bělé.
Titul přijal z rukou starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera a dalších vysokých představitelů sdružení
společně se čtyřiceti hasiči z celé republiky. Vladimír Svoboda je zřejmě jediným člověkem v kraji,
který věnoval více jak šedesát let aktivní
činnosti obci Bělá. Od roku 1964 byl
tajemníkem obce, v roce 1992 byl zvolen
starostou, tuto funkci vykonává dodnes.
Téměř šedesát let je aktivním hasičem.
Začínal jako vedoucí mládeže, stal se
také velitelem požární jednotky. Měl
výrazný podíl na stavbě hasičské
zbrojnice. Vždy odváděl kvalitní práci,
přestože pracoval v textilním průmyslu,
kromě jiného v pozici ekonoma nebo
ředitele závodu Kolora.
Obětovat se je pro něj typické, nikdy se
nevyhýbal žádné práci. Prosazoval a
podporoval zájmy hasičů, dokázal
stmelit jejich kolektiv stejně, jako lidi v
obci.
;„Při udělování titulu Zasloužilý hasič se
mě promítl ve vzpomínkách celý
hasičský život. Nebránil jsem se dojetí,
jsou to neopakovatelně krásné pocity.
Ocenění si velice vážím,“ uvedl. Vladimír
Svoboda je člověkem, kterému by jeho
elán, pracovitost , obětavost a vstřícnost
mohl mnohý závidět. Je člověkem, který
má rád lidi a otevírá pro ně dokořán své
srdce.
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Do Přibyslavy bratra Vladimíra Svobodu doprovázel Pavel Vejnar z Košťálova a Zdeněk Brož z Bělé.
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14.10.2016
1. Krajské setkání se Zasloužilými hasiči a funkcionáři – Turnov – Daliměřice

Miloslav Miksánek a Vladimír Svoboda
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Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána a tento den je
oslavována jeho památka. Je patronem proti požárům a vodě. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno
rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlostech nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství" je však
třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v
rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jsou výsledkem
pozdních legend.
Na svátek svatého Floriána patrona hasičů zemřel i náš bratr Vladimír. V obci byl jediný kdo s hrdostí
mohl nosit jeho vyznamenání. ( medaile a řád)
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Pátek 12. května 2017
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Některá z udělených ocenění

Za příkladnou práci

Vzorný požárník

Medaile Za věrnost

Medaile Za příkladnou práci

Medaile sv. Floriana

Titul Zasloužilý hasič
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Medaile Za zásluhy

Řád sv. Floriana

Drazí pozůstalí, vážení smuteční hosté,
dnes se naposledy loučíme s panem Vladimírem Svobodou, naším dlouholetým starostou,
kamarádem, člověkem, který naší obci věnoval a obětoval ohromný kus svého života, člověkem, který
měl nekonečný životní elán, energii i životní optimismus a nezkazil žádnou zábavu.
Narodil se 30. března roku 1934 a měl ještě tři sestry, které již nežijí. Jeho žena Marie zemřela před
5ti lety a vychovali spolu 2 děti, dceru Vlaďku a syna Romana, pro které byl skvělý táta, rádce i
kamarád. I vnoučata – Romík, Pavlík, Ajka a Verča u něho trávili hodně času, byl pro ně prostě
nejlepší dědou na světě. S láskou na něj vzpomíná i 7 pravnoučat, kterým rád vyprávěl a zpíval si
s nimi. Všichni se doma scházeli, měl rád plný dům a rodinu pohromadě u společného stolu.
Kromě své rodiny nadevše miloval vesničku Bělou, které byl ochoten věnovat maximum svého času.
Neznal úřední hodiny, když někdo něco potřeboval, mohl přijít třeba v sobotu či neděli. Měl rád lidi,
pro každého měl své srdce i dveře otevřené. Práce byla doslova jeho život. Ve svém volném čase byl
nejraději na zahrádce, od jara do podzimu pěstoval ovoce a zeleninu, zavařoval marmelády pro celou
rodinu a do posledního dne se postaral o králíky, slepice, kočku i psa.
Za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu převzal v roce 2014 z rukou Martina Půty,
hejtmana našeho kraje ,, Poctu hejtmana Libereckého kraje“. Když jsem skládal k žádosti i jeho
,,medailonek“, použil jsem mimo jiné i tyto věty, „cituji:
,,Pan Vladimír Svoboda je asi jediným člověkem v našem kraji, jenž 60 let svého života věnoval práci a
aktivní činnosti obci Bělá,ležící na samém jihu libereckého kraje. Již v roce 1954 se stal členem
kulturní komise, v roce 1957 účetním a od roku 1964 byl tajemník obce. V roce 1992 byl v Bělé zvolen
starostou, a protože vyhrál s převahou jak počtem hlasů, tak i svojí kandidátkou nedávné volby do
obecního zastupitelstva, bude ve ,,starostování“ pokračovat i v dalším volebním období. Nechce se
tomu ani věřit, ale letos se dožil v plné svěžesti věku 80 let. Jeho ,,elán“ a pracovitost by mu mohl
mnohý jen závidět. Za svou práci pro obec nikdy nepobíral plat jako uvolněný zastupitel.
Kromě práce pro obec, pracoval již od svých ,,učňovských“ let, tj. více jak 50 let v tehdejším
národním podniku Kolora Semily, z toho 30 let na pozici ekonoma a posledních pět let před
důchodem jako ředitel. Zajímavé na tom je, že my mu říkáme Mirku a oni Vladimíre, takže při nějaké
diskusi chvíli trvalo, než pochopili, že jde o stejného člověka.
V obci Bělá se pod jeho vedením mj. podařilo od počátku 70 let vybudovat vlastní vodovod, přistavět
bytové jednotky na hostinci a sále domu čp. 1, a dát i novou střechu a fasádu, zrekonstruovat celý
obecní úřad včetně požární zbrojnice, vybudovat nový kvalitní zdroj vody či kabelovou televizi,
přestavět nevyužitounstarou obecní školu na 7 bytových jednotek, či zrekonstruovat celý sportovní
areál včetně nového dětského hřiště a mnoho dalšího. Na všech akcích strávil pan Vladimír Svoboda
mnoho času, hodně pak i sám fyzicky odpracoval. Většina obecních cest je asfaltových, pravidelně se
navštěvují lidé s životním výročím, organizuje vítání nových občánků, či posezení pro důchodce
s pobavou a mnoho dalších akcí a zájezdů. Byl také prvním oddávajícím starostou v naší obci. Bělá je i
členem ,,Mikroregionu Pojizeří“, Euroregionu Nisa a MAS ,,Brána do Českého ráje“.
Je nesporné, že si toto ocenění pan Vladimír Svoboda za svojí dlouholetou činnost zaslouží. ,,Konec
citátu“.
Cenu tehdy dostal a byl tomu moc rád. Od té doby se ale něco změnilo a myslím, že je čas se o tom
zmínit. Neboť přestože starosta pro obec dýchal a žil, tak starostování loni na podzim pod nátlakem
ukončil. Důvody zde nebudu příliš rozebírat, ani nevybíravé chování některých zastupitelů k němu,
ale vím, že mnohé z kritik nebyly pravdivé. To pokrytectví a faleš neměl rád. Myslím, že to bral po
těch letech práce jako křivdu. Měl i slzy v očích a bylo vidět, že ho to mrzí. Nedával to na sobě však
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příliš znát a neměl už ani sílu s tím bojovat. Přesto však na lidi, kteří ho takto odsunuli, ani na práci
v obci nezanevřel a chtěl dál pomáhat. Určitě se tyto problémy daly při dobré vůli řešit slušněji, lépe a
jinak. Říká se, že kde je vůle, tam je i cesta. Protože jestli mu to už jeho život nezkrátilo, tak jeho závěr
zcela jistě pokazilo. Nemusel ten stín tady dnes být.
Já chápu, že je to pro starší lidi někdy těžké si přiznat, že už bychom mohli mít svůj zenit za sebou a
že je na čase předat žezlo mladším. Leckdo si ani důchod bez práce neumí představit a náš starosta
byl toho zářným příkladem. Na druhé straně, by ale i ta mladší generace měla umět potlačit své
touhy, ambice a mít více trpělivosti, soudnosti, respektu a úcty ke staršímu člověku. Každý bude
jednou starý. Kdo si váží člověka a práce toho druhého, dokáže pochopit a pomoci řešit chyby,
kterých se dopouští. Chybovat může každý z nás. Život není jednoduchý a snadný, ale pokud budeme
příliš nadřazovat sílu peněz a touhu po vlastním růstu nad dobré mezilidské vztahy, asi nebudeme
nikdy zcela šťastni. Je takové přísloví: ,,Pokud nenajdeme klid a mír ve svém vlastním srdci,
nenajdeme je už nikde na světě“.
Věřím tomu, že pan Vladimír Svoboda klid a mír ve svém srdci našel. A díky tomu i měl svůj život tak
přínosný, naplněný, šťastný a dlouhý. Zemřel nečekaně, uprostřed práce, ve čtvrtek 4. května 2017.
Byli jsme spolu i přes věkový rozdíl více jak 20-ti let dobří přátelé, kteří se za zády jen tak
nepomlouvají. Byl stálý optimista, a když si zas jednou postěžoval, tak jsem slíbil, že mu pomůžu. A
protože jsem to už za jeho života nestihl, tak to teď s Vaším svolením napravuju. Vím, že jestli se na
nás dívá, tak je tomu rád.
Jménem svým, obce a všech našich občanů tak tímto upřímně děkuji zde zesnulému Vladimíru
Svobodovi za všechnu práci, snahu a píli, kterou pro nás všechny a naší obec vykonal, za jeho
srdečnost, přívětivost a ochotu kdykoliv pomoci a dobrou společnost, kterou nikdy nepokazil. Byl
prostě ,,ikonou“ a osobností naší obce, která tady v minulosti nebyla, a myslím, že již ani nebude.
Čest jeho památce

Jaroslav Podzimek
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Facebook: – některé ze zpráv
5. května 2017
Chci Vám jen říct smutnou zprávu, že nám v Bělé zemřel dlouhodobý starosta Vladimír Svoboda,
velký kus svého života -60 let dělal pro obec, dostal i ocenění od hejtmana Martina Půty, bylo mu 83
let- čest jeho památce.
Jaroslav Podzimek
Skvělý člověk, to je mi moc líto.

Lenka Mlejnková

Járo, to je mi moc líto. Byl to fajn chlap s neuvěřitelnou energií. Jsem ráda, že jsem ho díky tobě
mohla poznat.
Katka Nečásková
To jo Kačko, díky, ten pro Bělou dýchal i žil, ještě v sobotu jsem si s ním dal na fotbale becherovku.
.
Jaroslav Podzimek
Vzdálený příbuzný, pro Bělou udělal opravdu hodně a do posledních chvil byl velice aktivním, to
nejen jako komunální politik, je ho opravdu velká škoda……..
Jan Skalský
Napsal jsi to pěkně Jardo. Upřímnou soustrast rodině.

Milan Poličanský

Škoda správný člověk.

Laděna Fejfarová

Byl to velice vzácný, upřímný člověk. Upřímnou soustrast rodině.

František Jína

Vážený pane Podzimku, všichni co jsme měli tu čest ho poznat víme, že obec Bělá byla jeho dítětem a
dál část sama sebe. Všem nám bude moc chybět. Byl to úžasný člověk.
Kateřina Lupačová
V našich srdcích budeš navždy dědečku……………

Andrea Macháčková - vnučka

Byl to nejlepší děda na světě…………………..

Veronika Weiszlemleinová

Bělá byla dědečka dítě pro které žil i zemřel. Připíjíme na tebe. Dali jste nám s babičkou krásné
dětství…… díky.
Roman Svoboda - syn
V bratru Svobodovi odešel také člen Sboru dobrovolných hasičů, nositel titulu ZASLOUŽILÝ HASIČ.
Čest jeho památce!
Milan Mlejnek
Budu na tebe Láďo vzpomínat, na veselého a aktivního člověka, a to jsem tě poznal až ve věku kmeta.
Třeba vzpomenu na naše občasné cesty na školení do Prahy, kdy jsi věděl, kam přijít, kudy to je
nejkratší, kde je dobré sedět a kdy už bude konec, abychom stihli oběd bez fronty. A obdivoval jsem
tvoji vitalitu a dlouholetou práci pro Bělou. Čest tvé památce.
Milan Havlík
Je mi to líto, vždy po smrti manželky chodil s holí, ale byl vždy s úsměvem na tváři a milý. Doufám, že
mu je již lépe.
Olga Drbohlav
Je mi to líto. Měl jsem ho moc rád. Byl dobrým člověkem.
To je smutné, měli jsme ho rádi v práci.

Jan Farský-starosta Semil
Zdena Lánská

To je opravdu smutná zpráva, byl to člověk se zlatým srdcem a zanechal za sebou v Bělé skvělé dílo,
na které lidé jen tak nezapomenou!!! Anebo by NEMĚLI zapomenout! Popřej za nás, Járo, upřímnou
soustrast celé jeho rodině.
Olga Schmalzried – Kanada
Byl to velmi dobrý kamarád, vždy skvělý člověk. Čest Tvé památce. Budu na Tebe vzpomínat. Byl jsi
skvělý.
Vladimír Havlina
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Byl to prima člověk a fér chlap, rád na něho budu vzpomínat.

Vladimír Kužel

Zasloužilý hasič bratr Vladimír Svoboda se zúčastnil celokrajského setkání Zasloužilých hasičů
Libereckého kraje v Turnově – Daliměřicích 14. října 2016. Čest jeho památce.
Milan Mlejnek

V posledních dnech dávám na zeď příspěvky o úmrtí, většina z vás neví, o koho se jedná a možná ani
nečte. Ráda bych sem napsala pár řádků. Když jsem před 3 lety přišla do Bělé jako matka 2 malých
dětí, přivítal mě s otevřenou náručí a ani si už nevybavím, jak rychle se mi stal dědou, kterého jsem
ztratila, holčičkám pradědou, u kterého jsme měli vždy dveře otevřené. Když jsme začali postupně
předělávat baráček, s každou půl hodiny přeměřovanou cihlou jsme se smáli, že děda by to měl už
dávno celé postavené, že se s tím moc mažeme. Každá jeho návštěva, jen co se postavil mezi dveře,
nás postavila do latě, ale přesto vyvolala srdečný úsměv na rtech. Při každém z jeho návratů z jeho
mnoha ceremoniálů jsme cítili neskutečnou hrdost. Já cítím nevyslovitelnou hrdost, že jsem měla tu
čest ho poznat, být součástí jeho velké úžasné rodiny. Dokázal naslouchat, poradit. Jeho životem byla
obec. Ať za ním přijel kdokoliv, ve kterou denní i večerní hodinu, vstal od oběda nebo jeho
milovaného sportu a věnoval se mu. Nevím co víc psát, je toho tolik, co vše dělal pro svou rodinu,
přátele a obec. Asi už jen že jeho hlas z veřejného hlášení mi bude znít v uších ještě hodně dlouho. A
jak vždy říkal, PŘIJĎTE VČAS A V HOJNÉM POČTU! Ano pane starosto, dědo. Přijdeme a doprovodíme
Vás na Váš poslední zápas a každá slza za Vás uroněná byla, je a bude od srdce. Děkuji a vám co jste
dočetli do konce, video zde přiložené je jen malou ukázkou jeho obrovského srdce, charakteru, který
tu bude chybět. (video - Pocty hejtmana Libereckého kraje 2014)
Děkuji, že jsem ho mohla poznat.

Kateřina Lupačová – vnukova přítelkyně

Chtěla bych toho tolik říct, ale každý kdo ho znal, ví, jak úžasný člověk to byl! A jak moc jsme ho
milovali.
Andrea Macháčková - vnučka

V pátek jsem byl společně s mnoha lidmi z Bělé na Semilsku na posledním rozloučení s
panem Vladimírem Svobodou, dlouholetým starostou obce, dobrovolným hasičem,
podporovatelem místních fotbalistů, člověkem, který věnoval aktivní činnosti v obci Bělá
neuvěřitelných 63 let.
Jsem rád nejenom za to, že jsem mu v roce 2014 mohl předat Poctu hejtmana, ale taky za naše
poslední společné setkání v listopadu 2016, pár dní potom, co přestal starostovat a nechal to
mladším. V letošním roce oslavil Vladimír Svoboda úctyhodných 83 let.
Slíbili jsme si, že se na jaře v Bělé, kterou měl tak rád potkáme. Nestihli jsme to. Smuteční
průvod z kostelíka na jeho milované fotbalové hřiště byl poslední.
Lidé s velkým srdcem v životě chybí nejvíc. Čest jeho památce...
Martin Půta – hejtman Libereckého kraje

To je fakt, čestných a obětavých lidí s velkým srdcem je čím dál míň- díky Martine za
návštěvu a za vzpomínku.
Jaroslav Podzimek
Za celou rodinu Vám děkuji

Kateřina Lupačová
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SDH Bělá u Turnova
Mezi lety 2002 až 2004 činnost sboru pomalu opadala, což bylo zapříčiněno hlavně nedobrým
vedením sboru. Poslední uspořádanou akcí byla Maťějská pouť v roce 2003 a pak již byla činnost
omezena pouze na účasti na posledních rozloučeních a výjezdy k požárům za účasti několika
jedinců.
V roce 2005 došlo k oživení činnosti sboru, kdy pod vedením br. Mlejnka byla uspořádána valná
hromada, která se konala 18. 3. 2005. Během roku bylo jednáno o převzetí sboru od předchozího
vedení.
V roce 2006 byl zvolen nový výbor se starostou br. Mlejnkem. Došlo k revizi techniky a majetku.
Zbytek roku pak byl věnován
nutným opravám hasičské zbrojnice
a okolí, údržbě zanedbané techniky
a hasičského auta. Okrskové
soutěže v Tatobitech se zúčastnilo
družstvo žen a mužů. Byl
uspořádán dětský den a na
rozloučení s prázdninami i letní
zábava.
V roce 2007 se opět podařilo
uspořádat několik akcí pro děti a
dospělé. V areálu hasičárny se
navíc podařilo postavit nový
přístřešek pro hudbu.
V roce 2008 došlo opět na rekonstrukci části areálu hasičské zbrojnice, kdy se povedlo areál oplotit
po celé délce. V tomto roce také vznikla jednotka JPO V, která měla 9 členů a došlo k dovybavení
jednotky potřebným zásahovým materiálem. V roce 2008
jsme uspořádali ve spolupráci s naší JPO námětové
cvičení zaměřené na hledání osob ztracených v lese.
V roce 2010 odstupuje z funkce starosty br. Mlejnek a
novým starostou je zvolen br. Richter. Dochází k výměně
hasičského auta za novější.
V roce 2011 slavil sbor 115. výročí založení, což bylo
oslaveno uspořádáním divadelního představení Muziky,
muziky, od ochotníků z Přepeř. Došlo k rekonstrukci štítu
na hasičské zbrojnici a zúčastnili jsme se dálkové dopravy
vody mezi obcemi Lestkov a Tatobity.
V roce 2012 jsme se zúčastnili dálkové dopravy vody ve
Veselé, kde tamní sbor oslavil 115. výročí založení sboru.
V roce 2014 byla v Bělé uspořádána dálková doprava
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vody, za účasti 6 sborů (Bělá, Koberovy,
Klokočské Loučky, Veselá, Lestkov,
Tatobity). Trasa měla délku 1250 metrů a
převýšení 78 m. Také byl uspořádán
tajný výlet.
Mezi lety 2014 až 2019 se podařilo
uspořádat každý rok alespoň jeden tajný
výlet (jaro - podzim) a také alespoň
jedno divadelní představení. Pravidelně
jsme se účastnili hasičských soutěží
okrskových a dalších, s většími či
menšími úspěchy.
V roce 2020 jsme uspořádali 1. ročník soutěže v TFA (nejtvrdší hasič vyhrává). Soutěž se konala v
areálu hasičské zbrojnice v Bělé. Zúčastnilo se 37 závodníků z celé republiky a z našeho sboru.
Bohužel v březnu tohoto roku dorazila do ČR pandemie COVID-19, takže se kvůli nařízením vlády
nedařilo žádné další akce během roku uspořádat.
Pokud to ale situace dovolovala, probíhala kompletní rekonstrukce prodejního stánku v areálu
hasičské zbrojnice, na kterou jsme se dlouho připravovali. Byla natřena konstrukce, kompletně
vyměněna střecha a plášť stánku, nová podlaha, vnitřní vybavení. Práce se protáhly i do roku 2021,
kdy pandemie pokračovala.

Členové sboru
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SDH Benešov u Semil
V roce 2005 byl v areálu v Podolí dostavěn hudební altán, zrekonstruována střecha na venkovním
sezení. Dále byl zaveden do areálu plyn.
Bylo zhotoveno zařízení na pečení sejkor.
V hasičské zbrojnici se podařilo zavést
plynové topení. Na funkci starosty sboru
rezignoval Jaroslav Bachtík, novým
starostou byl zvolen Zdeněk Menšík.
Mladí hasiči se scházejí v počtu 10-15
dětí, účastní se hry Plamen. Proběhlo
soustředění na chatě na Dvoračkách a
výlet do Zoo v Praze.
V roce 2006 se areálem Podolí prohnala
velká voda, po které následoval úklid
v areálu. Byla dokončena příjezdová
cesta, sprchové kouty a kolaudace altánu. Tento rok hasiči poprvé otevřeli hospodu a kemp. První
velkolepý ročník pálení čarodějnic s bohatým programem odstartovali muži jako mažoretky, po
nich country tanečnice pod vedením Jarmily Kučerové. Večer zakončilo představení hasičských
mužských akvabel. Konal se zde první ročník sjezdu Volkswagenů brouků s názvem „Attack 2006“.
Na běžecké dráze byla vybudována nová základna pro požární útok. Mladí hasiči se scházeli
v počtu 10 dětí ve věku 6-14 let. Absolvovali hru Plamen, která se konala v hasičském areálu.
V rámci dětského dne proběhlo vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Naši mladí zde
předvedli požární útok. Opět se jely děti soustředit na Dvoračky.
V roce 2007 bylo prodáno vozidlo Avia, zakoupen byl Opel Movano. Podařilo se odkoupit
pozemek sousedící s areálem, který byl zkulturněn. Po loňské povodni byla vysušena dráha pro
požární sport, byl zatrubněn kanál u příjezdové cesty a zhotovena informační tabule na veřejné
tábořiště. Opět se konal VW Attack 2007. Poprvé jsme vyrazili s novým zařízením na pečení sejkor
na Semilskou pouť. Dětské družstvo se zúčastnilo dvou soutěží, hry Plamen a soutěže v požárním
útoku. Opět proběhlo soustředění na Dvoračkách.
V roce 2008 byly dokončeny úpravy
v areálu, postaveny schody na cvičiště.
Proběhl třetí ročník pálení čarodějnic
s bohatým programem, který zakončil
velkolepý ohňostroj. Poprvé jsme se
zúčastnili Železnobrodského jarmarku,
kde
jsme
opět
pekli
sejkory
s občerstvením. Výjezdová jednotka byla
vybavena novými uniformami, hadicemi,
elektrocentrálou a žebříkem. Mladí
hasiči se scházeli v počtu 7-8 dětí.
Zúčastnili se hry Plamen a 4 soutěží
v požárním útoku, kde si z Machnína
přivezli 3. místo.
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V roce 2009 se uskutečnil Sjezd rodáků a přátel Benešova. Při této příležitosti náš sbor oslavil 125
let od svého založení. K této události dostala hasičská zbrojnice a areál Podolí novou fasádu. Mladí
hasiči se opět zúčastnili požárního útoku v Machníně, kde obsadili 1. místo, na překážkové dráze 8.
místo, celkově skončili třetí. Na Frýdštejně požární útok vyhráli a na domácí půdě obsadili 6. místo.
V roce 2010 se zavedl do areálu internet a byla vyasfaltována příjezdová cesta. Se sejkorami jsme
poprvé navštívili Semilský pecen. Dětské družstvo změřilo síly na třech soutěžích. S nejlepším
výsledkem z Bozkova a to 2. místem.
V roce 2011 se z dotací z Libereckého kraje zakoupila kamera na soutěže v požárním sportu. Byla
zrekonstruována základna pro požární útok ze zámkové dlažby a položeny byly kabely pro
rozvodné domky podél Jizery. Pro velký úspěch na tradičních čarodějnicích byli naši muži pozváni
na Semilskou pouť, kde vystoupili s tanečním představením. Obec Benešov u Semil v tomto roce
oslavila 600 let od svého založení. Z dotací Libereckého kraje a z obecních prostředků výjezdové
družstvo dostalo ochranné pomůcky a prostředky určené pro zásah.
V roce 2012 byl Opel Movano přestříkán do hasičských barev. Pro soutěžní družstva mužů a žen
byla postavena nová požární stříkačka. V tomto roce opět proběhl VW Attack. Sbor uspořádal výlet
pro členy a nečleny na letiště Václava Havla s ukázkou požární techniky a letového provozu. Mladí
hasiči se zúčastnili Soptíkova poháru, kde obsadili 6. a 9. místo.
V roce 2013 byla v areálu prodloužena základna a náběh pro start běžecké dráhy pro nově
pořádanou soutěž Extraligy České republiky v požárním útoku. Byly vztyčeny dva stožáry na
vlajky. Pořádání této soutěže zabralo celý víkend. Družstva v našem areálu přenocovala a užila si
sobotní večerní program. Následující den se konala soutěž, které se účastnila družstva mužů a žen
z celé České republiky. Tento rok naše děti vyrazily na dvě soutěže v požárním útoku.
V roce 2014 se na naší výjezdové cisterně měnila převodovka a zrekonstruovaly se dílny
v hasičské zbrojnici. Výjezdová jednotka se zúčastnila lékařského školení pod vedením MUDr.
Zdeňka Kučery. Tento rok jsme oslavili 130. výročí založení sboru a konal se Sjezd rodáků a přátel
Benešova.
V roce 2015 se uskutečnil již 10. ročník pálení čarodějnic s bohatým programem a závěrečným
ohňostrojem. Do areálu byl pořízen silnější 32 ampérový jistič a zátěžové relé. Při velkých akcích
byly problémy s výpadky proudu. Prvním rokem se na konci srpna v areálu soutěžilo ve vaření
v kotlíku. Úkolem byla bramboračka, kterou vařilo pět týmů za podpory diváků.
V roce 2016 proběhl velký úklid a úprava garáže a skladových prostor v hasičské zbrojnici.
Venkovní sezení v areálu bylo nově osvětleno. Pořádali jsme už počtvrté Extraligu České republiky
v požárním útoku.
V roce 2017 bylo požádáno o dotaci na novou cisternu pro výjezdovou jednotku. Bylo zapotřebí
upravit vjezd do garáže v hasičské zbrojnici
snížením podlahy pro novou, větší cisternu.
Pro venkovní akce jsme zakoupili nové
přenosné výčepní zařízení.
V roce 2018 hasičská zbrojnice prošla
rozsáhlou rekonstrukcí. Zmodernizovala se
kuchyň, toalety v zasedací místnosti, toalety a
sprchy v přízemí. Rovněž se zrekonstruovaly
odpady a obnovila se fasáda.
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V roce 2019 jsme oslavili 135 let výročí od založení sboru spolu se Sjezdem rodáků a přátel
Benešova. Při této příležitosti výjezdová jednotka dostala novou cisternu Scania místo staré již
nevyhovující CAS 24 RTHP.
Rok 2020 z důvodu koronavirových opatření byl na události velmi chudý. Stihli jsme pouze úpravu
základny pro požární sport jejím rozšířením.
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SDH Bítouchov
SDH Bítouchov je aktivní sbor dobrovolných hasičů, který se účastní soutěží v hasičském
sportu a také pořádá a spolupořádá kulturní akce v Bítouchově.
Každý rok je sborem pořádán pro veřejnost tradiční hasičský ples v restauraci U Kynčlů
v Bítouchově, zajišťována Mikulášská nadílka pro místní malé děti a prováděn úklid Bítouchovské
ulice. Kromě dalších doprovodných kulturních akcí pořádaných v průběhu roku probíhá ke konci
každého roku výroční členská schůze a pro členy sboru také společenská akce k ukončení sezóny.
Každoročně probíhá námětové cvičení, kterého se spolu s ostatními sbory také SDH Bítouchov
aktivně účastní.
Z ostatní akcí a událostí, které se sboru týkají lze, za období roku 2006 až 2020 vyzdvihnout:
 v letech 2006 – 2010 probíhala aktivní spolupráce na akcích na Spálově (pořádány společné
fotbalové zápasy a každoroční spálovský dětský den











6. října 2007 se konalo společné námětové cvičení dobrovolných jednotek PO z okolí
k 115. výročí založení SDH Bítouchov a 120. výročí založení SDH Jesenný, kde byla
symbolicky spojena voda z Jizery a Vošmendy u Masarykovy vyhlídky na Cimbále, kterého
se sbor aktivně účastnil koncem roku 2007 došlo k organizační změně v jednotkách sborů
dobrovolných hasičů v Semilech a tím k zrušení jednotky Bítouchov (ale i Semily I, Nouzov
a Cimbál)
12. září 2009 proběhla v Bítouchově akce k 100. výročí založení Riegrovy stezky, v rámci
které se se členové sboru zapojili do organizace a občerstvení v létě 2010 začali členové
sboru svépomocí s výstavbou nové zbrojnice u budovy spolkového domu v Bítouchově č.p.
80
v roce 2011 se byla sborem pořádána v Bítouchově okrsková soutěž a během roku
pokračovali členové sboru na pracích spojených s výstavbou nové zbrojnice
27. října 2012 proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice při příležitosti 120.
výročí založení sboru v Bítouchově
v lednu 2014 vyvolal sbor jednání s Městem Semily o záchraně pomníku padlým
v Bítouchově a během února téhož roku byla uspořádána k tomuto účelu veřejná sbírka
23. srpna 2014 se uskutečnilo
slavnostní znovuodhalení opraveného
pomníku
padlým
v Bítouchově,
spojené
s
průvodem
vesnicí
k pomníku, u kterého následovala na
přilehlé
louce
volná
zábava
s občerstvením
od roku 2014 bylo obnoveno pořádání
každoročních
hasičských
výletů,
zejména pro mladší
členy sboru
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 od roku 2015 se k jednodenním jarním výletům přidaly také letní vícedenní hasičské výlety,













které se staly již neodmyslitelnou tradicí
V roce 2016 se konalo v Bítouchově taktické námětové cvičení, při kterém byla dopravena
voda z Jizery na horní Bítouchov k domu č.p. 96
10. prosince 2016 uspořádal sbor v restauraci U Kynčlů první společenskou zábavu za
doprovodu kapely Suffering Souls a v témže roce došlo k přeregistraci sborů
roku 2017 byly sborem pro velký zájem pořádány dvě zábavy s kapelou Suffering Souls
(18. března a 9. prosince)
roku 2018 pořádal sbor opět dvě zábavy se kapelou Suffering Souls (17. března a 8.
prosince)
18. srpna 2018 byla uspořádána oslava 100. výročí konce 1. světové války s vzniku
republiky, na jejímž spolupořádání se sbor podílel s Městem Semily a v Bítouchově se konal
průvod vesnicí k pomníku padlým, po kterém následovala zábava a občerstvení u hasičské
zbrojnice
20. října 2018 byl sborem uspořádán v prostorách hasičské zbrojnice první Oktoberfest
v roce 2019 byla sborem uspořádána zábava s kapelou Suffering Souls (30. března) a po
úspěšném prvním ročníku i druhý ročník Oktoberfestu (říjen)
21. září 2019 se konala akce Semilské turistické slavnosti a 110 let Riegrovy stezky, která
se kromě Semil konala v Bítouchově na hasičském cvičišti, sbor byl osloven KČT
k zajištění občerstvení
od roku 2020 se sbor nově rozhodl během letních měsíců pro zajišťování občerstvení pro
místní občany a turisty Riegrovy stezky, ke kterému využil prostory své klubovny

Starostové:
Za posledních patnáct let zastával funkci starosty SDH Bítouchov do roku 2006 Miroslav
Rosenberg, kterého v roce 2007 vystřídal Miroslav Medek, v roce 2015 byl starostou sboru zvolen
Jiří Matura a od roku 2020 zastává funkci starosty sboru Radomír Franc.
Mužstvo SDH Bítouchov:
Podobně jako v předešlých letech se mužstvo aktivně účastnilo od roku 2006 do roku 2014 všech
soutěží v Poháru OSH Semily. V rámci tohoto poháru byla také každý rok pořádána bítouchovským
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sborem jedna soutěž Poháru OSH Semily na cvičišti v Bítouchově. Největším úspěchem mužstva
bylo získání celkového prvního místa za rok 2010. Kromě soutěží Poháru OSH Semily se mužstvo
účastnilo několika nočních hasičských soutěží a vybraných soutěží Podkozákovské ligy.
V letech 2015 a 2016 nebylo mužstvo SDH Bítouchov na soutěžích aktivní neboť nebylo členů,
kteří by se do účasti na soutěžích zapojilo. Až když odrostli někteří členové z dětských družstev,
bylo postaveno opět mužstvo a v roce 2017 se na zkoušku účastnilo jedné soutěže Poháru OSH
Semily v Tuhani. Roku 2018 už to byly tři soutěže a roku 2019 a 2020 se již zmíněného poháru
účastní ve změněné sestavě zase naplno.
Mladí hasiči SDH Bítouchov:
V roce 2009 bylo založeno dětské hasičské družstvo Bítouchova. SDH Bítouchov se stal jedním ze
zakládajících
členů
dětských hasičských
soutěží na Semilsku a
podílel se na provozu
časomíry a ozvučení
jednotlivých soutěží.
V letech 2009 až 2013
byla sborem pořádána
každoročně
jedna
dětská
soutěž
v Bítouchově. Od roku
2012 se konají soutěže
dětí jako Pohár OSH
„O dráčka Soptíka“.
Od roku 2014 se í
mladí hasiči účastní hry Plamen a postupně se rozrostli na tři soutěžní družstva. V soutěžích celkově
dosahují dobrých výsledků.
Roku 2015 byl sborem pořízen pro přepravu dětí hasičský devítimístný vůz FIAT SCUDO.
V roce 2017 vyměnili mladí hasiči
červená
bavlněná
trička
a
červenočerné
kombinézy
za
potisknuté dresy modročerné barvy
Mladí hasiči se kromě soutěží
účastní také výletů, pořádaných
besed a exkurzí, a dalších akcí
v Bítouchově. K tréninku mladých
hasičů využívá sbor tělocvičnu
Spolkového domu v Bítouchově, ve
kterém má také vlastní zázemí a
přilehlou zbrojnici s technikou.
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SDH Blansko
SDH Blansko byl založen 6.6.1932. O jeho založení se dochoval záznam v dobovém tisku, který si
dovolím citovat:
„ pro zajímavost po stránce hasičské, uvádíme následující:
v sousedním Jablonci nad Jizerou sbor dobrovolných hasičů měl vliv na naše občany a jeho
přičiněním přistoupili někteří občané k nim za členy. Léta plynula a členů z Blanska přibývalo
každým rokem, takže Jablonecký sbor v roku 1928 měl 29 členů. Požáru celkem v posledních letech
nebylo, ale když vznikl ve výše
položených místech, hašení bylo
stěžováno nedostatkem vody, proto
zástupci obce se starostou v čele
zasadili se o postavení nádrží a
koupení hadic.
Když na nádrže v Blansku věnován
náklad as Kč 26000 a koupeny
hadice, bylo k tomu potřeba
dozoru a obsluhy k tomuto
majetku. Tu bylo povinnosti
občanů by byl v dílu Blansko
ustanoven
samostatný
sbor
hasičský, což se také v roce 1932
stalo skutkem.
Dne 17.1.1932 byla svolána schůze
všech občanů z Blanska, žádáno o
stanovy a dne 6.6.1932 svolána
byla valná hromada, kdež byl ustanoven sbor a zvolení činovníci, kteří do dnešního dne sbor
vedou. Starosta Vojtěch Korčák, jednatel Josef Hajna, velitel Ondřej Kašťák. Od této valné
hromady začala horečná činnost sboru, zakoupen pozemek ku postavení hasičské zbrojnice a dne
25.6.1933 byla zbrojnice odevzdána svému účelu.
Počet členů činných vyzbrojených máme 22, stříkačku máme obecní dvoukolovou, čtyři žebříky, dva
vijáky s 500m hadic. Počet členů dnešního dne jest 36 činných, 26
V Blansku nad Jizerou, dne 22.5.1935.

V posledních letech stojí za zmínku, že v roce 1992 se hasičská zbrojnice rozšířila o klubovnu, v
podzemí pod zbrojnicí, tedy historická podoba hasičárny zůstala nezměněna.
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Dále, také významná pomoci při povodni 7.8.2006 v Jablonci nad Jizerou.
K 1.1.2022 má SDH Blansko 32 členů, starosta je Zuzánek Josef, jednatel Zuzánek Pavel a velitel
je Radislav Veselouš. Vlastní dvě funkční stříkačky a jednu historickou dvoukolovou.
Horečná činnost sboru pokračuje, pravidelně se konají členské schůze. V roce 2021 při stavbě
mostu na Blansko, zajišťoval požární ochranu v Blansku. Sbor se také aktivně účastní při pořádání
kulturních a společenských akcí v Jablonci nad Jizerou a Blansku.
Za SDH Blansko br. Vladimír Petříček
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SDH Bozkov
Kulturní a společenské aktivity

Bozkovští hasiči patří dlouhodobě k těm, kteří jsou organizátory společenského života v obci. Za
samozřejmost považují gratulace svým členům k životním výročím a rozloučení se zemřelými členy
čestnou stráží.
Hasičské výlety se konají vždy na podzim a v případě volného místa jsou přístupné i pro další
obyvatele obce, velmi úspěšné
jsou každoroční dětské a
dospělé Maškarní plesy. Rovněž
výborně funguje spolupráce
s místním
Sokolem
a
Motosportem jako pořadatelská
pomoc na jejich akcích.
Každoročně
pořadatelsky
podporujují dětské dny a další
akce pro děti a mládež pořádané
v
obci. Od roku 2015
pravidelně ve spolupráci s
místní farností pořádají Mši za zesnulé hasiče.
V roce 2017 začala spolupráce s hasiči z OSP Czernica, což je sbor v polské obci Jezow Sudecki.
Postupem let jsme byly vytvořeny velmi dobré vztahy, vzájemně se oba sbory navštěvují na
soutěžích, valných hromadách, apod.
Výstavba, rekonstrukce hasičských zbrojnic, hasičských areálů, obměna požární techniky
Tato oblast činnosti je úzce spojena s výbornou spoluprací s Obcí Bozkov, coby zřizovatele
výjezdové jednotky JSDH Bozkov a vlastníkem pozemků, objektů a techniky, které slouží
k činnosti jednotky a sboru.
V roce 2008 dochází obcí Bozkov k vybudování hasičského sportovního areálu, což je zásadní
faktor pro další úspěšnou sportovní činnost. SDH Bozkov si postupně na tomto pozemku postupně
vytváří své zázemí z buněk a v roce 2018 tady dochází k vybudování šedesátimetrové tartanové
dráhy, kterou financovala opět obec Bozkov.
Pro svou činnost má sbor a jednotka k dispozici Hasičskou zbrojnici. Ta v roce 2016 prošla
rozsáhlou rekonstrukci přízemí a zateplení pláště budovy.
Původní výjezdové vozidlo Tatra 805 je v roce 2012 prodáno sběrateli vozidel Tatra a DA Avia je
doplněna zachovalým Fordem tranzit, který slouží plně spolkům v obci - vozidlo není zařazeno do
výjezdu. Historický okamžik přichází v roce 2019 kdy jednotka a sbor dostávají k dispozici nové
vozidlo, první za celou dobu své činnosti. Krásný červený dopravní automobil Ford Tranzit L3H2
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se stal prvovýjezdovým vozidlem pro jednotku a bezpečným dopravním prostředkem pro činnost
SDH.
Od roku 2019 se jednotka obce stává předurčenou pro Ochranu obyvatelstva, s čímž souvisí nákup
velkého množství vybavení, které pokud není nasazeno v akci a může sloužit pro potřeby obce
Bozkova SDH Bozkov.
Členové SDH Bozkov tvoří drtivou většinu Jednotky SDH Bozkov, kde zajišťují obsazení všech
odborných pozic. Ačkoliv zřejmé odlišné právní postavení jednotky a sboru, pro SDH to není
podstatné. Cílem a posláním všech členů je „ hasičina“ jako taková a snaha pomáhat kdykoliv tam,
kde je to potřebné a nutné.
Členové SDH Bozkov se každý rok účastní více než 10 zásahů, nejvýznačnější v roce 2007 byl
požár zámečku v Jesenném. V roce 2010 byla jednotka součástí odřadu povolaného na povodně do
Nové Vsi u Liberce, stejná činnost je potkala v roce 2013, tentokrát na povodních v Praze. Svým
rozsahem největší požár, s jakým se jednotka utkala byl v roce 2020 . Jednalo se o zásah při lesním
požáru v Horské Kamenic. K pravidelným činnostem patří požární dohled na akcích v obci.
Činnost s mládeží
Práce s mládeží je historicky důležitou činností práce hasičů z Bozkova, přestože se nevyhnou
určitým přestávkám. Pro sbor
je nesmírně důležité, že v roce
2008 dochází k obnovení
činnosti kroužku mladých
hasičů. Pár nadšenců začalo
v podstatě
s nulovým
vybavením
s kategoriemi
mladší a starší mladí hasiči.
Postupem let se k tomu
přidala kategorie dorostu, kde
SDH Bozkov získal nejvíce
úspěchů. První úspěch přináší
rok 2013 a první účast
dorostenek na MČR. Za
zlomový považují hasiči z Bozkova rok
2014, kdy Honza Lampa získal v Brně
titul mistra ČR v jednotlivcích a na MČR
2015 v Praze titul úspěšně obhájil. Na
tomto mistrovství navíc tým dorostenek
slavil dosud nevídaný úspěch a
v absolutním pořadí zde obsadil 3. místo.
Od roku 2013 až do roku 2018 se
dorostenky zúčastnily MČR každý rok.
Za cenné úspěchy tohoto období je
považován zejména titul vicemistryň
v požárním útoku na MČR v Českých
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Budějovicích a o rok později
ve Zlíně dokonce titul
mistryň v této disciplíně.
Mladí hasiči v dětských
kategoriích se každoročně
účastní postupových soutěží
hry Plamen a úspěšně bojují
v Poháru OSH Semily o
dráčka Soptíka.
Po dvanácti letech práce
s mládeží - k roku 2020 jsou ve sboru 4 družstva
mladých hasičů – mladší,
starší, dorostenci a dorostenky v celkovém počtu více než 30 členů. Sbor disponuje veškerým
kompletním vybavením pro jejich činnost.
Velmi důležitou částí práce s mládeží je vedle sportovní činnosti i pořádání dětského tábora v
Borečově, který SDH Bozkov pořádá každoročně od roku 2010 vždy pro cca 40 dětí.
Sportovní činnost
Historie sportovních aktivit dospělých je velmi dlouhá. Družstva se pravidelně účastní všech soutěží
Okresního poháru v požárním útoku, který pořádá OSH Semily již desítky let. Za toto období bylo
zaznamenáno mnoho dílčích a celkových vítězství. Posun a zviditelnění našich soutěžních družstev
přišel až v roce 2015 s jejich plnohodnotným zapojením do postupových soutěží Požárního sportu.
V roce 2016 poprvé postupují na Mistrovství České republiky v požárním sportu do Brna v obou
kategoriích muži a ženy.
Muži se poté účastní také
MČR 2017 Praha, v roce 2018
v Liberci a v roce 2019 v Ústí
nad Labem. Mistrovství na
domácí půdě soutěžící přinesl
skvělý výsledek. Bylo jím
celkově 6. místo v celkovém
pořadí a stříbrné medaile
z požárního útoku. Hned o rok
později našim mužům podařil
tento úspěch překonat a
z MČR v Ústí nad Labem a
odvézt si 5. místo v celkovém
pořadí a titul mistrů republiky
v požárním útoku. Na hasičském areálu pořádají hasiči Bozkova každoročně soutěž dětí a
dospělých. Jak shodně v SDH uvádějí, není pro ně příliš důležité, jak naše družstva uspějí. Prioritou
a cílem je představit činnost obyvatelům obce Bozkov.
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SDH Bradlecká Lhota
V červnu roku 2005 oslavil sbor 110 let od svého založení. Od 10 hodin se v místním Kulturním
domě konala slavnostní valná hromada, které se kromě domácí členské základny zúčastnili zástupci

okolních sborů a další významní hosté. Po obědě vyrazil slavnostní průvod v čele s historickým
požárním automobilem Škoda (r. v. 1928) ze Železnice na místní hřbitov, kde starosta sboru pan
Bohuslav Tomeš s jednatelkou paní Alenou Chaloupskou položili květiny na hroby zakladatelů
sboru. Po návratu ze hřbitova se dění opět přesunulo ke Kulturnímu domu, kde proběhla výstava
současné i historické požární techniky a
další doprovodný program. Od 20 hodin
se konala hasičská zábava.
V tomto roce pořádal sbor také
tradiční námětové cvičení s tématem
dálkové dopravy vody na pomyslný
požár chatky. V noci 3. listopadu
zaměstnal výjezdovou jednotku výbuch
osobního automobilu.
Sbor v Bradlecké Lhotě prováděl
v letech 2006 – 2007 tradiční činnosti,
jako sběr železného šrotu, hasičský bál,
či posezení pro své členy s grilováním kuřat. Soutěžní družstvo mužů se na okrskové soutěži
v Nové Vsi nad Popelkou umístilo na 3. místě. Toto umístění zopakovalo i o rok později na
Košově. V zimě roku 2009 se podařilo založit také soutěžní družstvo žen. Obě soutěžní družstva se
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připravovala na soutěže společně. Jedním z hlavních cílů bylo umístění na domácí okrskové soutěži
v Bradlecké Lhotě. Ta se konala
v červnu 2010, kdy si sbor připomínal
půlkulaté 115. výročí od svého
založení. Soutěžní družstva se na tuto
soutěž připravila poctivě. Muži
obsadili 3. místo z 10 družstev, ženy
skončily celkově druhé a podařilo se
jim postoupit do okresního kola
v Turnově. Po velmi krátké přípravě na
okresní kolo děvčata předvedla
statečný výkon, hlavně v požárním
útoku. Celkově obsadila 8. místo.
Bohužel do další závodní sezóny
družstvo žen již nenastoupilo.
Rok 2010 byl celkově významný a na akce bohatý. V místním Kulturním domě se podařilo
kromě tradičního hasičského bálu
zorganizovat
také
Shromáždění
delegátů Sborů dobrovolných hasičů
okresu Semily. Pro výjezdovou
jednotku byla zakoupena nová moderní
přenosná motorová stříkačka značky
Tohatsu, která byla slavnostně
pokřtěna starostkou obce paní Drahuší
Hercíkovou a starostou sboru bratrem
Bohuslavem Tomešem na valné
hromadě v lednu 2011.
V roce 2011 se soutěžní
družstvo poprvé účastní všech soutěží
zařazených do poháru OSH Semily.
Námětové cvičení ve spolupráci se sbory ze Žďáru u Kumburku a Syřenova pojal Lhotecký sbor
v tomto roce netradičně. Smyslem cvičení bylo zajištění pořadatelské služby prvního ročníku
běžeckého závodu 2 HRADY, který pořádala místní tělovýchovná jednota Sokol.
Soutěžní praxe ukázala, že motorová stříkačka Tohatsu není na soutěžení příliš vhodná a
proto byl v roce 2012 zakoupen soutěžní speciál PPS 19 od sboru z Liberce – Karlinek. Výjezdová
jednotka řešila požár travního porostu v rozsahu 300 m2 v blízkosti domu č.p. 65. Pro zlepšení
schopností výjezdové jednotky bylo velitelem sboru bratrem Davidem Šolcem zorganizováno
prověřovací cvičení - nechal o jedné květnové sobotě vyhlásit fiktivní poplach. Krom námětového
cvičení na Žďáře se jednotka zúčastnila také cvičení pořádaného SDH v Železnici, jehož námětem
byl požár chaty v obci Kyje.
Obecnímu úřadu v Bradlecké Lhotě se v roce 2013 podařilo získat pro výjezdovou jednotku
zánovní dopravní automobil značky Peugeot Boxer. Na tomto vozidle byly následně odpracovány
desítky hodin, aby bylo vozidlo možné použít pro účely výjezdové jednotky. Netrvalo dlouho a
nový vůz chvátal ke svému prvnímu zásahu. V chatové osadě na Krchovku vyhořela nízká zchátralá
budova. Požár byl nebezpečný, protože objekt se nacházel na okraji lesa.
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Rok 2015 proběhl ve znamení oslav 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v Bradlecké Lhotě. Po slavnostní valné hromadě následoval hlavní bod programu, a to žehnání
novému
sborovému
praporu
lomnickým farářem. Prapor byl
pořízen z výtěžku finanční sbírky, do
níž přispěla kromě členů sboru také
řada místních občanů. Následně se
průvod včele s praporem odebral na
místní hřbitov, kde byly položeny
květiny na hroby zakladatelů sboru. U
Kulturního domu byla vystavena
současná a historická požární technika.
Vyproštění
z havarovaného
vozu
předvedli kolegové hasiči z Lomnice
nad Popelkou.
Soutěžnímu
družstvu
se
začínalo pomalu dařit. Pravidelně jezdilo na soutěže zařazené v okresním poháru, postupové
soutěže, ale i na další hasičská klání v okolí Bradlecké Lhoty. V roce 2016 se zúčastnilo rekordních
patnácti soutěží. V poháru OSH se družstvo po celou dobu drželo v celkovém hodnocení na
předních příčkách. Při posledním závodě ve Škodějově podalo naše družstvo výborný výkon, čímž
si zajistilo celkové vítězství v poháru. Po návratu ze Škodějova se ve Lhotě ještě dlouho slavilo.
V následujícím roce se soutěžnímu družstvu už tolik nedařilo. Na soutěže se jezdilo většinou
v nekompletním počtu. V poháru OSH končí celkově na 5. místě. Výjezdová jednotka musela řešit
v ploužnickém kopci hned několik stromů vyvrácených vichřicí.
Sbor pořádá každoroční sběr železného šrotu, na Hasičský bál chodí více lidí než v minulých
letech. Pravidelně hraje Duo Renegades ze Železnice. Každoročně sbor pomáhá na běžeckém
závodu 2 HRADY.
V roce 2018 se rozpadlo soutěžní družstvo mužů. Závodníci začali dávat přednost
rodinnému životu a na závodění již nezbyl čas.
V podobném duchu jako rok předešlý se nesl rok 2019. Hasičský Bál, sběr železného šrotu, údržba
požární nádrže, námětové cvičení. Nutno zmínit, že každý rok je odvedeno několik desítek hodin na
údržbu požární techniky a zázemí v hasičské zbrojnici. Výjezdy JPO potom směřují především do
ploužnického kopce, kde dochází k opakovaným pádům stromů do komunikace.
Do roku 2020 vstupuje SDH v Bradlecké Lhotě s novým starostou a pozměněným složením
výboru. Po dlouhých 30 letech opouští ve věku 79 let svou funkci Bohuslav Tomeš. Také
místostarosta sboru Jaroslav Šolc se rozhoduje pro ukončení svého působení. Novým starostou se
stává dosavadní velitel sboru Jakub Tomeš a na jeho pozici nastupuje Lukáš Morávek. Začátek roku
probíhá ještě zažitým způsobem, tedy organizováním hasičského bálu, později se uskuteční ještě
sběr železného šrotu. Zbytek roku je silně zasažen pandemií Covid -19. V návaznosti na nařízení
vlády ČR se ruší plánované akce a společenský život sboru a obce. Podle Nařízení vlády se čeká na
zlepšení situace. Jednotka sboru zůstává akceschopná a vyjíždí k opakovaným pádům větví na
komunikace, uspořádala námětové cvičení již pod taktovkou nového velitele, ke konci roku 2020
spolu s HZS Semily a Jičín řeší požár komínu v čp. 28.
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SDH Bukovina u Čisté
Poslední události z činnosti SDH Bukoviny u Čisté, byly v okresní kronice zaznamenány v době
dávno minulé a to před 15 lety. Nyní tedy nahlédněme zpět, abychom zrekapitulovali uplynulé
období až do nynější doby, která se datuje rokem 2020.
V současné době, míněn je rok 2020, sbor čítá 88 členů. Z toho 58 mužů, 30 žen. Členská základna
je poměrně početná v porovnání s počtem 210 obyvatel obce.
Hasiči jsou v Bukovině jedinou složkou, která se stará o veškerou společenskou a kulturní činnost v
obci. Kulturní akce se každoročně s určitou pravidelností opakují. Vždy to začíná první únorovou
sobotou, tradičním Hasičským bálem. Pořadatelé jsou vždy spokojeni, když se přijde pobavit 120 až
150 návštěvníků. Druhý den je věnován těm nejmenším. Koná se Dětský bál. Další akcí v pořadí je
pálení čarodějnic. Před prázdninami pořádáme ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Beta z Prahy,
dětský den. Ten je vyplněn různými soutěžemi kde děti za splnění daného úkolu dostávají vždy
nějakou odměnu. Je tu také doprovodný program. Modeláři, složky IZS, kynologové se svými
pejsky, sokolníci, závodní auta apod.
V červenci je sbor spolupořadatelem setkání harmonikářů, které se pořádá každý druhý rok. Vždy
se představuje až dvacet harmonikářů se svým repertoárem. O prázdninách se v přírodním areálu
koná jedna až dvě taneční zábavy. A jako poslední kulturní akcí, kterou pořádají je Mikulášská
besídka s nadílkou. Ta je organizována opět ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Beta z Prahy.
Vždy po pěti letech sbor slaví své výročí založení a oslavy sjezdu rodáků.
Práci s mládeží v celoroční soutěži Plamen se sbor věnuje od roku 1976. Bohužel je třeba
konstatovat, že počet dětí školou povinných se postupně začal snižovat. Tento nepříznivý jev měl
vliv na udržitelnost kroužku MH. Bohužel po 37 letech nepřetržitého fungování kroužku byla v roce
2013 jeho činnost ukončena. Z celého kádru dětí zbylo několik jedinců, kteří se zapojili do soutěže
dorostu. Nejdříve to bylo smíšené družstvo, následně už jen tři jednotlivci. Z nich se dorostenec Jiří
Ježek dokázal probojovat až do krajské soutěže dorostu. Jejich působnost byla v roce. 2018 rovněž
ukončena.
Vzhledem k tomu, že starosta obce je zároveň velitelem SDH a místostarostka obce zastává funkci
hospodářky SDH, tak součinnost obce se sborem jsou naprosto na skvělé úrovni. Financování
věcných a technických prostředků, stejně tak výstroje není žádným problémem. Vždy dojde k
dohodě. Na oplátku je vždy sbor ochoten poskytnout pomoc při brigádách pro zvelebení a úklidech
obce, čistění požárních nádrží, požárních hlídkách při kulturních akcích apod. Sbor však není jen
závislý na financování ze strany obce. Snaží se vydělávat na kulturních akcích, sběrech železného
šrotu a jiných aktivitách. V dostatečné míře využívá dotace Libereckého kraje z programu
,,Organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů“. Každým rokem
je tedy o dotace žádáno. Za posledních čtrnáct let byly sboru poskytnuty dotace v celkové výši
178 665 Kč.
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V roce 2006 byla obcí zřízena JSDHO. V její výbavě byl dopravní automobil Robur LO 2500 s
počtem míst 1+8. Jednalo se o letité vozidlo a jeho stáří se blížilo ke 42 letům. Bylo třeba, aby
došlo
k
obměně
vozového parku. Z
Fondu požární ochrany
Libereckého kraje a z
vlastních
prostředků
obce bylo zakoupeno
starší IVECO Daily
35C15V. Na speciální
požární automobil ho
přestavěla firma Auto
Helus v Kaznějově u
Plzně. Celkové náklady
na
pořízení
se
vyšplhaly na 702.785,Kč. Dotace kraje činila 400 tis. korun, zbylých 302.785 Kč hradila obec. Jeden z velkých
historických okamžiků nastal v sobotu 29.srpna 2009, kdy bylo Jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce předáno do užívání toto nově pořízené hasičské auto. Tomuto slavnostnímu okamžiku
byly přítomny sbory z našeho okrsku a vzácní hosté. Předání byl osobně přítomen Stanislav Eichler,
hejtman Libereckého kraje, mjr. Pavel Viták, vrchní komisař a vedoucí oddělení IZS v Semilech,
npor. Roman Kouba, velitel stanice HZS v Jilemnici, Ing. Miloslav Miksánek, starosta OSH v
Semilech a Ladislav Jiřička, starosta okrsku. Také obec se snažila získávat finanční prostředky na
vybavení JSDHO z dotací krajského úřadu. Za posledních čtrnáct let byla poskytnuta částka 604 tis.
korun. Finance byly použity na nákup hasičského auta, nových garážových vrat a vchodových dveří
u hasičárny, radiostanic a ochranných prostředků.
Na základě žádosti HZS LK byla v roce 2019 obcí zřízena jednotka, která byla předurčena k plnění
úkolu civilní ochrany a ochrany obyvatel. Čítá devět členů z řad SDH. V Turnově proběhl
13.dubna 2019 instrukčně metodické zaměstnání jednotek SDH obcí Libereckého kraje,
předurčených k plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel. Toto zaměstnání bylo zakončeno
testem TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva. Tím musel projít každý člen jednotky.
Na výzvu HZS Libereckého kraje, se v roce 2020 JSDHO podílela na rozvozu a distribuci
ochranných prostředků na COVID 19, pro obce Jilemnicka a nemocnic Libereckého kraje.
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Je samozřejmostí, že se sbor účastnil okrskových, případně ostatních postupových soutěží v
požárním sportu. Sbor má v registru sportovních oddílů přihlášena tři družstva mužů a dvě žen.
Muži se mohli od roku 2006 v deseti případech těšit z postupu do okresního kola požárního sportu.
Z tohoto místa se od roku 2015 vždy kvalifikovali do krajského kola. Ženy ve stejném časovém
období prošly pětkrát okresní soutěží. Mimo jiné jsou obě družstva zvána na různé pohárové
soutěže. Někdy se pokusy podaří, někdy ne. S těmi povedenými stáli muži 39 krát na stupních
vítězů z 82 různých soutěží, ženy pak 35 krát z 54 soutěží.
V roce 2019 bylo soutěžní družstvo mužů přihlášeno do okresního poháru. V celkovém hodnocení
pohárových
soutěží
obsadili 10. místo. V roce
2020 pak 5. místo. V okolí
se koná mnoho soutěží,
v nich
vyniká
soutěž
Několik
v Bukovině.
nadšenců
vymyslelo
uspořádat v roce 2016
první ročník požárního
útoku do vrchu. Převýšení
od základny k nástřikovém
terčům je dvacet dva metrů
a sklon v druhé polovině
svahu je 45 stupňů.
Pravidelně se tu účastní 30
soutěžních družstev. Nejvzdálenější byla družstva ze Stéblové, Malých Výklek a Volče, všechny z
okresu Pardubice. Cestu k nám vážili také hasiči ze Světlé nad Sázavou na okrese Havlíčkův Brod.
Náš sbor byl několikrát pověřen
uspořádáním
Závodu
požárnické
všestrannosti.
Konaly se v letech. 2007, 2013,
2016 a 2018. Vždy to bylo ke
spokojenosti soutěžících a snad
i OSH Semily. Nechyběli jsme
na dvou ročnících Jablonecké
haly v běhu na 100 m překážek.
Sbor se rovněž účastnil dvou
světových rekordů v dálkové
dopravě vody. Prvním byl se
starými pístovými stříkačkami
v roce 2005 v Roztokách u
Jilemnice. Nový rekord měl
hodnotu 6 169,5 metru. Za druhým jel SDH Bukovina v roce 2010 do Nových Dvorů na okrese
Žďár nad Sázavou. Rekord se podařilo zdolat a měřil 63,46 km.
Návštěvy okolních sborů při oslavách jejich založení jsou samozřejmostí. V průvodech je možnost
spatřit náš sborový prapor a na výstavách techniky ruční stříkačka Smekal.
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Rok 2016 byl rokem oslav
150.
výročí
založení
dobrovolného
hasičstva.
Sbor se zúčastnil v Semilech
VI.
spanilé
jízdy
dobrovolných
hasičů
s
historickou technikou. Při
této příležitosti nám byla
předána šerpa na hasičský
prapor.
Operační středisko HZS v
Semilech vyzvalo 10. srpna
2010 JSDHO k výjezdu do
oblastí
postižených
povodněmi. Místo určení byl
Frýdlant.
Na výzvu OSH Semily se sbor zapojil do fotografování hasičských praporů. Na jejich finálním
zpracování se podílel člen sboru bratr Jiří Hanousek.
Zpět do vlastnictví našeho sboru se v roce 2000 vrátila motorová stříkačka Sigmund LM 25. Na
dlouhou
dobu
byla
odstavena. V roce 2003 se
započalo s její opravou.
Nejprve musel být proveden
zásah
do
nefunkčního
motoru. Současně probíhaly
práce na leštění mosazných
dílů a odstranění starých
nátěrů.
Následovala
povrchová
úprava
nastříkáním a kompletace
stříkačky. Celkové náklady
na renovaci hrazené sborem
dosáhly částky 17.422 Kč.
Obec přispěla dalšími 10
000 korunami, které pokryly
lakování, barvy a ředidla.
Zrenovovaná stříkačka se
veřejnosti představila 2.6.2006.
Dopravní automobil Iveco Daily ve vlastnictví obce, bez problémů kdykoliv užívá SDH.
Sbor má v majetku dvě historické stříkačky. Ruční zn. Smekal z roku 1883, motorovou stříkačku
Sigmund z roku 1940. Taktéž má k dispozici dvě PS-8, jednu PS-12, jednu PS-15 a jednu soutěžní
PS-19. Na naše poměry si myslíme, že naše činnost je pestrá a bohatá. Věřme však, že naše členy
tento dlouhodobý elán neopustí a budou pokračovat v zaběhnutém trendu i nadále.
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SDH Buřany
SDH Buřany byl založen na jaře v roce 1892 a v tehdejší době neměl problémy s členskou
základnou. Obec měla i s osadami přes tisíc obyvatel a hlavně fungovala prosperující textilka. Tento
stav trval až do konce čtyřicátých let. Tuto dobu proslavilo zejména hasičské ochotnické divadlo.
Zvláště v zimních měsících, kdy nebyla práce na polích, se hrálo i 2x za měsíc. V létě byla aktivita
menší, přesto se občas hrálo v přírodním divadle. Zůstala nám na plátně malovaná pozadí a úžasná
opona. Pro nedostatek vhodných skladovacích prostorů máme tyto rekvizity trvale zapůjčeny v
Krkonošském muzeu v Jilemnici, kde již byly vystaveny. Rok 1948 byl pro divadlo konečnou.
Výrazným zásahem do členské základny bylo uzavření textilky začátkem padesátých let. Od tohoto
okamžiku trvale klesal počet obyvatel a členů SDH. Lidé odcházeli za prací jinam.
Sbor si zažil svou krizi v devadesátých letech minulého století. Jednu chvíli to vypadalo, že sbor
zanikne, ale nakonec jsme nenapodobili jiné menší sbory v okolí. O vážnosti situace vypovídá fakt,
že jsme ani neoslavili sté výročí založení sboru. Vynahradili jsme si to až v roce 2012 při 120.
výročí.
Začátkem nového tisíciletí se situace zlepšila tím, že se do sboru přihlásilo několik žen a ty pomalu
začaly vymýšlet akce, kterými bychom na sebe upozornili a také něco vydělali do spolkové
pokladny. Kopírovat okolní sbory nemělo smysl a tak jsme postupně získávali vlastní image. Dnes
s odstupem času můžeme směle konstatovat, že se nám to podařilo.
V průběhu roku začínáme s instruktážním
pletením pomlázek na Bílou sobotu.
Využíváme toho, že v nejbližším okolí
hasičárny roste kolem sedmdesáti vrb.
Lektory jsou někteří členové sboru a také
pan Jaroslav Brož z Vojtěšic, který je
známý pletením košíků. Děti se nejen naučí
plést pomlázky, ale mohou si také obarvit
krasličky. Rok 2019 byl rekordní. Nahrálo
nám nádherné počasí. Přišlo přes 120 lidí.
Kolem 1. května pořádáme Slet čarodějnic.
Termín vždy konzultujeme se sbory v
Jablonci nad Jizerou a ve Františkově, aby nedošlo ke kolizi termínů. Pro děti připravíme několik
soutěží. Odměnou jsou drobné sladkosti. Jedna
soutěž je však věnována dospělým. Je buď ve
střelbě nebo jako posledně v šipkách. Odměnou
pro vítěze samozřejmě nejsou sladkosti, ale láhev
vína. Atrakcí pro děti je jízda na
koních.
V přibližně stejné době pořádáme něco, čím se
naprosto odlišujeme od ostatních sborů. Tím je náš
luční cross-golfový turnaj. Naše hřiště má 9 jamek
a táhne se z Razsoch až po končinský les. Tento
brzký termín je podmínkou konání turnaje.
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Nesmí být vyrostlá tráva. Je také
startovné, ale vše padne na občerstvení.
Během turnaje jsou 2 občerstvovací
zastávky a nakonec závěrečný banket.
Kapacita hřiště je přes 30 hráčů a my již
někdy
musíme
hráče
odmítat.
Pochopitelně sportovní úroveň není
příliš vysoká, o to vyšší je úroveň
společenská.
Pravidelně se v hasičárně scházejí ženy
z Buřan a okolí, aby oslavily Den
matek. Náš sbor jim na tuto akci vždy
finančně přispěje. Zaslouží si to.

Na závěr roku již tradičně probíhá akce s rozsvícením našeho vánočního stromu.
Začali jsme v roce 2009. Tenkrát to byla akce, kdy od nápadu po rozsvícení neuplynul ani týden.
Tato akce je velice navštěvovaná, o čemž
vypovídá rekordní návštěva kolem sto
osmdesáti návštěvníků. Končívá dlouho po
půlnoci. Spokojeni jsou návštěvníci, ale
hlavně naše hospodářka. Zajímavostí je
skutečnost, že vždy představíme toho, kdo
má čest strom rozsvítit, ať je to nejstarší
občan, význačný rodák, zasloužilý hasič, atd.
Tradiční byla také naše účast na
Dřevosochání ve Františkově, kde jsme naší
ruční stříkačkou zachraňovali v oživlých
kostnických obrázcích Mistra Jana z plamenů
hranice.
Když už je vzpomínána naše ruční
stříkačka, tak se v roce 2019 zúčastnila
setkání stříkaček v rámci 120. výročí
založení firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě.
Potěšilo nás, že v kategorii dvoukolových
sundávacích byla nejstarší. Je z roku 1903.
Pro nedostatek místa ji máme trvale
deponovanou v hasičské expozici v muzeu
Starý kravín ve Františkově.
Ze všech našich akcí si vedeme podrobnou
fotodokumentaci. Fotokroniky jsou pro
návštěvníky našich akcí vždy dostupné a
také jimi náležitě oceňovány.
Naším trvalým zájmem je udržovat
hasičskou zbrojnici a její okolí ve
výborném stavu. Největším počinem bylo vyvrtání studny a zavedení vody do schůzovní místnosti
k baru. Je napojena na průtokový ohřívač. Z vydělaných peněz z občerstvení při akcích jsme
zakoupili prostorný hangár a také gril.
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Závěrem něco o současném stavu naši členské základny. Je nás 28, ale situace není příliš
optimistická. Sbor rychle stárne a mladí nejsou. Značné procento členů jsou ti, kteří mají sice vztah
k Buřanům, ale už bydlí jinde. Podchytili jsme i některé rekreanty.
Výše zmíněné akce se ale v letech 2020 a 2021 vlivem pandemické doby neuskutečnily.
Zpracoval Arnošt Šír, jednatel

75

SDH Bystrá nad Jizerou
Členská základna k 31. 12. 2008 měla 58 členů. V roce 2008 nás opustili tito bratři:
Koldovský Dušan, Hadinec Josef a starosta zboru Menšík Zdeněk. Přijali jsme novou členku Lucie
Gore.
Bylo započato s opravou požární zbrojnice, zúčastnili jsme se přípravy a konaní sjezdu rodáků.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání jara, sjezd rodáků, sběr železného šrotu, Bysterský pohár,
posvícenská zábava a účast na hasičských soutěžích. Členové výboru se účastnili valných hromad
okrsku.
Hasičská technika: 2 automobily Tatra 805 a Avia 21, 2 stroje PS 12 a 1 soutěžní stroj.
Členská základna k 31. 12. 2009 měla 59 členů. V roce 2009 nás opustil bratr Čech Jaroslav.
Přijali jsme nové členy: Koldovský Dominik a Nesvadba Milan.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání jara, taneční zábava, Bysterský pohár, dětský den, posvícenská
zábava, valná hromada, sběr železného šrotu, námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích.
Volba nového výboru:
Starosta Novotný Martin
místostarosta Novotný Jaroslav
velitel Houha Jaroslav
jednatel Kučera Petr
hospodá- Koldovská Jana
Členská základna k 31. 12. 2010 měla 59 členů.
Akce: Ples a dětsky karneval, vítání jara, 1. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, posvícenská
zábava, sběr železného šrotu, valná hromada, účast na hasičských soutěžích, námětová cvičení a
oprava vodního zdroje v Ouřimách.
Členská základna k 31. 12. 2011 měla 58 členů. V roce 2011 nás opustil bratr Kadlec Karel.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání jara, 2. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, dětský den,
posvícenská zábava, valná hromada, sběr železného šrotu, námětová cvičení a účast na hasičských
soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2012
měla 58 členů.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání
jara, 3. ročník memoriálu Zdeňka
Menšíka, posvícenská zábava, valná
hromada,
sběr
železného
šrotu,okrsková soutěž, námětová
cvičení a účast na hasičských
soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2013 měla 54 členů. Bylo odhlášeno 6 členů. Přijali jsme nové členy:
Zika Petr a Novotná Kateřina.
Akce - Dětský karneval, vítání jara, oslava 120. výročí založení hasičského sboru, 4. ročník
memoriálu Zdeňka Menšíka, dětský den, posvícenská zábava, valná hromada, sběr železného šrotu,
námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích.
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Členská základna k 31. 12. 2014 měla 52 členů. Opustili nás bratr Mach Josef a sestra Šírová
Marie.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání jara, 5. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, posvícenská
zábava, valná hromada, sběr železného šrotu, námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2015 měla 48 členů. Opustili nás Vojtíšek Václav, Dušková Vlasta a
Čechová Helena. Byl odhlášen 1 člen.
Akce - Ples a dětský karneval, vítání jara, 6. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, dětský den,
posvícenská zábava, valná hromada, shromáždění delegátů v Košťálově, výlet do Krištofova údolí a
hasičského muzea v Chrastavě, sjezd rodáků, sběr železného šrotu, námětová cvičení a účast na
hasičských soutěžích
Členská základna k 31. 12. 2016 měla 47 členů. Opustila nás sestra Kadlecová Lada.
Byl zakoupen automobil Ford a vyřazena Avia 21
Akce - Dětský karneval, vítání jara, okrsková soutěž, 7. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, taneční
zábava, valná hromada, sběr železného šrotu,
námětová cvičení a účast na hasičských
soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2017 měla 46
členů. Opustil nás bratr Hvězdoslav
Hoffmann.
Akce - Dětský karneval, vítání jara, 8. ročník
memoriálu Zdeňka Menšíka, dětský den,
posvícenská zábava, výlet do pevnosti
Stachzberk a muzea miniatur v Polsku, valná
hromada, sběr železného šrotu, námětová
cvičení a účast na hasičských soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2018 měla 43 členů. Opustili nás sestra Koldovská Jana a bratři Šádek
Jan a Harcuba Zdeňek.
Akce - Dětský karneval, vítání jara, 9. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, zalesnění pasek na
pozemcích obce, posvícenská zábava, výroční valná hromada okrsku, sběr železného šrotu,
námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích.
Členská základna k 31. 12. 2019 měla 42 členů. Opustil nás bratr Matěja Jaroslav.
Rekonstrukce sociální zařízení a kuchyně v hasičské zbrojnici.
Akce - Dětský karneval, vítání jara, 10. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, dětský den,
posvícenská zábava, okrsková soutěž, valná hromada, sběr železného šrotu, námětová cvičení a
účast na hasičských soutěžích.
Volby nového výboru: starosta-Novotný Martin
místostarosta Novotný Jaroslav
velitel Houha Jaroslav
jednatel Kučera Petr
hospodář Novotná Kateřina
Členská základna k 31. 12. 2020 měla 42 členů. Opustila nás sestra Machová Františka. Přijali
jsme nového člena Dumka Miroslava.
Akce - Dětský karneval, vítání jara, 11. ročník memoriálu Zdeňka Menšíka, vepřové hody, sběr
železného šrotu, námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích.
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SDH Čistá u Horek
Se začátkem nového tisíciletí nastal velký rozvoj čisteckého hasičského sboru. Po obnovení
činnosti práce s dětmi přišly
v roce 2003 do sboru také
ženy. Tím se rovněž zvýšil
počet členů, který se
pohybuje mezi sto až sto
dvaceti (podle aktuálního
počtu dětí).
Důležitým milníkem je rok
2006, kdy si sbor pořídil
vlastní devítimístné vozidlo
Renault Master a vlastní
stříkačku PS 12, která
dostala silnější motor a
prošla úpravami na soutěžní
stroj. Tím se sbor úplně technicky osamostatnil od obce. S touto technikou soutěží mužstva mužů,
žen, dětí a dorostu.
Členové sboru odpracovali mnoho hodin na opravách staré
hasičské zbrojnice, která pak byla slavnostně vysvěcena
v roce 2009 při oslavách 130. výročí založení sboru. Dnes
slouží jako zázemí pro historickou techniku a sportovní
překážky.
Čistečtí hasiči se také zapsali do dějin světového
motoristického sportu. Přišli jako první na světě s myšlenkou
uspořádat čtyřiadvacetihodinový závod motocyklů Jawa 50,
který
pak v
letech
2006
až
2013
pořádali nejprve doma v Čisté a později
v areálu Štikovské rokle.
Při hasičském sboru aktivně působí nejen
volejbalová sekce, ale také filmové studio
MiPaSt, divadelní soubor Floriánek nebo
kapela ČiPřiDO (Čistecký příležitostný
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divadelní orchestr). Sboru se dařilo a daří i nadále získávat masivní dotační podporu, díky které byl
pořízen mobiliář pro pořádání akcí, ozvučovací nebo dokumentační technika.
Důležitým pro sbor byl rok 2012, kdy byl pořízen sborový prapor u firmy LIKA. V roce 2018 na
něj od Obce Čistá u Horek přibyla vlajková šňůra k výročí republiky a v roce 2019 stuha k 140.
výročí založení sboru.
Dalším mezním datem je rok 2014. Tehdy si totiž čistečtí hasiči pronajali od obce nevyužívané
školní dílny a tento objekt
adaptovali na Spolkový dům.
Celkové náklady přesáhly dva a
půl milionu korun. Ty investoval
sbor z vlastních zdrojů a díky
evropské
dotaci
z programu
Leader+
(dotace
činila
1.680.000,Kč).
Prostory
Spolkového domu nyní sbor
využívá pro spolkovou činnost a
jako zázemí při pořádání mnoha
svých akcí pro veřejnost.
Oslavy 140. výročí založení sboru
byly v létě roku 2019 spojené
s oslavami 650. výročí vzniku obce a těšily se slušné návštěvnosti sborů z okolí a družebních sborů.
Od roku 2009 trvá přátelství se Sborem
dobrovolných hasičů Čistá u Litomyšle a
Sborem dobrovolných hasičů Čistá u
Rakovníka. Naše tři sbory se od té doby
každoročně navštěvují.
V roce 2008 se změnil statut jednotky z
nezařazené na JPO V a díky dotaci
Libereckého kraje byl automobil Nissan
nahrazen modernějším Mitsubishi L 200.
Jednotka pak získala předurčení k plnění
úkolů v oblasti civilní ochrany. To
nastartovalo velkou modernizaci výzbroje a
výstroje. Postupně byl pořízen evakuační
stan a další vybavení k této specializaci.
Vyvrcholením pak bylo na konci roku 2016
získání nového vozidla Ford Transit 4x4 a
na konci roku 2020 byl pořízen přívěs
nouzového přežití. Jednotka čítá 14 členů.
Z tohoto počtu jsou tři velitelé, 6
strojníků,jeden pilař, 6 techniků ochrany
obyvatelstva a dva členové mají specializaci
na obsluhu mobilní úpravny pitné vody.

79

V roce 2013 se nového kabátu ve formě zateplené fasády, nových oken a změny vytápění dočkala
požární zbrojnice. V roce 2015 pak obec instalovala nový bezdrátový rozhlas včetně modulu JSVV,
přes který jsou občané varováni a v případě potřeby je svolávána i jednotka k výjezdu.
Zvedla se rovněž zásahová
činnost. V roce 2002 čistečtí
hasiči
pomáhali
s likvidací
následků povodní v Kralupech
nad Vltavou. O rok později byli
zapojeni do velkého pátrání po
ztraceném
dítěti
v sousední
Borovnici
a v témže
roce
asistovali při nálezu munice
přímo v obci.
Ani Čisté se
nevyhnuly rozmary počasí a
hasiči vždy řešili následky. Bylo
to velké množství sněhu, požáry,
vichřice nebo povodně. Velkými
zásahy tak byly například požár bývalého pivovaru v obci v roce 2006, likvidace povodní ve
Frýdlantu v srpnu 2010, povodeň v roce 2013 přímo v obci nebo větrná smršť o rok dříve. Jednotka
ročně vyjíždí zhruba k šesti až deseti událostem. Výjimkou byl rok 2020, kdy čistečtí hasiči navíc
rozváželi
po
regionu
ochranné prostředky v první
vlně pandemie koronaviru a
pak ještě zřídili odběrové
místo na testování v areálu
Masarykovy
městské
nemocnice v Jilemnici.
Kromě vlastní činnosti se
hasiči věnují dlouhodobě
charitě. V lednu chodí s
Tříkrálovou sbírkou, na jaře a
na podzim sbírají oblečení a
další materiál pro Diakonii.
V roce 2010 zajistili sdružení prostředků a nákup automobilu pro SDH Dětřichov postiženému
povodněmi.
Čistečtí hasiči nadále úzce spolupracují s obcí, pomáhají při brigádách, kulturních a společenských
akcích v Čisté. Dalším spolupracujícím subjektem je čistecká škola, kde hasiči pomáhají, když je
potřeba silných paží, a při organizování akcí pro školní děti v rámci preventivních aktivit sboru.
Od roku 2019 pracuje sbor také s nejmenšími dětmi v tzv. Přípravce. Spolu s výchovou mladých
hasičů je tak budoucnost sboru zajištěna.
Sbor má své webové stránky a facebookový profil.

80

SDH Daliměřice
Od roku 2005 až do roku 2020 sbor prožil mnoho pěkných, ale bohužel i smutných věcí. Mezi ty pěkné
bezesporu patří rozrůstání hasičských rodin a vidina nových dorůstajících členů, společné akce, kterých se
účastní i mnoho místních obyvatel. K těm smutným bohužel patří ztráta letitých členů. Dne 5. května 2021
odešel do hasičského nebe náš dlouholetý starosta Josef Ulrich ve věku 79 let. Byla to pro nás velká ztráta a
čest jeho památce.
Každoročně pořádáme mnoho společensko-kulturně-sportovních akcí, jako např. hasičský ples, dětský
karneval, MDŽ, pálení čarodějnic, okrskovou soutěž, dětský den, ukončení prázdnin a lampionový průvod,
pravidelně také Výroční valnou hromadu.
18. 3. 2013 proběhla oslava 120 let sboru za účasti mnoha hostů a zástupců hasičské a politické sféry. Při té
příležitosti byl náš prapor znovu pokřtěn.

Celý sbor se každoročně těší na podzimní akci „SENIOR CUP“ pořádaný SDH Pelešany. Soutěží zde hasiči
a hasičky 50+ v různých disciplínách. Vždy je to vydařená akce. Za sedmileté konání hasiči obsadili první
místo. Ženy v posledních dvou ročnících obsadily také krásné první místo. To svědčí o skvělé připravenosti
sboru a ukazuje to, jaká jsou skvělá parta.

V roce 2006 proběhla částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice, vzhled zůstal nezměněn až do dnešních dnů.

81

SDH Dolní Sytová
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Sytové byl založen počátkem roku 1886, kdy dne 10. ledna
1886 proběhla první ustavující schůze. Prvním velitelem „Dobrovolného spolku hasičského
v tehdejším Sytovém Dolním byl zvolen Jan Strnad a spolek měl tehdy 29 zakládajících členů.
V roce 2016 sbor oslavil výročí 130 let od svého založení. 21. května proběhla oslava v areálu „U
splavu“, dopoledne byla uspořádána soutěž v požárním sportu, soutěžilo také družstvo „sytovských
veteránů“, po celý den probíhala ukázka hasičské a policejní techniky, hrála dechová hudba
Táboranka a pro děti byly postaveny pouťové atrakce.
Doby, kdy měl sbor více jak 100 členů jsou dávno pryč, v roce 2021 měl sbor 68 členů, z toho 14
žen. Po mírném útlumu opět začalo
více pracovat soutěžní družstvo
mužů, po dlouhých letech se dalo
v roce 2017 dohromady také
družstvo žen, které se v roce 2018
zúčastnilo dvou soutěží. Mužské
družstvo pak ve stejném roce
soutěžilo
na
23
soutěžích,
absolvovalo celý seriál nočních
soutěží Firenight, kde v kat. PS 12
obsadilo celkové 4. místo. Vítězství
pak slavilo na soutěži v Bukovině.
Sbor užívá areál a klubovnu
v Dolní Sytové „U splavu“, kde
pořádá
každoročně
pálení
čarodějnic, dětské dny, třetí srpnovou neděli tradiční staročeskou pouť se zábavou, posvícení a další
akce. Od roku 2013 pak předvánoční rozsvěcení vánočního stromu v Dolní Sytové, a od roku 2014
také v letních měsících víkendová večerní posezení. V letech 2019 a 2020 byla klubovna
rekonstruována, konkrétně všechny vnitřní prostory, sociální zařízení a kuchyně, byla instalována
nová okna a izolace. Rekonstrukce
byla financována obcí Háje nad
Jizerou. Slouží zde také nové hřiště
a v zimě za dobrých podmínek
kluziště.
V říjnu roku 2018 byla na počest
stoletého výročí založení republiky
vysazena pamětní lípa v Loukově u
školy. Sešli se členové všech tří
hasičských sborů, které v naší obci
fungují, tedy Loukova, Rybnic a
Dolní Sytové.
V roce 2019 byl novým starostou
sboru zvolen Josef Šedivý ml.,
dosavadní dlouholetý starosta sboru
Ladislav Brož byl zvolen 1.
místostarostou. Dalšími členy výboru pak jsou Jaroslav Kynčl ml., Radek Propílek, Veronika
Pražáková, Miroslav Jakubů, Jaroslav Štěpán, Miroslav Novotný, Nela Konečná, Josef Riegr a Věra
Pochopová.
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SDH Dolní Štěpanice
Od roku 1996 je starostou sboru Kamil Tomáš. Po bratru Janu Jindřiškovi, který byl dlouholetým
velitelem a známým na celém okrese, funkci převzal Martin Pohořalý a vykonával jí až do roku
2018. Jednatelkou od roku 1995 je Anna Vrhelová. Do práce výboru se postupně zapojovali bývalí
členové mladých hasičů - Luděk Hanč, Roman Tomáš, David Pohořalý, Matěj Hanuš, Lukáš
Kučera, Michal Hanuš.
Při posledních volbách na období 2020-2024 byli zvoleni:
Kamil Tomáš
starosta
Roman Tomáš
zástupce starosty
Petr Hanuš
velitel
Anna Vrhelová
jednatelka
David Pohořalý
hospodář
Jiří Kučera
strojník
Lukáš Kučera
zástupce velitele
Zdeněk Hanuš
člen výboru
Luděk Hanč
člen výboru
Matěj Hanuš
člen výboru
Mladší a zdatní členové jsou ve výjezdové jednotce obce Benecko. Ze začátku bylo dočasně sídlo v
Dolních Štěpanicích, ale po stavebních úpravách a zajištění nového staršího auta Iveco bylo roku
2014 přemístěno na Benecko.
V roce 2008 absolvovali tito hasiči školení se závěrečnými testy v Bílých Poličanech, v roce 2013 si
to zopakovali a každý rok měli a mají nějaké školení. Technika se nijak neobnovila, auto v jednotce
je staré, pouze požární stříkačku PS-12 si nechali v roce 2019 hasiči na vlastní náklady upravit.
Opětovné zahájení práce s dětmi roku 1998 pokračovalo až do podzimu 2009.
Patnáctileté
děti
odcházely a nebylo
odkud doplňovat. Od
roku 2004 je vedla
Anna Vrhelová a
Martin
Pohořalý.
Dosahovaly
pěkné
výsledky, pořádalo se
s nimi hodně akcí,
výletů. Byly využity
dotace a někteří se
nyní
zapojili
do
činnosti
dospělých.
Jestli ještě někdo
začne pracovat s dětmi
je nejisté a je to škoda.
Dne
21.6.
2014
proběhla oslava 120
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let od založení SDH Dolní Štěpanice.
Hasiči si nechali zhotovit prapor podle vlastního návrhu s dřevěnou žerdí a hasičskou hlavicí, kde se
mohou zavěšovat stuhy. Ta první je s datem požehnání praporu. 29.10.2018 jsme se účastnili

fotografování praporů v Jilemnici pro uchování historie SDH pro další generace a bylo to pojato
jako akt oslavy 100. výročí naší republiky.
Budova hasičské zbrojnice patří obci, takže tak velké stavební úpravy jsou závislé na financích
obce. Po období, kdy v hasičárně byla školka (1997-2001) je opět hasičů. Malé opravy zajišťuje
sbor, větší financuje Obecní úřad. V roce 2015 došlo k výměně garážových vrat ( na financování se
podílel sbor), v roce 2016 došlo na výměnu vchodových dveří a následně přibyl nový nátěr omítky
s nápisem. V roce 2019 proběhlo napojení na nový vodovod a kanalizaci, hasiči si zaplatili
zhotovení nové kuchyně.
Od roku 1998 pořádá sbor pravidelně tradiční hasičský bál a dětský karneval.
V roce 2020 by již třiadvacátý v pořadí.
Při dostatku sněhu proběhly několikrát závody na igelitových pytlích, na lyžích a na čemkoli. Sbor
je nápomocen při pořádání divadelních představení, karetních turnajů, volejbalového turnaje,
pochodu na Žalý. Pořádají výlety za poznáním, od roku 2014 je hasiči rozsvěcen vánoční
stromeček, účastní se soutěží. Dále jsou to brigády při úklidech, příprava dřeva, sběr starého železa,
se kterým skončili roce 2013, probíhá čištění potoka, úklid paseky a lesa, pomoc po povodních, atd.
Roku 2020 jsme ještě udělali 23. bál a pak nastalo období, které nikdo dosud nezažil. 12.března
2020 byl vyhlášen nouzový stav kvůli virové epidemii Covid -19,zákaz shromažďování, pořádání
čehokoli, nošení roušek a to jsme ještě netušili co nás čeká po celý tento a část dalšího roku.
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SDH Harrachov
Rok 2005
V lednu na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH v čele se starostou Romanem
Lukešem. Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti kulturního a společenského dění
jako bylo uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u
hasičů, Pálení čarodějnic, dva letní táboráky.
Družstvo dospělých hasičů se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu, kde obsadilo 5. místo.
Uspořádán byl pro členy SDH pěší výlet do Jizerských hor.
V rámci praktické odborné přípravy jsme se zúčastnili dvou námětových cvičení 1× v Blansku při
dálkové dopravě vody, 1×v Harrachově na Discolandu.
Rok 2006
Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti kulturního a společenského dění jako bylo
uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů,
Pálení čarodějnic, dva letní táboráky.
Družstvo dospělých hasičů se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu, kde obsadilo 7. místo.
Na Jizerském poháru v Desné účast našeho družstva při požárním útoku znamenalo 6.místo.
V rámci praktické odborné přípravy jsme se zúčastnili námětového cvičení v Jablonci nad Jizerou.
V rámci družebního partnerství jsme formou výletu navštívili sousední polské město Sklářská
Poreba, kde vedle turistických krás jsme zavítali do místní hasičské zbrojnice.
Rok 2007
Po odstoupení dosavadního starosty došlo na výroční valné hromadě ke zvolení nového starosty
SDH, kterým se stal Martin Soukup.
Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti kulturního a společenského dění jako bylo
uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů,
Pálení čarodějnic, dva letní táboráky. Svépomocí členů SDH bylo vybudováno nové místo pro
pořádání táboráků a pálení čarodějnic v lokalitě Sedmidomky, kde vznikla nová „bouda“ pro
zázemí prodeje občerstvení a velké ohniště.
Mezi velmi vytížené výjezdy jednotky JSDHO patřila likvidace orkánu Kyrill v lednu 2007.
Družstvo dospělých hasičů se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu, kde obsadilo 6. místo.
V rámci praktické odborné přípravy jsme se zúčastnili námětového cvičení v Jablonci nad Jizerou
na Končinách.
Rok 2008
Během roku se uskutečnily plánované akce
v oblasti kulturního a společenského dění
jako
bylo
uspořádání
hasičského
bálu,zajištění občerstvení při příjezdu
Krakonoše, Velikonoce u hasičů, Pálení
čarodějnic, dva letní táboráky.
V červnu SDH uspořádal okrskovou soutěž
v požárním sportu. Družstvo pořadatelů
obsadilo 9. místo. V září SDH Harrachov
oslavil v 125 let od svého založení.
Slavnostní akce za krásného počasí hojné účasti se uskutečnila v lokalitě Sedmidomky.
Při taktickém cvičení simulovaného na požár lesního porostu si jednotka vyzkoušela plnění vody
při zásahu vrtulníku.
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Rok 2009
Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti kulturního a společenského dění jako bylo
uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů,
Pálení čarodějnic, dva letní táboráky.
Za pomocí evropské dotace v rámci přeshraniční česko - polská spolupráce byla pořízena zásahová
čtyřkolka, která své schopnosti prokázala vzápětí u jednoho z největších zásahů posledních let – při
požáru lesního porostu na vrchu Plešivec.
Na státní svátek dne 28.9.2010 jsme po čase uspořádali výlet pro členy našeho SDH, a to netradiční
formou – vlakem a autobusy z Jablonce nad Jizerou do Harrachova. Pro zajímavost jsme v rámci
tohoto putování navštívili dva kraje, tři okresy a najeli téměř 100 kilometrů!
Rok 2010
Na volební valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH v čele se starostou Martinem Soukupem.
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali
lednový hasičský bál, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičskou neděli,
dále pak během na konci léta proběhl jeden hasičský táborák, na němž jsme premiérově vyzkoušeli
vystoupení živé country hudby v podání skupiny Fous z Jablonce nad Jizerou.
Novinkou v rámci hasičských veřejných aktivit bylo také uspořádání prodeje tradičních pochutin a
adventního sortimentu u příležitosti odpoledne první adventní neděle.
V rámci praktické odborné přípravy jsme se zúčastnili jednoho cvičení - 28.4. Jednou taktické
cvičení - plnění vrtulníku v Lomnici nad Popelkou organizované HZS LK ÚO Semily. Členové
jednotky si znovu procvičili a osvěžili to, co již měli vyzkoušeno několikrát z dřívější doby
(Tematické cvičení Studenov, požár Plešivec).
Rok 2011
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali
hasičský bál, ten se tentokráte odehrál oproti minulým letům až v únoru a také na jiném místě, a to
v restauraci Blue Café. Dále se v režii našeho SDH neslo zajištění občerstvení při příjezdu
Krakonoše, velikonoční hasičská neděle. Dále pak během na konci léta proběhl hasičský táborák, na
němž se tentokráte za přízně počasí realizovalo vystoupení živé country hudby v podání skupiny
Naboso z Rokytnice nad Jizerou.
Omlazený tým na hasičské okrskové soutěži byl bohužel vinou selhání techniky diskvalifikován.
Při okrskovém cvičení ve Vysokém nad Jizerou si naše jednotka vyzkoušela dálkovou dopravu
vody.
Rok 2012
Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti v oblasti kulturního a společenského dění jako
bylo uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů,
Pálení čarodějnic, dva letní táboráky, prodej občerstvení při adventní neděli v hasičské zbrojnici.
Rok 2013
Během roku se uskutečnily plánované akce v oblasti v oblasti kulturního a společenského dění jako
bylo uspořádání hasičského bálu, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů,
Pálení čarodějnic, dva letní táboráky, prodej občerstvení při adventní neděli v hasičské zbrojnici.
V září SDH Harrachov oslavil v 130 let od svého založení. Slavnostní akce za krásného počasí
hojné účasti se uskutečnila v lokalitě Sedmidomky.
Rok 2014
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali
hasičský bál, ten se odehrál v únoru v restauraci Blue Café. Dále se v režii našeho SDH neslo
zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, dále při konání Mistrovství světa v letech lyžích,
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velikonoční hasičská neděle i tradiční pálení čarodějnic. Dále na konci léta proběhl hasičský táborák
a na svařáku, sejkorách klobásách si pochutnali občané při první adventní neděli.
Rok 2015
Na volební valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH v čele s novým starostou Romanem
Polívkou. V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně
uspořádali hasičský bál, ten se odehrál v únoru v restauraci Blue Café. Dále se v režii našeho SDH
neslo zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, dále velikonoční hasičská neděle a tradiční
pálení čarodějnic. Dále na konci léta proběhl hasičský táborák a na svařáku, sejkorách klobásách si
pochutnali občané při první adventní neděli.
Díky bezúplatnému převodu od HZS LK získala jednotka do svého užívání zánovní cisternový vůz
LIAZ.
V květnu 2015 jsme zdárně hostili konání okrskové hasičské soutěže na stadionu u Skicentra.
V jednom z nejteplejších dnů srpna 2015 jsme se zúčastnili uctění povodní z roku 2010
v Heřmanicích na Frýdlantsku.
Rok 2016
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali
hasičský bál, ten se odehrál dne 13. února v restauraci Za Pecí. Dále se v režii našeho SDH neslo
zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičská neděle i tradiční pálení
čarodějnic. I přes určitou nepřízeň počasí na počátku měsíce července se uskutečnil tradiční první
prázdninový táborák. Trochu netradičněji až závěru měsíce září (den před státním svátkem 28.9)
proběhl druhý plánovaný táborák
v lokalitě Sedmidomky. Na svařáku,
sejkorách, klobásách si pochutnali
nejen harrachovští občané při první
adventní neděli 2016. Nad rámec
naplánovaných akcí náš sbor podílel na
zajištění občerstvení při akci Mamut
sprint v areálu velkých skokanských
můstků pořádané HZS, a to přesně
25.května.
Rok 2017
V rámci
organizace
veřejných
společenských akcí jsme během
minulého roku tradičně uspořádali
hasičský bál. Dále se v režii našeho
SDH neslo zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičská neděle a tradiční
pálení čarodějnic. Dále na konci léta proběhl hasičský táborák a na svařáku, sejkorách klobásách si
pochutnali občané při první adventní neděli.
Rok 2018
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali
hasičský bál, ten se odehrál dne 17. února v restauraci Za Pecí. Dále se v režii našeho SDH neslo
zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičské neděle i tradiční pálení
čarodějnic. Na počátku měsíce července se uskutečnil tradiční první prázdninový táborák.
Vrcholem společenských akcí byly oslavy 135. let založení našeho SDH na počátku září 2018. U
této příležitosti byla slavnostně odhalena dřevěná socha sv. Floriána před hasičskou zbrojnicí.
Na svařáku, sejkorách, klobásách si pochutnali nejen harrachovští občané při první adventní neděli
roku 2018.
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Rok 2019
V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně
zajistili občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičské neděle i tradiční pálení
čarodějnic.
Na počátku měsíce července se uskutečnil tradiční první prázdninový táborák. V měsíci září pak
zdárně proběhl i druhý poprázdninový táborák.
Na svařáku, sejkorách, klobásách si pochutnali nejen harrachovští občané při první adventní neděli
roku 2019.
V tomto roce se po mnoha letech neuskutečnil hasičský bál.
Rok 2020
Na volební valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH v čele s novým starostou Romanem
Polívkou.
Dne 29.2.2020 v restauraci Pod Čerťákem byl uspořádán opět hasičský bál, při kterém zahrála
oblíbená skupina NABOSO. Bohužel to byla nadlouho poslední společenská akce v režii SDH,
neboť organizování dalších přerušila pandemie Covid - 19. Díky přechodnému letnímu rozvolnění
se mohly konat oba letní táboráky a také nově byl zajišťován prodej občerstvení při konání
hudebního festivalu Keltská noc. Další akce opět utnula další vlna pandemie Covid-19.
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SDH Hnanice - Borek
Jednou ze zásad hasičského desatera je motto: „ Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ani
zisk, ani slávu, nýbrž jen povinnost bratrské pomoci v neštěstí“.
Rozhodně je potřeba konstatovat, že činnost sboru je vcelku bohatá a rozmanitá.
O všech činnostech jsou uvedeny přesné údaje v zápisech ze schůzí. Jednak výboru, který se koná
zhruba jednou měsíčně. Potom jednou za rok se svolává valná hromada členů Sboru dobrovolných
hasičů Hnanice – Borek, kde probíhá
hodnocení a za rok zpět, hodnocení
úkolů a příprava plánu práce pro další
rok.
V okrskovém výboru máme vždy
zastoupení
delegovaným
členem
z našeho sboru.
O stavu majetku a zásob provádíme
potřebné inventarizace.
Náš sbor byl po několik let požádán
Okresním sdružením hasičů v Semilech
o zajištění při pořádání Okresního kola
soutěže
v požárním
sportu
na
sportovním
atletickém
stadionu
v Turnově.
Každoročně se sbor snaží sestavit alespoň jedno družstvo do okrskové soutěže, případně při
úspěchu v okrskové nominace do okresního kola. A to jak v kategorii mužů tak žen, družstev a
jednotlivců.
V případě možnosti také start na pohárových utkáních, soutěže v Sýkořicích na fotbalovém poháru
Ládi Brodského v Rovensku pod Troskami, stolní tenis na hasičárně ve Hnanicích, nohejbal ve
Veselé.
Každý rok dochází k pravidelné údržbě vozidla, případná technická kontrola, oprava stříkačky.
Podíleli jsme se na pořádání Hasičské fontány ve Šťastné zemi na rybníku Roudný. Náš sbor byl
zapojen společně s okolními sbory okrsku na zajištění vodních proudů pro hudební vystoupení Má
vlast od Bedřicha Smetany.
V roce 2005 byl zvolen starostou bratr Jan Houška, velitelem bratr Pavel Stuchlík st., na okrsek
bratr Bohumil Stuchlík.
Od roku 2005 pokračuje pořádání organizace zajištění zázemí, občerstvení pro Jezdecké závody
koní MIRA manželů Sehnalových.
V roce 2013 (12.6. – 16.6.) se někteří členové sboru podíleli na pomoci likvidace škod po
povodních v Křešicích u řeky Labe. A to jak na obecním tak soukromém majetku obyvatel obce.
Byla zde předána finanční a materiální pomoc za náš sbor a za Obecní úřad Hrubá skála.
V letech 2005 – 2010 se našli členové, kteří se snažili pracovat s dětmi v celostátní hře mladých
hasičů Plamen. Rovněž v podzimním branném závodě hře (poznávání přírody, určování azimutu,
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běh, střelby, vázaní uzlů), dopravní výchově, připravovali kulturní programy pro členskou schůzi.
Aktivity s dětmi v současné době skončily pro malé množství dětí.
V hasičské zbrojnici opakovaně proběhlo školení rozhodčích pro zajištění soutěží okresních,
pohárových, krajských, republikových v požárním sportu. Rozhodčí bratr Petr Stuchlík je v pozici
instruktora. Rozhodčí z našeho sboru se účastnili například při soutěži na Jablonecké hale.
V roce 2009 byl vydán ALMANACH u příležitosti 100 let založení hasičského sboru Hnanice Borek. Po několik generací je sbor veden v ušlechtilých myšlenkách hasičstva za nemalého úsilí
pomáhat lidem.
V každém roce je dán rozpis členů výboru pro reprezentaci našeho sboru na výročních valných
hromadách okolních sborů našeho okrsku. Rovněž návštěvy členů výboru k výročím členů při
životních jubileích, svatbách, pohřbech atd.
V roce 2014 bylo připomenuto výročí 105 let sboru.
V roce 2015 - 12. 6. 2015 zvolen nový starosta sboru bratr Pavel Stuchlík st., bratr Jiří Houška
velitelem do okrsku zvolen bratr Miloslav Maier jako strojník, sestra Lenka Varečková jako
hospodářka.
Od roku 2015 do roku 2018 byla vždy uspořádána zabijačka s velkým úspěchem díky zásluze bratra
Michala Stuchlíka při výrobě dobrot. V posledních letech ze zdravotních důvodů a pro omezení při
pandemii Covid - 19 již konána nebyla.
Dne 20. 9. 2015 proběhlo společné fotografování členů sboru pro velkou dobovou fotografii,

umístěna byla vedle fotografie našich zakladatelů.
V roce 2018 (říjen) k výročí 100. Výročí založení republiky – byla zasazena památná lípa a
následné proběhlo společenské posezení na hasičárně s občerstvením a hudbou.
Rok 2019 byl 110. rokem výročí sboru.
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Sbor pořádá brigády na železný šrot, úklid hasičárny a okolí. Také místní ples pro dospělé, vánoční
besídku pro děti, sportovní akce členů,
zápasy v bowlingu, dočasně se konal
také aerobik žen. Hasičský sbor
Hnanice podnikal výlety po krásách
republiky. Byli jsme v ZOO Liberec,
pivovaru Vratislavice, Svijany, Velké
Popovice, dále v Leteckém muzeu ve
Kbelích, na exkurzi ve firmě
Sklopísek
Střeleč
Hrdoňovice,
navštívili stanici HZS letiště v Praze.
Družstvo hokejistů reprezentovalo
sbor několik let a velmi úspěšně se
účastnilo Pojizerské ligy v ledním
hokeji. Ligu několikrát vyhráli. Hasiči
se účastnili nohejbalového turnaje v Troskovicích.
Z akcí pro veřejnost byla zajímavá například beseda o Pamíru (pan Car) nebo o cestování po
Americe hovořili br. Houška, br. Kudrna
Od roku 2015 pořádáme bramborákové odpoledne, pouze v srpnu 2020 nebylo uskutečněno pro
pandemii Covid – 19.
V našem sboru je několik členů s nejvyšším vyznamenáním Zasloužilý hasič. V roce 2019, nás
opustil nejstarší z nich bratr Bohumil Stuchlík.
Součástí života sboru je ohodnocení členů podle podmínek SH ČMS vyznamenáními,
medailemi, stužkami, čestnými uznáními. Tuto agendu spravuje za hasičský výbor sestra
Blažena Stuchlíková.
Poděkování patří všem členům, nečlenům a rodinným příslušníkům, kteří byli a jsou ochotni
pomáhat při pořádání všech akcí. Rovněž náleží poděkování Obecnímu úřadu Hrubá Skála, který
poskytuje finanční podporu našemu sboru.
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SDH Holenice
Sbor dobrovolných hasičů Holenice má nezastupitelnou funkci v chodu obce, je důležitou
pořadatelskou složkou kulturně společenského života, stojí za řadou aktivit, které jsou důležité pro
soužití obyvatel obce. Sbor pokračuje ve své aktivní činnosti a udržuje tradici účasti v soutěžích
hasičských sborů i pořádání společenských aktivit. Podílí se na pořádání kulturních akcí pro děti i
dospělé. Pravidelně se účastní soutěží lomnického okrsku v požárním sportu, Memoriálu Jana
Šourka (od roku 2019 Memoriál Vladimíra Kubáta), Memoriálu Jaroslava Suchardy, Pohořského
poháru v Pohoří, Podtáborského zápolení na Chlumu, Košovském poháru ad. V letech 2003–2012
činí členskou základnu 31 členů, z toho 7 žen; v roce 2013 29 členů, z toho 7 žen; 2014 32 členů,
z toho 7 žen; 2017 35 členů z toho 9 žen; 2018 počet členů 38, z toho 10 žen; 2019 počet členů 37,
z toho 10 žen; 2020 členská základna činí 38 členů, z toho 9 žen.
V letech 2010–2020 nabývá hasičský sbor v Holenicích ještě významnější funkci při pořádání
kulturně společenských akcí v obci. Aktivity se rozšiřují o pořádání výletů a zájezdů členů
holenického hasičského sboru i obyvatel obce, každoroční jarní úklid v katastru obce, pořádání akcí
pro děti (dětské karnevaly, Mikulášské nadílky) a mezi pravidelné tradiční akce, které holeničtí
hasiči pořádají společně s Obcí Holenice, se řadí také sousedská setkání, projekce filmů zachycující
život obce, hasičské plesy, zábavy atd.
Výrazným posunem úrovně hasičské výzbroje je úprava hasičské stříkačky v celkové hodnotě 30
000 Kč v roce 2003, kdy byly zakoupeny také nové hadice a proudnice.
Od roku 2010 realizují sbory SDH Holenice, Košov a Rváčov společná námětová cvičení, která
simulují hasičský zásah se zapojením tří strojů PS 12, zásahový úsek je obvykle
veden nepřístupným terénem v délce několika kilometrů. V katastru obce Holenice se námětová
cvičení uskutečnila v letech 2012, 2015 a 2018. Tato cvičení jsou důležitou formou tréninku a
významnou spoluprací mezi sbory.
V letech 2010 a 2011 byly Sborem dobrovolných hasičů Holenice pořádány zájezdy pro členy
SDH Holenice, Košov a Rváčov. 25. září 2010 se uskutečnil zájezd historickým autobusem RT do
Hasičského muzea v Chrastavě s účastí 52 členů SDH Holenice, Rváčov a Košov. 22. října 2011 se
konal zájezd do Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v Praze
historickým autobusem ŠL 11 a v září 2012 proběhl společný zájezd sborů do Muzea Tatra
v Kopřivnici.
Význam dobrovolných hasičských sborů dokázaly SDH Holenice a SDH Košov svou účastí při
likvidaci následků ničivých povodní v obcích Heřmanice a Frýdlant v Čechách. Výjezd na pomoc
postiženým obcím se uskutečnil 14. srpna 2010.
Historicky velmi významným rokem pro SDH Holenice byl rok 2011. V sobotu 11. června 2011
se holenický sbor dobrovolných hasičů stal pořadatelem Okrskové hasičské soutěže. Soutěž se
konala u příležitosti 115. výročí založení hasičského sboru v Holenicích. Díky umístění soutěžního
areálu nad obec Holenice byl kulisou výhled do Českého ráje na hrad Trosky a k úspěchu akce
výrazně přispělo nejen krásné počasí, ale hlavně hladký průběh bez technických problémů či
zranění. Účast sborů byla opravdu vysoká – 11 družstev mužů (SDH Bradlecká Lhota, SDH
Holenice A, SDH Holenice B, SDH Košov, SDH Lomnice na Popelkou, SDH Nová Ves nad
Popelkou, SDH Ploužnice A, SDH Ploužnice B, SDH Rváčov, SDH Stružinec, SDH Želechy), 1
družstvo žen (SDH Želechy) a 1 družstvo dětí (SDH Nová Ves na Popelkou). Domácí družstva
Holenice A a Holenice B se umístila na 10. a 11. místě. Prvenství získalo družstvo SDH Ploužnice.
V roce 2012 byly pořízeny nové vycházkové oděvy, nová trička a obnovena byla výstroj PS 2.
V roce 2013 byla doplněna výzbroj o savice se speciálním šroubením včetně nástavce a dokoupeny
košile a kravaty k vycházkovým oblekům. Nákupy byly financovány Obcí Holenice.
V roce 2014 byla předána vyznamenání dlouholetým členům SDH Holenice. Medaile za
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příkladnou práci obdrželi bratr Ladislav Honzák a bratr Jan Pěnička, Čestné uznání obdržel starosta
sboru a strojník bratr Jiří Jirásek.
V roce 2016 našel své stálé místo historický obecní zvon ze staré hasičské zbrojnice (dnes objekt
čp. 73), v minulosti sloužil jako poplachový systém v obci. V rámci slavnostního představení
expozice fotografií holenických domů byla 20. února 2016 odhalena nová instalace tohoto zvonu ve
vstupním prostoru OÚ Holenice. Zvon prošel restaurátorským procesem a díky novému závěsnému
systému je plně funkční.
Na podzim roku 2017 proběhla na základě posouzení statika demontáž kovového sušáku na
hasičské hadice, který byl umístěn u budovy OÚ Holenice. K budově obecního úřadu byl přemístěn
v roce 2000 od objektu staré hasičské zbrojnice čp. 73.
V roce 2015 byl ustanoven výbor ve složení Jiří Jirásek, Petr Janoušek, Pavel Beran, Tomáš
Horký a Vítězslav Lipš.
V roce 2018 proběhla výměna čerpadla na stroj PS 12, doplnění výzbroje o 2 ks hadic C,
doplněny
byly
nové
proudnice
a
několik
cvičebních
kompletů
PS.
27. října 2018 zajistilo SDH Holenice pořadatelskou službu a čestnou stráž při významné akci
k oslavám vzniku Československa. Součástí oslav v obci Holenice byly výsadba Lip svobody
v Holenicích – Tomších a kladení věnce u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce.
Sbor dobrovolných hasičů Holenice má své pevné místo v životě obce, je společenskou složkou,
která sdružuje, pomáhá a uchovává tradici nejen požárního sportu.

Popisek fotografie:
Sbor dobrovolných hasičů Holenice z roku 2001
Na snímku nahoře zleva Jaroslav Válek, Petr Janoušek, František Kovář, Lubomír Farský
Na snímku dole zleva Vítězslav Lipš, Pavel Beran, Karel Horký, Jiří Jirásek
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SDH Horní Branná
Členská základna SDH se v těchto letech pohybovala mezi 120 – 140 členy.
V roce 2004 odstoupil ze své funkce dlouholetý starosta sboru Vítězslav Hofman. Ve volebním
roce 2005 byl do této funkce zvolen jeho dosavadní zástupce Jaroslav Jiřišta ml., který byl v roce
2020 opětovně zvolen na další pětileté období.
Dne 5.10.2005 byla ve sboru obnovena činnost mladých hasičů, jež funguje pod vedením Jaroslavy
Jiřištové, kromě krátké mateřské pauzy dodnes.
Každoročně se spolek věnuje mnoha činnostem. Pravidelné únorové plesy a jedna až tři letní
zábavy se staly součástí kulturního života v obci. Během tohoto období (2005-2020) se spolek
účastnil také 38 nejrůznějších oslav, výročí, sjezdů rodáků nevyjímaje.
Zatím náš spolek nevynechal ani jeden ročník hasičských slavností v Litoměřicích. Zúčastnil se jich
pětkrát.
Téměř každý rok jsme uspořádali zajímavou exkurzi. Nejméně 15x jsme byli spolupořadateli jiných
akcí, konající se v naší obci (dětské dny, letní kina, cyklovýlety, vesnice roku apod).
Mladí hasiči kromě pravidelných schůzek podnikají také jiné činnosti jako stezky odvahy, turistické
výšlapy a výlety, společné lyžování a bruslení, vánoční posezení a výrobu vánočních přání, ukázky
požárního sportu na různých akcích. V roce 2013 se účastnili soutěže Požární ochrana očima dětí
kde získali čestná uznání za originalitu. Od roku 2018 se pravidelně zapojují do Tříkrálové sbírky a
v roce 2019 se jako dětští figuranti účastnili výcviku záchranářských psů a pořádali Noc
s Andersenem
Každý rok mnoho členů (strojníci, velitelé, vedoucí mládeže) absolvuje nejrůznější školení.
Náš spolek vlastní historickou techniku, která se několikrát zapojila do dálkových doprav vody.
Ruční koněspřežná stříkačka z roku 1879 si dokonce zazávodila a ve své kategorii získala
bronzovou medaili.
Sportovní činnost je další oblast, které se náš spolek věnuje. Soutěží se účastní muži, od roku 2006
děti a od 2014 také ženy. V období 2005- 2020 se dospělí účastnili přibližně 45 soutěží, ze kterých
si muži přivezli 15 cenných kovů (3x zlato, 6x stříbro a 6x bronz) v soutěži družstev a 2 medaile
(zlato - David Zevel a stříbro - Martin Zevel)
z individuálního závodu TFA. Ženy získaly
11 cenných kovů (3x zlato, 5x stříbro a 3x
bronz) v soutěži družstev a 2 medaile (zlato –
Petra Novotná a bronz - Jaroslava Jiřištová)
z individuálního závodu „Železná hasička“.
Děti absolvovaly asi 60 závodů, kde byly
oceněny 4x zlatem, 12x stříbrem a 13x
bronzem a jedno bronzové místo získala
v individuálním
dorosteneckém
závodě
Alexandra Loudová.
Jednotka požární ochrany, v níž jsou někteří
členové našeho spolku, od roku 2005
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pomáhala u bezmála 40 zásahů. V roce 2009 spolupracovala s ostatními složkami IZS při cvičné
evakuaci školy v Horní Branné.
Roku 2010 jsme pomáhali při povodních na Frýdlantsku. Kromě toho jsme uspořádali sbírku
humanitární pomoci, kterou jsme tam odvezli.
Spolek má sídlo v obecní budově
hasičské zbrojnice. Ta prošla
v letech 2015 - 2016 rekonstrukcí.
Snažíme se ve spolupráci s obcí
tuto budovu udržovat a dále
vylepšovat. Stejně tak pečujeme o
kulturní areál na zámecké zahradě,
kde bylo v roce 2016, po více než
dvaceti letech vybudováno nové
podium.
Staráme se rovněž o naši techniku.
Naše dvě PS 12 prošly v letech
2011, 2012 a 2017 generálními
opravami. Roku 2012 bylo
započato výběrové řízení na nové
zásahové vozidlo. Stal se jím MERCEDES-BENZ Sprinter, který byl slavnostně předán do užívání
spolku 7.9.2013.
SDH Horní Branná patří v okolí k nejstarším. 130 let sbor oslavil již v roce 2006, ke 140 letům
jsme v roce 2016 dostali zrekonstruovanou zbrojnici a v roce 2026 oslavíme již 150 let od založení.
I když jsme tak staří, nevyhýbáme se novému a snažíme se jít s dobou. Od roku 2010 máme také
své webové stránky.
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SDH Horní Sytová
Ještě v roce 2005 byl v Horní Sytové velký problém, kterým byla nevyhovující hasičská zbrojnice.
Až do roku 1995 se hasiči scházeli v budově Arnoštova, kde byl sál na konání plesů, knihovna a
schůzové místnosti. Obec však Arnoštov v roce 1996 prodala a následně došlo k jeho postupné
devastaci. Přestože v současnosti budova ještě stojí a není využita k žádnému účelu, objekt je
opuštěný. Hasiči se scházeli na schůzích v hotelu Jizera, tam v jídelně pořádali a dodnes pořádají
hasičské plesy.
V roce 2003 byl zvolen starostou obce ing. Zbyněk Hrubec a nové zastupitelstvo v následujících
letech souhlasilo se zařazením stavby nové hasičské zbrojnice do územního plánu obce, což byl
první krůček k její realizaci. Uběhlo ale ještě několik let, než k její výstavbě došlo. Stavba byla
prováděna na klíč stavební firmou RYSPOL a projektantem a stavebním dozorem byl ing. Křapka.
Bylo třeba zajistit finanční krytí této stavby. Toho bylo dosaženo z části z výnosu prodeje budovy
Arnoštova, dotace SZIF Programu rozvoje venkova a zbývající část doplatila obec ze svého
rozpočtu.
Nová hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena 4. listopadu 2011 na místě té původní. Tím se
splnil sen sboru a završilo se
dlouhodobé úsilí, aby také v Horní
Sytové měli hasiči svou zbrojnici
obdobně jak je tomu např.ve Víchové
nad Jizerou a Víchovské Lhotě.
Víchová nad Jizerou má 3 hasičské
sbory
a
všechny
nyní
mají
odpovídající zázemí pro svoji činnost.
Velitel SDH bratr Miroslav Bartoň
doporučil
možnost
odkoupení
hasičského automobilu AVIA se
stříkačkou MF 12 za výhodnou cenu
od bývalého podniku Cutisin. Obec
tuto koupi uskutečnila a hasiči Horní Sytové
v červnu roku 2012 dostali do užívání
hasičské vozidlo se stříkačkou. Horní
Sytová má v současné době již téměř 10 let
optimální podmínky k hasičské činnosti.
Součástí okolí hasičské zbrojnice je
pozemek, který přikoupila obec od ČSD.
Tam vybudovali hasiči vybudovali prostor,
kde pořádají
veškeré venkovní aktivit
například Hornosytovskou poutˇ, pálení
čarodějnic, různá posezení s hudbou.
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Požární zbrojnice
s příslušenstvím.

má v přízemí garáž a sociální zařízení, v poschodí společenskou místnost

V letech 2003 -2015 došlo k podstatnému zvýšení členské základny, kdy do sboru přistoupilo
několik aktivních členů jako manželé Alena a Pavel Mládkovi, Milan Šimůnek, Zdeněk Čeřovský,
Josef Vrbiniak a další. Starostou sboru byl od roku 1991 až do roku 2015 bratr Rudolf Šubrt. Jako
poděkování za dlouholeté a úspěšné vedení sboru mu byl udělen titul Čestný starosta SDH.
Starostou SDH byl v roce 2015 zvolen Ing. Luboš Ducháček. SDH má v současné době 36 členů.
Na VVH v roce 2020 byl zvolen nový výbor SDH ve složení
Starosta
Čestný starosta
Náměstek starosty
Velitel
Pokladník
Jednatel
Referent prevence
Revizní komise

Ing. Luboš Ducháček
Rudolf Šubrt
Mgr. Pavel Mládek
Miroslav Bartoň
Alena Mládková
Marie Ducháčková
Josef Votoček
Milan Šimůnek, Josef Vrbiniak

Jednotka SDH Horní Sytová je zařazena do kategorie JPO V, tedy sbor pro místní zásah. Ve sboru
převažuje činnost zejména v kulturní a společenské činnosti. SDH je v této části obce jedinou
organizací, která tímto způsobem občany sbližuje. Každoročně je pořádán hasičský bál, pokud je
dostatek sněhu jsou to závody ve sjezdu na pytlích, pálení čarodějnic, zajímavé výlety do okolí
s použitím linkového autobusu nebo vlaku. Každoročně sbor pořádá Hornosytovskou poutˇ
v prostoru před hasičskou zbrojnicí. Děti si zde užijí kolotoče, houpačky a dalších atrakcí a rodiče si
posedí v krytém prostoru před zbrojnicí při dobrém občerstvení. Zázemí hasičské zbrojnice velice
sboru pomáhá v uvedených společenských akcích.
SDH každoročně pomáhá při
organizaci motokrosových závodu
v Loukově, kde má využití také
hasičské vozidlo se stříkačkou.
Funkční jsou rovněž webové
stránky sboru jejich aktualizací je
pověřen bratr Mládek, je zde
k vidění řada fotografií a informací
z činnosti sboru. Schůze jsou
svolávány aktuálně dle potřeby za
účelem dojednání konkrétních akcí,
cvičení apod. Několik dětí z Horní
Sytové je členy SDH Víchová, kde
se účastní různých hasičských
soutěží a cvičení.
Závěrem lze říci, že nyní má SDH ideální podmínky k činnosti sboru, součástí je stabilní členská
základna, která se průběžně doplňuje. Přáním všem členů je, aby v dalších letech nepostihla
pandemie jako je koronavir, který vlastně celoroční činnost zcela znemožnil.
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SDH Horní Štěpanice
Nejdůležitější akcí roku 2005 byla oslava 700 let založení obce, která byla spojena se sjezdem
rodáků a oslavou 95. výročí založení SDH. K výročí obce byla v říjnu pořádána okresní soutěž
Plamen pro mladé hasiče, kterých se na Dupárně sešlo cca 600. S touto akcí velmi ochotně pomohli
SDH Dolní Štěpanice a Benecko.
Zima 2005 a 2006 přinesla značné množství sněhu, bylo nutno shazovat několikrát sníh ze střech.
Začátkem roku 2007 se přehnal přes naše území zničující orkán Kyril. Způsobil velké škody v celé
republice, několik dní nešel proud, nejezdily vlaky ani autobusy. Kdo mohl, pomáhal.
Léto 2007 se vyznačovalo dosti velkým suchem, bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti. V tomto létě
měla jednotka společně s beneckými hasiči výjezd na Levínek, jednalo se však naštěstí jen o planý
poplach. Na Dupárně pro zastaralost došlo k výměně kompletně celé chlazení, potrubí a
kompresoru.
Začátkem roku 2009 závod Kablo ve Vrchlabí rušil svoji hasičskou jednotku, obec Horní
Štěpanice od nich odkoupila za výhodných finančních podmínek hasičskou výstroj a výzbroj. V létě
tohoto roku po inspekci HZS okresu Semily se domluvilo SDH Benecko, Horní a Dolní Štěpanice z důvodů hlavně ekonomických o vytvoření jedné výjezdové jednotky se sídlem na Benecku. Tuto
jednotku tvoří hasiči ze tří uvedených sborů.
Na podzim začal sbor budovat na Dupárně altán. Zvládl se vybudovat dřevěný rám, vazba a
zašalování střechy. V roce 2010 se téměř dodělala dřevěná část Altánu a na naši pouť již byla
částečně provozuschopná. Ruku k dílu přidal každý. Tento rok sbor slavil 100 let svého založení.
Od obce SDH dostali prapor, kterému bylo požehnáno. V roce 2011 začala výstavba druhé, zděné
části Altánu. A do první dřevěné části byla pořízena samozajížděcí vrata na dálkové ovládání.

Další rok jsme začal sbor vyklízet bývalou prodejnu. Ta byla určená k pronajmutí. Sbor se pomalu
přemisťuje do Altánu, který se tento rok, až na malé nedodělky, podařilo dokončit. V roce 2013 bylo
k Altánu přistavěno sociální zařízení a dokončeno v dalším roce. V tomto roce, ale i dalším si
členové sboru přivydělávali na brigádách při úklidu pasek a pálení roští.
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V únoru 2016 byl sbor pořadatelem okrskové schůze. A v dubnu téhož roku v sokolovně v
Dolních Štěpanicích proběhlo divadelní představení. V červnu byla v Horních Štěpanicích okrsková
soutěž. Na podzim sbor opravil podpěru plachty a postaveno bylo zádveří do Altánu. Další rok byla

zakoupena nová plachta nad dřevěný parket. A společně se Sokolem Mrklov došlo k zakoupení
party stanu. V roce 2018 byl celý Altán natřen, byla vybudována nová střecha nad udírnou a
výčepem. Další rok pokračovala rekonstrukce pivní boudy. Došlo na přístavbu přístřešku pro
uskladnění dřeva.
V roce 2020 byly z důvodu pandemie Covidu zrušeny oslavy 110 let založení SDH. S pomocí
obce členové sboru za Altánem vybudovali
hřiště nejen na volejbal, ale i na ostatní
aktivity členů a příznivců.
Každoročně je pořádáno pálení čarodějnic,
pouťové zábavy, občerstvení na Dupárně a
pouťové dozvuky.
Cvičení dálkové dopravy vody se stalo ve
sboru samozřejmostí. Pokud je dostatek sněhu
jsou pořádány závody na saních a na jiných
strojích pro tento účel vyrobených. Dále se
sbor zúčastňuje oslav výročí založení SDH
v okolí. Odbornost hasič III. stupně má již
téměř každý člen. K pravidelným akcím patří
absolvování referentského školení, které je
nezbytné pro řízení obecních aut, dorost absolvuje školení strojníků a, velitelů. Pro děti se pořádají
Mikulášské nadílky.
S hasičskou mládeží jsou prováděny nejrůznější aktivity – např. jednodenní a vícedenní výlety
pod stanem. Starší členové – senioři jsou navštěvováni při příležitosti životních jubileí s dárkovými
balíčky. Na Dupárně se konají volejbalové soutěže a další akce, zábavy, sousedská posezení. Zdařil
se sraz žáků zdejší školy, kteří tuto navštěvovali.
V roce 2021 by sbor, pokud to pandemická situace dovolí, rád oslavil 111 let, které uplynou od
doby založení sboru. Přesné datum ustavující schůze je sice 6.2.1910, v únoru však do letního
areálu mnoho lidí nepřišlo, proto bude zvolen příznivější termín.
Hasiči Horních Štěpanic touto cestou děkují všem příznivcům za podporu věcnou či duchovní a také
všem hasičům. Rovněž děkuji patronovi hasičů sv. Floriánovi, kteří nad nimi drží ochrannou ruku.
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SDH Hořensko
Ve dnech15. a 16. května 2009 proběhlo stěhování staré požární zbrojnice, která stála od roku 1963
vedle té stávající, na hřišti. Tam se také nyní konají všechny akce, které hasiči pořádají.
Každý rok pořádáme pro děti zábavné odpoledne Vítání prázdnin. Největší atrakcí je náš vodník a
plavba po našem plavebním kanále. Dále máme k dispozici staré houpačky, skákací hrad a soutěže
pro děti. Účast je vždy klem 80 dětí.
7. 5, 2015 proběhla na hřbitově v Hořensku vzpomínka na občany - hasiče padlé ve světové válce.
6.října 2017 proběhlo cvičení jednotek z Bítouchova, Semil I, Chuchelny, Záhoří, Nouzova a Slané
v Hořensku. Vodní zdroj byl na hřišti a doprava vody probíhala na vzdálenost 2 km.
23.6.2018 mělo být Vítání léta spojené s oslavou 120 let našeho sboru. Všichni pamatujeme, jaké
tehdy bylo léto, teploty přes 30 st.C a najednou jen + 9 stupňů. V 10 hodin se akce zrušila, takže
neslavně skončila příprava a oslava založení sboru.
V pátek 26. října 2018 proběhla oslava 100 let vzniku Československé republiky. Při této příležitosti
byla v Hořensku vysazena Lípa svobody.
Poté přišla v roce 2019 pandemie COVID-19 a veškerá činnost na delší dobu ustala.
Další naše pohroma byla noc z 14.7. na 15.7. 2021. Velká voda, coby následek vydatného deště
odnesla kus mostu v šířce 1,7 metru , hloubka vymletého koryta dosahovala 2 metrů. Tím byl
znemožněn přístup na hřiště. Oprava byla provedena na podzim téhož roku.
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SDH Hrubá Skála
Sbor hasičů naší obce byl založen 1. března 1891. Jeho úkolem je chránit životy a majetky našich
spoluobčanů při požárech a živelných pohromách a tyto hodnoty zachovávat pro příští generace.
Jsme přesvědčeni, že tento úkol je plněn s velkou profesionalitou a ke spokojenosti všech.
Historie našeho sboru je již zaznamenána v kronice hasičů okresu Semily až do roku 2004. Po
tomto roce byl náš sbor i nadále velmi aktivní. V roce 2005 se naše členská základna skládala z 88
mužů, 33 žen a 10 mladých hasičů.
Starostou sboru byl od roku 2001 až do roku 2017 Tomáš Bugno a po něm byl zvolen Aleš
Vaníček. Velitelem sboru se stal od roku 1998 Jiří Koželuh. V roce 2010 byl zvolen náměstkem
starosty OSH Semily a obdržel nejvyšší vyznamenání - zasloužilý hasič.
V tomto roce, také začal pracovat nově zvolený výbor. I nadále náš sbor pečoval a stále pečuje o
své členy. K významným výročím členů předává blahopřání, dárky a své zesnulé členy doprovází
na poslední cestě. Pokračuje v tradici pořádání každoročně hasičského plesu a až do roku 2016 také
velikonoční zábavy. Pro členy a jejich rodinné příslušníky se pořádali různé jedno či dvoudenní
výlety, posezení a různé akce.
Práce s mládeží přešla postupem času do útlumu, až v roce 2015 byla opět plně obnovena.
Vedoucím kolektivu se stal Michal Najman za vydatné pomoci Jiřího Koželuha. Od roku 2018
přispěl svou pomocí s vedením mládeže Martin Kohoutek a Lukáš Kinský.
V roce 2006 jsme oslavili 115. let své aktivní činnosti. Slavnostní schůze proběhla v hotelu Štekl
na Hrubé Skále. V roce 2007 opět náš sbor pořádal již 12. ročník Poháru Českého ráje v požárním
sportu na atletickém stadionu v Turnově. Z důvodu organizačních neshod byl pořádán naposled
v roce 2008. V témže roce jsme obdrželi starší cisternu Tatru 148 a stávající automobil Liaz cas25
byl odprodán do Brna. V roce 2009 proběhlo setkání dorostenek našeho sboru po 50 letech od
úspěchu v celostátní soutěži v Bratislavě. Rok 2010 byl velmi deštivý a v srpnu naše jednotka
vyjela na dva dny na pomoc do Višňové na Frýdlantsku. Zde pomáhala s úklidem po ničivé
povodni. Za to rok 2011 byl plný oslav, kdy náš sbor oslavil 120 let své činnosti. Slavnostní schůze
proběhla v krásném salonku na zámku Hrubá Skála. V roce 2014 jsme uspořádali slavnostní setkání
vítězů v mistrovství ČR, které bylo v roce 1994 v Havlíčkově Brodě. Rok 2016 byl mimo jiné i
pracovní, kdy byla opravena střecha na hasičské zbrojnici, dány nové okapy a svody. Rok 2017 –
2019 byl spojen s filmaři, kteří několikrát zavítali do našeho kraje. Naše jednotka zajišťovala
požární dozor.
Po celou dobu našeho trvání úzce spolupracujeme s naší obcí. Každoročně pořádáme sběr
železného šrotu, pomáháme při udržování zeleně a spolupořádáme akce. Od obce jsme obdrželi
dotace na vybavení pro zásahovou jednotku nebo na opravu požárních aut. Také jsme obdrželi
v roce 2014 dotaci na dálkově spouštěnou elektronickou sirénu. V roce 2016 byly poprvé
upořádány Hruboskalské slavnosti. Naše obec navázala spolupráci s městem Kamienna Góra
v Polsku a následně byl realizován
projekt Aktivní v každém věku,
který představoval výměnné obyty
dětí, dospělých a zahájení tradice
Hruboskalských
slavností.
Jednotlivé spolky se střídají v její
organizaci. U příležitosti 125. výročí
založení sboru v roce 2016 se výbor
SDH rozhodl pořídit slavnostní
prapor, a toto se povedlo uskutečnit
hned v následujícím roce. V září
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2017, v rámci II. ročníku Hruboskalských slavností proběhlo slavnostní žehnání hasičského
praporu. Slavnostní průvod členů našeho sboru, OSH Semily a SDH Karlovice, byl doprovázený
hudbou na elektronické varhany. Průvod měl na povel Ladislav Pršala. Prapor nesl zasloužilý člen
Václav Vaníček. Čestnou stráž stáli: velitel Jiří Koželuh a zasloužilý člen výboru Karel Karásek.
Žehnání nového praporu provedl jáhen Jan Hrubý z farnosti v Újezdě pod Troskami. Tento prapor je
používán při slavnostních událostech, společenských a sportovních akcí SDH.
Také v roce 2018 nás postihla smutná událost. Mezi všemi hranicemi, které jsou lidem vymezeny,
je smrt hranicí konečnou. Opustil nás zasloužilý hasič, bratr Oldřich Vaníček, který byl 49 let
členem a 15 let velitelem našeho sboru. Působil ve funkcích okrsku i okresu a pod jeho vedením
jsme získali největších úspěchů sboru. Čest jeho památce a ostatním zesnulým členům.

Začátkem roku 2020 pořídila obec nový dopravní automobil Volkswagen crafter 2,0 TDI 4x4.
Žehnání nového automobilu proběhlo v rámci V. ročníku Hruboskalských slavností. Stávající auto
Avie bylo předáno do SDH Hnanic. Koncem roku 2020 byla provedena rekonstrukce části hasičské
zbrojnice, zejména oprava garážového stání pro tento DA-nová podlaha a opravy omítek vč.
vymalování.
Od počátku založení sboru, se náš sbor účastní okrskových, okresních i krajských soutěží. Pořádá,
spolupořádá, či se účastní i jiných soutěží, akcí a společenských událostí mezi ostatními sbory.
V neposlední řadě nesmíme opomenout, že někteří členové SDH zajišťují výjezdní jednotku obce.
Jednotka vyjíždí k požárům a zajišťuje technickou pomoc (odstranění stromů, transport zraněných a
pomoc při živelných pohromách).
V současné době je veškerá činnost sboru ovlivněna a těžce poznamenána pandemií COVID-19.
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SDH Chlum
Období 2005–2020 mělo několik etap. V roce 2005 se dokončila rekonstrukce a přístavba hasičské
zbrojnice. Vznikl tímto prostor pro spolkové setkávání a pořádání akcí. Díky brigádám při demolici
ocelokůlny byly získány potřebné finanční prostředky na nákup stříkačky PS12, se kterou se
družstvo mladých členů v následujících letech aktivně zúčastňovalo okresních a netradičních
soutěží.
Od roku 2007 bylo sdružením organizováno 10 ročníků Podtáborského hasičského zápolení. Těchto
netradičních soutěží se
průběžně
účastnila
družstva mužů, žen a
žáků z okolních sborů –
Košova,
Košťálova,
Kněžnice, Nové Vsi,
Pohoří,
Ploužnice,
Želech,
Roztok,
Rváčova,
Bradlecké
Lhoty,
Stružince,
Holenic,
Tuhaně.
Soutěže
byly
podporovány dotacemi
od Městského úřadu
Lomnice nad Popelkou.
Doplňována
byla
výbava sacími koši, hadicemi a výstrojí družstva. Členové I. Dražil a V. Riemer svépomocí vyrobili
lavice se stoly pro venkovní sezení.
Od 1.1. 2014 jsme se dle zákona stali spolkem se všemi náležitostmi.
Při realizaci projektu Krajského úřadu Libereckého kraje – Revitalizace březové aleje, členové
čistili břehy silnice od náletových dřevin a výtěžek z této brigády a z občerstvení při tradičních
poutích byl použit na potřebnou opravu stříkačky.
Starostu Ivo Dražila vystřídal Pavel Dražil a roku 2014 byla Valnou hromadou zvolena Vlasta
Dražilová. Poslední soutěž Podtáborského zápolení proběhla v roce 2017 jako memoriál V.
Riemera, od této doby nastal útlum aktivit v účasti na soutěžích pro pracovní a rodinné vytížení
členů družstva.
Valných hromad se pravidelně účastní zástupci města, které dalo rekonstruovat rozvody elektřiny a
přidělilo objektu hasičárny popisné číslo 39.
Od roku 2018 je pořádáno pro členy a rodinné příslušníky letní grilování beránka se všestrannou
soutěží pro děti. Také ostatní dění spolku je v současné době hlavně společenského charakteru.
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SDH Chuchelna
V roce 2008 se konaly oslavy k 120. výročí založení spolku. Při oslavě proběhl šestý ročník
soutěže O pohár obce Chuchelna. Událost se konala na novém hasičském cvičišti, které bylo
předáno z rukou vedení obce hasičům. V tomto roce byl zakoupen nový hasičský vůz -Škoda Liaz od pana Jiřího Hassy. Obecní úřad pro nové auto uvolnil druhou garáž u hasičské zbrojnice.
Zachovalá AVIA 30, se kterou sbor odjezdil nesčetně soutěží a výjezdů k požárům, byla prodána.
2009 – Zakoupené
nové hasičské auto
Ford, které slouží jako
doplňkový automobil
k cisternovému
vozidlu, není vhodné
např. k dopravě na
soutěže.
Nicméně
Liazka, sborem zvaná
„Mates“ se využila
třeba
při
výjezdu
k uhašení požáru dříví
v lese na Bačově.
2010 – Tento rok byl
poznamenán
velkou
srpnovou povodní na
Lužické
Nise.
Chuchelští hasiči byli rovněž povoláni jako zásahová jednotka na výpomoc při povodních v Bílém
Kostele na Liberecku. Jejich hlavním úkolem bylo čerpání vody ze zatopených sklepů.
2014 – Účast na přehlídce historických stříkaček. Ve zbrojnici na Komárově byla objevena
stříkačka z roku 1923. Po usilovné práci a píli se jí podařilo členům sboru dát do stavu, aby mohla
chuchelské hasiče na této přehlídce zastoupit.
V tomtéž roce započala úprava
stávající hasičárny. Za finanční
spolupráce obecního úřadu byla
pořízena nová vrata a zhotoveno
vyasfaltování
plochy
před
hasičárnou.
2016 – Zakoupeno nové
požární vozidlo, původní bylo
navráceno do péče panu
Hassovi. Hasiči získali od obce
bývalé zdravotní středisko a
vybudovali zde svou novou
klubovnu.
2017- Pomocné práce při
odstraňování
polámaných
stromů po vichřici Herwart.
2020 – Výjezd k rozsáhlému
požáru v Horské Kamenici. K uhašení hořícího lesa bylo povoláno celkem 32 jednotek.
Mimo tyto události se každý rok konají kulturní akce. Začátkem roku je pořádán Hasičský bál, který
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se těší veliké oblibě. Vždy den po plese je uspořádán dětský karneval, kterého se nemohou celý rok
dočkat děti z Chuchelny a okolí. Každoroční je také sběr kovového šrotu, který hasiči pořádají a
obyvatelé obce jsou rádi, že jim pomohou se šrotu zbavit. Hasiči se také podílejí na pálení
„čarodějnic“, kde kontrolují spalování hranice a připravují občerstvení. Další velkou každoroční
událostí je Chuchelská pouť. Nikdy nechyběla hudba, dobré jídlo, pití, bohatý doprovodný program
a atrakce pro děti. O pouti je již zažitou tradicí konání fotbalového zápasu „svobodní vs. ženatí“.
Pouť je pořádána ve spolupráci s ostatními spolky v Chuchelně. Společně se také podílejí na
spolkovém posvícení, kde jsou každoročně na podzim podávány vybrané myslivecké pokrmy. Po
několik let se také pořádal „Hasičskej maškarák“, po pár velice úspěšných ročnících se ale dostavily
roky se slabší účastí a tato nádherná a veselá akce byla přerušena. Do budoucích let spolek doufá v
úspěšné obnovení maškarního plesu.
Od roku 2014 se každé léto koncem prázdnin koná hasičské soustředění pro děti. Užijí si zde
spoustu zábavy a samozřejmě také trénují na hasičské soutěže. Že se trénink vyplatí je zjevné na
úspěších mladších a starších žáků. Dětem jsou také věnovány další výlety a akce typu grilování,
opékání buřtů, nocování v budově obecního úřadu nebo společný májový pochod.
V současné době tvoří členskou základnu 108 členů z toho 30 dětí. Starostou sboru je nyní Martin
Andrle.
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SDH Jablonec nad Jizerou
Kulturní činnost
Již v dobách zakládání Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou bylo pamatováno také na
občany obce. Každoroční Hasičské plesy byly vždy hojně navštěvovány. Plesy se konaly v hostinci
Ráj na náměstí.(dnešní prodejna COOP). V této budově byl 21.listopadu 1903 založen historicky
první Lyžařský svaz na světě - Svaz lyžařů Království českého.
V současné době Sbor pořádá hasičské bály v Kulturním domě a pro pobavení a odreagování se v
březnu koná Hasičský maškarní karneval.
Každoročně členové sboru zajišťují náležité občerstvení a pálení čarodějnické vatry na struze v
Pilišťatech při oslavách svátku jara. Společně slaví 4. května svátek svatého Floriána a
nezapomínají ani na ženy. Pro ně je vždy připravena oslava MDŽ a Svátku matek.
V letních měsících členové sboru zajišťují provoz koupaliště v Pilišťatech, dále spolupořádají
Dětský den, Country festival, Krakonošův festival dechových hudeb, slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu a mnoho dalších menších akcí pořádaných městem Jablonec nad Jizerou.
Oslavy výročí založení sboru se konají pravidelně po 5 letech. V roce 2005 proběhla oslava 130.
výročí, v roce 2010 oslava 135. výročí, v roce 2015 oslava 140. výročí a v roce 2020 oslava 145.
výročí
založení.
Při
výročních
oslavách
je
pokaždé připraven bohatý
program pro návštěvníky a
hosty v podobě soutěží,
atrakcí pro děti, ukázek z
výcviku mladých hasičů
nebo
ukázky
zásahu
jednotky SDH. Vždy je
připravena výstava a ukázky
historické
techniky
a
nechybí
ani
současná
moderní technika, kterou náš
sbor disponuje.
Na cvičné louce vedle
Hasičské zbrojnice pořádá sbor Okrskové soutěže, soutěže mladých hasičů o Dráčka Soptíka, a
okresní podzimní kolo hry Plamen.
Kolektiv Mladých hasičů Soptíci
Počátek založení odboru mladších členů sboru je zaznamenán již v roce 1928, kdy byla při sboru
zřízena Jinošská družina, později přejmenovaná na Dorostenecký odbor. Již v této době se odbor
zúčastňoval pravidelných cvičení se sborem. Samostatné cvičení dorostu se skládalo z pořadové
řípravy, tělocvičných cvičení, cvičení se žebříky a sekyrkami ale také s ruční čtyřkolovou
stříkačkou dle cvičebního řádu. Za snahu a obětavost byl Dorosteneckému odboru v roce 1931
slavnostně předán prapor dochovaný dodnes. Odbor dorostu mimo válečné přestávky setrval do
roku 1950. V tomto roce se vedení mladých členů ujal bratr Pavel Vodseďálek. To již byl kolektiv
mladých požárníků, který si tehdy říkal Zachránci. Také tito mladí členové poctivě cvičili a
zúčastňovali se Okresních kol soutěže mladých požárníků, kde zaznamenávali velké úspěchy.
Práce s mládeží přetrvala až do současných let. V jeho řadách se vystřídalo velké množství mladých
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členů, z nichž velká většina přešla ke sboru a stali se z nich právoplatní členové SDH.
V současné době se kolektiv mladých hasičů „Soptíci“ pravidelně zúčastňuje okresních kol hry
Plamen a dalších pohárových soutěží. Že
to s hasičinou myslí vážně svědčí
vynikající úspěchy, diplomy a nepřeberné
množství pohárů, které získávají za první,
někdy druhé a málokdy třetí místa.
Družstva kolektivu několikrát postoupila
do krajských kol a dorost sboru do kola
celostátního.
Pravidla soutěží pro mladé hasiče se
několikrát měnila a upravovala, stále je
třeba zdokonalovat výcvik, dokupovat
nebo vyrábět nové pomůcky pro soutěže.
Ale stojí to za to.
Mladí hasiči se každoročně vydávají na
prázdninové soustředění, které probíhá v
areálu Hasičské zbrojnice na Končinách.
V krásném okolí Horského hotelu Stráž
hrají různé hry, chodí na výlety, zdokonalují se a připravují na další závodění.
Za jejich dosavadní práci a vzornou reprezentaci sboru byl Soptíkům předán nový prapor. Stalo se
tak při oslavách 145. výročí založení SDH v roce 2020.
Historická technika
Sbor dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou vlastní několik typů historické techniky z dob
dávno minulých. V prvé řadě to je ruční dvoukolová stříkačka horského typu z továrny Bratři
Smékalové Čechy pod Kosířem z roku 1870. Tuto stříkačku vlastnila obec Jablonec nad Jizerou
ještě před založením sboru.
Byla objevena zcela náhodou
při bourání starých kůlen u
hotelu Krakonoš v Jablonci ve
zcela
zrezivělém
stavu.
Stříkačku
se
podařilo
zrestaurovat a po dlouhém
pátrání v archivu uvést také
správný rok výroby a továrnu,
která ji vyrobila. V roce 1995
při oslavách 120. výročí
založení sboru s ní bylo
provedeno ukázkovécvičení.
Ke stříkačce je připojen
dvoukolový
naviják
s
příslušenstvím z roku 1878.
Další dvoukolová stříkačka je
z roku 1901 od firmy Smékal Praha Smíchov. Ta byla zrenovována v roce 2020. Ke stříkačce jsou
dokumenty o objednávce a zaplacení. Další stříkačka je dvoukolová motorová z továrny Smékal
Praha Smíchov z roku 1924. Ta byla v roce 2003 zrenovována a uvedena do původních barev.
Dvoukolová motorová stříkačka firmy Mára Tábor je z roku 1937. Dále z historických strojů to jsou
přenosné motorové stříkačky PS 6 z roku 1948 od firmy Josef Vystrčil a syn v Telči, PS 2 z roku
1957 od výrobce THZ Vysoké Mýto a Stříkačku motorovou DS 16 z roku 1963 od téže firmy. Dále
se dochovaly a byly zrenovovány saně pod ruční stříkačku, berlovky, putnové stříkačky, proudnice,
koše, žebříky a přilby.
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Dopravní automobil DA 8 Tatra 805 z roku 1957 byl zrenovován a zapůjčen do Muzea hasičské
techniky v Chrastavě. S historickou technikou a v historických uniformách se pravidelně po třech
letech zúčastňujeme Hasičských slavností v Litoměřicích, kde sklízíme velký obdiv a chválu.
Navštívili jsme město Weinböhla v SRN, v polském městě Czichovo jsme se v roce 2004 zúčastnily
čtvrtých krajových a prvních evropských závodů ručních stříkaček.
Současná zásahová technika
Výjezdová jednotka SDH Jablonec nad Jizerou je zařazena do kategorie JPO III a má 24 členů. K
dispozici má dvě cisternová vozidla. CAS 24 K Liaz 101. Ve vozidle se nachází vyprošťovací
zařízení pro dopravní nehody, vzduchové dýchací přístroje, kyslíkový dýchací přístroj, zdravotnické
prostředky a věcné prostředky pro kvalitní požární zásah. Vozidlo je vybaveno vysokotlakým
hasicím zařízením. Druhá cisterna je kombinovaný hasící automobil KHA 32-S3R Tatra 815 6x6.
Čerpadlo 3.200 l/min při 8bar nádrže 7000 l vody a 200 l pěnidla v nerez provedení. Dále je vozidlo
vybaveno speciálním CO2
hasícím
systémem
z
velkokapacitních
tlakových lahví + 50m
hadice, 50m hadice pro
rychlý
zásah,
střešní
monitor, speciální signální
zařízení.
Dalším vozidlem je DA
Mercedes pro 9 osob.
Tento
automobil
je
využíván
hlavně
pro
dopravu mladých hasičů
na soutěže. Dopravní
automobil Mercedes pro 5
osob s oplachtovanou
korbou využívá jednotka k
přepravě
různého
materiálu. Novinkou je od roku 2020 nový dopravní automobil Ford. DA Ford 4x4 tzv. alpský štít
má 9 míst, nákladní prostor vybaven oky pro upevnění nákladu, střešní nosič, LED pracovní
světlomety, velkou lékárničku, nezávislé topení atd. Vozidlo je využíváno jak na dopravu dětí na
soutěže a soustředění, tak hasičům k zásahům a dalším akcím. Toto vozidlo bylo pořízeno z
využitím dotace Libereckého kraje pro Hasičské sbory.
A stařičká AVIA – DA 12 A30 ta možná poputuje dál do světa.
Současné složení výboru SDH Jablonec nad Jizerou:
Starosta
Zdeněk Drešer
Náměstek starosty
Martin Jón
Velitel
Arnošt Šulc
Náměstek velitele
Václav Ullrich
Strojník
Milan Mečíř
Jednatel
Zdena Jónová
Kulturní referent
Jana Švandová
Referent mládeže
Jitka Mládková
Kronikář
Pavel Cihelka
Technický referent
Ladislav Zuzánek
Hospodář
Karla Votočková
Preventista
Miroslav Vrána
Technik
Václav Pižl
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SDH Jesenný
Do nového tisíciletí vstoupil Sbor dobrovolných hasičů Jesenný velice aktivně. Připravovalo se
stěhování hasičské zbrojnice a současně bylo třeba modernizovat techniku jednotky. Členové sboru
se významně podíleli na rekonstrukci staršího
objektu v areálu bývalé vápenky, který obec
zakoupila a kde měla vzniknout nová hasičská
zbrojnice. Po rekonstrukci střechy a následné
přestavbě prostoru garáží se v listopadu roku
2006 sbor přesouvá do nových prostor. V roce
2016 pak pokračuje další etapa prací na nové
hasičské zbrojnici, na které se opět významně
podílejí naši členové. Při této etapě prací
získává objekt svoji konečnou podobu a takto
nám slouží dodnes.
Současně s přesunem do moderních prostor
nové hasičské zbrojnice dochází k modernizaci
veškeré výbavy našeho sboru.
Po roce 2000 se začíná hledat náhrada za dosluhující nákladní automobil Robur pocházející ze
sedmdesátých let. Dočasně je pořízeno terénní vozidlo ARO 243 a přestavěno našimi členy na
zásahové vozidlo. Jako zásahové vozidlo ve sboru slouží od roku 2004 až do roku 2013, kdy je
nahrazeno opět novější technikou. Tu
představuje
Nissan
Pathfinder
zakoupený v roce 2012. Nákup vozidla
byl z části financován dotací od
Libereckého kraje, zbývající část
financí pak zajistili rovným dílem
Obec Jesenný a Sbor dobrovolných
hasičů Jesenný. Vozidlo bylo následně
upraveno pro potřeby sboru a dodnes
úspěšně slouží při veškerých zásazích.
Výhradně pro použití při zásazích je
v roce 2018 zakoupena moderní
motorová stříkačka PH-Alfa2 BS 23
Hp, která nahradila desítky let
používaný stroj PS-12. Celkovou
modernizací prošlo také ostatní zásahové vybavení sboru. Postupně tak byly pořízeny nové
zásahové obleky, helmy, radiostanice a mnoho dalšího vybavení.
Velkým vývojem prošlo také samotné nasazování našeho sboru při mimořádných událostech.
Zatímco v minulosti byl výjezd k zásahu spíše vzácnou událostí a mnohdy nebylo za celý rok nutné
vyjíždět, tak v posledních letech množství událostí výrazně narůstá. Vrcholem pak byl rok 2020,
kdy jednotka vyjížděla k patnácti zásahům. K nejnáročnějším zásahům pak můžeme počítat požár
Jesenského zámku v roce 2007, povodně v roce 2010, při kterých byla naše jednotka nasazena
v Chrastavě nebo velký lesní požár v Horské Kamenici v roce 2020.
V letech 2000 – 2010 bylo rovněž velmi aktivní rovněž soutěžní družstvo Jesenských hasičů.
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Každoročně se účastní několika desítek soutěží a současně i pravidelně pořádá hojně navštěvované
denní a noční soutěže v areálu místního koupaliště. Soutěžní družstvo v tomto období dosahuje
pravidelně velmi dobrých výsledků. V roce 2004 dokonce získává první místo v celkovém pořadí
Okresního poháru OSH Semily (v roce 2005 pak v této soutěži získáváme celkové 3. místo a v roce
2006 celkové 2. místo).
Nasazené tempo, množství tréninků a soutěží, ale bohužel nelze udržet věčně, proto po úspěšné
sezoně 2010 soutěžní družstvo ve stávajícím složení ukončuje činnost. Za původní členy soutěžního
družstva se bohužel nepodařilo sehnat nové posily a tak je další soutěžní činnost omezena na
minimum.
Kromě činností souvisejících přímo s hasičskými aktivitami byl a je náš sbor aktivní v dalších
aktivitách a představuje tak významný prvek v rámci fungování obce. Jedná se o kulturní nebo
pracovní činnosti. Naši členové tak zajišťovali například: rekonstrukci starého vodovodního
přivaděče a původních pramenišť, demontáž kotelny v sokolovně, opravy koupaliště anebo výsadbu
nových alejí u obecních cest. Z kulturní činnosti pak náš sbor v posledních letech zajišťuje
především pořádání dětského dne, pálení čarodějnic a rozsvěcení vánočního stromku.
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SDH Jilemnice
K letošnímu 1. lednu 2022 měl náš sbor 151 členů a z tohoto počtu bylo 71 dětí a dorostu. Za
vysoký počet dětí vděčíme kroužku mladých hasičů, kde se děti mohou pravidelně v hasičárně
scházet. Je to díky obětavým vedoucím.
Činnost toho kroužku se v Jilemnici datuje rokem 1970, kdy se konala ustavující schůzka „Mladého
požárníka“. Se zahájením hry Plamen v roce 1982 se jí družstva pravidelně účastní. V letošním roce
to je již padesátý ročník. Z výsledků můžeme připomenout z posledního období 1. místo Lenky
Prchlíkové na mistrovství republiky dorostu v roce 2014 v Brně za běh na 100 metrů s překážkami.
Pravidelnou první akcí sboru je každoročně výroční valná hromada kde se vždy hodnotí
předcházející období. Tento pravidelný termín nám přerušil až Covid19, díky němuž se VVH v roce
2020 nemohla konat v pravidelném termínu. Zároveň došlo ze stejného důvodů ke zrušení
pravidelných hasičských plesů v letech 2021 a 2022.
Výjezdová jednotka hasičů je zařazena v JPOII. V roce 2018 byla jednotka vybavena novou
automobilovou cisternou CAS
24. Jedná se o cisternu na
podvozku SCANIA v hodnotě
6,3 mil. Kč. Na financování
bylo
využito
dotace
z Ministerstva vnitra ČR a
Libereckého kraje. Nemalou
částku
uhradilo
město
Jilemnice. Zároveň se podařilo
cisternu
vybavit
novým
vyprošťovacím zařízením od
firmy Holmatro.
Prvních čtrnáct dní letních
prázdnin
patří
pravidelně
pořádání
letního
dětského
tábora v Miletínských Lázních. V roce 2021 se konal, v Miletínských Lázních již po osmnácté.
Tábora se vždy účastní kolem 48 dětí. Většinu
tvoří děti z naší hasičské mládeže a volná místa
nabízíme
ostatním
dětem
zejména
z jilemnických škol.
Na konci prázdnin vyráží naši členové s
historickou parní stříkačkou do Hradce
Králové, kde se koná akce Nábřeží paromilů.
Jedná se o každoroční setkání parních stříkaček
a dalších parních strojů. Naše dvoucylindrová
parní stříkačka od firmy Smejkal byla do
Jilemnice dodána v roce 1910. Po vyřazení ze
zásahové činnosti je stále udržována ve
funkčním stavu a pravidelně s ní účastníme i
jiných akcí, kde návštěvníci obdivují její kvalitu. Historická stříkačka je díky nemalé péči i po 100
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letech je schopná provozu.
Po prázdninách pořádáme pro veřejnost pravidelnou hasičskou zábavu. Ta se koná na volném
prostoru za hasičárnou a je jednou z mála letních akcí, kde se může veřejnost pobavit.
V letech 2020-2021, které byly velice náročné z důvodu epidemie Covid19 jsme se zapojili ve
spolupráci s městem do pomoci
potřebným. V červnu 2021 byla naše
jednotka mimo jiné vyslána na
několikadenní náročný zásah na
Moravu do obce Mikulčice. Členové
pomáhali s náročnými pracemi při
odstraňováním následků po tornádu.
Činnost posledních patnácti let našeho
sboru je bohatá, její popsání na jedné
nebo dvou stránkách je velice
náročné, proto pro ty, co se o naši
činnost našeho sboru zajímají, máme
k dispozici
internetové
stránky,
vývěsní skříňku na hasičárně a informace o sboru publikujeme i v Jilemnickém zpravodaji.
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SDH Kacanovy
Činnost Kacanovského sboru není tak bohatá jako v minulosti, ale snažíme se zachovat tradiční
akce a účastnit se dění v obci. Pomáháme obci nebo jiným spolkům v Kacanovech. Každý rok
pořádáme v lednu hasičský ples, v červenci pořádáme fotbalový turnaj v malé kopané, na konci léta
pro občany posezení spojené s opékáním prasátka a v říjnu posvícenskou zábavu.
Také pravidelně chodíme gratulovat našim členům k jejím jubileím. Sokolu pomáháme pořádat
v dubnu pálení čarodějnic a v prosinci Mikulášskou besídku. Pro obec každý rok stavíme a zdobíme
vánoční stromeček a vždy jsme k dispozici, když je něco v obci potřeba udělat. Pravidelně se
účastníme okrskových soutěží v kategorii muži a ženy. Snažíme se účastnit i jiných soutěží v okolí,
které pořádají ostatní obce. Do roku 2005 jsme měli i kroužek mladých hasičů, ale bohužel pro
nedostatek dětí zanikl. V roce 2015 jsme v obci zjišťovali zájem dětí o obnovení tohoto kroužku,
ale bohužel nebyl zájem. Několik dětí chodí cvičit do sousední obce Olešnice. K 1. 1. 2020 máme
73 členů.

2004
31. 1. 2004
14. 2. 2004
29. 5. 2004
8. a 9.
7. 8. 2004
10. 8. 2004
16. 9. 2004
2005
15. 1. 2005
29. 1. 2005
28. 5. 2005

hasičský ples v kulturním domě
80. Valná hromada. Celkem členů 60 a 10 dětí
dětská soutěž v Jablonci nad Nisou (17. místo)
okrsková soutěž v Ploukonicích (ženy 3. místo, muži 7. místo)
Května 2004 jsme společně s obcí a sokolem uspřádali druhý sjezd rodáků a přátel
Kacanov spojené s výstavou fotografií o historii obce a současnosti.
– opékání prasátka pro občany Kacanov
hořel les na Kamenci. Náš sbor zajišťoval plnění cisteren na koupališti a ruční
hašení v lese.
Posvícenská zábava v kulturním domě

81. Valná hromada. Celkem členů 60 a 10 dětí
hasičský ples v kulturním domě
okrsková soutěž (zúčastnili se jen muži)
pořídily se 2 vycházkové uniformy
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2006
4. 2. 2006

82. Valná hromada. Celkem členů 54, zvolení nové revizní komise (Jiří Sedláček,
Jiří Procházka, Marcela Červová)
14. 2. 2006
hasičský ples v kulturním domě
22. 4. 2006
vepřové hody v kulturním domě
10. 6. 2006
okrsková soutěž v Ploukonicích (ženy 4. místo, muži 5. místo)
20. 6. 2006
hořelo na Valdštejně
14. 10. 2006 posvícenská zábava v kulturním domě
2007
13. 1. 2007
83. Valná hromada. Celkem 60 členů, 4 děti
3. 2. 2007
hasičský ples v kulturním domě
21. 4. 2007
výlet na vodárnu Bedřichov, hora Říp
1. 10. 2007
posvícenská zábava v kulturním domě
15. 12. 2007 84. Valná hromada, volby do výboru:
starosta
místostarosta
strojník
velitel
zást. velitele
pokladník
jednatelka
ref. Mládeže
Revizní komise
2008
2. 2. 2008
Duben
28. 6. 2008
6. 9. 2008
15. 11. 2008

Zdeněk Skála
Oldřich Loutchan
Jiří Sedláček
Václav Třešňák
Jiří Červa
Miroslav Nožička
Jiřina Brodská
Marie Karásková
Marcela Červová, David Skála, Jiří Brouček

hasičský ples v kulturním domě
výlet na zámek Mnichovo hradiště a výstava v Lysé nad Labem
okrsková soutěž v Ploukonicích (ženy 4. místo, muži 7. místo)
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
přednáška se zábavou v kulturním domě

2009
31. 1. 2009
hasičský ples v kulturním domě
14. 2. 2009
85. Valná hromada. Celkem 60 členů, 4 děti
9. 5. 2009
výlet na Slapy, výlet lodí, návštěva zámku Dobříš
27. 6. 2009
okrsková soutěž v Ploukonicích (ženy 1. místo, muži 8. místo)
22. 8. 2009
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
10. 10. 2009 posvícenská zábava v kulturním domě
získání hasičského auta AVIA 31 od Libereckého záchranného sboru
získání 5 pracovních uniforem
2010
13. 1. 2010
požár u Krausových č.p. 19
30. 1. 2010
hasičský ples v kulturním domě
6. 2. 2010
86. Valná hromada
Jaro
okrsková soutěž v Přepeřích (ženy 4. místo, muži 3. místo)
4. 9. 2010
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
9. 10. 2010
posvícenská zábava v kulturním domě
2011
5. 2. 2011

hasičský ples v kulturním domě
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26. 2. 2011
87. Valná hromada
28. 5. 2011
okrsková soutěž v Olešnici (muži A 7. místo, muži B 8. místo, ženy 5. místo)
8. 10. 2011
Zájezd divadlo Radka Brzobohatého, představení Tančírna
15. 10. 2011 - posvícenská zábava v kulturním domě
V roce 2011 proběhlo námětové cvičení, dálková doprava vody ke kravínu
2012
14. 1. 2012
88. Valná hromada
4. 2. 2012
hasičský ples v kulturním domě
okrsková soutěž na Podháji (muži 1. místo,
ženy 3. místo)
Soutěž Vyskeř (ženy 1. místo, muži A 6.
místo, muži B 2. místo)
Zájezd divadlo Hybernia Praha představení
Hello Dolly
13. 10. 2012 posvícenská
zábava
v kulturním domě
2013
2. 2. 2013
hasičský ples v kulturním domě
16. 2. 2013
89. Valná hromada
1. 6. 2013
90. výročí založení sboru v Kacanovech
okrsková soutěž v Kacanovech (muži A 2. místo, muži B
9. místo, ženy 4. místo)
Zájezd do Národního divadla představení Radůz a
Mahulena
21. 9. 2013
opékání kýt v kulturním domě pro občany
Kacanov
19. 10. 2013 posvícenská zábava v kulturním domě
Pořízení 6 kusů pánských vycházkových uniforem
2014
1. 2. 2014
hasičský ples v kulturním domě
15. 2. 2014 - 90. Valná hromada volby do výboru
starosta
Jiří Richter
místostarosta
Jiří Červa
strojník
Tomáš Egert, Jozef Dobiáš
velitel
Václav Třešňák
zást. velitele
Jozef Dobiáš
pokladník
Nikita Starikov
jednatelka
Jitka Lukáčová
ref. mládeže
Marie Karásková
Revizní komise
Kamila Bohdálková, David Skála, Jan Pacholík
okrsková soutěž v Ploukonicích (muži 3 místo, ženy 3 místo)
30. 8 2014
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
18. 10. 2014 posvícenská zábava v kulturním domě
2015
31. 1. 2015
21. 2. 2015
16. 5. 2015
20. 6. 2015

hasičský ples v kulturním domě
91. Valná hromada
okrsková soutěž v Olešnici (muži 7. místo, ženy 3. místo)
Noční soutěž v Ploukonicích (muži 3. místo, ženy 1. místo)
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8. 2015
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
29. 8. 2015
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
17. 10. 2015 taktické cvičení v Brodkách
10. 10. 2015 posvícenská zábava v kulturním domě
Zakoupení vycházkových uniforem 5 ženských, 1 mužská
Zakoupení nových proudnic, nových soutěžních dresů a helem
nový pokladník Zuzana Bártová
2016
30. 1. 2016
6. 2. 2016
14. 5. 2016
18. 6. 2016
25. 6. 2016
30. 7. 2016
3. 9. 2016
11. 9. 2016

hasičský ples v kulturním domě
92. Valná hromada
okrsková soutěž v Olešnici (muži 3. místo, ženy 3. místo)
soutěž v Ploukonicích (muži 3. místo)
pomoc při oslavách 500. let od založení obce Kacanovy
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
požár lesa pod Krby, naši muži lokalizovaly požár ve špatně dostupném terénu a
dovedly profesionální hasiče na místo.
24. 9. 2016
soutěž v Ploukonicích „Posvícenská husa“ (muži 22. místo)
30. 10. 2016 posvícenská zábava v kulturním domě
Zakoupení nové hasičské stříkačky PS 12
2017
28. 1. 2017
hasičský ples v kulturním domě
4. 3. 2017
93. Valná hromada
20. 5. 2017
okrsková soutěž na Vyskři (muži 3. místo, ženy 3. místo)
27. 5. 2017
soutěž v Příšovicích (muži 5. místo)
17. 6. 2017
Noční soutěž v Ploukonicích (muži 1. místo)
29. 7. 2017
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
16. 9. 2017
opékání kýt v kulturním domě pro občany Kacanov
7. 10. 2017
posvícenská zábava v kulturním domě
Pořízení nového grilu
2018
13. 1. 2018
10. 2. 2018
9. 6. 2018

hasičský ples v kulturním domě
94. Valná hromada
okrsková soutěž v Ploukonicích (muži A 3. místo, muži B 6. místo, ženy 2. místo),
zároveň probíhala noční soutěž (muži skončili na 4. místě)
28. 7. 2018
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
15. 9. 2018
muži se zúčastnili netradiční soutěže PS8 skončily na 6. místě
15. 9. 2018
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
29. 9. 2018 - muži se zúčastnili soutěže Posvícenská husa v Ploukonicích skončili na 20. místě
13. 10. 2018 posvícenská zábava v kulturním domě
Nové školení na motorovou pilu
2019
19. 1. 2019
hasičský ples v kulturním domě
2. 2. 2019
95. Valná hromada volby do výboru
Starosta
David Skála
Místostarosta
Matěj Procházka
strojník
Tomáš Egert, Jozef Dobiáš
velitel
Tomáš Egert
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zást. velitele
Jozef Dobiáš
pokladník
Zuzana Bártová
jednatelka
Jitka Lukáčová,
ref. mládeže
Marie Karásková
Revizní komise
Jiří Kracík, Vojtěch Brodský, Štěpán Brodský
25. 5. 2019 - okrsková soutěž v Kacanovech (muži 20+ 3. místo, muži 35+ 4. místo, muži 50+ 11
místo, ženy 4. místo)
27. 7. 2019
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
12. 8. 2019
požár u Běliků č.p. 47
14. 9. 2019
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
5. 10. 2019
posvícenská zábava v kulturním domě
2020
18. 1. 2020
hasičský ples v kulturním domě
1. 2. 2020
96. Valná hromada
1. 8. 2020
pořádaní Fotbalového turnaje v malé kopané na hřišti u hotelu Králíček
29. 8. 2020
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
posvícenská zábava v kulturním domě zrušená COVID 19
2021
hasičský ples v kulturním domě zrušen COVID 19
valná hromada zrušena COVID 19
28. 8. 2021
opékání prasátka v kulturním domě pro občany Kacanov
16. 10. 2021 posvícenská zábava v kulturním domě
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SDH Kadeřavec
V roce 2005 proběhla volba nového starosty sboru, jímž se stal Emil Bartejs, který vedl sbor celých
15 let a zároveň byl velitelem okrsku v Turnově. Svoji činnost ukončil v roce 2020. V roce 2020 byl
zvolen novým starostou sboru Petr Zavadil. Zasloužilý a čestný starosta našeho sboru Zdeněk
Zavadil byl v roce 2017 vyznamenán Řádem Svatého Floriána Okresním sdružením hasičů Semily
za padesátiletou aktivní hasičskou činnost ve sboru a v okresním sdružení.
Celých patnáct let se členská základna rozšiřovala a tím se rozšiřovala a obohatila veškerá činnost
sboru. Aby činnost probíhala plynule a bez problémů tak se každý měsíc scházel výbor sboru
v počtu 15 – 17 členů.
Kulturní a společenské akce 2005 – 2020
Každoročně se pořádaly akce, které udržovaly
společenskou a kamarádskou soudržnost. Mezi ně
patřila valná hromada s tancem a tombolou,
oslava
MDŽ
a
setkání
s důchodci
s tancem, předáním dárků a vyrobených přání od
dětí z mateřské školy v Mašově, pálení čarodějnic
s občerstvením, posvícenské posezení, tajný výlet
s tancem, zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech.
Činnost s mládeží 2005 – 2020
Při práci s mladšími dětmi v oddíle mladých hasičů sbor 15 let spolupracoval s mateřskou školou
v Mašově při mnoha činnostech. Jedenkrát
za měsíc probíhala příprava dětí na hasičský
sport, dětský karneval v únoru, v srpnu
rozloučení
s prázdninami,
Mikulášská
nadílka pro děti se soutěžemi, které
připravila mateřská škola, vánoční dílna pro
děti a dospělé.
Hasičský sport 2005 – 2020
Každý rok se soutěžní družstva mužů a žen
účastní okrskové soutěže v požárním sportu.
Vždy soutěžila 2 družstva mužů a žen. Účastnilo se rovněž družstvo dětí.
V roce 2010 družstvo žen zvítězilo v okrskové soutěži a postoupilo na okresní soutěž, kde se
umístilo na 7. místě. V roce 2011 se členek sboru Dominika Grůšová zúčastnila jak okresní tak
krajské soutěže v požárním sportu. V roce 2017 na okrskové soutěži, která se konala na Kadeřavci,,
zvítězily ženy, muži byli druzí a děti třetí.
V roce 2019 jela družstva na hasičskou soutěž s koňským spřežením, protože sbor nemá vozidlo.
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Jeden ze členů Roman Jelínek působí v turnovské městské jednotce hasičského sboru – JPO2 a byl
v roce 2020 oceněn za vzornou činnost Městem Turnov. Ve sboru v Kadeřavci působí jako velitel,
který připravuje všechna družstva na
soutěže v požárním sportu.
Veřejně prospěšné práce
Sbor se zapojuje do do veřejně
prospěšných prací. Největší pomoc
byla při rozvodnění Jizery v roce
2006, kdy hasičská zbrojnice sloužila
jako středisko záchranných prací a
nějakou dobu zde působil Hasičský
záchranný sbor Města Turnov.
V roce 2010 členové pomáhali při
likvidaci
následků
povodně
v Chrastavě. V roce 2020 členové sboru pomáhali Městu Turnov při stáčení desinfekce při
pandemii Covid 19. V červnu 2020 pří přívalovém dešti na Kadeřavci členové sboru odváděli vodu
tak, aby nám nezaplavila hasičskou zbrojnici. Stálým úkolem je údržba zeleně v okolí klubovny.
Výstavba a rekonstrukce zbrojnice
Celou dobu SDH udržoval klubovnu a zbrojnici. V roce 2006 došlo na opravu parketové podlahy,
která byla velmi poničena po záplavě, následná údržba byla v roce 2019. Podařilo se vyměnit okna
včetně parapetů a vchodové dveře. V roce 2018 byla instalována nová elektroinstalace ve zbrojnici,
byla opravena podlaha a došlo na vymalování prostor.
V roce 2020 byly svépomocí zhotoveny police do zbrojnice, kde je uložen hasičský materiál.
Obměna požární techniky 2005 – 2020
Během těchto let byla provedena obměna požární techniky: hadice, proudnice, rozdělovač a nová
nádrž na vodu. Auto bohužel od roku 2017 SDH nevlastní.
Oslavy k výročí
V posledních 15 letech sbor oslavil 90 let
založení sboru v roce 2012 a 95 let v roce 2017.
Při těchto příležitostech byly uspořádány velmi
zdařilé akce. Slavnostní schůze s divadelním
představením, které nacvičili členové sboru,
vystoupením dětí a tanečním vystoupením
členek sboru. Proběhla okrsková soutěž
v hasičském sportu, se zábavnou překážkovou
dráhou pro děti a dospělé, nechyběla výstava
historické techniky, která je majetkem sboru.
Spolupráce s Městem Turnov
Po celé patnáctileté období sboru město pomáhalo při opravách budovy. Každoročně hasiči obdrželi
příspěvek ve výši 25 000,- Kč, který částečně pokryl náklady na elektřinu, vodu a hasičskou
techniku.
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SDH Karlovice
Sbor měl v roce 2005 43 členů a v průběhu posledních 15 let se členská základna rozšířila na 88
členů.
V roce 2007 byla jednotka zařazena jako JPO III. Od té doby je přínosnou součástí IZS a
průměrně vyjíždí k zásahům 30 x za rok.
SDH intenzivně spolupracuje s Obecním úřadem, provádí čištění propustků, kácení stromů a
mnoho další různorodé činnosti, která je potřeba. Dále se pravidelně podílí na pořádání kulturněspolečenských akcí např. pálení čarodějnic, Maškarním karnevalu, Letní zábavě, Mikulášské
nadílce aod. V roce 2008 k nim přibyla nová akce a to „Dětské odpoledne s hasiči“. Tato akce se
pořádá v září a přetrvává dosud.
Počátkem srpna 2010 zasáhly Liberecký kraj katastrofální povodně. Výjezdová jednotka Karlovic
byla povolána k odstraňování škod. V neděli, první den po opadnutí hladiny řeky Nisy, členové
prováděli odčerpání vody ze zatopených sklepů v obci Chotyně. Po splnění úkolů se ve večerních
hodinách přesunuli do Hrádku nad Nisou. Tady jednotka působila další tři dny. K hlavním
činnostempatřilo odčerpání a vyklízení zatopených objektů. V souvislosti s povodněmi byla ještě
jednou jednotka vyslána na odstraňování stromů v obci Bílý Kostel.
Po návratu z povodní byla členy uspořádána charitativní zábava a výtěžek této zábavy – 15 000,Kč byl předán mateřské školce v Doníně.
Rok 2011 byl pro náš sbor velice úspěšný. Ze státního zemědělského intervenčního fondu jsme
obdrželi dotaci 1 000 000 Kč na opravu a
modernizaci hasičské zbrojnice. V rámci této akce
byla provedena oprava podlah, výměna vrat a
střešní krytiny. Dále byl zhotoven nový septik,
pergola a zpevněné plochy kolem hasičské
zbrojnice.
Druhou úspěšnou akcí roku 2011 byla výměna
cisterny.
Již delší dobu jsme řešili výměnu zastaralého
vozu Škoda 706 RTHP CAS 25. Obecním úřadem
byla zakoupena Tatra 815 CAS 32 z
města Sušice. Cena vozu byla
812 000Kč.
Následně 9. června 2012 proběhlo
slavnostní předání opravené hasičárny a
nové cisterny.
V roce 2012 jsme se rozhodli
uspořádat netradiční hasičské závody
v požárním útoku s PS 8 do Šonské
stráně. Tato soutěž je pokus o přiblížení
k reálnému zásahu.
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Družstvo má veškerý materiál potřebný k provedení útoku připraven v přívěsném vozíku. Vodním
zdrojem je místní potok. Členové družstva
umístí stroj na základnu. Zbytek družstva se
vybaví potřebným materiálem a musí natáhnout
vedení od stroje až k terčům, které jsou
umístěny na vrcholu Šonské stráně.
Na počátku června 2013 zasáhli naši republiku
opět ničivé povodně. Nabídli jsme svoji pomoc
do obce Rudník, kde jsme strávili celkem čtyři
dny. Dva dny jsme prováděli úklid a čistění
studní a dva dny jsme prořezávali koryto
potoka.
Rok 2014 se nesl v duchu příprav oslav výročí 500stého založení obce Karlovice, které se konaly
5.-7. července. Náš sbor se spolupodílel na organizaci hasičské fontány, která zahajovala v pátek
večer oslavy obce. Přes den jsme pořádali soutěž do kopce a dětské odpoledne u hasičárny. Den byl
zakončen vystoupením hudební skupiny Rouden Band.
V roce 2018 byl poprvé v historii sboru založen kolektiv mladých hasičů. Do začátku se nám
přihlásilo 22 dětí ve třech věkových kategoriích - přípravka, mladší a starší. S dětmi se scházíme na
pravidelné cvičení 1x týdně, účastníme se sportovních soutěží, pořádáme víkendové výlety a letní
tábor.

Dne 2.června 2018 jsme se stali součástí největší hasičské fontány na světě, pořádané k výročí 100
let naší republiky. Na obou březích Vltavy stálo přes tisíc hasičů, nataženo bylo přes 7 kilometrů
hadic a 207 proudnicemi proteklo více než 3 miliony litrů vody.
Dalším významným mezníkem pro náš sbor bylo zakoupení nové cisterny Tatra 815 CAS 30. 22.
září 2018 proběhlo slavnostní hasičské
odpoledne. Hlavním bodem programu bylo
předání nového cisternového vozu TATRA 815
CAS 30, ten nahradil svého předchůdce stejné
značky.
V roce 2020 byla činnost sboru výrazně
paralyzována aktuální světovou situací kolem
pandemie COVID-19. V budoucích letech
plánujeme výstavbu nové hasičské zbrojnice a
rozvíjení veškeré dosavadní činnosti.
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SDH Klokočí
Naše družstva mužů a žen se dokázala umisťovat na stupních vítězů v okrskových soutěžích díky
zakoupení nové stříkačky PS 12 v roce 2006.
Vzhledem ke stárnoucí členské základně účast v okrskových soutěžích a Podkozákovské lize v roce
2014 z naší strany ustala.
Naši členové sboru ve spolupráci s ČČK se účastní všech aktivit v obci, at´ už jsou to brigády na
úklid obce, sběr železného šrotu či velikonoční koledování s hudebním doprovodem.
Na první adventní neděli za zvuku koled tradičně rozsvěcíme vánoční stromek. Ze
sportovních
aktivit jsou to různé pěší nebo cyklistické výlety. Účastníme se volejbalových a fotbalových turnajů.
Na závěr roku pořádáme Silvestrovský běh, který získává na stále větší oblibu. Naše kulturní
činnost spočívá v pořádání Klokočského bálu a hlavně letních hudebních festivalů opět ve
spolupráci s ČČK. Mezi nejznámější hosty, kteří k nám zavítali, patřil Josef Zíma, Ladislav Kerndl,
Vladimír Mišík, Radim Hladík, Blanka Tůmová, Milan Černohouz, Jiří Krytinář a kanadská
zpěvačka Melanie Dekker.
V lednu 2007 na následky orkánu Kyril vyhořela na Rotštejně chalupa "U Dědečků". Členové
našeho sboru asistovali až do zabezpečení požářiště Snad to byl poslední zákrok tohoto typu na
hodně dlouhou dobu.
Jako odměnu za aktivitu a obětavost našich členů při pořádání kulturních akcí organizujeme vždy
zajímavé a atraktivní výlety.
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SDH Košov
Doba, ve které končí starší historie SDH Košov, je časem, kdy byl náš sbor asi v nejlepší kondici za
uplynulých 5 let. Odpracovalo se spoustu brigádnických hodin v budově bývalé školy na Košově
(č.p. 54). K pěkným výsledkům družstva mužů se přidaly dobré výkony družstva žáků. Jak plynul
čas, tak ale zájem starších hasičů opadal. V mezidobí let 2004 – 2006 to se sborem na Košově
nebylo růžové. Nebýt družstva mladých, sbor by se možná úplně rozpadl. Nedostatek chuti k práci
nebyl znát nejen u mužů, rovněž družstvo dorostu se potýkalo s nedostatkem ochotných a hlavně
spolehlivých cvičících. Postupně se podařilo získat stálý tým lidí.
Od roku 2008 probíhají každý měsíc pravidelné schůze výboru. V roce 2008 se sbor rozhodl upravit
stroj PPS-12. Výkony současného stroje už byly daleko za konkurencí. Úprava byla dokončena
v červnu a mašina tak měla premiéru na Košovské soutěži, kdy sbor tuto okrskovou soutěž pořádal.
Na sklonku sezóny bylo uspořádáno námětové cvičení, které se v minulosti s železnou pravidelností
konalo každý rok ve spolupráci se sousedním SDH Rváčov. Po asi deseti letech tak byla obnovena
tato tradice.
Mladší generace pomalu převzala štafetu v soutěžení a přebrala funkce ve sboru. V roce 2008
předal pokladnu Pěnička Bohumil, který se
o finance a další záležitosti sboru staral
pečlivě dlouhá léta. Novým pokladníkem je
Jaček Radomír. Další významnou událostí,
která zahýbala sborem, byly volby v roce
2009. Do funkcí byli nově zvoleni lidé,
kteří se už delší dobu aktivně podíleli na
chodu sboru a u kterých je zřejmé, že se
budou o sbor starat dále. Starostou sboru
zůstává Kracík Karel st. Zástupcem starosty
je nově Vojtek Jiří, velitelem Jaček Tomáš,
zástupcem velitele Vojtek Petr, jednatelem
Jaček Jakub, strojníkem Kracík Jan a
hospodářem Jaček Radomír.
Začátkem roku 2010 zasáhla všechny členy sboru zpráva o tragickém úmrtí dlouholetého člena
Michala Kordíka. Zástupci sboru zajistili čestnou stráž při posledním rozloučení, které doprovodila
siréna Škody 1203.
Sbor pokračuje nadále v činnosti, účastní se
soutěží. K výročí 115 let od založení sboru
byla uspořádána soutěž na hřišti u lomu na
Hrádkách. V srpnu tohoto roku se členové
sboru podíleli na pomoci při odstraňování škod
po bleskových povodních v Libereckém kraji,
konkrétně jsme byli vysláni do areálu
společnosti Damino ve Frýdlantu. Dopravu
zajistil Petr Janoušek z Holenic vozem Praga
V3S.
V roce 2011 získal sbor do užívání celou
budovu bývalé školy na Košově včetně přilehlé
zahrady. Byly zbourány kůlny a celý prostor
uklizen. Po zničení vozu Škoda 1203 v roce 2010 byl pro účely dopravy na soutěže zakoupen starší
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hasičský dopravní automobil Avia A21 Furgon. V tomto roce sbor uspořádal Josefovskou zábavu
v sále Hostince na Košově. Dohoda se Sokolem Košov a paní hostinskou však byla velmi
komplikovaná, proto sbor od pravidelného pořádání zábav v těchto prostorách ustoupil.
V roce 2013 v souladu s novým občanským zákoníkem bylo sídlo sboru zapsáno na adrese Košov
čp.54, tedy v budově bývalé školy. V roce 2017 byla rekonstruována společenská místnost, kdy
největší zásluhy měli Martin Sezima a Pavel Jirouš.
Od roku 2012 se začalo formovat nové dětské
družstvo. V počátcích činnost probíhala spíše na
Rváčově, kdy družstvo trénovali Jan Kracík a
Radomil Bartoníček. Záhy se trenérem stává
rovněž Jakub Jaček. Byla navázána úzká
spolupráce sborů na Košově a na Rváčově.
V dětských družstvech soutěží děti z Košova a
ze Rváčova, na soutěžích družstva vystupují pod
názvem Rváčov - Košov. V roce 2015 se tato
dětská družstva poprvé účastnila seriálu soutěží
O pohár dráčka Soptíka. V rámci tohoto poháru
děti soutěží nejen v požárním útoku, ale jsou zde
zařazeny další disciplíny jako běh dvojic, štafeta
CTIF, apod. Zkušenosti sbírají jak trenéři, tak samotní soutěžící. Příprava na tyto soutěže probíhá
již v zimních měsících, kdy se děti učí teorii, která spočívá v rozpoznání kartografických značek,
práci s buzolou, znalostech v oblasti první pomoci, atd. V jarních měsících pak děti trénují útok,
střelbu a ručkování na laně. Družstva dětí se pak účastní nejen poháru Soptík, ale také dvou soutěží
zařazených do seriálu Plamen a dalších místních soutěží. Mezi největší úspěchy patří umístění
družstva v kategorii starších na 5. místě na soutěži v Chuchelně v roce 2017. Konkurence na těchto
soutěžích je obecně značná, v jedné kategorii soutěží průměrně kolem 20 družstev.
Děti se snaží sbor zapojovat do dalších aktivit, jako je pomoc při brigádách, pořádání soutěže na
Košově a přípravě výroční valné hromady. Do dalších let předpokládá SDH Košov zapojení členů
dětských družstev ve družstvu mužů, které se neustále potýká s nedostatkem soutěžících. V roce
2018 se sice muži zúčastnili téměř celého Poháru OSH, nicméně vždy ochotně vypomohli členové
ze Rváčova.
V roce 2016 se podařilo získat sanitní Škodu 1203. Vůz byl kompletně zrekonstruován a přestavěn
na hasičský dopravní automobil. Práce proběhly v prostorách
TS Lomnice. Brigádnické hodiny odpracovali členové sboru
– B. Kracík, M. Kracík, J. pěnička, J. Vojtek, J. Kracík, T.
Jaček a J. Jaček. Toto vozidlo tak téměř ve všech ohledech
odpovídá vozu, který byl v roce 2010 zničen. Škoda 1203
hasiče spolehlivě vozí na soutěže.
Poslední roky byly věnovány údržbě hasičské zbrojnice na
Košově. Z financí MěÚ v Lomnici nad Popelkou byl
financován materiál na opravu střechy. Práce provedli
členové svépomocí. V dalších letech je plánována oprava
vrat, podlahy a přilehlé nádržky. V roce 2020 proběhla
kompletní rekonstrukce chodby a přilehlých WC v budově
bývalé školy. S ohledem na omezení způsobená pandemií
Covid - 19 zrušený seriál Soptík a omezení dalších veřejných
akcí vznikl časový prostor na tuto rekonstrukci. Materiál je
financován MěÚ Lomnice nad Popelkou, veškeré práce provádějí členové svépomocí. Zároveň byla
opravena část fasády, vyměněna dvě okna a opraven okap. V tomto roce byla společenská místnost
poprvé použita jako volební místnost při volbách do zastupitelstev krajů.
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SDH Košťálov
V roce 2005 proběhly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Košťálov. Oslavy
započaly průvodem s dechovou hudbou Táboranka od hasičské zbrojnice k pomníku padlých na
náměstí a pochodem do areálu „Pod Kozlovem. V průvodu byly zařazeny tři páry koní, dvě bryčky
a historická stříkačka. V areálu pak byla vystavena další historická technika. Proběhla také okrsková
soutěž, ve které patřilo prvenství v obou kategoriích domácímu družstvu žen a mužů.
O týden později se stal SDH Košťálov pořadatelem okresního kola hry „Plamen“ a dorostu.
V tomto roce byl rovněž uskutečněn zájezd pro mladé hasiče do plaveckého bazénu v Jablonci nad
Nisou a návštěvu a exkurzi v HZS Jablonec nad Nisou.
V celkovém hodnocení poháru OSH Semily zaznamenali muži historický úspěch, stanuli na 1.
místě a ženy skončily celkově čtvrté.
V roce 2006 napadlo hodně sněhu a tak členové sboru byli povoláni k shazování sněhu ze zastřešení
areálu. Poté se vyjíždělo k záplavám při tání a rovněž úklidu cvičební plochy areálu.
V roce 2007 počasí opět připravilo několik výjezdů po silném větru Kyril.
V tomto roce ženy získaly celkové prvenství v poháru OSH a sbor se stal pořadatelem soutěže
Podkozákovské ligy.
V roce 2008 byla povolána jednotka k několika výjezdům a likvidovala spadané stromy po silném
větru Ema.
Na skládce Marius Pedersen došlo k rozsáhlému požáru, ke kterému bylo 15 cisteren. V hasičské
zbrojnici byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v celkové hodnotě 150.000,-Kč.
Z SDH Podmoklice sbor zakoupil skříňovou Avii po rekonstrukci za 100.000,-Kč. Robur byl prodán
sběrateli za 10.000,-Kč.
V roce 2010 oslavil sbor 115 let od založení slavnostní schůzí s obědem v sokolovně.
Vystoupila dechová hudba
Táboranka, muži s kužely,
břišní tanečnice, seniorské
mažoretky
v
hasičských
dresech, harmonikář P. Ochman
a večer proběhla zábava při
hudbě Tampel-band.
Členové sboru vypomáhali při
rozsáhlých
povodních
na
Liberecku v katastru Bílého
Kostela.
Sbor byl pověřen pořádáním
setkání Výkonného výboru
OSH se zasloužilými hasiči a
funkcionáři SDH v sokolovně
Košťálov.
Od armády ČR sbor získal nepotřebnou vojenskou techniku bezplatným převodem na obec. Byla to
Tatra 148 - CAS 30, kropicí vůz Liaz, V3S POKA, skříňový přívěs A3S , polní kuchyně a
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osvětlovací vozík. Auta upravili členové sboru do hasičských barev.
Na Čikváskách bylo otevřeno hasičské muzeum v renovované hasičské zbrojnici.
Na žádost HZS o výpomoc při povodních v Praze Bubenči odjelo 8 členů s Liazkou a Avií.
Jednalo se o sportovní areál Ministerstva vnitra.
Na areálu Pod Kozlovem bylo předáno staveniště firmě Helios-Bau. S bagrováním začala firma
pana Drahoše Věrného. Stavbu pak dokončila k plné spokojenosti firma Stavko.

V roce 2014 SDH přivezl z Německa devítimístný Renault Master za 300.000,- Kč. Tady výrazně
pomohly vydělané peníze právě za skrápění komunikací a technologického zařízení v kamenolomu.
V tomto roce se soutěžící ženy probojovaly do krajského kola v požárním sportu a obsadily 4.
místo.
21. 8. 2014 proběhla kolaudace budovy na areálu.
Shromáždění delegátů SDH okresu Semily se uskutečnilo v sokolovně Košťálov 21. 3. 2015 za
účasti 215 členů a hostí. Ve volbách byl zvolen do funkce starosty Arnošt. Černý.
Oslavy 120 let založení
sboru a okrsková soutěž
byla 23. 5. 2015. Za
účasti 588 dětí a 100
dorostenců proběhlo na
areálu okresní kolo
Plamen a dorostu a to
28. 5. 2016.
Na okresním kole v
požárním
sportu
v
Turnově
soutěžní
družstvo žen obsadilo 3.
místo, v požárním útoku
byly ženy nejlepší.
Postoupily do krajského
kola v Jablonci nad Nisou a opět vybojovaly 3. místo. V sokolovně bylo opět vyhlášení
Podkozákovské hasičské ligy za rok 2016, ženy Košťálov B získaly zlaté medaile a ženy Košťálov
A také zlato. V okresním poháru získaly ženy celkově 2. místo.
V roce 2017 jsem byl SDH pověřen pořádáním okresní soutěže hry Plamen a dorostu.
Další velice vydařenou akcí byl Festival přípravek Libereckého kraje. Kladné hodnocení a
poděkování se nám dostalo od přítomných hostů – starostky Krajského sdružení SH ČMS Renaty
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Šimíkové, starostů OSH Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a dalších.
Slavnostní předání nové hasičské cisterny SCANIA CAS 30 se uskutečnilo těsně před vánoci 22.
12.2017.

Další významnou akcí byla Fontána 2018 v Praze, které se zúčastnili členové výjezdové jednotky.
Celkem se na ní podílelo na 1200 hasičů ze všech okresů ČR.
Členové SDH si velice dobře užili rovněž zájezd na Mělnicko a Litoměřicko ve dnech 16. a 17. 6.
2018.
Také v tomto roce si velice dobře vedlo soutěžní družstvo žen a celkově opět zvítězily
v Podkozákovské hasičské lize, v Jizerské lize a ve Východočeské lize obsadily skvělé 3. místo. Ve
vítězném tažení pokračovaly také v roce 2019 když opět zvítězily v Podkozákovské hasičské lize,
Jizerské lize a navíc v Extralize ČR obsadily 4. místo.
V roce 2020 byla činnost
všech sborů tvrdě utlumena a
také shromáždění představitelů
SDH okresu Semily plánované
na 28. 3. bylo s ohledem na
pandemii
Covid
19
uskutečněno až 26. 9.2020 ve
venkovních prostorách areálu
Pod Kozlovem. Nově zde byla
zvolena starostkou OSH sestra
Kateřina Slavíková.
K tomuto hrubému výčtu naší
činnosti patří samozřejmě
každoroční
pořadatelské
služby při pořádání Dětského
Bumbáce, Přehlídce dechových hudeb - v roce 2020 to byl již 18. ročník, dílčí soutěže
Podkozákovské ligy, Jizerské ligy, střídavě soutěže okrskové, hry Plamen a dorost, Soptík a další.
Po mnoho sbor spolupořádal závody Endura.
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SDH Krčkovice
2005 - V roce 2005 jsme pořádali 4 zábavy za účasti vice jak 500 osob,
také se pořádal dětský den velitelem hasičů Milanem Stránským a starostou
sboru Zdeňkem Skolilem.
2006 - V roce 2006 se uskutečnily 3 zábavy - tradiční Josefovská v březnu
byla velice úspěšná. Naplnila se kapacita sálu, v létě byl pořádán bleší trh
s produkty domácích občanů.
2007- V roce 2007 se měli uskutečnit 4 zábavy ovšem kvůli počasí se jedna
venkovní taneční zábava musela zrušit, přesto naše akce navštívilo vice jak
300 lidí .
2008 - V roce 2008 se uskutečnily 3 zábavy. Na tradiční Posvícenské zábavě koncem léta se zavedla
tradice dopoledních příprav jednohubek, které byly večer prodány. Tato tradice se držela až do roku
2015.
2009 - Kulturní, společenské a sportovní akce:
Josefská taneční zábava s tombolou
Dětský karneval na začátku léta
Oslava 100 let kapličky s vysvěcením
Slavnostní ukončení rekonstrukce návsi
Výbor SDH po dohodě se starostou OÚ Hrubá Skála naplánoval realizaci tří akcí, které byly
spojeny a provedeny v jeden den a to
v prodlouženém víkendu na svátek
Cyrila a Metoděje a upálení mistra
Jana Husa.
Byly to:
Letní taneční zábava u kapličky
(karneval
Posvícenská taneční zábava u
Kobosila
Bleší trh na návsi (před posvícenskou
zábavou )

2020 - Kulturní, společenské a sportovní akce:
Josefská taneční zábava s tombolou
Karneval na začátku léta
Letní taneční zábava u kapličky
Posvícenská taneční zábava u Kobosila
2011 - Kulturní, společenské a sportovní akce:
Josefská taneční zábava s tombolou
Karneval na začátku léta
Letní taneční zábava u kapličky
Posvícenská taneční zábava u Kobosila
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Dále prováděna údržba, opravy, kontroly a zkoušky technického zařízení, pomůcek a majetku SDH:
Dokončení opravy požární nádrže – oplocení a výpustné šachty
Vyčištění studny a přívod vody do požární nádrže
Instalace sirény na hasičárnu
Pořízení cvičné nádrže a terče pro trénink hasičského družstva
2012 - Kulturní, společenské a sportovní akce:
Josefská taneční zábava
Letní dětské hry
Letní taneční zábava u kapličky
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
Údržba, opravy, kontroly a zkoušky technického zařízení, pomůcek a majetku SDH:
Dokončení opravy požární nádrže – oplocení a výpustné šachty
Vyčištění studny a přívod vody do požární nádrže
Pořízení cvičné nádrže a terče pro trénink hasičského družstva
2013 - V roce 2013 se uskutečnily 3 zábavy, byly rovněž pořádány akce pro děti:
Dětský den za školou, který se dodržuje dodnes. Dále provedení umytí a údržby návsi.
2014 - Josefská taneční zábava
Letní dětské hry
Letní taneční zábava u kapličky
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
Rozšiřování členské základny:
Získávání nových členů SDH
Širší zapojování členů sboru do společných akcí a činnosti
2015 - Josefská taneční zábava
Letní dětské hry a oslava 120 let SDH
Letní taneční zábava u kapličky
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
2016 - Josefská taneční zábava ,
Letní dětské hry
Letní taneční zábava u kapličky
Posezení pod lípou
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
Úklid a vybavení hasičárny
2017 - Josefská taneční zábava
Letní dětské hry
Letní taneční zábava u kapličky
Posezení pod lípou
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí

2018 – Josefská taneční zábava
Letní taneční zábava u kapličky
Posezení pod lípou
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
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2019 - Josefská taneční zábava
Letní taneční zábava u kapličky
Posezení pod lípou
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
Velitelem hasičů je Jaroslav Nožička starosta hasičů Ivan Kunetka
2020- Josefská taneční zábava
Letní taneční zábava u kapličky
Posezení pod lípou
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí
Bohužel kvůli pandemii se nám povedlo uskutečnit jen 2 akce - tradiční posezení pod lípou
s našimi staršími občany jsme kvůli bezpečnosti museli zrušit.
2021- Kulturní, společenské a sportovní akce:
Josefská taneční zábava - byla zrušena
Letní taneční zábava u kapličky proběhla
Posezení pod lípou -proběhlo
Posvícenská taneční zábava v Hostinci nad Čertoryjí- proběhlo
V tomto roce má SDH 46 členů - děkujeme všem SDH Krčkovice
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SDH Kruh
Činnost v období od roku 2005 do roku 2020 byla pestrá. Pořádáno byly tradiční kulturní a
společenské akce (Výroční valné hromady, Hasičské bály, Pouťová posezení, Posezení pod lípou,

Adventní podvečery, atd.). Členové sboru se zúčastňovali brigádnických akcí, a to jak ve prospěch
sboru, tak ve prospěch obce. Sbor se aktivně zapojoval do činnosti okrsku Studenecko (Výroční
valné hromady, okrskové schůze, soutěže v požárním sportu, účasti na oslavách sborů, a další). S
historickým hasičským speciálem Mercedes-Benz proběhla návštěvy mnoha míst naší republiky,
především při ukázkách na významných událostech spřátelených hasičských sborů.
Svoji činnost při zásazích, odborné
přípravě, výcviku a údržbě vodních
zdrojů vykonávala jednotka sboru
dobrovolných
hasičů
obce
(JSDHO) Kruh, která se postupně
rozrůstala nejen o nové členy, ale
také techniku, výstroj a výzbroj.
Pokračovala tradice návštěv členů
u příležitosti životních jubileí,
zadrhování při svatbách a bohužel
při smutných událostech, kterými
byla poslední smuteční rozloučení.
Po mnoha letech začal znovu
fungovat oddíl mladých hasičů.
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V roce 2005 proběhly volby nového výboru sboru. V sousedních Roztokách u Jilemnice se také za
naší účasti uskutečnil pokus o překonání světového rekordu v dálkové přepravě vody historickými
stříkačkami. Tři roky starý světový rekord byl překonán.
Za podpory Obce Kruh započali členové sboru s výrobou konstrukce dřevěné pergoly, jejíž stavba
byla naplánována v prostoru za hasičskou zbrojnicí.
V roce 2006 zajišťoval a pořádal v Kruhu sbor okrskovou soutěž v požárním sportu studeneckého
okrsku. Byla realizována a zkolaudována stavba dřevěné pergoly u hasičské zbrojnice.
Stavba začala sloužit při pořádání venkovních společenských akcí nejen sboru, ale také dalších
spolků v obci.
V roce 2007 sbor poprvé uspořádal venkovní akci s dnes již zažitým názvem „Pouťové posezení“.
Hasiči se stali spolupořadateli prvního Adventního podvečera v novodobé historii obce. Adventní
podvečer byl a je doposud pořádaný v prostorách u hasičské zbrojnice a v budově samotné s
ukázkami a prodejem vánočních dekorací, koledami dětí, výstavkou s vánočními motivy,
rozsvícením vánočního stromu, občerstvením a závěrečným ohňostrojem. Stal se v naší obci tradicí
a je každoročně organizován vždy první sobotu začínajícího Adventu.
V roce 2008 proběhly v obci oslavy 120. výročí založení hasičského sboru, které byly spojeny s
pořádáním Okrskové soutěže v
hasičském sportu družstev mužů
a žen studeneckého okrsku.
Poprvé sbor vyrazil s hasičským
speciálem Mercedes Benz za
hranice ČR a to do polské
Karpacze
na
mezinárodní
přehlídku hasičských vozidel a
techniky.
V roce 2009 bylo rozhodnuto o
pořízení slavnostního praporu
SDH,
který
byl
poprvé
představen na výroční valné
hromadě sboru. Od té doby je
používán jako součást prezentace
sboru při různých akcích v obci,
při
výročích
a
oslavách
hasičských sborů v rámci okresu Semily a na dalších akcích.
Podobně jako v předchozím roce se SDH na pozvání polských hasičů zúčastnil s historickým
vozidlem Mercedes Benz mezinárodní přehlídky hasičských vozidel a techniky v Karpaczi.
V roce 2010 se konal 100. Hasičský bál pořádaný hasiči v Kruhu, který proběhl ve stylu
maškarního bálu. Na pět let byl zvolen nový výbor SDH. Sbor se opětovně zúčastnil s Mercedesem
Hasičských slavností v Litoměřicích, pro členy byl uspořádán výlet autobusem na tuto akci.
Členové sboru likvidovali následky povodně v Bílém Kostele nad Nisou.
V roce 2011 proběhl velký úklid ve skladu PHM v hasičské zbrojnici. Byly provedeny údržbářské
práce a některé další úpravy, včetně výměny několika oken a nátěru střechy.
V roce 2012 byla hasiči poprvé upořádána úklidová akce v obci. Hasiči rovněž pomáhali při
kácení stromů ve středu obce a při stavebních úpravách v budově obecního obchodu. Byla
uspořádána schůze okrsku Studenecko.
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V roce 2013 členové sekali a uklízeli trávu kolem hřbitova a pomáhali při přípravách zateplení
obecního úřadu. S tím souviselo dočasné přesunutí mateřské školy do budovy hasičské zbrojnice.
Tři dny členové SDH likvidovali následky bleskové povodně, která razantně zasáhla Kruh v červnu.
Uspořádány byly oslavy k 125. výročí založení sboru. V souvislosti s povodněmi byla velkou
měrou dovybavena JSDHO Kruh, následně byly provedeny úpravy pro uložení nového vybavení.
Poprvé se hasičský sbor společně s ostatními spolky a spoluobčany zapojil do prezentace obce v
soutěži Vesnice roku.
V roce 2014 proběhla generální oprava obou obecních přenosných motorových stříkaček, které
jsou v užívání sboru a JSDHO.
Sbor získal živnostenský list k
provozování hostinské činnosti a
koncesi k prodeji alkoholu.
Pokračovaly úpravy pro uložení
nového vybavení v zásahovém
automobilu. S novou technikou
bylo poprvé vyčištěno koupaliště.
Kvůli povodním v roce 2013 se
konaly Hasičské slavnosti v
Litoměřicích až v roce 2014 opět
účast SDH Kruh. Sbor se poprvé
zapojil do sběru vysloužilých
elektrospotřebičů pod hlavičkou
programu „Recyklujte s hasiči“.
Bylo provedeno obroušení a nátěr
pergoly u hasičské zbrojnice. Znovu hasiče potrápila blesková povodeň, která naštěstí neměla
takové následky jako v roce 2013.
V roce 2015 byl Valnou hromadou zvolen nový výbor. Na konci ledna bylo započato s generální
opravou historického hasičského speciálu Mercedes Benz z roku 1943. Opravy byly dokončeny na
konci května. Náklady na materiál a lakýrnické práce hradila Obec Kruh, ostatní práce členové
provedli svépomocí. O sboru byla natočena reportáž pro rádio Český rozhlas Sever do soutěže
Dobráci roku.
V roce 2016 byl členy sboru postaven u hasičské zbrojnice dřevěný sklad pro uložení sezónního
materiálu a opěrnou zeď. Na podzim se konala schůze okrsku Studenecko.
V roce 2017 byla vybudována šatna pro JSDHO místo skladu v garáži hasičské zbrojnice. SDH
pomáhal s přípravami na rekonstrukci sokolovny a klubovny na koupališti. Opětovná účast na
Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Popáté hasiči pomohli uspořádat v obci krajské kolosoutěže
Vesnice roku Libereckého kraje. Obec Kruh zvítězila a získala ocenění Vesnice roku Libereckého
kraje 2017. Následně se obec zúčastnila celorepublikového kola soutěže Vesnice roku v
Luhačovicích. Proběhl nábor a začala činnost obnoveného oddílu mladých hasičů.
V roce 2018 se SDH zúčastnil velkého celokrajského taktického cvičení KONAV - Jizera. Po
deseti letech byla uspořádána Okrsková soutěž v požárním sportu. Sbor oslavil 130 let od svého
založení. Obci Kruh členové sboru s přestávkami po 3 dny pomáhali s doplňováním vody z externí
studny do koupaliště. Rovněž členové pracovali na nové přípojce vody a odpadu do hasičské
zbrojnice.
V roce 2019 byl poprvé každoroční úklid v obci zaregistrován pod hlavičku akce „Ukliďme svět,
Ukliďme Česko“ , úklid byl prováděn na jaře a na podzim. Poprvé se konal dětský den s názvem
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Hravé odpoledne, na kterém se
podílely všechny spolky z obce. V
rámci pomoci Obci Kruh SDH
přeložil dlaždice na chodnících u
školky a na hřbitově. Z důvodu
nevyhovujícího
stavu
byla
rozebrána starou pergolu u
hasičské zbrojnice a postavena
nová a větší.
V roce 2020 drtivě ovlivnila celý
svět
pandemie
Coronaviru.
Poslední kulturní akcí roku 2020
byl Hasičský bál. Činnost sboru se
omezila na minimum, scházeli
jsme se pouze v krátkých obdobích
roku, kdy to vládní opatření
umožnila. Uskutečnily se např. volby nového výboru, svozy elektroodpadu, kácení stromů v
kalamitním stavu na fotbalovém hřišti a čištění koupaliště. V letních měsících se smíšené družstvo
dorostenců
zúčastnilo
několika
soutěží
Okresního
poháru.
Pomáhali jsme s rozvozem informačních letáků a ochranných pomůcek spojených s pandemií
COVID-19.
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SDH Křečovice
Členská základna SDH Křečovice má 32 členů. Tento počet je ustálený. Ačkoliv jde o malý sbor,
je zde velká snaha o to, aby hasiči nezanikli, přestože je v současné době čím dál tím složitější dělat
věci na dobrovolné úrovni.
V roce 2006 se začíná jednat o prodeji obecního domku, který sloužil jako zázemí pro sbor.
Město Rovensko, jako majitel objektu, rozhodlo, že oprava se nevyplatí a proto se dům prodá

a hasičům se za získané peníze postaví nový objekt. Toto se stalo. Pan Kubát daroval pozemek na
stavbu a 23. 10.2020 k 85. výročí založení sboru zástupci SDH převzali klíče od nové hasičské
klubovny. Bohužel do objektu nebyla přivedena voda, ta byla dobudována v roce 2012.
V roce 2013 sbor k 100.
výročí provedl rekonstrukci
místní zvoničky. Slavnostní
vysvědčení místním farářem
proběhlo za účasti místních a
obyvatel z okolí. V témže
roce převzal starosta sboru
Vladimír Kubát v Přibyslavi
nejvyšší
svazové
vyznamenání
Zasloužilý
hasič.
Největší akcí, kterou sbor
v tomto období pořádal, byl
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v roce 2015 Sjezd rodáků a přátel obce Křečovic. Akce byla spojena s oslavami 90 let od založení
sboru. Při této příležitosti byly vydány pamětní listy, odznaky a vznikl hodinový dokument, který
mapoval všechny domy v Křečovicích. Sbor rovněž připravil výstavu historických a současných
fotografií. O akci byl veliký zájem.
V roce 2018 SDH Křečovice 20. ročníkem uzavřel pořádání Memoriálu Jana Šourka. Zdejší hasiči
litují, že se v posledních letech sbory z okolních sborů memoriálu nezúčastňovaly. Členská
základna sboru následně rozhodla, že bude v pořádání memoriálu pokračováno. Od roku 2019 je
pořádán Memoriál Vladimíra Kubáta. V letošním roce 2021, pokud to pandemická situace dovolí,
je počítáno v pořadí s jejím třetím ročníkem.

Od roku 2014 jsou pravidelně pořádány dvě akce pro děti a to Dýňové slavnosti a Mikulášská
nadílka.
Do roku 2017 se sbor zúčastňoval
soutěží, ale jak členská základna
postupně stárla, byla účast menší.
Závodilo tedy jen družstvo mužů
nad 30 let.
V období 2005 – 2020 zastihly
členy SDH dvě smutné zprávy, 25.
11.2015 zemřel dlouholetý starosta
pan Vladimír Kubát. V jeho osobě
ztratil sbor člověka, který měl
největší zásluhu na tom, že hasiči
v Křečovicích existují, pan Kubát byl pro sbor nenahraditelný. Další velkou ztrátou bylo 17. října
2020 úmrtí dlouholetého člena pana Antonína Vokřínka.
Z další činnosti lze uvést, že se sbor pečuje o svěřenou techniku, pořádá brigády na údržbu na
údržbu okolí hasičské klubovny.
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SDH Ktová
Rok 2010
Počátkem roku proběhl tradiční sběr železného šrotu, následovala další tradice, kterou je pálení
čarodějnic. Podruhé jsme uspořádali
prvomájový průvod obcí. Další akcí
byla soutěž O pohár starostky obce,
následovala okrsková soutěž. Zúčastnili
jsme se celostátního srazu hasičů
v Litoměřicích, kam pravidelně jezdíme.
Během léta jsme se zúčastnili soutěží
v rámci okrsku. Pro členy sboru jsme
uspořádali plavbu po Jizeře na raftech, v
polovině léta jsme pomáhali s úklidem
po povodních ve Frýdlantu a opět
tradičně jsme byli ve Šťastné zemi, kde
jsme pomáhali s požárním dozorem.
Jednotku jsme vybavili svolávacím
zařízením Pelig.
Rok 2011
V tomto roce jsme oslavili 115. Výročí založení našeho sboru. V květnu jsme pořádali 7. ročník
Poháru starostky obce, zúčastnili se okrskové
soutěže a dalších soutěží v okrsku. Opět jsme jeli
do Tomových parků – Šťastná země jako požární
dozor. K našemu výročí jsme dostali sponzorský
dar 10 000 Kč od Tomových parků a od firmy
Zikuda novou elektrocentrálu pro sbor. Při
pořádání oslav nás přijeli podpořit sbory z našeho
okrsku a širokého okolí. Koncem léta proběhlo
v Jablonci nad Nisou školení jednotek CO.
Rok 2012
Tento rok začal v únoru výjezdem k požáru
rodinného domu v Libuni. Dále to byla okrsková
soutěž, námi pořádaný pohár, další soutěže
v okrsku. Novinkou byla účast na třídenním
taktickém cvičení CO Libereckého kraje
v Ralsku. Koncem léta jsme navštívili družební
hasičský sbor v Doubravici u Českých Budějovic.
Rok 2013
Stále jsme se drželi osvědčeného schématu
pořádání soutěží. Tento rok byl však také rokem
velkých celostátních povodní. Naše družstvo bylo
vysláno opět na pomoc Praze. Tentokrát jsme
uklízeli ve sportovním areálu Ministerstva vnitra
na Praze 6. Byla to opravdu velká dřina, byla
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špatná organizace, vázlo zásobování potravinami a také pohonnými hmotami.
Rok 2014
Znovu jsme uskutečnili sběr železného šrotu, pálení čarodějnic, okrskovou soutěž a Pohár
starostky obce. V červnu proběhlo odložení celostátní setkání hasičů v Litoměřicích.
Toho jsme se opět zúčastnili. V létě jsme
absolvovali zásah u lesního požáru u Ktové. Do
sboru jsme přijali nového člena, ale dva činnost
ukončili.
Rok 2015
Na jaře letošního roku jsme zajišťovali požární
dozor na motoristické akci ve Vratislavicích. Od
června do září jsme zajišťovali kropení ulic
v Rovensku pod Troskami pro Eurovii, která
prováděla velkou rekonstrukci kanalizace. V září
jsme byli opět na krajském cvičení CO
Libereckého kraje v Ralsku. V prosinci jsme
pomáhali při požáru firmy AGBA v Turnově.
Rok 2016
Po jednáních se starostkou obce dostal sbor
nový dopravní automobil Opel Vivaro.
Stařičká Škoda 1203 již dosloužila. První
ostrou akcí pro nové vozidlo byl výjezd
k dopravní nehodě na okraji Ktové, kde jsme
pro Policii ČR řídili dopravu. Během jara a
léta jsme se opět zúčastnili okrskové soutěže a
dalších soutěží. V létě jsme pořádali oslavu
120. výročí založení sboru, nechyběla účast
sborů z okolí. Jednotka byla povolána
k požáru lesa u obce Bohuslav.
Rok 2017
Činnost jsme zahájili pálením čarodějnic, přestože byla tentokrát velmi nepříjemná zima. V tomto
roce jsme pořádali okrskovou soutěž, začátkem června jsme se tradičně zúčastnili celostátního
setkání hasičů v Litoměřicích. V září sběr železného šrotu a opět účast na cvičení CO Libereckého
kraje v Ralsku.
Rok 2018
Jako každý rok bylo silvestrovské posezení v garáži a v dubnu pálení čarodějnic. Po dlouhých
letech se nepodařilo postavit družstvo na
soutěže. Naši členové bohužel stárnou a nové
mladé náš sbor nemá. Momentálně jsme neměli
ani velitele sboru. V červnu jsme vypomohli
hasičům z Hrubé Skály s naší cisternou a
vodou při natáčení filmové pohádky okolo
zámku Hrubá Skála. Na konci léta jsme odjeli
na návštěvu našich přátel hasičů do Doubravice
u Českých Budějovic.
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Rok 2019
Po silvestrovských oslavách jsme začali s opravou cisterny, která začala protékat. Zásluhou našich
členů se oprava podařila. Opět pálení čarodějnic a účast na okrskové soutěži ve Hnanicích už
s novým velitelem. Během léta účast na školeních CO v Liberci a v Turnově. V říjnu pomoc obci po
velkých deštích při odklízení bahna, sběr železného šrotu.
Rok 2020
V květnu a červnu zasáhly naší obec přívaly deště a tak nás čekalo dost práce na odklízení bahna.
Všechny akce sboru byly zakázané z důvodu pandemie COVID-19.Jedinou akcí byl na jaře a na
podzim sběr železného šrotu.
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SDH Kundratice
2010
Konec roku 2009 volby, změna ve vedení výboru SDH. Havel Vladimír. ukončil činnost velitele
SDH a předal funkci Havlu Jiřímu.
Vejnar Jiří str. ukončil po 35 letech činnost ve funkci starosty SDH, nástupcem je Říha Jan.
Bylo založeno zásahové družstvo
Oslavy výročí 120 let od založení sboru
2012
Pořádali jsme jarní kolo hry Plamen
2013
Vejnar Jiří byl dne 3. 5. 2013 oceněn titulem Zasloužilý hasič v Centru hasičského hnutí
v Přibyslavi.
8.6. Pomoc při likvidaci velké lokální povodně v Kundraticích na jejím horním konci.
2016
Havel Vladimír byl oceněn za dlouholetou a obětavou práci pro SDH Řádem sv. Floriána.
Od tohoto roku jsme se stali pořadatelem
soutěže v požárním sportu Pohár dráčka
Soptíka, který organizuje OSH Semily.
2018
Došlo k obnově výjezdové techniky jednotky,
starý vůz Liaz CAS 25 706 RTHP nahradil
novější Liaz 101.860 Karosa.
Proběhla rozsáhlá rekonstrukce hasičské
zbrojnice, přestavba garáže pro výjezdovou
techn

2020
Proběhly oslavy 130 let od založení SDH,
součástí bylo žehnání nového praporu SDH a
zásahového vozidla našeho sboru farářem
panem. Mrázem.
Podařilo se vybudování nové základny pro
požární útok na našem sportovním areálu.
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SDH Lestkov
Činnost sboru SDH Lestkov není za poslední roky nikterak velká, ale za zmínku se patří uvést
akce, které pořádáme, účastníme se nebo jsme se účastnili. Je třeba zmínit, že se jedná o jediný
spolek, který se stará o
kulturní život a správu
obce.
Každoročně
pořádáme
druhou lednovou neděli
tradiční hasičský ples. Do
roku 2011 se konal
v hospodě v Lestkově, od té
doby na sále v Tatobitech.
Tento ples si získal širokou
oblibu veřejnosti a to
zejména tím, že je snaha na
něm stále něco vylepšovat.
Od hudby, kdy od roku
2011 zveme tradiční 11 ti členný orchestr – skupinu Futrál, přes velkou tombolu s hodnotnými
cenami, předtančení, atd. až po občerstvení, kterým se snažíme zaujmout všechny příchozí. V roce
2020 se jednalo o již sedmnáctý ples
v novodobé hasičské historii.
Pravidelně obcí prochází masopustní
průvod. Schází se okolo 60 účastníků
v maskách. Za doprovodu hudby
prochází dům od domu. Po celodenní
túře bývá zakončen v hostinci.
V rámci jarní brigády, kdy dochází ke
sběru železného šrotu, se provede vždy
také činnost, která je prospěšná pro
obec. Jedná se o úklid a obnovení
původních zarostlých cest apod.
Od roku 2014 hasiči pravidelně pořádají pálení
čarodějnic u rybníka, kde vedle pálení vatry,
prodeje občerstvení, jsou hry a soutěže pro děti.
SDH pořádalo několik výletů a zájezdů
autobusem. Někdy to byl dvoudenní výlet na
Moravu do sklípku, jindy jako „tajný výlet“.
Při tajném výletu se navštívila např. sklárna
v Harrachově, škodovácké muzeum v Mladé
Boleslavi, zámek Staré hrady, muzeum
motorek v Rabakově apod. Zakončení tajného
výletu bylo vždy v nějaké restauraci, kde se do
pozdních večerních hodin posedělo, zatančilo
za doprovodu zpěvu a harmonik s
vozembouchem.
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Pro děti se ve spolupráci s obcí pořádala Mikulášská nadílka. V období vánočních svátků si nejen
děti, ale také dospělí mohli užít pronajaté ledové plochy v Lomnici nad Popelkou spolu
s dopravením se přistaveným autobusem.
SDH Lestkov se též účastní námětových cvičení jako např. dálková doprava vody nebo hledání
pohřešované osoby.
Samostatnou úspěšnou kapitolou byl Požární sport.
SDH Lestkov se každoročně účastní okrskové soutěže. Většinou vedle družstva mužů, poskládá
také družstvo žen a v posledních letech i několik družstev dětí.
V roce 2003 byla pořízena nová
požární stříkačka s označením PS
8 FIRES. Bylo tomu tak před
okrskovou soutěží, která byla
pořádána v Lestkově na louce za
krámem k oslavě 110. výročí
založení sboru. Okrsková soutěž
v Lestkově se konala poprvé od
roku 1983.
Krátce po této soutěži došlo ke
vzniku soutěžního družstva, které
začalo sbírat zkušenosti a úspěchy
v okolních soutěžích, zejména
okresním
poháru
OSH,
Superpoháru
a
Pojizerském
poháru.
Soutěžní družstvo se kromě společných tréninků, věnovalo rovněž náročné fyzické přípravě.
Na konci roku 2004 Obec Radostná pod Kozákovem pro SDH Lestkov zakoupila devítimístné
vozidlo Renault Master, které sloužilo především pro soutěžní družstvo a jako zásahové vozidlo.
Soutěžní družstvo ročně objelo kolem 25 soutěží za rok.
V roce 2005 družstvo obsadilo opakovaně stupně vítězů v Superpoháru a Pojizerském poháru s tím,
že v Pojizerském poháru obsadilo celkové třetí
místo. V tomto roce se též z okrskové soutěže
podařilo postoupit přes okresní kolo až do
krajského kola, kde se utkalo družstvo o postup do
celorepublikového kola s Radimovicemi a Hrubou
skálou. Přejít přes Radimovice již bylo nad síly
Lestkova, přesto se jednalo o historický úspěch
Podkozákovského okrsku.
V roce 2006, v nově vzniklé soutěži Jizerská liga,
sloučením Pojizerského poháru a Superpoháru se
podařilo na poslední soutěži v Ploukonicích
vytvořit v té době neoficiální celorepublikový
časový rekord 19,83s na nástřikové terče na trati na 3B. V tomto roce nebyla Jizerská liga pro SDH
Lestkov prioritní, neboť byla snaha se
neztratit a uspět v seriálu soutěží
v požárním útoku Extralize ČR. První rok
mezi nejlepšími družstvy v požárním útoku
byl pro SDH Lestkov spíše zkušební, byť
dosahoval na bodované příčky.
V roce 2007 se na Extralize v hasiči
konečném pořadí umístili na 15. místě a
stali jsme se nejlépe umístěným týmem
z Čech. Dalším velkým úspěchem se stala
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nezařazená noční soutěž v Přívratu u Litomyšle, kde jsme zvítězili v požárním útoku proti lyžařské
sjezdovce. Hlavní cenou za první místo byla stříkačka PS 12.
Ve srovnání s předchozím rokem, přišla nepříliš úspěšná sportovní sezona 2008, kdy došlo
k personálním změnám na klíčových postech. I přesto se podařilo posbírat několik prvních míst a
příček na stupních vítězů v Jizerské lize a dalších soutěžích a atakovat stupně vítězů na Extralize.
Soutěžní družstvo SDH Lestkov
zazářilo
a
nesmazatelnou
stopu
zanechalo v roce 2009. V Jizerské lize
bylo dosaženo několikrát stupňů vítězů
a v té době prestižní noční soutěž na
Frýdštějně Lestkov po čtvrté po sobě
vyhrál. Po nepříliš úspěšném vstupu do
první poloviny soutěží Extraligy ČR se
k nám štěstí přiklonilo v její druhé
polovině. Ze 14 soutěží celého seriálu,
Lestkov obsadil 7x stupně vítězů. 6x
druhá příčka a jednou 3. Podařilo se
nám dosáhnout třetího nejlepšího času v
historii Extraligy, která existuje od roku
1996. Přesto ani tento čas 16.53 nestačil na 1. místo, protože ten den padnul rekord v historii
Extraligy. Obrovský úspěch znamenalo 4. místo v celkovém pořadí. Paradoxem a zklamáním tehdy
bylo, že nebýt chyby časomíry u družstva, které se umístilo před Lestkovem, byl by celkově na 3.
místě. Chyba časomíry umožnila konkurenčnímu družstvu opakovat jejich původně zkažený pokus.
Zároveň byl Lestkov zvolen ostatními družstvy skokanem roku tohoto ročníku Extraligy.
V roce 2010 se již na famózní závěr extraligové sezóny nepodařilo navázat. Byť družstvo
zaznamenalo v tomto roce několik
úspěchů i na Extralize a ostatních
soutěžích, bylo
„ve vzduchu cítit
závan“ konce soutěžního družstva SDH
Lestkov daný časovou náročností,
únavou a obětováním se pro tento sport.
Členové tehdejšího soutěžního družstva
se naposledy společně sešli k provedení
požárního útoku na prestižní noční
soutěži v centru Telče na konci září
roku 2010.
V roce 2012 přišli se zájmem o
požární sport dorostenci z Lestkova a
okolí. Po dvě soutěžní sezóny věnovali
tréninkům a zaznamenali několik dílčích úspěchů na Jizerské lize. Od té doby se čeká, zda se najde
někdo, kdo bude chtít dát do hromady soutěžní tým a navázat na předchozí úspěchy soutěžního
družstva pod „vlajkou“ SDH Lestkov.
Od roku 2003 se SDH Lestkov každých 5 let
ujalo pořádání okrskové soutěže, která se konala
na louce za krámem.
Samostatnou kapitolou je výjezdová
jednotka obce, která ročně vyráží k 15 – 20
výjezdům ročně. Pomoc poskytla zejména při
povodních v roce 2013, kdy byla nasazena
v Praze po opadnutí vody. Jednotka likvidovala
následky povodní.
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SDH Levínská Olešnice
Dalších téměř 20 let činnosti SDH Levínská Olešnice se neslo v postupném zapojování další
generace do běžné činnosti sboru. Někdy to bylo s většími úspěchy, někdy s menšími. Někteří došli
k závěru, že pro ně život dobrovolného hasiče není tím pravým, jiní si v hasičské rodině našli stálé
místo. Je důležité říci, že hasiči jsou stále nejčastějším iniciátorem kulturního a sportovního života
v Levínské Olešnici. Je však rok od roku složitější upoutat a motivovat veřejnost k účasti na
společenských akcích.
Tradiční hasičský rok začíná výroční valnou hromadou v první půli ledna. Zde se hodnotí veškerá
činnost za uplynulý rok. Další činnost směřuje k poslední lednové sobotě, kdy je pořádán hasičský
bál v kulturním domě. Pěkná hudba, bohatá tombola a skvělá zábava vždy přiláká mnoho lidí. Hned
následující víkend probíhá maškarní bál pro děti. I přesto, že se velmi často sbor trefí termínem do
vrcholu chřipkových nákaz, bývá účast slušná. Obzvláště v posledních letech bývá sál zaplněný a
děti si užijí mnoho her, tance v maskách a samozřejmě závěrečnou tombolu. Tradiční akcí se stala
„Po stopách Yettiho“ která probíhá o jarních prázdninách již od roku 2000. Pátrání po sněžném muži
nás zavedlo již na mnoho hezkých míst v okolí obce. Pokud sněhové podmínky dovolí, jsou
pořádány bobové závody pro děti. Bohužel v posledních letech to nedostatek sněhu častokrát
neumožnil.
Aktivity sboru směřují také směrem k přírodě. Každoročně společně s místními myslivci je
prováděn úklid odpadků podél silnic směřujících k obci. Dále je organizován sběr železného šrotu a
dvakrát ročně elektroodpadu. Častou aktivitou bývá pomoc v obecních lesích, hasiči pomáhají
s úklidem pasek nebo novou výsadbou.
Mezi tradiční akce se zařadily rockové zábavy, nejčastěji pořádané na Bílou sobotu velikonoční.
Několikrát byly vyzkoušeny jiné termíny, osvědčil se však nejvíce právě velikonoční víkend.
Příležitostně je pořádán táborák na konci školního roku nebo na konci prázdnin. V létě pravidelně
jsou sborem pořádány různé výlety a zejména cyklistické výlety jak pro členy tak další zájemce.
Zářijový nohejbalový turnaj trojic se již také
vepsal do pravidelných akcí. Bohužel vánoční
turnaj ve stolním tenise po deseti letech v roce
2010 skončil. V podzimním období pravidelně
proběhlo setkání na Pouťovém posezení a na
konci roku na zabijačkových hodech. Tyto akce
již nejsou pořádány. V období adventu SDH
pomáhá Obecnímu úřadu s předvánoční akcí
před hasičskou zbrojnicí. Společně s obcí se
podařilo uspořádat krásné tři ročníky takzvaného
Letního dřevosochání, kdy šikovní chlapi s
pilami vyřezali ze dřeva každý rok několik
postav do betlému, který pravidelně zdobí park
před Obecním úřadem v době adventu.
Ještě další dvě akce nemohou být opomenuty i když hlavním organizátorem byla obec. Sjezd
rodáků v roce 2010 byla třídenní akce, která si vyžádala na přípravách a průběhu většinu členů
sboru. 100 let výročí republiky slavil celý národ. A tak rovněž v Levínské Olešnici v září 2018
proběhla velká sláva, které se účastnili stovky lidí z obce a okolí.
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Vlajkovou lodí kulturního života byla Letní slavnost na Levíně. Závody v běhu kolem Levína pro
děti, soutěžní odpoledne, taneční
zábava, vystoupení šermířských
skupin a hromady dobrého jídla a
pití. Na Levíně se scházeli
návštěvníci z blízka i zdaleka a
jednalo se opravdu o velkou a
krásnou akci. Největší sláva se zde
konala v roce 2009, kdy uplynulo
780 let od založení hradu Levín.
Téměř 1300 návštěvníků tak bylo
svědky velké historické bitvy,
kterou už zde nejspíš nikdy
nezažijeme. Poslední slavnosti na
Levíně se konaly v roce 2013.
Kvůli rozhodnutí jednoho úřadu
(nikoliv Obecního), jsme byli
nuceni odstranit zázemí a stánky vybudované postupně od roku 1998, kdy tato letní slavnost vznikla
a stala se tradicí.
Přesto sbor pokračuje v organizaci dalších akcí. V roce 2013 při 120. výročí založení sboru to byla
hasičská okrsková soutěž.
Počasí sice moc nepřálo,
několik sborů muselo
dokonce odjet k zásahům
ve svých obcích. Přesto se
organizace
v rámci
možností vydařila. Při
samotné oslavě, která
proběhla o čtrnáct dní
později byl pokřtěn nově
pořízený prapor, hlavní
symbol sboru. Po průvodu
obcí SDH předvedl naši
techniku, současně byl
připraven bohatý program
pro hosty.
V roce 2011se SDH Levínská Olešnice zhostil podzimního okresního kolo Závodu hasičské
všestrannosti mládeže a dorostu. Do akce, které se účastní přes 600 dětí a přes stovku dospělých šli
členové sboru s respektem a obavou, ale dle ohlasů jsme obstáli v organizaci velmi dobře.
V požárním sportu dospělých se dlouhodobě nedaří atakovat nejvyšší příčky. Důležité je,
pravidelným účastníkem okrskových a příležitostně také pohárových soutěží. Sbor reprezentuje nás
jedno až dvě družstva mužů a s přestávkami také družstvo žen. Soutěžící občas zavítají na noční
soutěž do Nedaříže.
V letech 2011 až 2016 navázal bratr Pavel Sucharda po 20 letech na práci bratra Bezkočky, který
vedl hasičskou mládež a dorost v Levínské Olešnici od roku 1971 do roku 1990, kdy se odstěhoval.
Protože děti do 14 - ti let sboru v Levínské Olešnici vychovávali kolegové v Nedaříži, u nás jsme se
starali o dorostence a dorostenky. Ti za pět let zaznamenali několik velmi pěkných úspěchů a stanuli
na stupních vítězů jak na okrese, tak v kraji. Bohužel k postupu na republiku vždy několikrát
chybělo jediné místo. V současné době nastal mládežnický útlum.
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Několik aktivních členů se věnovalo
obnově staré techniky. Zejména práce
na stroji od firmy Stratilek z roku 1933
byly dlouhodobé a náročné. Výsledek
je však skvělý a s tímto strojem se sbor
předvedl na mnoha akcích. SDH se
pravidelně účastní pravidelně výstavy
Stratílků ve Vysokém Mýtě a v roce
2017 poprvé členové sboru s technikou
navštívili
Hasičské
slavnosti
v
Litoměřicích. Členové se věnují také
údržbě ruční koněspřežné stříkačky z
roku 1896 a údržbě starého a nového
stroje PS-12. V posledních letech
uvedli do provozu nově pořízený stroj PS-8, včetně vozíku k tomuto stroji. V rámci brigád se
členové sboru podíleli v roce 2012 na
první fázi opravy staré hasičárny v horní
části obce. Kompletní nový kabát
dostala hasičská zbrojnice o několik let
později za přispění dotace a Obce
Levínská Olešnice.
V roce 2017 po dřívější nehodě vozu
Avia byly do užívání sboru předány
postarší Avie a nový vícemístný
automobil značky Ford Transit. Do
vybavení sboru také přibyla čerpadla a
zásahové
uniformy.
Vzhledem
k množství reprezentativních akcí je
potěšující, že si stále více členů pořizuje
nové vycházkové uniformy.
Pro obec je důležitá také jednotka požární ochrany, která v současnosti čítá 14 členů. Vzhledem
k zařazení jednotky jde spíše o lehčí výjezdy, zejména ke spadlým větvím či stromům přes místní
komunikace. Většími zásahy jsou povodně např. v roce 2013 a požár obytné budovy v naší obci
v lednu 2011.
Činnost sboru je mnohem
pestřejší a bohatší, než se vejde do
stručného výpisu. Proto pobízíme
čtenáře, které by více zajímala
činnost a aktivita sboru, aby
přijeli nahlédnout do našich
kronik během valné hromady
nebo při jiných slavnostních
příležitostech.
Naše
aktivity
mohou
sledovat
také
na
webových
stránkách
sboru.
Nejlepší variantou je navštívit
SDH přímo v Levínské Olešnici a
shlédnout některou z akcí.
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SDH Libštát
2005 - okrsková soutěž v Košťálově (výročí 110let)
Výsledky: muži „A“ 5.místo, muži „B“ 6.místo, ženy „A“ 4.místo, ženy „B“
5.místo, děti
1.místo
2006 - oslavy 125. .let od založení sboru a okrsková soutěž, naposledy na hřišti
fotbalové Jiskry
Výsledky Libštát: Muži: 3.místo, ženy „A“ 2.místo, ženy „B“ 5.místo, děti
1.místo
2007
- z dotace od obce došlo
k vybudování základny pro
požární útok na hřišti u DPS
okrsková soutěž ve Svojku
(výročí 125 let)
Výsledky: muži 2.místo, ženy
4.místo, děti 3.místo
2008
- okrsková soutěž v Bělé
(výročí 115let)
Výsledky: muži 4.místo,
ženy 1.místo
2009 - volby do vedení sboru na období 2010-2014:
Urbánek Tomáš DiS.
starosta
Kříž Miloslav
velitel – náměstek starosty
Tláskalová Hana
jednatel
Janatová Ivana
hospodář
další členové sboru
za pomoci dotace od obce vybudována stavba skladu nářadí na hřišti u DPS
okrsková soutěž v Kundraticích
Výsledky: muži 4.místo, ženy
2.místo
ženy vyhrály celkové hodnocení
Poháru OSH v požárním útoku!!
2010 - okrsková soutěž v Kundraticích
(výročí 120let)
Výsledky: muži 3.místo, ženy
2.místo
2011 - finalizace výstavby víceúčelové
boudy na hřišti u DPS
- 4.6.2011 oslavy 130 let od
založení sboru a okrsková soutěž poprvé na hřišti u DPS
Výsledky:
Muži: 1.Bělá, 2.Libštát, 3.Kundratice, 4.Košťálov, 5.Svojek

147

Ženy: 1.Bělá, 2.Kundratice, 3.Svojek, 4.Libštát
Dorost: 1.Bělá, 2.Svojek
Starší děti: 1.Svojek, 2.Kundratice, 3.Košťálov
Mladší děti: 1.Svojek, 2.Bělá
Přípravka: 1.Kundratice
2012 - okrsková soutěž ve Svojku (výročí 130 let)
Výsledky: muži 6.místo, ženy 4.místo, děti starší 4.místo
1.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním útoku
14.7.2012 – muži 4.místo, ženy 4.místo
2013 - okrsková soutěž v Bělé (výročí 120 let)
Výsledky: muži 3.místo, ženy 5.místo, děti starší 4.místo
2.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním útoku
13.7.2013 – muži 7.místo
2014 - volby do vedení sboru na období 2015 - 2020:
Urbánek Tomáš DiS.
starosta
Ing. Kříž Vítězslav ml. velitel
náměstek starosty
Tláskalová Hana
jednatel
Janatová Ivana
hospodář
další členové sboru
- okrsková soutěž v Kundraticích
Výsledky: muži 3.místo, děti starší 2.místo, přípravka jen PÚ mimo soutěž
3.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním útoku
12.7.2014 – muži 4.místo
2015 - okrsková soutěž v Košťálově (výročí 120 let)
Výsledky: muži 3.místo
4.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním
útoku 11.7.2015 – muži 10.místo
2016 - 11.6.2016 oslavy 135 let od založení sboru a okrsková soutěž na hřišti u DPS
Výsledky:
Muži: 1.Libštát, 2.Košťálov, 3.Svojek, 4.Kundratice, 5.Bělá
Ženy: 1.Košťálov „B“, 2.Svojek, 3.Košťálov „A“, 4.Kundratice, 5.Bělá
Starší děti: 1.Svojek, 2.Kundratice
Mladší děti: 1.Košťálov, 2.Bělá, 3.Kundratice, 4.Svojek
Přípravka: 1.Bělá, 2.Kundratice
5.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním
útoku 9.7.2016 – muži 12.místo
2017 - okrsková soutěž ve Svojku (výročí 135 let)
Výsledky: muži 6.místo
6.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním
útoku 8.7.2017 – muži 9.místo
2018 - okrsková soutěž v Bělé (výročí 125 let)
Výsledky: muži 5.místo
7.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním
útoku 3.6.2018 – muži 6.místo
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2019 - volby do vedení sboru na období 2020 - 2025:
Urbánek Tomáš DiS.
starosta
Ing. Kříž Vítězslav ml.
velitel – náměstek starosty
Tláskalová Hana
jednatel
Janatová Ivana
hospodář
+ další členové sboru
okrsková soutěž v Košťálově
Výsledky: muži 2.místo
8.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním útoku
27.7.2019 – muži 11.místo
2020 - okrsková soutěž v Kundraticích (výročí 130 let)
Výsledky: muži 2.místo
9.ročník „Libštátského poháru“ zařazeného do Poháru OSH v požárním
útoku 25.7.2020 – muži
2.místo, ženy maminy 4.místo

Pohár OSH Semily v požárním útoku – celkové hodnocení:
2005
muži 14.místo, ženy 5.místo
2006
muži 16.místo, ženy 5.místo
2007
muži 13.místo, ženy 7.místo
2008
muži 5.místo, ženy 3.místo
2009
muži 13.místo, ženy 1.místo
2010
muži 10.místo, ženy 4.místo
2011
muži 6.místo, ženy 3.místo
2012
muži 5.místo, ženy 9.místo (pouze účast na 1 soutěži)
2013
muži 7.místo
2014
muži 4.místo
2015
muži 3.místo
2016
muži 7.místo
2017
muži 4.místo
2018
muži 4.místo
2019
muži 5.místo
2020
muži 6.

Každoroční kulturní akce:
hasičský bál
pouťová zábava

149

Příchod Mikuláše s čerty a anděly na náměstí, zajištění občerstvení
zajištění občerstvení na Vánočním jarmarku u Janatů
v letech 2017 – 2019 zajištění občerstvení na závodech kočárků na
hřišti u DPS

Informace o Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Technika
2007 – od Fi Trevos zakoupena AVIA-30
2016 – prodej stávající cisterny CAS25 Š706 RTHP do Bělé a nákup nové cisterny
CAS K25 LIAZ
101.860 z Velkého Března. Upravena do současné podoby
ještě ve firmě Komet v obci Pečky.
2019 – díky dotaci zakoupen nový DA Ford Transit L1Z

Od roku 2008 se každoročně žádá o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje za přispění obce (městysu) na vybavení jednotky, postupně získáváno: zásahové
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oblečení, radiostanice, elektrocentrály, dýchací přístroje Dräger, plovoucí čerpadlo,
kalové čerpadlo, motorové pily, skládací hliníkový žebřík, osvětlovací souprava na
místo zásahu a další.
V roce 2013 za zásah při odstraňování následků po povodních získána dotace, ze které
bylo nakoupeno: naviják na cisternu Superwinch, nosítka Scooper, proudnice
Turbouniversal, hadice a další.
Zásahy
2005 – 4x
2006 – 6x + TC na Masarykovu ZŠ v Libštátu
2007 – 9x (významné zásahy: požár chalupy Radonských, požár haly Marius
Pedersen)
2008 – 6x (3x požár skládky v Košťálově, požár v budově ADV)
2009 – 3x + TC ve firmě LTZ Libštát
2010 – 5x (významný zásah: 8.8.-10.8. Frýdlant – pomoc po bleskových povodních)
2011 – 3x + TC okrsku na objekt DS Agro Libštát
2012 – 1x
2013 – 2x (významný zásah: 13.6.-18.6. Praha – pomoc po povodních)
2014 – 9x (významné zásahy: požár zemědělského objektu ve Mříčné, požár chalupy
ve Svojku)
2015 – 10x (významné zásahy: požár Fi AGBA Turnov, chalupa v Nové Vsi n. P.) +
TC od HZS
na Fi Hilding Anders (Tropico) Roztoky u Jilemnice
2016 – 8x (významné zásahy: výbuch plynu v domě ve Svojku, požár přečerpávací
stanice mazutu v bývalé továrně Hybler) + okrskový TC na peletkárnu v Bělé
2017 – 17x (významný zásah: požár haly v areálu SKS Lomnice n. P.)
2018 – 16x (významné zásahy: požár v peletkárně v DS Agro v Bělé, požár chalupy
v Košťálově – Valdicích, požár rodinného domu na náměstí v Libštátu) + TC v rámci
IZS při nasazení vrtulníků
2019 – 16x (významné zásahy: požár přístřešku v Libštátu, zavalená osoba stromem
na Košově Morcinov)
2020 – proškolení několika členů jednotky na AED
21x (významné zásahy: 2x AED, požár ve firmě Hilding Anders v Roztokách u Jilemnice
Tropico matrace)
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SDH Lomnice nad Popelkou
Jednotka SDH Lomnice nad popelkou byla dne 1. 1.2008 byla zařazena do kategorie JPO II/III.
6. 10.2008 bylo do užívání slavnostně předáno vozidlo Nissan Patrol, první vozidlo v barvě RAL
3024.
3. 6.2009 hasiči obdrželi od HZS Česká Lípa vozidlo Škoda Felicia, které sloužilo jako
velitelské. Před koncem roku 2009 se uskutečnila výroční členská schůze Lomnice nad Popelkou,
při níž se konaly volby do nového
výboru. Starostou lomnických hasičů se
stal Jan Doležal st., který 28. 12.2009
svolal první výborovou schůzi, kde byly
rozděleny tyto další funkce:
Starosta Jan Doležal st., náměstek
starosty Jan Kracík, velitel jednotky
Martin Stránský st., zástupce velitele Petr
Kučera, tajemník Stanislav Kordík,
hospodář Václav Fejfar, strojník Petr
Bartoníček, revizní komise Pavel Mašek,
Bohumil Patka a Petr Volšička,
kronikářka Zuzana Kmínková. V této
době čítala základna sboru 59 členů, z toho členové jednotky JPO II/III: Vojtěch Baranec, Petr
Bartoníček, Jan Doležal st., Jan Doležal ml., Lukáš Dvořák, Václav Fejfar, Jaroslav Holec st.,
Stanislav Kordík, Jan Kracík, Petr Kučera, Bohumil Kvapil, Pavel Mašek, Kamil Morávek,
Bohumil Patka, Josef Pekárek, Martin Stránský ml., Martin Stránský st., Vladimír Šviha, Petr
Volšička, Roman Volšička.
5. 1.2010 byl do výjezdů za velitelské vozidlo Nissan Patrol zařazen přívěsný vozík
s vyprošťovacím zařízením zn. LUKAS. Ve dnech 7. 8. – 15.8.2010 se lomničtí hasiči účastnili
katastrofických povodní na Liberecku. Zasahovali ve Frýdlantu, Mníšku a Raspenavě. Jejich
činnost byla zaměřena na čerpání vody ze sklepů, vynášení a vyvážení poničeného materiálu a
bahna z budov, výpomoc při rozdělování humanitární pomoci, čištění a uvolňování komunikací a
silnic. Vše řídil krizový štáb zřízený HZS Libereckého kraje.
19.
8.2011
město
Lomnice nad Popelkou získalo
od HZS Turnov starší plně
funkční CAS 30 T 815, která
dostala jméno „Tetička“ a byla
hned zařazena do výjezdu. 10.
12.2011 se vrátila po repasi
CAS 30 T 815, slavnostně byla
předána sboru při 139. valné
hromadě a díky nové vizáži
tatra dostala jméno „Rebel“. 9.
12.2011 byla prodána stará
CAS 32 T 148 jménem
„Babička“.
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9. 6.2012 se uskutečnila oslava 140. výročí založení sboru, která začala schůzí v zasedací
místnosti, na níž byla předána čestná
uznání Za příkladnou práci, medaile Za
příkladnou práci, Za zásluhy a Za věrnost.
Poté oslava pokračovala na Husově
náměstí, kde byla k vidění současná a
historická hasičská technika, v programu
byly ukázky požární štafety a útoku,
hašení historickou technikou, taneční
vystoupení a v závěru ukázka vyproštění
osob z havarovaného vozidla. Součástí
oslav bylo zahájení nové expozice v
městském muzeu a galerii věnované
hasičům Lomnicka a okolí.
Ve dnech 7. 6. – 9. 6.2013 vyjeli lomničtí hasiči na žádost starosty města na pomoc do oblasti
postižené povodní. Jednalo se o městskou část Prahy Zbraslav – Lahovičky. Šlo především o
čerpání nově vytvořených lagun, vyklízení a vyčerpávání zaplavených sklepů rodinných domů a
čištění studní.
11. 3.2014 bylo zakoupeno vozidlo Nissan Navara (technický automobil) určený na dopravní
nehody a jeho slavnostní předání proběhlo 18. 5.2014 při spanilé jízdě dobrovolných hasičů
s historickou technikou u příležitosti 150. výročí založení nejstaršího českého hasičského sboru
v ČR ve Velvarech. Lomničtí hasiči slavnost završili ukázkou vyproštění osoby z havarovaného
vozidla právě s novou Navarou.
V roce 2015 bylo vyřazeno vozidlo Škoda Felicia. 5. 12.2015 bylo před hasičskou zbrojnicí
slavnostní předání nové CAS 20 T 815 Terrno, která dostala jméno „Popelka“. Jejímu získání
předcházelo spoustu ne jednoduchých kroků, které započaly už dva roky před tím. Cisterna byla
zařazena jako prvovýjezdové vozidlo pro šestičlennou posádku. Při slavnostním aktu Popelce
požehnal místní farář Jan Sládek.
V roce 2016 došlo k prodeji CAS 32 T 815 jménem „Tetička“. 18. 6.2016 byl slavnostně předán
nový hasičský prapor a hasičská standarta, kterým požehnal farář Jan Sládek. Původní prapor se
nenalezl. Neexistovaly o něm žádné záznamy, proto se nechal udělat nový podle vlastního návrhu
s finanční pomocí Města Lomnice nad Popelkou. V září 2016 zemřel stávající starosta SDH Jan
Doležal. Dne 10. 12.2016 se v lomnické hasičské zbrojnici konala výroční 144. valná hromada, na
níž byl navržen a schválen nový starosta SDH Petr Volšička.
Do roku 2017 sbor vstupuje s počtem 53 členů. Probíhá stálý nábor a výcvik nováčků do
jednotky požární ochrany. Potřebný počet členů jednotky je 24. Do jednotky jsou přijímány také
ženy. 17. 6.2017 se u příležitosti 145. výročí od založení SDH v Lomnici nad Popelkou byl u
požární zbrojnice uskutečněn "Dětský den s hasiči". 17 .9. 2017 v 19:20 hodin byl lomnickým
hasičům vyhlášen poplach, jednalo se o požár v areálu firmy zpracovávající různé odpady na
Bryndově. Požár byl natolik rozsáhlý, že byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Sjelo se více
jak 20 hasičských jednotek a cca 80 hasičů z Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského
kraje. Lomnických hasičů zasahovalo 17. Díky rychlému a včasnému zásahu hasičů se podařilo tuto
halu zachránit, konečná likvidace byla ukončena kolem osmé hodiny ráno.
Dne 28.10.2018 se uskutečnil pietní akt v rámci oslav 100. výročí založení Československého
státu, kdy lomničtí hasiči společně se zastupiteli města a TJ Sokol položili věnce a kytice
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k lomnickým pomníkům a v Tyršově parku zasadili Lípu svobody. Při této příležitosti byla
vytvořena a zakopána společná časová schránka, do níž přispěli i lomničtí hasiči.
Rok 2019 byl významný
několika událostmi a to
nákupem
dvou
vozidel.
Dopravní
automobil
Volkswagen Transporter pro
evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel a CAS 30 Tatra
Terrno pro velkoobjemové
hašení, která dostala jméno
„Rusalka“. Jméno vyplynulo
díky prvnímu zásahu u obce
Dymokury, kdy při kondiční
jízdě jeden z hasičů skočil do
rybníka k potápějícímu se
osobnímu automobilu s podezřením na osoby nacházející se uvnitř vozidla. 1. 6.2019 bylo
slavnostní předání vozidel, kterým požehnal farář Jan Sládek. Jednotka obdržela automatizovaný
externí defibrilátor (AED), přístroj, jehož včasným použitím se zvyšuje šance přežití pacienta se
srdeční zástavou. V tomto roce byla také zbourána stará hasičská zbrojnice, v níž byla nalezena
schránka s Pamětním spisem dobrovolných hasičů psaný roku 1936.
V roce 2020 došlo k prodeji CAS 30 „Rebel“ a dopravního automobilu Avia. V září začala
výstavba nových šaten pro jednotku,
která zabrala větší část zahradní
plochy. Na výstavbu byl věnován
celý rok. Zásadní změnou tohoto
roku se pro všechny stala pandemie
COVID-19, virus, který postupně
zasáhl celý svět, a proto se mnohé
pozastavilo a vznikla různá opatření.
Tento rok se nekonaly žádné
společenské akce, neuskutečnila se
ani výroční valná hromada, místo
toho hasiči po okolí rozváželi
dezinfekce a ochranné pomůcky a dezinfikovali různé prostory dle právě vzniklých situací. V tomto
roce vyjela jednotka k rekordním 147 výjezdům.
Rok 2021 započal s mnohými covidovými opatřeními. Bylo započato se stavbou hasičské šatny
a přípravami na 150. výročí vzniku SDH Lomnice nad Popelkou v roce 2022.
Lomničtí hasiči se po celý rok pravidelně vzdělávají. K odborné přípravě se scházejí minimálně
jednou za 14 dní. Při školení je kladen důraz na zdravotní přípravu a nácvik při dopravních
nehodách. Konají se brigády jak na údržbu vozidel a techniky, tak hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Společně s JSDH Nová Ves nad Popelkou jednotka provádí již několik let pravidelné letní aplikační
cvičení a cvičení spočívající v součinnosti dvou jednotek při průzkumu a vyhledávání
nebezpečných látek v zakouřené budově. Hasiči se rovněž pravidelně účastní krajské soutěže ve
vyprošťování osob při dopravních nehodách ve Frýdlantu. V neposlední řadě pořádají Dětský den
s hasiči a dny otevřených dveří pro děti Základní školy a Mateřských škol, pomáhají na akcích Den
koně, Den zdraví, příjezd Mikuláše s ohňostrojem.
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SDH Loukov
Sbor dobrovolných hasičů v Loukově měl po roce 2000 poměrně stabilizovanou činnost.
Každoročně se v tělocvičně ZŠ v Loukově konal tradiční a oblíbený Hasičský ples se stejnou
kapelou KONVERZE BAND ze Škodějova. Pouze v roce 2011 musel být ples odložen, neboť
v pátek 10.2.2011 před sobotním konáním došlo k požáru tělocvičny od stropního elektrického
topidla. Na náhradní termín konání v březnu dorazilo asi nejvíce účastníků plesu v historii 250 lidí.
To vše se následně projevilo. Vypilo se veškeré pivo, víno a z likérů zbyla na baru pouze jedna
láhev zelené.
Dále se každoročně zpravidla v dubnu prováděl sběr železného šrotu. Je až neuvěřitelné,
kolik ocelového odpadu tak malá osada, jakou Loukov je, může vyprodukovat.
V květnu se sbor pravidelně podílí na Loukovské pouti. Sobotní podvečerní a večerní prodej
občerstvení s reprodukovanou hudbou pravidelně přiláká spoustu účastníků na poklábosení. V
neděli pak pokračuje prodej občerstvení a teplých uzenin až do podvečerních hodin. Loukováci si
mnoho let půjčovali lavice a stoly od kolegů z Dolní Sytové. V roce 2016 došlo k výrobě stolů a
lavic vlastních. Na výrobě se podílely firmy Farma Loukov a Truhlářství Petr Mečíř a Zbyněk
Hlava. Tento materiál je uložen v přístřešku obce, který je zároveň
používán jako prodejní stánek na ostrově.
V roce 2012 proběhla na ostrově oslava 100. výročí založení
sboru.
V odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní nástup, na
kterém starosta br. Jiří Mečíř přečetl zprávu o činnosti sboru a
následně byla předána ocenění dlouholetým členům. Po celé
odpoledne hrála dechová hudba Táboranka. Hasiči z Podmoklic
předvedli nový cisternový automobil Scania. Kolegové z Horní
Branné, Valteřic, Martinic a Rybnic přijeli ukázat svojí historickou
techniku. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje byl
zastoupen vysokozdvižnou požární plošinou.
O pohodu účastníků se ve vytvořeném stánkovém zázemí starali
mladí členové SDH v nafasovaných jednotných společenských
tričkách s logem SDH Loukov, kteří všem účastníkům v
uniformách točili pivo zdarma. Na večerní taneční zábavě hrála skupina KONVERZEBAND a o
účastníky se starali zase starší členové.

Sbor se pravidelně účastní okrskových soutěží a příležitostně pohárových akcí převážně v Bystré
nad Jizerou a Škodějově. Několikrát byl pořadatelem okrskové soutěže. V roce 2001 okrskovou
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soutěž muži vyhráli a postoupili na Okresní kolo v požárním sportu do Turnova. Tam se umístili na
6. místě.
Sbor se každoročně účastní okrskových námětových cvičení. V roce 2001 došlo k prodeji
stařičké T 805 a bylo zakoupeno zánovní vozidlo Volkswagen Transporter. Na jeho zakoupení se
podílela rovným dílem obec a sbor. V roce 2006 došlo k vytvoření společné jednotky požární
ochrany obce Háje nad Jizerou s označením JPO. V současné době jsou v ní naši členové Zbyněk
Hlava a Roman Skalský. Obec i nadále podporuje činnost sboru.
Výroční valné hromady sboru se konaly zpravidla v zasedací místnosti OU nebo v
tělocvičně v „pekle“. Největší účast byla v roce oslav stého výročí.
V letech 2001 Václav Skalský vedl hasičskou mládež ve sboru. Mladí hasiči se celkem 7x
zúčastnily závodu hasičské všestrannosti.
Do roku 2004 se jezdilo na společné výlety. Dále jsme byli s dětmi v letech 2006, 2007 a 2008 na
výletě v Martinicích, v Příšovicích a na Kristýně.
Do roku 2015 jsme obsluhovali parkoviště při motocyklových závodech.
Výroční valné hromady sboru se konaly zpravidla v zasedací místnosti OÚ nebo v
tělocvičně v „pekle“.
K 1. 1. 2021 měl sbor 42 členů, z toho bylo 10 žen. Starostou sboru je Jiří Mečíř, který tuto funkci
vykonává od roku 1983. Velitelem je Václav Skalský.
Členové výboru SDH: Michal Bulušek, Václav Štefan, Zbyněk Hlava st.
Hospodářkou sboru je Věra Mečířová.
Revizní komise: Ing. Miloslav Miksánek a Ing. Zbyněk Hlava.
Br. Jiří Mečíř je od roku 2013 členem Odborné rady prevence OSH Semily.
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SDH Martinice v Krkonoších
V roce 2006 měla naše členská základna 95 členů z toho 19 žen, 60 mužů a 16 malých hasičů.
Tento rok byl pro SDH velmi významný. 6. 6. 2006 jsme si pořídili devítimístný osobní automobil
Volkswagen T4, který je majetkem SDH a byl
financován z provozu našeho lyžařského vleku
LV300.
Obec pořídila pro zásahovou jednotku nové
zásahové vozidlo Gazelle 4 x 4, které nám bylo
slavnostně předáno 22. 7. Povedlo se nám
pořídit historické dobové uniformy, které jsme
nechali ušít v Nové Pace. Dál se nám podařilo
víc jak o 20 letech pauzy obnovit práci s
mladými hasiči a to díky novým vedoucím,
Pavlíně Maternové a Jiřímu Kučerovi. Mládež
se v tomto roce zúčastnila soutěže podzimního
kola hry Plamen.
Provozovali jsme náš lyžařský vlek LV330. Pořádali jsme hasičský bál, účastnili jsme se okrskové
soutěže v Kruhu, oslav 120. výročí založení hasičů ve Studenci, otevření garáží v Nedaříži, 130.
výročí založení sborů v Horní Branné.
Podnikli jsme výlety na Sněžku, do Prahy a do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.
V roce 2007 členská základna činila 101 členů z toho 69 mužů, 32 žen a 23 mladých hasičů. Naše
činnost během roku byla následující:
provoz lyžařského vleku, uspořádání tradičního hasičského bálu, pořádali jsme pálení čarodějnic,
zúčastnili jsme se oslav 120. výročí sboru Bukovina a 120 let sboru ve Žďáru. Účastnili jsme se
Hasičských slavností v Litoměřicích z naší koněspřežnou stříkačkou z roku 1889. Dále jsme
provedli v naší zbrojnici rekonstrukci našeho WC včetně obkladů, dlažby a výměn všech sociálních
zařízení. V tomto roce byla pořízena starší závodní stříkačka PS 16 z Kosmonos. S touto stříkačkou
jsme se zúčastnili několika soutěží v Podkozákovské lize. Mladí hasiči se zúčastnili jarního i
podzimního kola plamen a pětidenního hasičského tábora v Jizerských horách. Letošní tradiční
výlet byl do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka.
V roce 2008 členská základna měla 107 členů z toho 69 mužů 38 žen a 30 mladých hasičů.
Začátkem roku jsme opět uspořádali již tradiční hasičský bál. Sbor se účastnil okrskové soutěže
v Kruhu, kde jsme zúročili naše poznatky a zkušenosti z Podkozákovské ligy a družstvo mužů a žen
skončilo na prvních místech. Mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen, dále pořádali velikonoční a
vánoční výstavu.
V hasičské zbrojnici proběhla rekonstrukce podlahy v kuchyni a v zasedací místnosti. Dále byly
zateplené hlavní dveře a okna v garáži. Vyrobili jsme si elektronickou časomíru na měření
požárních útoků. Dále jsme uspořádali dva výlety, a to do Českých Budějovic na výstavu Země
živitelka a do Přibyslavi na Pyrocar.
V roce 2009 členská základna měla 106 členů z toho 68 můžu, 38 žen a 26 mladých hasičů. V tomto
roce se nám podařilo koupit pozemek na bývalém rybníce U Mlejna, kde vznikla tréninková louka
pro mladé hasiče. Obec koupila pro potřeby zásahové jednotky šest zásahových obleků Zahas a 6
helem Gallet. V tomto roce obcí prošla vichřice Emma, která polámala mnoho stromů a znemožnila
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průjezdnost silnice do Jilemnice, Zálesní Lhoty a uzavřela železniční trať do Jilemnice. U jednoho
domu v obci byla stržena střecha. Vesnice byla den bez elektrické energie. Odstranění škod vichřice
bylo pro naši jednotku velmi náročné. Rok 2009 byl pro nás velmi historický významný, jelikož
jsme oslavili 120. výročí založení našeho sboru. Tato oslava se konala u hasičské zbrojnice a
předcházel jí slavnostní průvod přes celou vesnici. Náš sbor pořádal v únoru tradiční bál,
provozoval lyžařský vlek, zúčastnil Okrskové soutěže ve Studenci a 8 závodů Podkozákovské ligy.
Naši mladí hasiči a nově i tři dorostenky se zúčastnili hry Plamen. Na výlet jsme se zajeli podívat
do Brna na Autosalon, do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka a na výlet do Štěchovic.
V roce 2010 náš sbor měl 110 členů, 69 mužů 41 žen a 30 mladých hasičů. Naší činností byl provoz
lyžařského vleku, uspořádání hasičského bálu, účast na Okrskové soutěži ve Žďáru a závody
Podkozákovské ligy. V červnu tohoto roku jsme se zúčastnili Historických slavnosti v Litoměřicích,
zde jsme vystavovali naši historickou stříkačku a vůz Gazelle 4 x 4. Tento rok jsme pořídili
motorovou pilu Husqvarna pro potřeby JPO 5 našich členů zásahové jednotky odjelo na pět dní
pomáhat s likvidací povodní v Chrastavě. Mladí hasiči se tradičně zúčastnili hry Plamen a
hasičského letního tábora. Letošní výlet byl do Brna na lesáckou výstavu a jižních Čech na Lipno.
V roce 2011 naše členská základna měla 110 členů 169 mužů 41 žen a 30 mladých hasičů. Tradičně
jsme uspořádali hasičský bál, který byl obohacen předtančením mladých hasičů a dorostenek.
Další naší aktivitou byl provoz lyžařského vleku. Zúčastnili jsme se Okrskové soutěže ve Studenci,
dálkové dopravy vody ve Valtěřicích a dvou závodů Podkozákovské ligy. Naše zásahová jednotka
se účastnila námětového cvičení u naší základní školy. Jednou z našich největších letošních akcí
bylo uspořádání prvního ročníku Pohádkového putování kolem Martinicích rybníků. Tradiční výlet
byl letos na Pyros do Brna a do Ostravy na mistrovství České republiky v požárním sportu, kde nás
reprezentovaly dorostenky Michaela Vanclová a Daniela Hájková.
V roce 2012 naše základna SDH měla 111 členů, z toho 68 mužů, 43 žen a 31 mladých hasičů. Opět
jako každý rok jsme uspořádali hasičský bál, kde opět vystoupily naše mladé hasičky. Zúčastnili
jsme se Okrskové soutěže v Nedaříži, 4 soutěží v Podkozákovské lize, oslavy 110. výročí založení
SDH v Nedaříži, 125 let založení SDH v Bukovině u Čisté, 100 let od založení SDH Loukov a 140
let od založení SDH v Roztokách u Jilemnice. V září jsme uskutečnili 2. ročník Pohádkového
putování. Mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen, soutěže v PÚ v Čisté u Horek. Podnikli jsme výlet
do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka a do Chrastavy, kde naše jednotka v roce 2010
pomáhala likvidovat následky povodní.
V roce 2013 naše členská základna měla 111 členů, z toho 66 mužů, 45 žen a 24 dětí. Také tento rok
jsme pořádali hasičský bál - tento bál byl poslední, který jsme kdy organizovali. Provozovali jsme
lyžařský vlek, zúčastnili jsme se Hasičských slavností v Litoměřicích. Zúčastnili jsme se Okrskové
soutěže v Levínské Olešnici. Naše jednotka pomáhala při kropení krosové tratě v Loukově a také
likvidovala požár Kulturního domu v Martinicích. Při požáru došlo ke zničení celého sálu a
prostory mateřské školy byly poškozeny kouřem a zplodinami. Naši mladí hasiči se zúčastnili obou
kol hry Plamen. Dorostenka Michaela Vanclová se zúčastnila republikového kola dorostu v Jablonci
nad Nisou. V září jsme uspořádali 3. ročník Pohádkového putování a oslavu 90. narozenin naší
členky Růženy Bedrníkové. Zúčastnili jsme se oslav 120. výročí od založení SDH Levínská
Olešnice. Výlet byl tentokrát do Brna na autosalon.
V roce 2014 naše členská základna měla 105 členů, z toho 52 můžu, 30 žen a 23 dětí.V dubnu jsme
uspořádali výlet do Brna na výstavu Silva Regína. Dále jsme udělali sběr železného šrotu, a 7 a 8.
dubna jsme se účastnili za spolupráce Policie ČR a ostatních sborů hledání pohřešované osoby
v Zálesní Lhotě. V květnu jsme se účastnili spanilé jízdy hasičských vozidel na ostrově v Semilech
pořádané u příležitosti 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech. Naši
mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen.
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V červnu jsme se zúčastnili
Hasičských
slavností
v Litoměřicích. Jako každý rok
jsme se zúčastnili Okrskové
soutěže ve Studenci. V srpnu
naši
muži
soutěžili
v Podkozákovské
lize
v Košťálově. 6. září jsme
uspořádali
další
ročník
Pohádkového
putování.
V prosinci jsme se podíleli na
oslavách 115 let od založení
železniční tratě Martinice –
Rokytnice nad Jizerou.
V roce 2015 naše členská základna měla 103 členů, z toho 65 mužů, 38 žen a 26 dětí.
V dubnu jsme po obci udělali sběr železného šrotu. 16. 5. jsme se zúčastnili Okrskové soutěže
v Nedaříži.
S dětmi jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen. V červnu jsme se podíleli na pořádaní
vzpomínkové akce na našem nádraží – příjezd a předvádění Legiovlaku. Zajišťovali jsme zde
občerstvení a předváděli naší historickou techniku. V červnu jsme také podnikli vícedenní zájezd do
Škrdlovic, kde jsme se zúčastnili soutěže historických stříkaček s mezinárodní účastí družstev
z okolních států. V srpnu jsme kropili tratě pro motokrosové závody v Loukově. Také jsme podnikli
výlet do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka. 5. září jsme opět uspořádali Pohádkové
putování. Akce se zúčastnilo rekordních 421 dětí. V září jsme se také zúčastnili soutěži v požárním
útoku ve Víchové nad Jizerou. V prosinci jsme doplňovali vodu do parní lokomotivy při Andělské
projížďce.
V roce 2016 naše členská základna měla 117 členů, z toho 40 mužů, 38 žen, 39 dětí.
V dubnu jsme opět uskutečnili sběr železného šrotu po obci. V květnu jsme se zúčastnili Okrskové
soutěže ve Studenci. 15.5. jsme se zúčastnili oslav 130. výroční od založení SDH Studenec. Mladí
hasiči byli zapojeni do hry Plamen. V červnu jsme se s dorostenci zúčastnili krajského kola hry
Plamen v Zákupech.
V červenci jsme podpořili SDH v Horní Branné při pořádání 140. oslav založení sboru. Tentýž
měsíc jsme také zajišťovali občerstvení na nádraží u příležitosti prohlášení Martinického nádraží za
kulturní památku.
V říjnu byla dokončena dřevěná přístavba hasičské zbrojnice, za kterou velký dík našemu veliteli
jednotky Josefu Johnovi. 4. a 5. července jsme se účastnili mistrovství ČR v požárním sportu
v Českých Budějovicích. Na podzim jsme se věnovali přípravě lyžařského vleku.
V roce 2017 naše členská základna měla
108 členů, z toho 50 mužů, 23 žen a 35
dětí. V dubnu jsme provedli sběr železného
šrotu. V květnu jsme se podíleli na
organizaci místní akce: „Pouť po našem“.
Také jsme se zúčastnili Okrskové soutěže
v Roztokách u Jilemnice, která byla
součástí oslavy 140. výročí od založení
sboru. S mládeží jsme se účastnili hry
Plamen v Semilech. 8. 6 jsme se zúčastnili
na Hasičských slavnostech v Litoměřicích.
V červnu jsme se účastnili oslav 130 let
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výročí od založení sboru v Bukovině u Čisté. 2. 9. jsme uspořádali Pohádkové putování.
V roce 2018 naše členská základna měla 114 členů, z toho 51 mužů, 23 žen a 40 dětí. V květnu
jsme se opět podíleli na organizaci akce „Pouť po našem“ v Martinicích. S dětmi jsme se zúčastnili
hry Plamen, s dospělými členy pak Okrskové soutěže v Kruhu. V červnu jsme uspořádali výlet do
Škrdlovic, kde jsme soutěžili v požárním útoku s naší historickou stříkačkou. V srpnu jsme kropili
tratě na soutěž Motokrosu v Loukově. 18. 8. jsme se zúčastnili oslavy 130 let od založení SDH
Kruh. V srpnu na hasičské zbrojnici byla položena nová střešní krytina včetně zateplení. V září jsme
opět uspořádali tradiční Pohádkové putování pro děti. Na podzim jsme se zúčastnili slavnostního
předání zásahového vozidla ve Studenci a v říjnu jsme také absolvovali focení praporů v Jilemnici.
Připravovali jsme se také na provoz lyžařského vleku a na novou sezonu.
V roce 2019 naše členská základna měla 117 členů, z toho 51 mužů a 25 žen, 41 dětí.
Tento rok jsme konečně provozovali
lyžařský vlek na kopci Hůra od 11. 1.-10. 2.
V dubnu jsme uskutečnili sběr železného
šrotu. Opět jsme se podíleli na akci „Pouť po
našem“ a účastnili se Okrskové soutěže
v Zálesní Lhotě. 26.5. jsme se účastnili
s dětmi hry Plamen v Poniklé. V červnu jsme
podpořili SDH Čistá u Horek při pořádání
oslav 140. výroční od založení. 22.6. oslavil
náš sbor 130. výročí od založení sboru.
V hasičské zbrojnici jsme provedli velkou
rekonstrukci kuchyně, byla vyměněna
elektroinstalace a namontována nová
kuchyňská linka.
V září jsme pořádali
Pohádkové putování a zúčastnili jsme se oslav 125 let od založení sboru ve Špindlerově Mlýně. Na
podzim jsme se s dětmi zúčastnili podzimního kola hry Plamen a věnovali se přípravě lyžařského
vleku na následující sezónu.
V roce 2020 naše členská základna měla 110 členů, z toho 50 mužů a 23 žen, 37 dětí.
V lednu jsme uspořádali valnou hromadu a poté nastala doba pandemie COVID_19.
Byly zakázané sportovní a kulturní aktivity. V lednu jsme likvidovali následky vichřice, při které
jsme zprůjezdnili silnici na Zálesní Lhotu, kde bylo velké množství popadaných stromů. Také jsme
pomocí plošiny a hasičů ze Semil museli pokácet památnou lípu u naší základní školy, která byla
velice poničena vichřicí. V srpnu jsme zajišťovali občerstvení na místním nádraží u příležitosti
zastávky Legiovlaku. V září se pandemická opatření rozvolnila a povedlo se nám uspořádat 10.
ročník Pohádkové putování.
V roce 2021 měla naše členská základna 108 členů, z toho 53 mužů, 29 žen a 26 dětí.
Tento rok se z důvodů pokračující pandemie COVID 19 nekonala valná hromada. Jelikož v lednu
napadlo dostatek sněhu a vleky byly zavřené, udržovali jsme alespoň běžkařské tratě v okolí
Martinic.
24. dubna jsme opět zorganizovali sběr železného šrotu po obci. V květnu jsme se s dětmi zúčastnili
okresního kola hry Plamen v Košťálově. 12. června jsme se zúčastnili oslav 110. výročí SDH Horní
Štěpanice. Čerpali jsme velkokapacitní studnu na nádraží pomocí 2ks čerpadel PS12 po dobu 1.5 h.
Účastnili jsme se aktivně akce Loučení s létem v areálu TJ Sokol.
22. 8. jsme asistovali při transportu vrtulníkem zraněného člověka v objektu bývalé Kolory.
V září jsme pomáhali s organizací oslav zprovoznění železniční tratě Chlumec nad Cidlinou –
Trutnov na našem nádraží. Na podzim jsme se zúčastnili s dětmi soustředění v Uhlířích,
podzimního kola hry Plamen ve Vysokém nad Jizerou.
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SDH Mašov
Za poslední roky se společenská činnost SDH Mašov dosti rozšířila. Kromě tradičních plesů
jsou
nově
pořádány
hasičské šibřinky a také
akce pro širší veřejnost,
pálení čarodějnic, dětský
den nebo loučení s létem.
K tomu slouží zázemí,
které bylo vybudováno na
místě bývalé skládky v
původním
vytěženém
lomu. Kromě zázemí pro
akce zde vzniklo také
dětské hřiště sloužící
místní Mateřské škole a
dětem z celé obce. Tradicí
se stalo dětské tvoření v
hasičské zbrojnici, kde
děti vyrábějí dekorace k
velikonocům, dušičkám a vánocům. Hasiči dále zajišťují ve spolupráci s místní školou a školkou
rozsvěcení vánočního stromu na mašovské návsi, společně s SDH Pelešany Mikulášskou nadílku a
o vánocích koncert v místní kapli.
Kolektiv mladých hasičů se zúčastňoval soutěží Plamen, Poháru dráčka Soptíka a dalších soutěží
pro mládež v okolí. V roce 2013 bylo sborem pořádáno v Mašově slavnostní vyhlášení výsledků
Poháru dráčka Soptíka v
místní sokolovně, kde
družstvo
z Mašova
získalo
titul
„Král
požárního útoku“. Do
soutěžení se zapojují také
muži nad 50 let, kteří se
každoročně
účastní
Senior cupu v sousedních
Pelešanech.
28. 10. 2014 byla v
obci velká slavnost, kde
hasiči
a
veřejnost
společně oslavili 130 let
sboru, výročí vzniku
Československa a otevření zrekonstruované návsi včetně kaple.
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Každý pátý rok sbor v Mašově
pořádá okrskovou soutěž. V
letech 2012 až 2016 sbor
zajišťoval okresní kolo Požárního
sportu na turnovském stadionu
Ludvíka Daňka.
V roce 2019 byl sbor pověřen
pořádáním setkání zasloužilých
hasičů okresu Semily.
Postupně je vylepšována
hasičská zbrojnice. V rámci nové
fasády byla vyměněna okna a
dveře, osazena nová vrata. Byla vybudována kuchyňka a sociální zařízení a díky těmto úpravám se
stala
zbrojnice
vhodným
zázemím pro pořádání voleb a
setkání občanů se starostou
města. V roce 2006 byla
zrekonstruována a zakryta
požární nádrž u zbrojnice.
Byl pořízen a upraven nový
přívěsný vozík pro přepravu
stříkačky a další potřebné
techniky.
V rámci činnosti pro obec se
sbor podílel na opravě márnice
na hřbitově, nové autobusové
čekárny a kaple na návsi, do
které hasiči opatřili nové hodiny. Členové SDH Mašov se podíleli na distribuci dezinfekce proti
Covidu a dezinfikovali místa určená pro sběr odpadů
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SDH Mříčná
Sbor dobrovolných hasičů je ve své činnosti stále aktivní. Pořádá sportovní i kulturní akce, které
mají již svou tradici a většinou pevné místo v kalendáři. Každým rokem v únoru připravujeme
hasičský bál a následně dětský karneval, pálení Vatry sv. Floriána, zajišťujeme občerstvení pro akce
pořádané obcí – výstup ke věži Strážník, pouťové posezení, Advent a jiné. Zajišťujeme sběr
železného šrotu, když je třeba, pomáháme s výsadbou stromků. Před letní sezónou obstaráme mytí
koupaliště. Pořádáme soutěže v požárním sportu a také se jich pravidelně účastníme. Navštěvujeme
naše členy při významných životních výročích.
Po stránce sportovní byl velmi úspěšný rok 2003. V pohárové soutěži pod názvem
„SUPERPOHÁR“ se družstvo mužů umístilo v celkovém hodnocení na 3. místě, což je historicky
nejlepší úspěch za sportovní éru našeho sboru.
V roce 2004 náš sbor oslavil 120. výročí založení sboru. Oslavy probíhaly 10. července na
místním fotbalovém hřišti přehlídkou hasičské techniky od historie až po současnost s praktickou
ukázkou. Program byl doplněn o soutěže pro děti a dospělé za doprovodu živé hudby. K tomuto
výroční sbor vydal také publikaci o historii a činnosti sboru.
V roce 2005 došlo ke změně ve vedení sboru, novým starostou byl zvolen pan Ladislav Hofman,
který ve funkci nahradil dlouholetého starostu pana Josefa Jóna, tuto funkci vykonával 20 let a patří
mu velké poděkování za osobní přínos a dobré fungování sboru.
Vzhledem k tomu, že jsme se stali pravidelnými pořadateli soutěží v požárním sportu, bylo nutné
vylepšit podmínky pro soutěžící, abychom si udrželi dobré hodnocení pořadatele a mohli pořádat
pohárové soutěže také do budoucna. Po dohodě s místním Sokolem jsme v roce 2007 na hřišti
vybudovali základnu ze zámkové dlažby. O rok později bylo soutěžní zázemí doplněno o „zahradní
domek“, který při soutěžích sloužil pořadatelům a rozhodčím. Jinak je běžně používán pro uložení
materiálu a tím snadnější přípravu pro tréninky hasičského sportu.
Společně se Sokolem jsme také postavili pódium pro letní parket.
V listopadu roku 2007 proběhla na náklady obce rekonstrukce v hasičské zbrojnici, kde bylo
vybudováno WC, které je přístupné také pro zaměstnance obce.
Ve sportovní sezóně roku 2009 náš sbor uspořádal dokonce tři soutěže, a sice okrskovou soutěž
(pořadatelství je v rámci okrsku putovní), soutěž v požárním sportu spadající do Jizerské ligy a
poprvé také soutěž Podkozákovské ligy – tu jsme pořádali pouze po dva roky.
Vzhledem k zajišťování občerstvení na různých akcích, jsme nechali na polní kuchyň vyrobit plát,
což se osvědčilo zejména při pečení
sejkor.
V roce 2011 jsme se rozhodli zpestřit
podzimní období a od té doby se
pravidelně konají vepřové hody. V roce
2012 jsme pořídili nové vycházkové
obleky v počtu 17 pánských a 2
dámské.
Rok 2014 byl pro náš sbor velmi
významným, nejenže náš sbor oslavil
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130. výročí od založení sboru, ale v našich pamětích zůstane rokem, kdy se nám podařilo náš sbor
výrazně omladit. Po dlouhých 40 letech jsme přivedli do sboru nové členy a to 20 mladých hasičů
ve věku od 5 do 13 let. Největší podíl na tom mají Jana Kohoutová a Michal Holec, kteří jim věnují
svůj čas a každý týden trénují. První schůzku měli dne 4. května a už na konci května předvedli
požární útok a štafetu. Ve svých dovednostech se stále mladí hasiči zlepšovali a v následujících
letech sbírali významná umístění jak v soutěži Plamen a v pohárových soutěžích O dráčka Soptíka –
tuto soutěž vyhrálo družstvo mladších v roce 2018. S mladými hasiči je také spojeno pravidelné
čtyřdenní soustředění tatínků s dětmi na místním hřišti.
Rok 2014 se bohužel také zapsal do statistik požárů – 26. dubna, byla to sobota, se obcí rozezněla
siréna. Došlo k požáru střechy na zemědělském objektu v prostorách bývalé dílny. Na místě
zasahovalo 8 jednotek se šesti cisternami, automobilovým žebříkem a plošinou. Dodávku vody
zajišťovala z potoka naše dobrovolná jednotka. Požár se naštěstí na celý objekt nerozšířil. Příčinou
byla nedbalost při řezání elektrickou rozbrušovací pilou.
V následujícím roce byla na náklady obce provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice - zateplení,
výměna oken a střecha. Pro potřeby sboru a dobrovolné jednotky bylo také obcí pořízeno nové 9 místné auto – Ford Tranzit.
Za přispění obce jsme také investovali do hasičského vybavení – koupila se nová vodní nádrž,
proudnice, hadice, savice, vzduchovky a helmy pro děti a nové dresy pro děti i muže.
V dalším roce byly zakoupeny dva party stany, které se využijí nejen při sportovních a
společenských akcí a také jako zázemí pro družstvo dětí a dospělých na soutěže. Také jsme pořídili
vlastní časomíru včetně počítače a tiskárny.
Dále se nám s finanční podporou obce společně se Sokolem podařilo vybudovat technické zázemí
pro oba spolky, které slouží pro sezónní uložení materiálu a při letních akcích může být využíván
jako prodejní stánek.
V roce 2018 jsme uspořádali první soutěž
pro děti – soutěžilo se v požárním útoku a
štafetách 4x60m. Nejednalo se o
pohárovou soutěž, potěšilo nás, že dorazilo
18 družstev.
Pořadatelství soutěže v Poháru O dráčka
Soptíka, jsme získali pro rok 2020, ale
vzhledem k pandemii COVID_19 byly na
jaře soutěže dětí zrušeny a celkově byla
činnost sboru velmi omezena.
V letošním roce jsme pořídili novou
soutěžní mašinu pro děti, v současnosti
máme kolem 28 členů dětí.
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SDH Nedaříž
Rok 2005 byl pro sbor, co se týče techniky velice vydařený. Podařilo se zrestaurovat starou ruční
stříkačku z roku 1901 a téhož roku se s ní zúčastnit příležitosti překonání světového rekordu
v dálkové přepravě vody v Roztokách u Jilemnice. S touto stříkačkou se byli tři členové našeho
sboru pochlubit v Litoměřicích na hasičských slavnostech v roce 2007. Dále byla v roce 2005
postavena nová hasičárna pro garážování požárních vozidel dotačním titulem krajského úřadu a
hasičů Semily. Poté obecní
úřad Horka u Staré Paky
rozhodl o zakoupení hasičské
cisterny od sousedního sboru
ve Studenci u Horek, která
slouží sboru do současné
doby.
Nadále náš sbor spolupracuje
s hasiči z Německého města
Bad Langensalza, kdy v roce
2005 se čtyři hasiči vypravili
na oslavy 145. let. V roce
2007 se hasiči opět zajeli
podívat do Německého města
ke kamarádům, ale společně
s ruční hasičskou stříkačkou a
v dobových
uniformách.
V současné době návštěvy
nejsou tak časté, jelikož není těch starších hasičů, kteří přátelství udržovali.
Za připomenutí stojí požár na Horkách u Staré Paky ve firmě Jilos na velikonoce v roce 2011.
Příčinou požáru byly vznícené piliny ve vzduchotechnice. Odhadnutá škoda byla na 3 miliony
korun. Naši členové se podíleli na hašení od 5 hodin ranních až do 14 hodin odpoledních.
Dne 9. 6. 2012 sbor oslavil 110. výročí založení sboru. Oslavy začaly řazením průvodu v dolní
části obce, kde naši hasiči vyjeli s koňskou stříkačkou z roku 1894, do průvodu se přidali zástupci
okolních sborů se slavnostními zástavami. Průvod zastavil před starou hasičárnou, postavenou
v roce 1902, která prošla opravou díky spolupráci Místní akční skupiny Jilemnicko. Po příchodu do
areálu garáží se uskutečnil slavnostní nástup, kde došlo k uvítání všech, mezi nimi i kamarády
z partnerského města Bad Langensalza. Členům bylo předáno vyznamenání Za věrnost a Za
příkladnou práci. Okolní sbory předvedli historickou techniku, mladí hasiči požární útok.
Dalším zlomem je rok 2016, kdy sbor dostal od Ministerstva vnitra, Libereckého kraje a Obecního
úřadu Horka u Staré Paky dotačním titulem vozidlo Ford Tranzit v hasičských barvách. Vozidlo
zajišťuje dopravu jak dospělých tak dětských hasičů převážně po hasičských soutěžích.
Kromě vlastní hasičské činnosti se hasiči věnují práci s mládeží (kroužek mladých
hasičůnavštěvuje 20-24 dětí). Největším úspěchem byl v roce 2016 postup Kateřiny Ježkové
z okresního kola do kola krajského, kde se opět umístila na 1. místě a postoupila do kola
republikového do Českých Budějovic. Zde se umístila na 14. místě.
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Tradiční dětskou soutěží byl
Podkrkonošský pohár mládeže,
který byl v počátcích rozdělen do
jarní a podzimní části, kdy v
následujících letech se konalo
pouze
podzimní
kolo.
V
posledních letech se nepořádá
z důvodu nízké účasti dětí. Při této
akci se dále pořádala soutěž
veteránů, neboli hasičů dříve
narozených se stříkačkami PS8,
kdy tato soutěž měla také nízkou
účast a pořádala se pouze pár let.
Dále se několikrát konalo v
Nedaříži okresní kolo hry Plamen, kdy sbor zajišťoval prostory, občerstvení a chod soutěže.
Z hasičských akcí, které sbor nadále pro vysokou účast pořádá, je noční hasičská soutěž. Na soutěž
přijíždí od 20 do 30 družstev a soutěží se ve dvou kategoriích. Stroje upravené a stroje neupravené,
samozřejmě rozdělené dále
do kategorie ženy a muži.
Za příjemné hudby a
dobrého občerstvení se
účastníci soutěže a diváci
rozchází až za svítání
domů.
Dále se hasiči věnují
údržbě veřejných ploch a
pořádají tradiční kulturní
akce, kterými jsou hasičský
bál, dětský karneval, ke
konci dubna čarodějnice,
na
začátku
prázdnin
táborák a v měsíci listopadu vepřové hody. Jednou z pomocných akcí, které náš sbor zajišťuje, je
občerstvení formou pečení bramboráků na staré polní kuchyni při příležitosti křtění hříbat na farmě
Hucul Janova Hora. Pečení bramboráků je tradiční akcí v období vánočních adventních sobot a
nedělí na parkovišti u prodejny Železářství Svoboda Horka, kdy výdělek z pečení je příznivý pro
chod sboru. Další celoroční činností sboru je zásobování vodou parních vlaků projíždějících
Horkami u Staré Paky.
Sbor má v současné době 96 členů, dva vyškolené velitele výjezdové skupiny a tři vyškolené
strojníky.
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SDH Nová Ves nad Popelkou
Rok 2004
Začátkem roku měl sbor celkem 114 členů a členek.
Již 3. ledna bylo prováděno hašení při zahoření popela v kontejneru Kulturního domu.
8. července – výjezd k požáru na katru firmy ZEOS - zadřené ložisko pásu na odvoz pilin.
7. října - výjezd technikou f. ZEOS - zažehnutí lesního podloží v Blažkově lese po pálení větví
Výčet provedených akcí:
První sobotu v březnu byl pořádán maškarní ples. Odpoledne pomoc novoveským ženám při
dětském karnevalu.
V měsíci dubnu - sběr železného šrotu v obci.
18.- 20. 6. pomoc při sjezdu rodáků obce Nová Ves nad Popelkou. V hasičské zbrojnici je den
otevřených dveří. Pořádána výstava z činnosti sboru, děti cvičí, stříkání starou stříkačkou, obsluha
při zábavě.
Byl uspořádán zájezd pro členy na zámek Dětenice s večeří a programem.
10 členů odjelo na chalupu bratra Josefa Gotvalda do Lánova na víkend.
Dětské družstvo jelo na tábor na Branžež. Děti byly v Lomnici nad Popelkou na bowlingu.
Sbor byl pořadatelem dvou koncertů dechové hudby Táboranka. První koncert u restaurace
Klepanda Syřenov, druhý koncert u hasičské zbrojnice v Nové Vsi nad Popelkou.
Zrekonstruovaný byt ve zbrojnici si pronajal P. Dušta, než si postaví vlastní dům. Není členem, ale
později se přihlásil do sboru.
VVH odměnila činné členy medailemi a stužkou Za věrnost, čestnými uznáními SDH medailemi Za
příkladnou práci a medailí Sv.Floriána.
Byl zvolen delegát na okresní shromáždění hasičů.
Zvolený nový výbor SDH:
Starosta
vedoucí mládeže
Velitel
Vedoucí žen
Jednatel
Preventista
Strojník
Pokladník
Členové výboru

Mizera Jose
Knapová Iveta
Crha Milan
Gotvaldová Hana
Ševců Stanislav
Křepelková Dana
Fišar Daniel
Crhová Jiřina
Vojtíšek Jiří
Miroslav Sochor
Schwarzer Libor

Rok 2005
Základna činila 116 členů.
Z HZS Liberec byl přeřazen hasičský automobil (skříň) Avie. Prázdná skříň, děravá a rezavá,
museli jsme shánět opravu. Při STK hasičský automobil Robur prošel.
Pořádány byly akce - hasičský bál, sběr železného šrotu, byla zakoupena stavební buňka.
Sbor si nechal zhotovit slavnostní prapor sboru. Mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen.
Výčet provedených akcí:
Poutní aplikační cvičení s okolními sbory na penzion pana. Pospíšila.
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Pořádání 2 koncertů dechové hudby Táboranka
Pořádní posvícenské zábavy.
SDH prodal stavební buňku členu Josefu Matoušovi.
Provedeno dvojí čistění koupaliště po průtrži mračen. Zakoupení obleků pro dorost ( 8 souprav).
Dne 4.11. došlo k zahoření kůlny za farou.
Letní a zimní soustředění mladých hasičů. děti jezdily do bazénu, na volejbal a bowling. Ve sboru
tento rok bylo 14 dětí do 18 let.
Rok 2006
Proběhla Výroční valná hromada, sbor měl 120 členů a členský příspěvek činil 60 Kč.
Byl pořádán 10. jubilejní maškarní ples a se ženami dětský karneval, sbor na akce přispěl 2 tisíci
korunami.
Začátkem března napadlo hodně sněhu. Odhazování sněhu ze střechy Kulturního domu, poslední
pátek v březnu velká voda. Za 3 hod. Popelka vystoupla o 40 cm, povodeň trvala 2 dny.
Výčet provedených akcí:
Oprava Avie fy MT OIL Pěnčín u Turnova.
Velitel Crha M. skončil ve funkci. Zvolen byl Fišar Daniel, strojník Pokorný Josef.
Soutěž dětského družstva ve hře Plamen.
Poutní cvičení na budovy Noska Ladislava. Pořádány dva koncerty dechové hudby Táboranka.
7. září byla sboru převedena cisterna CAS 32 Tatra 148 z HZS Jilemnice.

Byla provedena rekonstrukce topení, nyní je ve zbrojnici topení plynové.
Byla pořádána Mikulášská zábava.
Rok 2007
Výroční valná hromada, sbor měl 126 členů. Členský příspěvek činil 60 Kč dospělí, děti 50 Kč.
Výčet provedených akcí:
Stavba kolny vedle hasičské zbrojnice.
Větrná smršť Kiryl v lednu, úklid polomů v obci.
Maškarní ples, dětský karneval, sběr železného šrotu, Mikulášská zábava.
Zakoupena byla motorová pila a kompresor.
Okrsková soutěž proběhla v Nové Vsi nad Popelkou.
Návrh prodeje hasičského automobilu Robur, zajišťovala obec.
Poutní cvičení s okolními sbory na teletník zemědělského družstva.
Proběhla oslava 125 let založení sboru.
První výjezd cisterny k požáru do Lomnice nad Popelkou
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Rok 2008
Výroční valná hromada, ve sboru 125 členů.
Výčet provedených akcí:
Pořádání maškarního plesu, na dětský karneval bylo věnováno 1000 Kč.
Jednotka byla zařazena do kategorie JPO III. Výjezd do 10 minut.
Sběr železného šrotu v obci.
Přestavba schodů a odpočívadla zbrojnice na šatnu pro zásahové družstvo.
Výměna oken v celé zbrojnici za plastová.
Výroba soutěžních barier firmou Schrama z Lomnice nad Popelkou.
Oprava a zvýšení výkonu soutěžní stříkačky PS 12. Nákup vybavení pro soutěžní družstvo.
Rovnání terénu okolo hasičské zbrojnice.
Pořádány dva koncerty dechovky na Klepandě - Nová Ves nad Popelkou u zbrojnice.
Poutní hasičské cvičení s okolními sbory.
Úklid po větrné smršti Emma, pokácené stromy v obci.
Rok 2009
V tomto roce měl sbor 127 členů.
Výčet provedených akcí:
Pořádání maškarního plesu, dětského karnevalu, sběr železného šrotu v obci.
Členové SDH sjížděli řeku Jizeru na raftech.
Účast na soutěžích, okrskové, okresní, Podkozákovské lize.
Zahoření stodoly Matouše Josefa, pomoc při autonehodě na můstku k Syřenovu.
Pomoc při hašení kravína v Lomnici nad Popelkou. Požár roubenky v Lomnici nad Popelkou.
Poutní cvičení na usedlost Lánských v´ Brodkách.
Dne 23.7. - větrná smršť, úklid polámaných stromů.
Stavba základny pro soutěže, výměna vrat za zateplené rolovací.
Posezení na myslivně pro členy, Mikulášská zábava.
Rok 2010
Tento rok došlo ke generační výměně členů ve výboru sboru.
Starosta
Zástupce
Jednatel
Velitel
Strojník
Pokladník
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Fendrych Martin
Fendrych Petr
Ševců Ondřej
Fišar Daniel
Pokorný Josef st.
Fišarová Iveta
Crha Milan
Matouš Josef
Cerman Vladimír
Fišar Vladimír
Mašek Tomáš
Stránský Tomáš
Zuzánek Václav st.

Ve sboru bylo 125 členů.
Začátkem března maškarní ples, dětský karneval, na který věnoval sbor 2000 Kč.
Výčet provedených akcí.
V dubnu sběr železného šrotu.
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V dubnu námětové cvičení na lomnickém letišti, plnění bambivaku vodou pod vrtulníkem.
V květnu účast dětského družstva ve hře Plamen, družstvo dospělých účast v okresním poháru a
Podkozákovské lize.
Dětské družstvo vede Šolc Miroslav.
Příspěvek na dětský tábor ČČK v Jablonci nad Jizerou pro 6 dětí.
Poutní cvičení na novoveskou faru v dýchacích přístrojích.
Jednáno o pořádání noční soutěže FNC na 6.8.2011.
V říjnových volbách do obecního zastupitelstva zvoleni 2 zástupci. Fišar Daniel, Ševců Stanislav.
V srpnu katastrofální povodně na Liberecku. Společně s hasiči z Lomnice nad Popelkou členové
sboru pomáhají ve Frýdlantu v Čechách.
Jednotka měla během roku 6 zásahů:
30. 6.
požár osobního auta
9.7.
požár podloží hrabanky v lese směrem na Bělou
10. 7.
opět požár hrabanky
8. 8.
povodeň-odjezd do Frýdlantu v Č.
28. 8.
požár myslivecké klubovny nad tratí
26. 9.
požár v Lomnici nad Popelkou byt za muzeem
2 x námětové cvičení
Ocenění OSH 7 členům a sboru za pomoc při povodních.
Rok 2011
Výroční valná hromada, ve sboru 116 členů. Zvýšení členského příspěvku na 70 Kč pro dospělého
a 60 Kč pro děti.
Pořádání maškarního plesu, na dětský karneval příspěvek 2000 Kč, Mikulášská zábava.
Výčet provedených akcí:
V dubnu sběr v obci železný šrot.
Zaslán příspěvek na dětský tábor ČČK v Jablonci nad Jizerou pro 4 děti.
Pořádání noční soutěže FNC, účast 47 družstev.
Poutní cvičení na domek Mizery Josefa.
Pomoc obyvatelům při průtrži mračen v obci.
Účast na taktickém cvičení při požáru letadla v hangáru na letišti v Lomnici nad Popelkou.
Společně s lomnickými hasiči nácvik vyprošťování z havarovaného automobilu.
Výcvik NDT/dýchací technika/ .
Rok 2012
VVH 118 členů
Pořádání maškarního plesu, dětského karnevalu se ženami, věnováno na něj 2 000.Kč.
Děti v průběhu roku na 10 soutěžích Plamen - Soptíkův pohár.
Družstvo dospělých na 20 soutěžích.
Každým rokem pořádán sběr železného šrotu.
3. 3. maškarní ples, dětský karneval.
14. 4. sběr šrotu.
20. 6. účast na oslavě 140 let sboru v Lomnici nad Popelkou.
3. 7. úder kulového blesku – Konopáčovi.
5. 7. větrná smršť úklid.
9. 7. poutní cvičení - Minaříkovi- horní část obce.
28. 7. větrná smršť úklid.
29. 7. pořádání koncertu dechovky Klepanda
3. 8. průtrž mračen.
4. 8. noční soutěž v Nové Vsi nad Popelkou, FNC 39 družstev.
23,8. Záchrana koně ze studny - P. Máková.
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8.9, oslava 130 let sboru.
15. 9. zájezd na výstavu do Litoměřic
12. 11. závada na výrobní lince fy Extravit v Lomnici nad Popelkou.
1.12. Mikulášská zábava.
VVH sboru za rok 2012 se konala 26. 1.2013.
Rok 2013
Členská základna 120 členů. Členské příspěvky 70 Kč dospělí, 60Kč děti, nad 70 let zdarma - platí
sbor.
V únoru bylo zastupitelstvo obce seznámeno s nutnou opravou cisterny T 148. Žádost o dotaci
zaslána na Liberecký kraj. Dotace 400 000 Kč, výběrové řízení f. ANZA Chlumec nad Cidlinou.
V březnu maškarní ples, na dětský karneval věnováno 2000 Kč.
4 děti nahlášeny na letní tábor ČČK v Jablonci nad Jizerou. 4 x 2000 Kč.
Dubnový sběr šrotu.
V červnu deště a povodně, 3x mytí koupaliště a komunikací.
Pomoc při likvidaci následků povodně v Praze - Zbraslavi. 3 dny pomáhalo 6 členů.
Dětské družstvo soutěžilo ve hře Plamen a v okresním poháru dráčka Soptíka.
8.7. poutní aplikační cvičení na kravín a stodolu.
3. srpna noční soutěž v požárním sportu v Nové Vsi nad Popelkou, 46 družstev.
1. září výlet na Karlštejn.
3. 11. účast na Mši za zemřelé hasiče.
19. listopadu odevzdaná T 148 do opravy.
20. 11. zakoupena stříkačka pro dětské družstvo (115 000 Kč ).
Mikulášská zábava bez zisku.
Nákup motorové pily, kalového čerpadla, AL žebříku.
Každoroční ocenění dlouholetých členů.
Žádost o koncesi na prodej alkoholu při akcích s občerstvením.
VVH za rok 2013 se konala 25..1.2014.
Rok 2014
Ve sboru 119 členů.
Kontrolní návštěvy při opravě cisterny, úpravy dle našich požadavků.
1. 3. maškarní ples a na dětský karneval věnováno 2000 Kč.
26 .4. sběr železného šrotu.
10. 4. převzata z opravy cisterna T 148. Na platbě se z větší části podílela obec a dotací LB kraj .
Nová vedoucí mládeže Eliška Strnadová
18. 5. celorepubliková propagační jízda k 150 letům založení dobrovolného hasičstva českých zemí.
Jízda projížděla Lomnicí nad Popelkou. Oslavy jsme se SDH zúčastnil. Starosta Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska ing. Karel Richter připnul každému sboru na historický prapor ozdobnou
stuhu. Tedy také SDH Nová Ves nad Popelkou.
7. června pořádá obec 5 sjezd rodáku obce. Hasiči zajišťovali program okolo hasičské zbrojnice.
Hlavní akcí bylo odhalení s posvěcení repasované T 148. Dále výstavu fotografií, video na televizi
z činnosti, ukázky vyprošťování osob z havarovaného auta a zajištění občerstvení.
7. 7. poutní cvičení s dálkovou dodávkou vody na stodolu Ševců St.
Příprava kandidátky do voleb obecního zastupitelstva.
4000 Kč věnováno dětskému mobilnímu dopravnímu hřišti Svišť. Poskytnuté zázemí a prostor pro
dětskou akci u zbrojnice.
2. srpna pořádána noční soutěž FNC v požárním sport, 43 družstev.
Kácení náletových dřevinu obecních komunikací.
10.-11. října obecní volby. Do zastupitelstva obce zvoleni Fišar Daniel, Fendrych Martin, Fendrych
Petr.
Oprava motoru dopravního automobilu Avie.
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Volba staronového výboru.
VVH za rok 2014 se konala 24. 1. 2015 v salonku pohostinství.
Rok 2015
107 členů, VVH se od roku 2010 koná vždy v lednu příštího roku.
7. 3. maškarní ples, dětský karneval - předáno 2000 Kč dětem.
25 .4. proběhl sběr železného šrotu.
Nákup 3 ks svátečních uniforem.
V květnu bylo odstoupeno od pořádání nočních soutěží.
V červnu pořádán dětský den, který se líbil a bude každoročně opakován.
26. 9. drakiáda, bude též každoročně opakována.
Do hasičské zbrojnice zaveden internet. www.sdh-novavesnp.cz.
V roce 2015 vyjela jednotka na žádost KOPIS k 31 zásahům.
16 x likvidace vos a štípajícího hmyzu.
3 x technický výjezd.
12 x požáry.
Ze žhářství byl usvědčen 18 letý Jan Zuzánek z Nové Vsi nad Popelkou.
Poutní námětové cvičení se nekonalo, kvůli
hašení nočního požáru.
27.7 koncert dechovky Táboranky na Klepandě.
V Nové Vsi nad Popelkou se již nekoná.
3 členové na kurzu vedoucích mládeže
v Pardubicích.
Záštita a obsluha večírku fy Samohýl.
Návštěva 120 let sboru Bradlecká Lhota.
Ukázka staré stříkačky.
Návštěva v Lomnici nad Popelkou při žehnání
nové Tatry CAS 20 Terra.
Práce pro obec, mytí komunikací, koupaliště,
kácení stromů, akce Popelka pro děti, příjezd
Mikuláše.
VVH za 2015 se konala 23..1.2016
Rok 2016
K 31. 12. evidováno 110 členů. VVH 22.1. 17
Žádost o dotaci na rekonstrukci zasedací místnosti v hasičské zbrojnici, malování, nové
elektrorozvody, lino, osvětlení.
Vedení mládeže přebírá Eliška Strnadová.
V březnu maškarní ples, na dětský karneval věnováno 2000 Kč.
Sběr železného šrotu, odvoz do Tatobit.
V dubnu kácení jedné poloviny lipové aleje k nádraží, smrk u obecního úřadu a smrky u benzinové
pumpy v Lomnici nad Popelkou.
V květnu kopání přípojky plynu do zbrojnice.
20. 5. plynofikace, 2 kotle, nové radiátory, topení v celé budově.
4. 6. dětský den.
5. 7. tragické úmrtí Pokorného Josefa st.
11. 7. aplikační cvičení - požár kolny na dříví v areálu MŠ. Večeře uskutečněna ve zbrojnici. Od
dubna zatím není nový nájemce restaurace.
23. 7. Účast na oslavě 120 let sboru Žďár u Kumburku.
Novým strojníkem zvolen Brendl Lubor.
24. 9 drakiáda.
V listopadu taktické cvičení s dýchacími přístroji v Lomnici nad Popelkou.
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Obsluha večírku f. Samohýl.
V prosinci dokončeno kácení druhé poloviny lipové aleje k nádraží.
Nákup dětských dresů 8 ks.
Dotace na podporu požární ochrany, dotační grant na nové dýchacích přístrojů, 3 ks nových
zásahových obleků.
V roce 2016 jednotka vyjela k 13 událostem vyhlášené KOPIS.
Nejtěžší byl požár domu č. p. 152 Pokorného Josefa. který v něm uhořel. Též požár lesa za
vysokých teplot v Jilemnici.
19. 9 Povoláni do Valteřic k plnění závěsných vaků vrtulníku.
Rok 2017
Evidence 96 členů.
27.1. 17 OSH navýšil členský příspěvek na 100 Kč. Výbor sboru se rozhodl vybírat 200 Kč.
4. 3. maškarní ples, dětský karneval 2000 Kč věnováno pro děti.
22. 4. mladí hasiči na prohlídce HZS Semily.
29. 4 sběr šrotu v obci.
27. 5. oslava 125 let sboru Příšovice, účast cisterny SDH Nová Ves nad Popelkou.
8. 5. dětský den v Lomnici nad Popelkou za účasti mladých hasičů a staré stříkačky.
8. 7. poutní námětové cvičení na domy rodiny Fendrychových. Vždy v pondělí po pouti. Nyní
v sobotu. Pracovní povinnosti hasičů ve všední dny nedovolují účast. Večeře ve zbrojnici.
22. 7 soutěž Žďár u Kumburku.
23. 7 koncert dechovky na Klepandě.
4 víkendy v červnu se nadšenci pustili do opravy pomníku padlých ze dvou světových válek.
Po mnoha letech urgencí začala oprava opěrné zdi kolem silnice „Hořenka“ a stavba nového mostku
před zbrojnicí.
V měsíci září natřeny opěrky zbrojnice a betonovány obrubníky Po materiálové přípravě f. Skanska
vyasfaltovala prostor před hasičskou zbrojnicí - náklad 350000 Kč, tato firma rovněž vyasfaltovala
silnice od mostku k f. ZEOS.
23. 9. Drakiáda s velice špatným počasím.
Dotace na nákup pracovních triček SDH, 2 ks vlajek ČSR, 1 ks černá smuteční, 3 ks sváteční
uniformy.
Na dárky dětem na vánoce věnováno 150 Kč.
V roce 2017 jednotka zasahovala u 18 událostí po výzvě KOPIS.
Odstranění popadaných stromů z kolejiště a komunikací, čerpání vody ze sklepů, likvidace ropných
látek a obtížného hmyzu.
Nejtěžší zásahy na Bryndově v kompostárně, 2 požáry v pozdních a nočních hodinách, zápach.
Nákup zásahových obleků DEVA GEPARD, přilby GALLET F1SF se svítilnou, 3 ks dýchací
techniky, zásahové rukavice, kamera do cisterny, zásahové hadice, PHM, STK. Dotace LB kraje
58000 Kč.
Rok 2018
VVH za rok 2018 se konala 19. 1.2019 v penzionu p. Pospíšila – účast 90 členů.
3. 3. maškarní ples, dětský karneval, pro děti 2000 Kč.
28. 4. sběr železného šrotu.
27. 5. dětský den společně s dětským mobilním hřištěm Svišť, kamarádi v obci.
7. 7. poutní aplikační cvičení na odchovnu telat a bývalý katr f. ZEOS. Večeře ve zbrojnici.
22. 9. proběhla tardiční drakiáda.
V říjnu volby do obecního zastupitelstva. Sbor nekandidoval.
V listopadu odvoz železného šrotu z obecního sběrného dvora,
Odklánění dopravy při příjezdu Mikuláše.
Zakoupení obleků DEVA GEPARD a zásahové rukavice, příslušenství k dýchací technice.
Ocenění členů věrnostními stužkami, pamětní medaile 100 let Československé republiky.
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Rok 2019
VVH 2019 se konala 18. 1. 2020 v penzionu u Pospíšilů, účast 88 členů.
7. 3. maškarní ples - poprvé malá účast, dětský karneval, 2 000 Kč dětem.
27. 4. sběr železného šrotu v obci.
V květnu po dotaci zakoupen party stan 3x5 m.
26. 5. dětský den se spolkem Svišť.
6. 7. poutní cvičení na Cermanovu chatu v Havlových roklích, dálková doprava vody z potoka pod
Kulturním domem, další doprava cisternami.
21. 7. koncert Táboranky na Klepandě.
21. 9. drakiáda
V listopadu odvoz šrotu z obecního sběrného dvora, každoroční účast na Mši za zemřelé hasiče.
Příjezd Mikuláše do Nové Vsi nad Popelkou na parkoviště před samoobsluhou.
Zakoupeny zásahové obleky, rukavice, přilby, obuv, hadice B.
Přemontování podvozku káry na hasičské dopravní auto.
V listopadu byla obec úspěšná se žádostí na
dotaci na nový dopravní automobil za starou
Avii.
Vollswagen
Transporter T6,vozidlo 4x4,
1.968 cm3, 110 kw, EURO 6, dodání v roce
2020.
V listopadu roku 2019 se začala pandemie
koronaviru SARS-Covid 19 v Číně-Vu-chanu. Začala se šířit světem a začali na ni umírat
lidé. Do Evropy dorazila v lednu 2020. První
nakažení jsou v Itálii.
Do České republiky dorazila v březnu téhož
roku. Začaly různá omezení a zákazy. Nošení roušek, respirátorů, zákaz shromažďování, zavírání
obchodů, továren. Plní se nemocnice, umírají lidé.
Rok 2020
Členská základna k VVH je 82 členů a členek. 2 členové se přihlásili, 6 odhlásilo a 1 zemřel.
Výbor:
Starosta
Místostarosta
Jednatel
Velitel
Preventista
Vedoucí mládeže
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Fendrych Martin
Fendrychová Pavla
Ševců Ondřej
Fišar Daniel
Cerman Vladimír
Pokorný Josef
Fišar Vladimír
Matouš Josef
Strnadová Eliška

Maškarní ples a dětský karneval se konaly. O týden později by byly zrušeny. Dětský den v květnu
se nekonal. Vše s ohledem na pandemii Covid – 19.
Poutní cvičení začátkem července se konalo na fotbalovém hřišti. „Hájíme“ kabiny a šatny
fotbalistů, postříkali jsme jim také trávník. Večeře ve zbrojnici.
V tomto měsíci zakoupen ještě jeden party stan 5x10 metrů. Byl vyzkoušen na Prokopské pouti
v obci, kterou společně sbor pořádá s nadací Tabor.
Za 14 dní byl použit také při koncertu dechovky na Klepandě. Svítilo slunce, ale chvílemi byly i
přeháňky.
Další akcí byl 6. ročník drakiády. Pěkné počasí, dětí se zúčastňuje čím dál více.
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Původně plánované Okresní shromáždění delegátů 28.3, byl kvůli covidu zrušen. Koncem měsíce
září se konal s restrikcemi v Košťálově v hasičském areálu Pod Kozlovem. Na hřišti byla zima a
pršelo. Delegátem za sbor byl Pokorný Josef.
V listopadu odvoz železného šrotu z obecního sběrného dvora.
V roce 2020 byly zásahy u 29 případů různých druhů.
Během roku byla zakoupena z dotací obce a Libereckého kraje zásahová výstroj a obuv.
Obec od roku 2017 usiluje o dotaci z programů Ministerstva vnitra ČR bez úspěchu. V roce 2018
opět neúspěšně-pod čarou. V roce 2019 podává žádost do programu MAS Český ráj z programu
IROP - podpora hasičů, kde byla žádost na pořízení dopravního automobilu úspěšná. V roce 2020
proběhlo výběrové řízení na dodavatele, první kolo bez úspěchu. Nikdo se nepřihlásil. Ve druhém
kole se přihlásila f. HAGEMANN, která dodá sboru dopravní automobil VW Transportér T6. Kvůli
covidu se dodávka posunula do začátku roku 2021.
VVH za rok 2020 se konala 23.1.2021.
Tato VVH se po 138 letech konala zcela jinak, než jsme byli zvyklí. Všechny VVH jsou zrušeny.
Výkonný výbor sboru se sešel, ale jen online video hovorem. Důvodem je pandemie Covid – 19.
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SDH Olešnice
2005
Rok jsme zahájili tradiční valnou hromadou na sále místního pohostinství za velké účasti členů a
přátel sboru. Počátkem února byl uspořádán tradiční hasičský ples na sále místního pohostinství,
kde nás doprovázela hudební skupina Gradace. Následující odpoledne následoval maškarní
karneval pro naše nejmenší obyvatele. Jako další kulturní akce bylo pořádáno vítání jara, pálení
čarodějnic, lampionový průvod k pomníkům padlým obětem za 1 a 2 sv. války na Pohoři a
v Olešnici, vítání nových občánků obce, srpnové rozloučení s prázdninami, Mikulášská nadílka a na
konci roku tradiční Silvestr pro děti. Samozřejmě se během roku scházeli naši sportovní členové na
mnoho tréninků na hřišti za hasičárnou. Dále se účastníme několika soutěží.
2006
Oprava hasičské zbrojnice
V letních měsících došlo k opravě hasičské zbrojnice členy našeho sboru. Proběhla výmalba a
hasičárnu jsme oblékli do nové fasády.
2007
Zakoupení hasičských uniforem
V letošním roce došlo k obnovení šatníku a to zakoupením nových hasičských uniforem v celkovém
počtu 8 kusů. Zakoupení uniforem, již bylo potřeba, jelikož naši členové v nich reprezentují na
soutěžích, schůzích, valných hromadách, na pohřbech, na svatbách a dalších významných
událostech náš sbor.
Hasičský výlet
V září jsme uspořádali výlet, na kterém jsme navštívili Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, hasičské muzeum v Chrastavě, ZOO v Liberci a Kozí farmu u Pěnčína.
2010
Zřízení výjezdové jednotky
V letošním roce byla zřízena výjezdová jednotka obce pod vedením velitele Martina Deči.
2011
Nové hasičské auto
Odkoupili jsme starší hasičské vozidlo typu Avia od přespolního sboru SDH Svijany. Vozidlo bylo
financováno z rozpočtu obce.
2015
Oslavy výročí 125 let od založení sboru
Dne 16. 5. 2015 náš sbor uspořádal tradiční okrskovou soutěž, která byla zpestřena oslavami k 125
výročí založení sboru SDH Olešnice. Soutěž se konala na místním hřišti za hasičskou zbrojnicí.
Úderem 14. hodiny se začaly sjíždět okolní sbory, které byly součástí slavnostního průvodu, který
putoval od místního pohostinství na hřiště. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 družstev a velký počet
diváků a fanoušků. K této příležitosti starosta obce Olešnice pan Zdeněk Šich předal sboru nový
hasičský prapor. Soutěž se velice vyvedla, pivo teklo proudem, grilovaly se kýty a na prvním místě
v kategorii žen se umístilo družstvo místních žen a na prvním místě v kategorii mužů se umístilo
družstvo z Ploukonic.
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Založení dětského družstva
V tomto roce se nám podařilo z místních dětí založit dětské sportovní družstvo. Toto družstvo
vyjelo reprezentovat náš sbor do nedalekého
Žehrova. Tady bohužel skončilo na 9 místě,
ale tato
soutěž byla pro děti bohatou zkušeností.
2016
Přivítání účastníků olympijských her v Riu
V září tohoto roku jsme ve spolupráci
s Obecním úřadem Olešnice uspořádali
slavnostní přivítaní místního rodáka Adama
Sebastiana Helceleta, známého desetibojaře
s jeho přítelkyní atletkou Denisou Rosolovou,
kteří se vrátili z olympijských her v Riu. S velikou účastí místních a přespolních obyvatel jsme se
dozvěděli mnoho zajímavých informací z jejich vyprávění.
2017
Křest nového hasičského vozu
28. ledna proběhl křest nového hasičského vozu před místním pohostinstvím. Křest provedl
arciděkan Radek Jurečka. Slavnostního aktu se zúčastnil také hejtman Libereckého kraje Martin
Půta. Nové vozidlo bylo
získáno za finanční podpory
dotačního titulu Libereckého
kraje a GŘ HZS MV ČR,
jedná se o Ford transit
s úpravou
pro
zásahové
vozidlo.
Nový hasičský stroj PS 19
Prvním výjezdem našeho
nového hasičského vozu byla
cesta pro nový hasičský stroj
PS 19 do nedalekých Jinolic.
Stroj byl zakoupen pro
družstva mužů a žen.
Dosavadní stroj PS 15 byl
přenechán
dětskému
družstvu.
2018
Slavnostní akt k 100 - letému výročí České republiky
Dne 27. 10. proběhl slavnostní akt k 100 letům výročí České republiky, kladení věnců k pomníkům
padlých a zasazení Lípy republiky na Pohořské návsi. Ke kořenům této lípy byla vložena pamětní
schránka.
2019
Hasičský výlet
Dne 27. 4. jsme uspořádali pro naše nejmenší členy výlet. V ranních hodinách nás vyzvedl
zájezdový autobus a jeli jsme směr Praha. První naši zastávkou bylo Letiště Václava Havla. Poté
jsme se přesunuli do Dejvic do Divadla Spejbla a Hurvínka. Konečnou zastávkou byla lokalita
Radouč v nedaleké Mladé Boleslavi. Děti se zde poučily a seznámily s výskytem sysla obecného.
Dne 4. 6. jsme uspořádali opět výlet tentokrát pro dospělé a to do nově opravené budovy Národního
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muzea. Dále jsme absolvovali
exkurzi na Letišti Václava
Havla, která byla věnována
převážně hasičskému vybavení
letiště.
2020
Tento rok byl nejen pro nás, ale
také pro celý svět plný strachu a
obav z šíření pandemie Covid
-19. Z tohoto důvodu byly
zrušeny veškeré kulturní akce,
aby se zamezilo jeho šíření.
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SDH Paseky nad Jizerou
2001
2002
2003
11. 1. 2003
2003
2003
2003
2003

Založení družby s Polskými hasiči z města Ježow Sudetski.
Několik vzájemných návštěv s polskými hasiči z Ježowa
Vlastní hasičská klubovna
Výroční valná hromada na Hermíně
Rozšíření spolupráce s Polskými hasiči na celou obec
Výročí 115 let a okrsková soutěž v Pasekách, muži 4. a ženy 3. místo
Účast hasičů na natáčení filmu Mír jejich duši
Žádný zásah a tradičně sběr šrotu

2. 5. 2004
Mezinárodní hasičské závody v Polském Ježově. Na konec května jsme připravili
pro naše polské a německé přátelé závody v Pasekách – byla to soutěž se starými stříkačkami, které
Poláci tolik obdivovali na setkání v Roztokách u Jilemnice.
29. 5. 2004
Soutěž se starými stříkačkami, účast: 6 družstev můžu a 3 žen včetně mezinárodní
účasti
2004
Okrsková soutěž ve Vysokém, ženy třetí, muži 8., vítězství Vilémov
26. 6. 2004
Fotbalový turnaj v Prachenau - vítězství týmu z Pasek
Srpen 2004 Dožínky Polsko, hodnocení koláčů, výstava zemědělské techniky (Zdena Davidová
by mohla takovou uspořádat, protože mají většinu strojů doma)
2004
Okrskové cvičení v Domově důchodců, Paseky 6 figurantů
2004
Nákup vycházkových uniforem pro 10 členů, přispívali si 1000 Kč
16. 4. 2005

První Eurofórum s Němci a Poláky ve Vierkirchenu (DE), téma: IZS v okolních

zemích
*Eurofórum je každoroční setkání s hasiči ze spřátelených zahraničních obcí. Místo konání se
pravidelně mění a pořádající obec se vždy snaží vymyslet co nejzajímavější program akce
2005
Okrsková soutěž v Rokytnici – ženy druhé místo a muži poslední
18. 6. 2005 Překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody ručními stříkačkami
v Roztokách. Proběhla doprava vody na vzdálenost větší než 6 km za pomocí 38 stříkaček. Jedna
pasecká stříkačka byla zapůjčena družební jednotce z Ježowa. Na místě se sešla dvě družstva
z Polska. Poláci patřící k Roztokám měli jídlo a pití zdarma. Prodavači nevěděli o našem polském
družstvu, tak jim dávali vše zdarma také.
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Únor 2006
Požár domu v Havírně, pasečtí hasiči přijeli na sněžných skůtrech majitelé naházeli
sníh do komína, čímž zabránili větším škodám
22. 4. 2006
Druhé Eurofórum v Pasekách, téma: historie sborů
1. 7. 2006
Sjezd starých stříkaček a automobilů v Karpaczi

26. 1. 2008
Výroční valná hromada
17. 5. 2008
Soutěž v upravené zábavné verzi požárního útoku a oslava 120 let SDH. V rámci
oslav byla přichystaná výstava v Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách.
29. 5. 2008 Taktické cvičení – požár lesa Studenov. Jednalo se o požár lesního porostu s
použitím leteckého hašení a ochranou chaty. Taktické cvičení integrovaného záchranného systému
Libereckého kraje. Při kontrole lesa správcem KRNAP byl zjištěn požár u Studenova v Rokytnici
nad Jizerou. Operační důstojník obdržel zprávu a začal jednat. Jednotky požární ochrany byly
nasazeny na 5 bojových úseků. Naše jednotka byla zařazena do zálohy. Jelikož nepřijela jednotka
z Polska, tak byla v 14:38 povolána naše jednotka. V 14:52 jsme vyjeli k požáru na úsek č. 3, který
jsme hasili spolu se sborem z Rokytnice. Konkrétně jsme doplňovali vodu pro hašení chaty. K chatě
jsme přijeli v 15:22 a po vyprázdnění cisterny jsme odjeli načerpat vodu k Mýtu a znovu se vydali
na Studenov, kde bylo cvičení zhodnoceno.
Leden 2009 Výroční valná hromada na Hermíně
Jaro 2009
Sběr železného šrotu
27. 6. 2009 Páté Eurofórum v Pasekách – návštěva hasičárny v Jablonci nad Nisou
2009
Dva výjezdy, transport pacienta a odstranění větví, oprava hasičárny v Havírně a
zbourání hasičárny na sjezdovce v hořeních Pasekách, účast na oslavách 130 let SDH v Rokytnici
2010
Viktor Malík ukončil práci na postu předsedy okresní, revizní a kontrolní komise,
kterou vedl od roku 1993
29. 1. 2010 výroční valná hromada na Hermíně, složení nového výboru:
Starosta Pavel Patočka, Velitel Tomáš Čermák, Zástupce Martin Patočka, Pokladní Milena
Malíková, Jednatel Hana Schovánková, Revizní komise Jana Bělonožníková
5. 6. 2010 – Šesté Eurofórum v Ježově (PL), cvičení nehoda cisterny a dvou OA, hasiči měli
problém vyprostit paseckého figuranta Ctibora Špidlena z Malucha
Srpen 2010
Likvidace následků povodně v Raspenavě
29. 1. 2011
11. 2. 2011
7. 5. 2011
21. 5. 2011
Září 2011

Výroční valná hromada na kiosku
Okrsková schůze ve Vysokém nad Jizerou
Sběr železného šrotu
Sedmé Eurofórum ve Vierkirchenu (DE), letiště Drážďany
Pouť u Sokolovny

21. 1. 2012
4. 2. 2012

– Výroční valná hromada U Zapadlých vlastenců
Výroční schůze v polském Ježově
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2. 3. 2012
Výroční okrsková schůze v Jablonci nad Jizerou
5. 5. 2012
Sběr železného šrotu
19. 5. 2012
Osmé Eurofórum v Pasekách – návštěva lezeckého polygonu v Poniklé, návštěva
rozhledny u Borovice, oběd na Hermíně a promítání na ubytovně
Září 2012
Prodej cisterny
2012
Výjezdy: požár lesa od žhavého popela, kotě na stromě U Křížů, silný vítr utrhl
dveře u hasičárny
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SDH Pelešany
Po období stacionární činnosti převzalo sbor dobrovolných hasičů v Pelešanech nové vedení. V
roce 2006 byl starostou Miroslav Sedlák ml., jednatelem Jan Kočí, hospodářem Marek Jareš,
velitelem Jaromír Chmelík ml.
Pod jejich vedením došlo k obnovení a rozšíření činnosti sboru. V roce 2007 byla zrekonstruována
původní dvojgarážová hasičská zbrojnice - přestavěna na klubovnu se zázemím a sociálním
zařízením, později byla přistavěna nová garáž a pergola.
Pořádaly se akce jako pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení s létem, Mikulášská nadílka. Muži
se účastnili okrskové soutěže, od roku 2008 začal pracovat znovuobnovený kroužek malých hasičů
(svoji činnost přerušil v roce 1992). Protože rozvíjející se činnost vyžadovala větší technické
zázemí a požární nádrž u zbrojnice již byla technicky nevyhovující, byla v roce 2011 provedena
oprava nádrže. Byla vystavěna nová dřevěná garáž pod rybníčkem, kam se přesunula veškerá
technika- hasičský vůz VW transportér, vozík se stříkačkou PS8 a další požární materiál.
Od roku 2012 se rozšířila soutěžní činnost dětí, proto bylo pořízeno nové vybavení, odlehčené
savice a koš, stříkačka PS 12. Soutěžní družstva mužů, žen a dětí muži, se účastnila každoročních
okrskových soutěží. Mladí hasiči děti začali jezdit po soutěžích v okolí, nejprve v okrese Semily na
Soutěž o pohár dráčka Soptíka, později se účastnili soutěží Dětského superpoháru, které pořádaly
sbory na hranicích okresů (Svijany, Ploukonice, Březina, Doubrava). Největšího úspěchu dosáhlo
družstvo starších v roce 2016, když ve Svijanech skončilo na 2. místě. Od roku 2015 se mládež
účastní okresního kola hry Plamen.
V roce 2014 vznikla nová tradice Pelešanské pouti, probíhající poslední prázdninovou sobotu,
která trvala až do pandemie Covid – 19 roce 2020.Tehdy došlo k jejímu spojení s další tradiční
akcí, což bylo Rozloučení s létem.
První Putování za Večerníčkem,
v rámci
této
akce
proběhlo
v polovině září 2014. Postupně akce
získala oblibu a v posledních letech
se účastnilo kolem 120 -150 dětí
z celého Turnova a okolí. Děti při
akci procházely stezku, kde se
potkávaly
s postavičkami
z Večerníčků, plnily zábavné úkoly
a odpovídaly na otázky, týkající se
večerníčků.
Protože prudký déšť zmařil okrskovou
soutěž v Mašově, vznikla myšlenka
uspořádat první zářijovou sobotu 2014, 1.
ročník soutěže pro starší hasiče Seniorcup.
V roce. 2021 proběhl již 8. ročník.
Myšlenka setkání dříve narozených hasičů
se setkala s úspěchem, neboť někteří
účastníci se neviděli až 50 let a vždy si moc
těchto soutěží užívají.
V letech 2016 - 2018 měli členové sboru
pestrou brigádnickou činnost. Postavili
v okrajových částech města Turnova
dřevěné autobusové zastávky, podíleli se na
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úklidu hasičárny, údržbě techniky a staveb, odváželi sebraný šrot, chystali dřevo na zimu na topení,
uklízeli na pelešanském hřišti. To využíváme mj. k tréninkům a pořádaní akcí, přestože dosud není
dořešeno jeho vlastnictví (pozemek pod hřištěm je majetkem Lesů ČR a spadá do restituční kausy
Aerenthalů).
Každý rok pořádáme alespoň jeden tajný výlet. Postupně jsme navštívili Bozkovské jeskyně,
Rozhlednu na Kozákově, Legio vlak, Hasičské muzeum v Chrastavě, Muzeum socialistických vozů
v Železném Brodě. S mládeží jsme byli na zámku Loučeň a Středověké krčmě v Dětenicích a
tradičně bruslit v Maškově zahradě.
V neposlední řadě také oceňujeme naše letité členy a dvojice bratr Sedlák st. a br. Melichar jim
chodí gratulovat k životním jubileím.
Rok 2020 byl pro nás přelomový. Dlouholetý starosta bratr Sedlák ml. skončil ve funkci starosty,
došlo k výměně vedení a vzápětí ochromila život v ČR pandemie Covid - 19. Naši členové
pomáhali městu Turnov se stáčením dezinfekce a dezinfekcí veřejných prostranství. Přes těžkou
dobu se pravidelně scházejí starší a mladší v klubovně. V období rozvolnění pandemie pokračují
v činnosti, doufaje v lepší zítřky a návrat k původnímu stavu.
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SDH Ploužnice
Členská základna sboru se od roku 2000 stále drží nad čtyřiceti členy, čehož je dosahováno v obci
s cca 40 stálými dospělými
obyvateli
zapojením
spřízněných
jednotlivců
z okolí.
Tím jsou také dány možnosti
pro činnost sboru. Sbor
každoročně
pořádá
pálení
čarodějnic, od roku 2007 se
konaly pravidelně v areálu
hasičské zbrojnice dvě letní
zábavy pro širokou veřejnost a
od roku 2009 celkem jedenáct
hasičských bálů v lomnické
sokolovně. V roce 2007 byl pro
členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní obyvatele obce uspořádán zájezd do skanzenu lidových
staveb a zemědělského vybavení v Přerově nad Labem. V historické vesnici a bylinné zahradě
BOTANICUS v Ostré nedaleko Lysé nad Labem byla možnost shlédnout stará řemesla jakými byly
výroba papíru, svíček, hřebíků, provazů a látek.
V roce 2007 z rozhodnutí městského zastupitelstva v Lomnici nad Popelkou byl sbor společně se
sbory dobrovolných hasičů okolních obcí města vyřazen z jednotek požární ochrany.
Přestože od roku 2007, kdy z
rozhodnutí
městského
zastupitelstva v Lomnici nad
Popelkou byl sbor společně se
sbory dobrovolných hasičů
okolních obcí města vyřazen z
jednotek požární ochrany a
nedisponuje vlastní jednotkou,
jeho pět členů se podílelo na
hasebních pracích. Šlo o
čerpání vody z požární nádrže
do
zasahujících
cisteren
pomocí
PS8
namísto
porouchaného
plovoucího
čerpadla SDH Nová Ves při
požáru dřevěného roubeného
stavení č.p. 14, který v obci
vypukl v pátek 14. srpna po 23.
hodině.
Po
příjezdu
spolupracujících jednotek HZS Semily, SDH Lomnice nad Popelkou a SDH Nová Ves nad
Popelkou na místo události byl již celý objekt zasažen požárem a rozšiřoval se na přilehlou stodolu,
kterou se však podařilo uchránit. Likvidace požáru byla prováděna pomocí 1 B a 3 C proudů.
K zajištění nezávislé činnosti byla převedena formou smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 7. 2007
budova hasičské zbrojnice na SDH Ploužnice. Dalším krokem bylo stvrzení darovací smlouvy dne
1. října 2007, kdy město Lomnice nad Popelkou převedlo do vlastnictví sboru veškeré zařízení
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hasičské zbrojnice a stávající techniku.
V současné době sbor vlastní pouze přenosnou požární techniku a to PS8, PS12 upravenou pro
soutěže v požárním útoku a PS12, kterou sbor zakoupil jako vyřazenou z Bradlecké Lhoty a
rekonstrukcí ji zprovoznil.
Finanční prostředky jsou zajišťovány výnosy ze zábav, bálů, sběrem kovového odpadu, sběrem
vysloužilých elektrospotřebičů a v neposlední řadě z dotací od městského úřadu, poskytovaných
společenským organizacím na základě jejich žádosti. Výrazným příspěvkem byla také v roce 2006
odměna od zemědělského družstva v Lomnici za likvidaci vysloužilé budovy pro chov slepic.
V letech 2011–2012 byl pro zlepšení možností tréninků soutěžního družstva a konání okrskových
soutěží urovnán terén louky v blízkosti hasičské zbrojnice.
Od této doby je dráha pravidelně udržována sečením. Každoročně v jarním období je čištěna
požární nádrž.
V roce 2018 byla zrekonstruována společenská část hasičské zbrojnice úpravou elektroinstalace,
akumulační kamna byla nahrazena přímotopy a vyměněno osvětlení. Místnosti pak byly
vymalovány.
V roce 2001 proběhla generační obměna členů soutěžního družstva účastnícího se hasičských
soutěží. Takto nově sestavené, a nadále doplňované družstvo se do této doby zúčastnilo dvaceti
okrskových soutěží, na nichž
obsadilo 6 třetích míst, 4 druhá
místa a osmkrát zvítězilo.
Okresní soutěže v požárním
sportu se zúčastnilo celkem
desetkrát a z toho dvakrát
obsadilo čtvrté místo, dvakrát
třetí místo a v roce 2013
zvítězilo.
Také třikrát postoupilo na krajské
kolo soutěže v požárním sportu a
zde se umístilo dvakrát na pátém
a jednou na čtvrtém místě.
Od roku 2008 se alespoň jednou
v roce účastí zúčastnilo soutěží
okresního poháru v požárním
útoku.
Nejvýraznějších výsledků v této
soutěži dosáhl sbor v letech 2011
a 2012, kdy se této soutěže účastnil dvěma družstvy, která obsadila první a třetí, resp. sedmé a
deváté místo.
V roce 2009 jsme si
připmínali sté výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v
Ploužnici. 13. června jsme
uspořádali oslavu tohoto pro
náš sbor významného výročí
za účasti zástupců 10 sborů
lomnického okrsku. Oslava
byla zahájena v 10°° hodin
slavnostním
průvodem.
Průvodu se kromě členů
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místního sboru, družstev sborů okolních obcí lomnického
okrsku a hostů, účastnily také lomnické mažoretky, které
svým vystoupením zpestřily program oslavy.
K výročí byl zhotoven nový prapor sboru, jenž byl
nesen v čele průvodu. Při slavnostním nástupu byla
zasloužilým členům sboru předána čestná uznání.
Poté proběhla soutěž v netradičním požárním útoku. Do
soutěže se zapojilo 10 družstev, z toho dvě družstva
domácí, a jedno družstvo žen. Během oslav probíhaly
zábavné soutěže jednotlivců pro děti i dospělé, které
vyústily v opravdu velká zápolení a odhalily soutěživý
duch všech zúčastněných. Program doprovázela hudba,
která spolu s bohatým občerstvením, dobrou náladou a
krásným počasím přispěla ke zdařilému průběhu oslavy.
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SDH Podháj
Rok 2005
Sbor navazuje na úspěšné akce z předešlých let. V únoru jsme uspořádali sousedský ples a dětský
maškarní karneval. V dubnu jsme uspořádali sběr šrotu a zajistili posezení a občerstvení u rybníka
při pálení čarodějnic. Květen byl ve znamení nácviku na okrskovou soutěž, která proběhla 28.
května v Přepeřích u Jizery, kdy se sála voda z řeky.
Soutěžila za nás dvě družstva mužů a jedno žen, které soutěž vyhrálo. V červnu jsme opět ve
spolupráci s obecním úřadem uspořádali dětský den. Děti soutěžily v disciplínách: kuželky,
foukačka na cíl, panák s míčky, lano, prolézačka, skákání v pytli, chůdy, skok do dálky, lovení
rybiček. Ke zpestření pak patřila jízda na koňském povozu s panem Johanem z Přepeř. V tomto roce
jsme uspořádali také 3 taneční zábavy se skupinou Veselí pozůstalí.
Rovněž tento rok byl předán jubilantům dárkový balíček a případě pohřbu člena sboru byla pořízena
smuteční kytka. V srpnu jsme se zúčastnili s družstvem žen a mužů oslav výročí sboru hasičů ve
Všeni na hřišti na Kopanině. Před první adventní nedělí jsme zajistili postavení vánočního stromu
na návsi před kulturním domem. Jediné, co nás stále trápí je, že nemáme ve sboru již několik let
hasičské auto a na všechny akce jezdíme svými soukromými. Alespoň že máme k dispozici obecní
káru za auto. Na prosincové valné hromadě byli zvoleni nový funkcionáři, a to: starosta Jiří Záleský
ml., velitel Vladimír Kabát, jednatel Martin Šafář, pokladník Pavel Šafář, velitelka družstva žen
Mirka Záleská, strojník Leoš Dědeček a revizor sboru Zdeňka Kabátová.
Rok 2006
Nové vedení sboru se pustilo s vervou do práce. Stanovil se první čtvrtek v měsíci jako schůzovní,
kde se konkretizovaly úkoly pro nejbližší akce. Pokračujeme v akci jubilea a pohřby. V lednu a
únoru se obnovilo vysílání zástupců sboru na Valné hromady sborů z našeho okrsku. Uspořádal se
oblíbený ples s dětským karnevalem. V březnu vznikla nová akce Oslava MDŽ, kdy chlapi si
připravili pro ženy ze sboru na sále KD show tvořené ze scének, mluveného slova a klaunů. Akce se
velmi líbila.
Pro letošek jsme si dali cíl uspořádat 4 taneční zábavy a to v dubnu, červnu, září a listopadu.
Návštěvnost se neustále zvyšuje a tak budujeme nový bar, k jídlu se kupují preclíky, instalujeme
disko kouli a barevné osvětlení. V dubnu jsme připravili občerstvení a posezení na čarodějnice.
V květnu se uskutečnil sběr železného šrotu. První sobotu v červnu proběhl dětský den, letos
vylepšený o nafukovací skluzavku a druhou sobotu jsme se s družstvem žen a mužů zúčastnili
okrskové soutěže v Ploukonicích.
V létě o prázdninách jsme poprvé uspořádali na hřišti u rybníka grilování vepřových kýt. Sešlo se
hodně členů, pokecali si, najedli se a popili, zazpívali při kytaře, prostě nová vydařená akce, kterou
jsme zařazovali do plánu činnosti na další roky. Dva dny před prosincovou Valnou hromadou jsme
udělali zabíječku v prostorách požární zbrojnice a výrobky z ní, jako jelítka, jitrnice, prdelačka a
tlačenka byly podávány ve formě občerstvení na tomto shromáždění. Mělo to veliký úspěch. Také
tento rok jsme postavili vánoční strom.
Rok 2007
Tento rok se nesl v duchu vysoce nastaveného plánu akcí, který kopíroval loňský rok. Zástupci se
zúčastnili valných hromad okolních sborů a opět jsme dávali balíčky při životních výročích či
smuteční kytky na pohřbech. Uspořádali jsme ples a dětský karneval. Ze zdravotních důvodů
několika členů nedošlo na vystoupení u příležitosti MDŽ. Během roku jsme opět uspořádali 4
taneční zábavy, které se staly hitem i pro návštěvníky z dalekého okolí. Uspořádali jsme občerstvení
a posezení na čarodějnice.
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Proběhl sběr šrotu, který jsme skladovali na návsi. Letos nám byl ovšem rozkraden, a tak pro další
léta je rozhodnuto, že datum svozu šrotu vyhlásíme rozhlasem, na vývěsce nebo SMS zprávou a
občané nám ho připraví u domu, odkud ho na kárách odvezeme do sběrny. Stále používáme
soukromá vozidla pro sbor, dokonce v případě, že jsme zasahovali u doutnajícího ohniště v lese.
V červnu se konal opět dětský den. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Olešnici s mužstvem žen
a mužů.
Letní opékání kýt se neuskutečnilo z důvodu špatného počasí v daný termín. Na podzim jsme
uspořádali drakiádu na louce „za stroužkou“. Zásadní událostí pro rozvoj našeho sboru bylo
pořízení terénního auta Land Rover obcí, byli jsme si pro něj 29. 9. v autobazaru v Říčanech u
Prahy. Dalo nám to sice ještě velké úsilí auto zprovoznit, aby prošlo bez závad na STK, ale povedlo
se. Valná hromada se konala opět začátkem prosince, tentokrát bez zabíjačky.
Rok 2008
Tento rok se o moc nelišil od předešlého. Návštěva Valných hromad, jubileí a pohřbů. Konal se ples
s dětským karnevalem, 3 taneční zábavy, vyslali jsme mužstvo žen a mužů na okrskovou soutěž do
Ploukonic. Proběhl šrot, občerstvení na čarodějnice, ve spolupráci s obcí jsme opět pořádali dětský
den. V létě jsme opekli u rybníka kýty a na podzim byla drakiáda, ale v daný den vůbec nefoukalo,
takže si děti daly čaj a sušenku, vyhodnotili jsme nejlepší draky a usnesli se, že tuto akci už
nebudeme pořádat pro nepředvídatelnost počasí.
Ale přeci jen byla v tomto roce jedna zásadní událost a to zřízení výjezdové jednotky obce,
zařazené do JPO V, tj. výjezd v katastru obce neb při živelných pohromách. Velitelem jednotky byl
jmenován Jiří Záleský ml. Dalších pět členů z deseti tvořili členové našeho sboru dobrovolných
hasičů. Do jednotky byl zařazen také Land Rover. Jen velice špatně se odděluje práce pro jednotku
a pro sbor. V prosinci byla Valná hromada a stavění vánočního stromu.
Rok 2009
V letošním roce se v činnosti sboru odrazila také ekonomická krize společnosti z podzimu roku
2008. Místo plesu jsme udělali v únoru zábavu, pak ještě jednu v dubnu a v září. Opět naši zástupci
chodili na Valné hromady okolních sborů a na jubilea a pohřby. Po třech letech jsme opět pro ženy
uspořádali MDŽ na sále KD, kde si chlapi připravili pásmo svérázných reklam. Akce měla velký
úspěch. Sběr železného šrotu se nekonal, ale čarodějnice ano. Dětský den byl pro vytrvalý déšť
zrušen a nenašel se vhodný náhradní termín. Okrskové soutěže v Ploukonicích se zúčastnila dvě
mužstva mužů a jedno žen. Počátkem září jsme uspořádali opékání kýt u rybníka. V prosinci se
konala Valná hromada, kde jsme poprvé začali promítat fotodokumentaci z akcí a z předešlých let
projektorem na stěnu sálu.
Rok 2010
Plán činnosti se opakuje. Zástupci byli na Valných hromadách, akce jubilea a pohřby jsou
automatické. Na okrskové schůzi byl zvolen Vladimír Kabát okrskovým preventistou. V letošním
roce se projevil pokles návštěvnosti zábav a tak jsme uspořádali pouze dvě. Zajistili jsme
občerstvení na čarodějnice. Letos vyšel Dětský den.
Okrskové soutěže ve Všeni se zúčastnilo jedno družstvo mužů a jedno žen. V létě bylo opékání
steaků u rybníka. V prosinci na Valné hromadě byl za starostu sboru zvolen Vladimír Kabát, velitel
Jirka Záleský ml, který zároveň dělá velitele výjezdové jednotky, pokladník Pavel Šafář, jednatel
Martin Šafář, velitelka družstva žen Mirka Záleská a revizor sboru Zdeňka Kabátová. Na tomto
jednání jsme poprvé mluvili o plánované okrskové soutěži v roce 2012.
Rok 2011
Nový výbor pokračuje v zajetých kolejích. Jubilea a pohřby, výroční schůze okolních sborů. Poprvé
jsme provedli sběr šrotu svozem od obytných domů. Příjem ze šrotu začíná nahrazovat příjem
z tanečních zábav. Udělali jsme sice dvě, v dubnu a listopadu, ale se špatnou účastí. Opět
čarodějnice a Dětský den. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo okrskové soutěže v Olešnici.
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V červenci jsme opékali steaky. Přece jen to byl jiný rok v tom, že jsme započali s aktivní přípravou
okrskové soutěže 2012. Rok se zakončil Valnou hromadou opět s promítáním fotodokumentace.
Rok 2012
Vedle tradičních jarních akcí, jako zábava,
šrot, čarodějnice a Dětský den, byla letos
nejdůležitější okrsková soutěž k 100. výročí
založení sboru, která se konala 9. 6. od 13:30
na hřišti u rybníka, který jsme využili také
k soutěži. Již od ledna jsme na schůzích vedli
dlouhé debaty o podobě soutěže, jaké jídlo a
pití, obsluhy u stánků, toalety, pitná voda ke
stánkům, hudba, poháry a diplomy, stožár,
rozhodčí, časomíra, raft, sponzoři atd. Týden
jsme připravovali samotný areál. Soutěž se
byla pouze v požárním z útoku. Spočíval
v tom, že se na molu seřadila soutěžní
jednotka, která po výstřelu nastoupila do
raftu, přeplula rybník, u stavidla vystoupila,
nastartovala připravenou stříkačku a za sání
z rybníka provedla požární útok na 2 B a 4 C,
stejný pro muže a ženy. Pro účastníky a
návštěvníky hrála od 16 hodin Turnovanka.
Akci jsme doplnili o ukázkový zásah Horské
záchranné služby. Po vyhlášení výsledků
hrála do noci taneční skupina Region. Tato
soutěž měla veliký úspěch u všech
zúčastněných sborů. Následné dny jsme zase
vše uklízeli. V létě byly opět steaky a
v prosinci Valná hromada.

Rok 2013
Tento rok jsme přestali pořádat zábavy. Všechny ostatní každoroční akce se uskutečnily. Šrot,
pálení čarodějnic, dětský den, na okrskovou soutěž do Kacanov jelo jedno družstvo žen a jedno
mužů. Se svolením pana Šifty jsme na hřišti u rybníka vybudovali přístřešek k plechové boudě,
kterou zde využíváme při všech akcích. Finančně se na tom podílel Obecní úřad. Práce na tom
trvaly přes dva měsíce. V prosinci proběhla Valná hromada.
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Rok 2014
Standartní činnost. Delegace na výročních valných hromadách okolních sborů, šrot svozem od
domů, občerstvení na čarodějnicích. Okrskové soutěže v Ploukonicích se zúčastnilo po 1 družstvu
mužů a žen, dětský den, opékání steaků. V červnu se podařilo udělat podlahu v přístřešku na hřišti.
Na prosincové Valné hromadě byla pokladníkem zvolena Jana Smidžárová.
Rok 2015
Plán akcí na tento rok se v ničem nelišil od předešlého roku a vše se povedlo. Pro členky výboru
byly zakoupeny dva společenské stejnokroje. Okrskovou soutěž v Olešnici jsme obeslali opět
jedním družstvem mužů a jedním žen. Navíc pro obě družstva byla letos soutěž k výročí sboru ve
Všeni. V červnu a v září se uskutečnily dvě zpoplatněné brigády na vybrání koryta Podhajského
potoka. V prosinci opět proběhla Valná hromada.
Rok 2016
Počátkem roku jsme řešili přeregistraci sboru podle nového Občanského zákoníku. V únoru jsme
začali přemýšlet o novém autu, nejprve z bazaru a posléze o novém s využitím dotace od GŘ HZS MV ČR a Libereckého kraje, o kterou obec požádala. Koncem srpna jsme byli vyrozuměni, že
máme dotaci přidělenou a v říjnu jsme jeli do Prahy na GŘ HZS MV ČR pro podmínky dotace.
Začali jsme se specifikací vozu, kterou nám následně museli schválit na kraji. Všechny pravidelně
se opakující akce byly provedeny. Na nácvik požárního útoku jsme naplánovali zakoupit plastovou
nádrž. Okrskovou soutěž v Olešnici jsme obeslali opět jedním družstvem mužů a jedním žen. Oslav
500 let obce Kacanovy jsme se zúčastnili ve společenských stejnokrojích. V prosinci opět proběhla
Valná hromada.
Rok 2017
Nejdůležitější činností byl výběr nového vozu. Specifikace odeslána a schválena. V dubnu jsme
navštívili továrnu ve Slatiňanech, kde předělávají vozy MB a navštívili jsme také hasiče v Hájích
nad Jizerou, kteří nám předvedli jejich Ford 4x4. Výběrové řízení vyhrála fy. Vesta Praha s vozem
Ford 4x4. Byl uskutečněn nákup plastové nádrže na nácvik útoků. Okrskové soutěže ve Vyskeři se
zúčastnilo jedno družstvo mužů a jedno žen. Po dětském dnu jsme poprvé pro členy, kteří se
podílejí na šrotu, soutěžích a dětském dnu, uspořádali sjezd Jizery na raftech z Malé Skály do
Přepeř. Akce se líbila a chceme v tomto trendu pokračovat. Nové auto dorazilo v prosinci po Valné
hromadě.
Rok 2018
Z kraje roku probíhala úprava vrat hasičárny pro vjezd nového auta. Začalo jednání o novém
přívěsném vozíku pro hasičskou techniku. Nakonec jsme vybrali vozík z fy. MARO Kralovice.
Dodělávali jsme si držáky na výzbroj. Jinak všechny tradiční akce proběhly úspěšně, pouze na
okrskovou soutěž v Ploukonicích vyjelo družstvo mužů, ženy se „rozrodily“. Na počátku října jsme
se zapojili do výzvy Ukliďme Česko, kdy jsme sbírali odpadky z příkopů kolem silnic od Mašova
po Všeň a do Modřišic. V prosinci proběhla Valná hromada.
Rok 2019
Letos jsme opět chodili na výroční valné hromady okolních sborů, byl sebrán železný šrot,
čarodějnice. Na okrskovou soutěž do Kacanov jeli pouze muži. Dětský den také vyšel. Odměnou
byly rafty. Opekli jsme steaky. Jako výdělek pro sbor jsme udělali 2 brigády na pozemku obce u
Šimků v Modřišicích. Na prosincové Valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: Vladimír Kabát –
starosta, Jiří Záleský ml. – velitel, Petr Šrejbr – jednatel, Jana Grofová – revizor sboru, Jana
Smidžárová – pokladník.
Rok 2020
V únoru jsme obnovili dětský karneval. Pěkná akce s dobrým ohlasem. Začátkem března ovšem
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přišla opatření související s pandemií Covid – 19. Odpadly proto akce jako čarodějnice, okrsková
soutěž a dětský den. Gratulace jubilantům jsou pouze o předání dárkového balíčku venku před
domem v rouškách. Na pohřby je zasílána kytice bez účasti. Členky sboru začaly šít látkové roušky,
které pak Obecní úřad nabízel spoluobčanům. Na jaře byl sebrán železný šrot. V létě při rozvolnění
jsme zorganizovali akci „ rafty“ a opékání steaků. Koncem září jsme provedli úklid silničních
příkopů v rámci akce Ukliďme Česko. V říjnu byla vyhlášena další opatření pandemie Covid – 10-.
Valná hromada se neuskutečnila.
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SDH Pohoří
2005
Květen 2005 společná brigáda SDH Pohoří a MS Pavlenka – údržba areálu, oprava
laviček a stolů, nátěry stánků, sekání trávy
Červen 2005 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2005 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Listopad 2005
Valná hromada SDH Pohoří
2006
Květen 2006 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
Červen 2006 1. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
Červenec 2006
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2006 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Prosinec 2006 Valná hromada SDH Pohoří

2007
Květen 2007 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
9.6.2007
2. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský
dětský den
16.6.2007
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2007
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Listopad 2007
Valná hromada SDH Pohoří
2008
Květen 2008 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
14.6.2008
3. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
Červenec 2008
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
16.8.2008
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
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2009
29.2.2009
Valná hromada SDH Pohoří - starostou sboru zvolen Přemysl Šulc
30.5.2009
4. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský
dětský den
Červen 2009 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2009
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
12.9.2009
pořádání zájezdu pro členy SDH Pohoří a jejich rodinné příslušníky do
Kladrub nad Labem a do Nechanic
Září 2009
společná brigáda SDH Pohoří a MS Pavlenka – údržba areálu

2010
Květen 2010 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
26.6.2010
5. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
Červenec 2010
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2010 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Září 2010
pořádání nohejbalového turnaje na Pohoří
Listopad 2010
Valná hromada SDH Pohoří
2011
Květen 2011 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
25.6.2011
6. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár (13. družstev), dopoledne
hasičský dětský den
18.6.2011
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
20.8.2011
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
2012
17.2.2012
Valná hromada SDH Pohoří
Květen 2012 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
30.6.2012
7. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
21.7.2012
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
25.8.2012
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
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2013
Květen 2013 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
29.6.2013 8. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
Červen 2013 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2013 pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Listopad 2013 Valná hromada SDH Pohoří
2014
21.6.2014
9. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár, dopoledne hasičský dětský den
Červenec 2014
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2014
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
6.12.2014
Valná hromada SDH Pohoří
2015
Květen 2015 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
20.6.2015
pořádání taneční zábavy POHOŘÍ FEST v přírodním areálu na Pohoří
4.7.2015
10. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár – Okresního poháru 12
družstev mužů a 5 družstev žen), dopoledne hasičský dětský den
22.8..2015
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
28.11.2015 Valná hromada SDH Pohoří
2016
Květen 2016 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
25.6.2016
11. ročník hasičské soutěže o Pohořský pohár k 65. Letům výročí založení
SDH Pohoří, dopoledne hasičský dětský den
Červen 2016 pořádání taneční zábavy POHOŘÍ FEST v přírodním areálu na Pohoří
Srpen 2016
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Listopad 2016
Valná hromada SDH Pohoří
2017
Duben – červen 2017 Rekonstrukce
jeviště a prostoru pro kapelu
16.6.2017
pořádání
taneční zábavy POHOŘÍ FEST
v přírodním areálu na Pohoří
18.8.2017
pořádání taneční zábavy
SDH Pohoří společně s MS Pavlenka
v přírodním areálu na Pohoří
30.9.2017
pořádání
dětského
hasičského dne na Pohoří
18.11.2017 Valná hromada SDH
Pohoří – čestné ocenění zasloužilých
členů sboru
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2018
Květen 2018 brigáda SDH Pohoří – údržba areálu, oprava laviček a stolů, nátěry stánků,
sekání trávy
16.6.2018
pořádání taneční zábavy POHOŘÍ FEST v přírodním areálu na Pohoří
19.8.2018
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
24.8.2018
pořádání akce pro děti Velká noční hra
16.11.2018 Valná hromada SDH Pohoří

2019
18.5.2019
hasičská soutěž v Tuhani – okresní pohár
22.6.2019
pořádání taneční zábavy POHOŘÍ FEST v přírodním areálu na Pohoří
13.7.2019
zájezd pro členy SDH Pohoří na Svijanské pivní slavnosti
27.7.2019
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
30.8.2019
hasičská soutěž v Křečovicích
7.9.2019
velká dětská noční hra – nepříznivé počasí, přesto 32 dětí
28.9.2019
hasičská soutěž Úlibice o Úlibický koláč
23.11.2019
společný hon – výpomoc MS Pavlenka
2020
4.4.2020
jarní úklid podél cest a silnic od Stružince po Košťálov a veřejných
prostor Pohoří
Červen 2020 společná brigáda SDH Pohoří a MS Pavlenka – údržba areálu, oprava
laviček a stolů, nátěry stánků, sekání trávy
18.7.2020
pořádání taneční zábavy SDH Pohoří společně s MS Pavlenka v přírodním
areálu na Pohoří
Říjen 2020 údržba a inventarizace hasičského vybavení a techniky
11.11.2020
Valná hromada SDH Pohoří
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SDH Poniklá
Ponikelští občané založili k ochraně svých domovů a majetku již v roce 1884 hasičský spolek;
v roce 2019 jsme tedy oslavili 135. výročí jeho trvání. Začátky byly skromné, ale v současné době
sbor disponuje moderní technikou i hasičskou zbrojnicí, o kterou se vzorně stará a v jejímž patře je
restaurace U Floriána. V letech 2005-2020 proběhly rekonstrukce a úpravy ve zbrojnici a restauraci
(nátěr střechy, nátěr podlahy, nová okna, nové rozvody elektřiny, revize elektrického zařízení v celé
budově, nákup nábytku, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna žlábků a svodů). Proběhla také
kompletní rekonstrukce garáže včetně elektroinstalace a výměny garážových vrat. To vše obnáší
neskutečné množství zdarma odpracovaných brigádnických hodin. Ty byly věnovány také úpravám

okolí zbrojnice (bagrování meze, kácení a prořezávání stromů). Sbor má v obci také chatu, kterou
využívá pro schůzky mládeže a jejíž rekonstrukce se v nejbližší době chystá.
Obměněna byla rovněž výjezdová technika. V roce. 2013 došlo k neopravitelné poruše motoru u
cisterny. Sbor pak vlastnil pouze Avii a mikrobus Volkswagen, který byl pořízen jako ojetý a
kompletně přestavěn a opraven. V roce 2015 byla prodána i Avie a zakoupena ojetá cisterna LIAZ.
Na její přestavbě a úpravách bylo odpracováno přes 800 hodin. Do garáže byl zakoupen také nový
kompresor. Od roku 2009 sbor disponuje novým zásahovým vybavením – kompletní obleky, obuv,
rukavice, přilby. V dalších letech byl zmodernizován svolávací systém, proběhla výměna dýchací
techniky, pořízena termokamera a v roce 2019 doplněna výbava pro výjezdovou jednotku. Ta je
připravena kdykoli vyjet a zasáhnout, kde je potřeba. Od roku 2005 do roku 2020 je zaznamenáno
157 výjezdů –72 hasebních, 8 planých poplachů a 78 technických zásahů (čerpání vody, čištění
kanalizace,
odstraňování
spadlých
stromů,
různé
havárie,
hledání
pohřešovaných
osob,
humanitární
pomoc a výjezdy do oblastí zasažených
povodněmi). Abychom byli na tuto
činnost dobře připraveni, vysílá sbor
každoročně své členy na odborná
školení (velitelé, strojníci, řidiči,
obsluha motorové pily, nosiči dýchací
techniky). Účastníme se námětových a
taktických cvičení (2005-2020 celkem
21x). Pravidelně probíhají také kondiční
jízdy a školení bezpečnosti práce.
Ponikelští hasiči pokračují v tradici
úspěšného absolvování různých soutěží ve
mistři ČR hry Plamen
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všech kategoriích od nejmladších až po dospělé – účastní se postupových a pohárových závodů,
olympiád a soutěží jednotlivců. Družstva dětí získala v pohárových soutěžích v období let 2005 2020 8x první místo, 3x druhé a 4x třetí. V soutěži Plamen se mladí hasiči 9x probojovali do
republikového kola, kde skončili 1x na třetím místě, 1x na druhém a v letech 2015 a 2016 získali 2x
za sebou titul mistrů republiky. Třikrát se zúčastnili Mistrovství světa CTIF (2011 Slovinsko, 2013
Francie a 2015 Polsko). Vrcholem jejich sportovní činnosti je bronzová medaile, kterou si odvezli
z MS 2013 z francouzského Mulhouse.
Na pohárových a postupových soutěžích nás kromě dětí a mládeže také úspěšně reprezentují naši
dospělí. V pohárových stanuly
ženy 9x na stupních vítězů, z toho
2x na 1. a 2x na 2. místě; muži pak
3x
obsadili
3.
příčku.
V postupových soutěžích se ženy
probojovaly v letech 2015 - 2020
5x na MČR. V roce 2018 se jim
podařilo stát se mistryněmi
republiky, v roce 2019 skončily
druhé a v témže roce na MS
v ruském Saratově získaly stříbrné
medaile. Naši závodníci sklízejí
úspěchy rovněž v soutěžích
jednotlivců, kde muži a ženy
několikrát vybojovali prvenství.
Za všechny jmenujme Šárku
Šárka Jiroušová
Jiroušovou, která je držitelkou několika
republikových a světových rekordů a mistrovských titulů. Její rekord z MČR 2019 s časem 15:37s
dosud nebyl překonán. Všechny poháry získané družstvy a jednotlivci jsou vystavené ve vitríně
v garáži hasičské zbrojnice,která zde byla instalována v roce 2016.
Dne 4. května 1996 jsme uspořádali
1. ročník soutěže O pohár sv.
Floriána. V této nově založené
tradici jsme pak pokračovali dalších
20 let až do roku 2015. Svých
mnohaletých
pořadatelských
zkušeností jsme využili při pořádání
okrskových (2009, 2014), okresních
(2010, 2019) a krajských (2011) kol
hry Plamen a okresního soutěže
v požárním sportu pro dorost (2012),
což je logisticky velmi náročné.
K úspěšné soutěžní a pořadatelské
činnosti je zapotřebí mít kromě
ochotných a pro věc zapálených lidí
také dobré podmínky. Proto byla u místního fotbalového hřiště vybudována v letech 2018 -19 nová
tartanová běžecká dráha se základnou pro požární útok a k ní zázemí – dřevěná buňka pro úschovu
materiálu a vybavení. V roce 2010 byla pořízena nová stříkačka a vybavení pro požární útok. Na
hřišti bylo ve spolupráci s fotbalovým oddílem vybudováno v roce 2012 zavlažování a přívod vody
k hasičské základně. V témže roce byla pořízena také časomíra, kterou s proškolenými bratry
poskytujeme sborům na různé soutěže. Poslední den každého roku patří Silvestrovskému běhu –
v roce 2019 jsme uspořádali jeho 37. ročník. Tato řada byla bohužel porušena v letech 2019 - 2020
z důvodu protiepidemických opatření (pandemie COVID - 19).
Co se týče prevence, sbor organizuje protipožární a zdravotní školení pro dospělé. V minulosti jsme
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prováděli pravidelné preventivní prohlídky komínů, ale v roce 2010, kdy byl zrušen zákon o těchto
protipožárních prohlídkách, se od této praxe upustilo. Samozřejmostí jsou různé brigády, opravy a
údržba vozidel a hasičské výzbroje a jejich pravidelná příprava na technické kontroly. Dále
každoroční pravidelné čištění požárních nádrží, úklidové práce. Pro svou činnost, především pro
děti a mládež, se sbor snaží využívat možností dotací a financí získaných z různých grantů a
programů. Další prostředky získáváme také při sběru barevných kovů a železného šrotu, který
provádíme 2x ročně, a z provozu restaurace U Floriána.
Sbor úzce spolupracuje s obcí a pro veřejnost připravuje různé akce: Pro ty nejmenší každoročně
dětský den, při kterém mimo jiné využíváme kolotoč zakoupený v roce 1948, který je vzorně
opečovávaný a slouží dodnes také při obcí pořádaném Pohádkovém lese. Tradicí je hasiči pořádaná
Mikulášská nadílka. Náš mikrobus slouží mimo jiné také k dopravě žáků místní ZŠ na různé akce a
výlety. Děti z MŠ každoročně navštěvují hasičskou zbrojnici, kde si vyslechnou poutavý výklad
spojený s ukázkami. Každým rokem je také pořádán hasičský tábor nabitý zábavným a poučným
tematickým obsahem a výlet pro děti a mládež.
Pro dospělé připravujeme každým rokem pouťové občerstvení a zábavu v hasičárně a příležitostně
velikonoční zábavu. Pomáháme s dopravou divadelních ochotníků na jejich zájezdová představení,
pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky pořádáme každoroční výlet. Starší bratry a sestry
navštěvujeme při příležitosti jejich životních výročí a jubileí. Oslavujeme kulatá výročí založení
sboru a každoročně uctíme památku spoluobčanů padlých v obou světových válkách, k jejichž

žehnání praporu sv. Floriána

žehnání sochy sv. Floriána

pomníku pokládáme věnec. V posledních letech se stalo tradicí, že slavíme svátek patrona hasičů sv.
Floriána bohoslužbou v místním kostele s následným občerstvením a volnou zábavou v hasičárně.
Při této příležitosti nám P. Ivo Kvapil požehnal
obraz sv. Floriána (2014), který je instalován ve
výklenku požární zbrojnice, v následujících letech
pak nově pořízenou cisternu (2015) a sošku sv.
Floriána (2017), která zdobí interiér naší
restaurace.
Starostou sboru byl v letech 1979 - 2013 Zdeněk
Krafek, 2013 - 2017 Jiří Jindřišek a od roku 2017
Tomáš Klikorka. Velitelem sboru je Miloš
Holubec. Členskou základnu tvoří stabilně kolem
200 osob, nejvíce to bylo v r.oce2010 (224 členů
včetně dětí).
Skutečnost, že nám není dění v obci lhostejné
dokazuje také to, že pravidelně sestavujeme
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nezávislou kandidátní listinu pro komunální volby a naši členové jsou součástí zastupitelstva a
vedení obce. Pro obec jsme také vytvořili stolní kalendář na rok 2019 s fotografiemi a
nejdůležitějšími událostmi z historie sboru.
Tato dobrovolná, zdarma a ve volném čase konaná činnost by nebyla možná bez stmeleného
kolektivu lidí, kterým jde o rozkvět obce, ochranu majetku občanů a jejich blaho. Již v dobách
založení sboru tomu tak bylo a přejme hasičům, aby si také v budoucnosti byli vždy vědomi tohoto
poslání, které vykonávají pod ochranou a s pomocí svého patrona – sv. Floriána.
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SDH Přívlaka
2006
Výroční valná hromada se konala 14.1. v hostinci u pana Harcuby. Činnost sboru zhodnotil bratr
S. Nechanický a starostka obce K. Kavánová. Přítomno bylo 26 členů a 6 hostů. Starosta sboru S.
Nechanický obdržel medaili Za zásluhy. V uplynulém roce 2005 oslavili „50“ M. Novák, J. Kubín
st. a „60“ J. Skalský. Do obecních voleb byli nominováni M. Zemánková a S. Nechnický. Neuspěli.
Na okrskovou soutěž ve Víchové byli jako rozhodčí vysláni bratři Nechanický a Branda. Oslava
117. výročí sboru proběhla za pěkného počasí a účasti mnoha návštěvníků. Pěší výlet vedl z Poniklé
do škodějovské hospody Pod Lípou. Výlet se povedl. Bylo stanoveno, že první členské schůze
v roce 2007 se budou konat v Kantýně. Bratr B. Veselý ml. dal od narození syna do sborové
pokladny 1.000,- Kč.
2007
První členská schůze na počátku roku projednala přípravu plesu a stanovila datum konání na 14.2.
Oslava 118. výročí sboru byla naplánována na 6.7. Výroční valná hromada se konala
13.1.v pohostinství pana Harcuby. Za příkladnou práci pokladníka byl odměněn bratr Jan Kubín st.
a za práci pro sbor O. Tomíček ml. a B. Veselý st. Přítomno bylo 38 členů a 8 hostů. Obecní úřad
schválil dotaci 30.000,- Kč na zvelebení hasičárny. Okrsková soutěž za účasti družstva SDH
Přívlaka proběhla 16.6. v Roprachticích. Družstvu sepříliš nevedlo, zamotaly se hadice a bylo
diskvalifikováno. Letní plánovaná oslava založení sboru se vydařila. Počasí, živá hudba,
občerstvení a návštěvnost - vše výborné. Dne 16.7. zemřel ve věku 65 let bratr Ladislav Václavík –
Pekárů. Pěší výlet 28.9. do Tříče se na počasí nevyvedl, jídlo a zábava zase ano. Dne 21.11. zemřel
ve věku 84 let bratr František Došek. Na prosincové schůzi byl podán návrh na přijetí 2 nových
členů.
2008
Výroční valná hromada se konala 12.1. v pohostinství pana Harcuby. Do řad hasičů byli přijati
noví členové Blanka a Pavel Zemánkovi. Příprava plesu se uskutečnila 1.2. Vzhledem k
onemocnění starosty S. Nechanického byl prozatím pověřen vedením sboru A. Branda. Ples se
uskutečnil 23.2., bylo prodáno 106 vstupenek, hrubý zisk činil 47.017,- Kč. V okrskové soutěži dne
31.5. v Poniklé dosáhlo v útoku družstvo dobrého času 25 sec., ve „stovce“ obsadil výborné 4.
místo P. Zemánek. Oslavy 119. výročí založení sboru proběhly 5.7. dle našich představ. Byla
určena trasa a datum výletu, K „Mikšům“ se půjde 27.9. Výroční valná hromada bude 10.1.09 a
ples 24.1.09. Byla zrušena výjezdová jednotka – není vybavení. SDH bude dál fungovat v rámci
obce a okrsku. Prosincová členská schůze projednala návrh doplňovací volby nového starosty,
kandidáty byli bratři J. Kubín nml. a A. Branda. Stávající starosta S. Nechanický se vzdal funkce ze
zdravotních důvodů. Volba proběhne na VVH 2009. Oslavu 120. výročí sboru připraví komise ve
složení V. Dobiáš, J. Zemánek, A. Branda, J. Kubín ml. a J. Stránská.
2009
Výroční valná hromada se konala 10.1. v hostinci Pod Břehem. V doplňující volbě byl novým
starostou zvolen J. Kubín nml. Odstupujícímu starostovi S. Nechanickému byla předána pamětní
plaketa. Ples v únoru byl velice povedený. Na okrskové soutěži ve Víchové naše družstvo skončilo
na 6. místě. Vyznamenání obdrželi - za 30 let práce pro hasiče J. Skalský a Z. Pičman, za 40 let J.
Kubín, F. Mařas, L. Václavík, a B. Veselý. Za 50 let práce O. Tomíček st. a S. Nechanický. Medaili
za zásluhy obdržel S. Nechanický. Na Benátkách se 4.7. konala oslava 120. výročí sboru, byly
pořádány různé soutěže, občerstvení i návštěva - vše na výbornou. Brigáda u Mateřské školky pro

200

místní OÚ proběhla 7.8. Pěší výlet dne 3.10. se uskutečnil do Křížlic do pohostinství Pod Javorem.
V listopadu sbor koupil starší stříkačku kvůli dobrému motoru. Tento rok se SDH rozloučil
s bratrem Miroslavem Novákem.
2010
Výroční valná hromada se konala 9.1. v hostinci Pod Břehem. V lednu se v Kantýně konal ples,
přišlo 130 návštěvníků. Dne 16.2. skonal dlouholetý starosta bratr Standa Nechanický. Rozloučení
se konalo 26.2. v Poniklé za velké účasti okolních sborů. Dne 11.4. proběhla oprava požární nádrže
v Jilmě. 7.5. položilo věnec k pomníku padlých 11 členů našeho sboru. V Roprachticích proběhla
29.5. za naší účasti okrsková soutěž. Dne 4.7. se uskutečnila na Benátkách oslava 121. výročí
založení našeho sboru proběhlo. Pomoci při povodních na Frýdlantsku se zúčastnili J. Kubín nml.,
L. Pacholík a T. Dolenský. Obec Višňová od nás obdržela 5.000,- Kč. Byla koupena stříkačka PS8
Minor na rekonstrukci a nové hadice za 17.400,- Kč a dále kára za osobní vozidlo za 6.000,- Kč.
K loňským 75. narozeninám obdržel dárkový balíček Ladislav Václavík a k loňským 85.
narozeninám obdržel dárkový balíček bývalý velitel Otta Tomíček.
2011
Výroční valná hromada se konala 8.1. v hostinci Pod Břehem. Ples se konal 5.2. v Kantýně, 150
návštěvníků, výdělek 23.441,- Kč. 10.4. proběhl úklid hasičárny a okolí. Položení věnce 6.5. k
pomníku padlých za účasti 12 osob. Trénink soutěžního družstva 27.5. okrsková soutěž v Poniklé –
4. místo. V červnu byla zakoupena starší maringotka za 15.000,- Kč. Tu jsme opravili v dílně u V.
Dobiáše. Bude sloužit jako sklad pro materiál potřebný na Benátkách. V červnu členové sboru na
poslední cestě doprovodili Jiřinu Brandovou. Oslava 122. výročí se konala 2.7. za špatného počasí a
malé účasti návštěvníků. Aby přípravné práce nepřišly nazmar, dali jsme si 5.7. repete. Neprodělali
jsme. Trasa výletu 1.10. vedla autobusem z Jilemnice na Zlaťák a přes Dvoračky na občerstvení
k „Mikšom“. Počasí nádherné. Výlet se vydařil.
2012
Výroční valná hromada 7.1 v hostinci Pod Břehem s hudbou Pecky z Pecky. Dárkové balíčky
k „60“ obdrželi A. Trojanová, B. Veselý a M. Zemánková. Po mnoha letech byly uspořádány
„rejdovačky“. Za silného mrazu vedla trať od hasičárny k Janouchom. Přesto účast byla dobrá. Do
pokladny přibylo 5.893,- Kč. Bál 4.2. v Kantýně navštívilo 100 osob. Dne 4.5. proběhlo položení
věnce k pomníku padlých za účasti 9 hasičů. 24.5. sbor opustil bývalý velitel Ota Tomíček.
Okrsková soutěž 16.6. ve Víchové dopadla pro nás velice dobře, obsadili jsme 2. místo. Oslavu
123. výročí trvání sboru navštívil vládce Jizerských hor duch Muhu. Zatančily Pusinky, hrála
kapela Pecky z Pecky. Výdělek ze slavnosti 17.740,- Kč. Následoval 28.10. výlet vlakem z Poniklé
do Hrabačova a odtud přes Kozinec do Peřimova. V pohostinství V Klubu byl tento výlet zakončen.
2013
Výroční valná hromada 12.1. v hostinci Pod Břehem, přijati noví členové Pavel Holubec a
manželé Hana a Mirek Holubcovi. K loňským „70“ dostal dárkový balíček A. Branda. Dne 7.1. náš
sbor doprovodil na poslední cestě starostu SDH Poniklá a starostu 8.okrsku bratra Zdeňka Krafka.
Dne 3.5. uctilo 16 přívlackých hasičů památku obětí obou světových válek. Družstvo hasičů se
18.6. zúčastnilo soutěže v Roprachticích. Na Benátkách byla oslava 124. výročí sboru. Hrála
country kapela z Pecky a zacvičily Pusinky Martiny Holubcové. Trasa našeho výletu 28.10. vedla
od naší hasičárny pěšky do Škodějova do hospůdky R. Dolenského.
2014
Výroční valná hromada se konala 4.1. v restauraci U Floriána. Medaile za věrnost obdrželi bratři
Trojan, Dobiáš a Kocour. Dárkový balíček k „60“ A. Šimůnková a P. Kocour. Bál 15.2. se
nevyvedl. Malá návštěva. Výdělek neodpovídal vynaložené práci. Za deště byla uctěna 2.5.
památka padlých. Druhý květnový víkend byla soutěž v Poniklé. Přívlacké družstvo obsadilo třetí
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místo. Dne 24.6. slavil SDH Poniklá 130 let trvání. Oslav jsme se samozřejmě zúčastnili.
V červenci proběhla oslava 125. výročí založení sboru. Byli přijati noví členové Matylda Borde,
Kubín Jan nml. a Josef Hejral. Živá hudba, taneční skupiny, občerstvení, návštěva okolních sborů a
pěkné počasí. Vydařilo se. V srpnu jsme nechali vyvložkovat požární nádrž vodotěsnou folií a
vybavili nádrž žebříkem. V záři byla zbourána stará krycí bouda nad studánkou a umístěna nová.
Během roku bylo několik brigád, při kterých byla opravována a udržována hasičárna a její okolí.
Podzimní výlet autobusem na Benecko, pěšky na Žalý, Vítkovice, Roudnice a Kákovem do
hospůdky Pod Břehem.
2015
Dne 3.1. se konala výroční valná hromada v hostinci Pod Břehem. Valná hromada zvolila nový
výbor SDH Přívlaka ve složení - starosta Jan Kubín ml., místostarosta Josef Zemánek, velitel Josef
Hejral, jednatel Antonín Branda a pokladník Jan Kubín st. Staronový starosta předal dary
k životním výročím - Ladislav Václavík „75“, Zdena Tomíčková „70“, Vojta Pacholík „70“,
Radomil Hendrych „60“. Oslava 126 let trvání sboru se konala 4.7. na Benátkách. Občerstvení a
počasí se povedlo, program vyplnila pěvecká skupina kolem Magdy Jarošové s kapelou Pecky
z Pecky. Dne 15.8. se konala brigáda na opravě lávky přes Jizeru u garáží. Firma Stránský provedla
pod hasičárnou úpravu terénu. Na vzniklé rovince bude hřiště. Pěší výlet směřoval k rozhledně U
Borovice a pak do Bozkovských jeskyní. Po prohlídce nás bratr Klikorka z SDH Poniklá odvezl
ke „Floriánovi“. Celý výlet vyšel na 6.700,- Kč.
2016
Výroční valná hromada se konala 9.1. v restauraci U Floriána. Přítomní uctili památku zesnulého
člena bratra Oldřicha Peterky. Dary k výročím obdrželi M. Kocourová, J. Skalský a J. Kubín st.
Přítomno bylo 19 členů a 9 hostů. V lednu byla podána žádost na OÚ Poniklá o dotaci 115.000,- Kč
na zvelebení plochy pod zbrojnicí. Dlouholetý člen bratr Zdeněk Pičman se vydal 26.2. na svou
poslední cestu. Členská schůze 4.3. byla věnována jeho památce. Na brigádě 30.4. jsme čistili
hasičskou nádrž. Kladení věnce k pomníku padlých se konalo 6.5., čest vzdalo 10 hasičů. Okrsková
soutěž v Roprachticích byla 14.5., veteráni byli druzí a družstvo mužů šesté. Oslava 127 let trvání
sboru vyšla na 2.7., návštěvnost, počasí a občerstvení solidní. Kulturní program zařídila kapela
Pecky z Pecky a pěvecký soubor Magdy Jarošové. Dne 5.8. byla mimořádně členská schůze u
Kubínů. Zde také bratři D. Šimůnek a P. Trojan oslavili „70“. Výlet 15.10. započal na nádraží v
Poniklé a odtud pěšky přes Sytovou, Dolánky, „Habeš“ ve Víchové a Křížlice do restaurace Pod
Javorem. V říjnu byly za 6.700,- Kč koupeny nové hadice. V listopadu tragicky zemřel bratr Milan
Jelínek (46).
2017
Výroční valná hromada se konala 7.1. v pohostinství U Floriána. K „70“ dostali dárkové balíčky
Mirek Holubec a Ota Tomíček. Valná hromada rozhodla, že z důvodu nezájmu lidí nebudou již
pořádány bály. Finance si sbor bude vydělávat při jiných příležitostech. Závody „rejdovaček“ se
pořádaly 8. a 15.1. Počasí ale nebylo nejlepší. Jarní úklid kolem hasičárny a zároveň pálení
čarodějnic se uskutečnilo 29.4. Uctění památky válečným obětem proběhlo 5.5., přítomno bylo 15
členů. Okrsková soutěž v Roprachticích byla 6.5., muži byli šestí, veteráni na děleném 1. místě.
Z dotace OÚ Poniklá bylo zakoupeno 13 uniforem, jednu za 5.000,- Kč. 128. výročí vzniku sboru
bylo oslaveno 8.7. K úspěchu co se týče občerstvení, přispěl úsporný gril vyrobený Petrem
Kocourem. Hudba reprodukovaná DJ L. Saska. Zpěv za doprovodu hudby předvedla skupina
Magdy Jarošové. Kanadské ohně připravil Miloš Pičman. „128“ se vydařila. Dne 12.8. se oženil
starosta Jan Kubín ml. Výlet 7.10. do Pasek do restaurace Na Buďárce se uskutečnil vlakem, busem
a pěšky. Zpět individuálně.
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2018
Výroční valná hromada se uskutečnila tradičně U Floriána, ale netradičně již 29.12.17. K výročí
narozenin dostali balíčky V. Novák, M. Stránský a J. Zemánek. Členské příspěvky se zvedly na
100,- Kč za člena. Pro neplnění základních povinností člena SDH bylo zrušeno členství v našem
sboru sedmi osobám. Aktuálně je evidováno ve sboru 47 osob. V tomto roce do hasičského nebe
odešli Jindřich Kubín (10.1.), František Mařas (9.7.) a Antonín Branda (27.10). Pálení čarodějnic
30.4. zaznamenalo dobrou návštěvnost. Dne 4.5. položení věnce u pomníku padlých, přítomno 9
členů. V okresní soutěži ve Víchové družstvo obsadilo 6. místo. Na Benátkách 7.7. proběhla oslava
129 let trvání sboru. Dne 14.7. slavil sbor SDH Roprachtice 130 let trvání. K shromaždišti oslav
přijeli členové na vyzdobeném alegorickém podvalníku. Dne 15.9. byl v Jilmě uspořádán Letecký
den. Dne 28.10. proběhly v Poniklé oslavy 100 let ČSR. Dopoledne jsme s několika hasiči
z Poniklé a se starostou obce Tomášem Hájkem položili věnec u pomníku padlých na Přívlace.
Společně jsme zazpívali českou hymnu Kde domov můj. Odpoledne se náš sbor zúčastnil oslav v
hoření části obce - sázení lípy, položení věnce u pomníku a mše v kostele. Odpolední oslavě ale
nepřálo počasí. Dne 13.10. jsme šli na výlet přes vysocké koupaliště, Vojákův mlýn, Nístějku a
Hradsko na Maříkov. Na výborové schůzi padlo rozhodnutí do konání oslavy 130. let založení
sboru pořídit prapor, kroniku a kalendář.
2019
Rok 2019 jsme započali přípravou oslav 130 let trvání sboru a sháněním peněz a lidí na realizaci
praporu, kroniky a kalendáře. Někteří
členové pod vedením starosty J. Kubína a P.
Kocoura zgenerálkovali polní kuchyň pro
„Kabinet kerkonošské slovesnosti“. Dne
21.4.si sbor připomněl 100 let od zasazení
lípy v Jilmě na Malých Benátkách u
příležitosti 1. výročí vzniku ČSR. Pro
veřejnost 30.4. bylo uspořádáno pálení
čarodějnic. Pěkná účast. Dne 28.5. sbor
zajišťoval občerstvení pro závod auto a moto
veteránů Studenecká míle. Dne 4.5. položilo
16 přívlackých hasičů věnec k pomníku
padlých. Okrsková soutěž byla 18.5.
v Poniklé. Muži byli šestí a veteráni druzí.
Oslava 135 let SDH Poniklá dne 6.5. se konala převážně v kostele. Dne 6.7. náš sbor oslavoval 130
let našeho trvání. Slavnostního nástupu se účastnily všechny pozvané sbory z okrsku. Slavnostní
projev přednesl za okres Miloslava Miksánek. Křest nového praporu provedli zástupce OSH
Miloslav Miksánek společně se starostou sboru J. Kubínem ml., křest kroniky velitel okrsku J.
Jindřišek, M. Holubec a M. Zemánková, křest kalendáře pro rok 2020 starosta Poniklé T. Hájek a J.
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Zemánek. Prapor zajistil J. Kubín ml. u firmy Velebný. za cenu 120tis. Kč, kroniku M. Zemánková
s historikem bratrem Milošem Holubcem ml., kalendář J. Hejral a J. Zemánek. Pod novým
praporem byli přijati noví členové F. Mařas, manželé Holáskovi a V. Kubínová. Vyznamenání za
50 let práce pro hasiče obdrželi M. Zemánková, O. Tomíček, B. Veselý st. a R. Hendrych. Ostatní
členové obdrželi medaile za 20 – 40 let práce pro SDH Přívlaka. Celou „130“ moderoval bratr Z.
Janeček. Dále byly na pořadu dne
soutěže pro děti, výstavka naší
techniky a ukázka hašení starými
stříkačkami
hostujících
sborů.
Slavilo se až do rána. Dne 2.10. jsme
absolvovali výlet od Stránských
„Kozlem“ na exkurzi do Rautisu a
poté k Floriánovi. Dne 6.10. se konal
Letecký den. Montáž zábradlí od
zastávky k Jilmu proběhla 19.10.
Dne 6.12. se uskutečnilo slavnostní
rozsvícení vánočního stromku u
hasičárny. Výroční valná hromada
byla 28.12. U Floriána. Na ní jsme
nejdříve na výzvu starosty uctili
památku bratra L. Václavíka. Zemřel
několik dní před oslavou 130 let sboru. Byli přijati noví členové L. Hendrych, P. Hámek a D.
Krátký. K 75. narozeninám dostali dárek V. Pacholík a Z. Tomíčková.
2020
Rok 2020 byl ve znamení značných omezení z důvodu pandemie Covid - 19 a poznamenal
negativně život v celém státě. Tradičně byl položen 8.5. věnec u pomníku padlých. Dne 6.6. bylo
provedeno čištění hasičské nádrže. Místo oslav „131“ jsme 22.8. pro sebe zorganizovali malé
posezení u hasičárny. Dne 25.8 jsme natřeli zábradlí u cesty od „Preložky“ k Jilmu. Od 25.4. do
11.7. někteří členové pracovali na obnově autobusové zastávky v Poniklé „U transformátoru“. Pěší
výlet se uskutečnil 3.10. od stánku u lávky k nádraží přes kopec nad Zelinkovi na Homoli a odtud
okolo Reinišova statku na Maříkov. O víkendech mezi 24.10. a 14.11. jsme připravovali terén pro
opravu cesty z Jilma k Nístějce. Rozsah prací - oprava mostku pod Nístějkou, vybudování propustku
pod cestou, vyřezání a spálení křoví a náletu kolem cesty. Vánoční stromek byl slavnostně rozsvícen
4.12. Výroční valná hromada se nekonala z důvodu celostátního zákazu shromažďování osob.
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SDH Rokytnice nad Jizerou
Činnost sboru je velice bohatá. Mnohé akce pro veřejnost jsou sborem pořádány a
spolupořádány, na mnoha akcích je zajišťováno občerstvení.
U akcí, které pořádá město Rokytnice nad Jizerou pomáhá sbor s technickým zajištěním. První
v roce jsou Pašeráci, následuje Hasičský ples, pálení Čarodějnic, Dětský den, Pouť a Vánoční trhy.
Kromě akcí pro veřejnost, pořádáme akce pro naše členy. Hned na začátku roku se sejdou členové
na Valné hromadě sboru, v květnu oslavují svátek svatého Floriána a Den matek, odměnou pro
členy, kteří pracují na akcích je Posezení u hasičárny s následným výletem.
U příležitosti 125. výročí od založení sboru byl poprvé předveden a bylo požehnáno novému
praporu sboru, který byl zakoupen z výdělku pořádaných akcí sboru.
V roce 2005 se SDH účastnil pokusu o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody
historickými stříkačkami v Roztokách u Jilemnice.
Pravidelně se od roku 2005 se družstvo hasičů účastní hasičské soutěže v rámci „Setkání Rokytnic“.
Tento turnaj byl v Rokytnici pořádán v letech 2008, 2013 a 2018.
Společnými silami hasiči v roce 2007 začali pořádat dny otevřených dveří pro mateřské školky,
později i pro základní školu, školy v přírodě a hasičské výletníky, kteří byli v Rokytnici ubytovaní.
Partnerským městem se pro SDH a město v roce 2010 stalo polské městečko Wojcieszov, společně
se pravidelně navštěvujeme u různých příležitostí jako jsou oslavy a akce.
V roce 2011 sbor zprovoznil nové webové stránky www.hasicirokytnice.cz kde jsou zveřejňovány
informace o sboru a jeho historii, o jednotce, výjezdech, vybavení a podobně.
Sbor se v roce 2013 aktivně zapojil do charitativní sbírky – Český den proti rakovině a do sbírky
Hasiči dětem, kde sbírka plyšáků byla určená pro děti do dětských domovů a kojeneckých ústavů.
V roce 2014 se sbor účastnil hasičských slavností v Semilech, pořádaných v návaznosti na VI.
propagační jízdu SH ČMS,
která připomínala 150 let
od
založení
prvního
hasičského sboru. Jako
upomínku obdržel sbor od
OSH
Semily
stuhu
k historickému
praporu,
pamětní list KSH a výroční
medaili. Stuhu předával
starosta SH ČMS Ing.
Karel Richter.
Od roku 2015 se sbor
zapojuje také s mladými
hasiči do celorepublikové
akce „Ukliďme Česko“.
Charitativní činnost byla
v roce 2018 rozšířena o
spolupráci
s Dětským
domovem Raspenava, sbírkou od Diakonie Krabice od bot, dárečky jsou určeny pro děti z chudších
rodin. Také prodejem náplastí sbor podpořil neziskovou organizaci Popálky.
V roce 2018 se sbor v rámci oslav 100 let od vzniku samostatného Československého státu účastnil
„Hasičské fontány“ v Praze.
Poslední největší akcí bylo 140. let výročí sboru. Kromě kulturního programu si mohli návštěvníci
prohlédnout historickou a současnou hasičskou techniku, výstavu historických fotografií z činnosti
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SDH, dozvědět se vše o historii našeho sboru a v neposlední řadě zhlédnout spoustu ukázek
zásahové činnosti hasičů, Policie a Horské služby.
Hlavními hasičskými závody je postupová okrsková soutěž. Pravidelně se účastní družstvo žen a
družstvo mužů. Při úspěchu si zajistí postup do okresního kola jako v roce 2017.
V letech 2016 – 17 se družstvo mužů zapojilo do několika soutěží v rámci Českého poháru REBEL
v disciplíně běh na 100 s překážkami. Jan Kučera si díky výbornému umístění v rámci poháru
během sezóny zajistil start na Mistrovství České republiky v požárním sportu 2016 v Brně.
V letech 2015 – 18 reprezentovalo několik našich členů úspěšně sbor v hasičských závodech OPEN
přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu a v hasičských závodech v běžeckém
lyžování. V obřím slalomu několikrát po sobě zvítězil Jan Kučera.
Od roku 2014 se členové výjezdové jednotky pravidelně účastní Krajské soutěže ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel.
V roce 2002 byl obnoven kroužek mladých hasičů. Pro jejich lepší výkony byly především díky
Václavu Pacholíkovi a Luboši Večerníkovi zhotoveny překážky pro požární sport. Děti začaly
soutěžit na jarních a podzimních kolech Hry Plamen a na okresním poháru „ O dráčka Soptíka“.
Každoročně se účastní soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kde se umisťují na předních
místech v okresním a krajském kole.
V roce 2011 pořádal sbor poprvé ve své historii okresní kolo hry Plamen, kterého se účastní okolo
pěti set závodníků. V tomto roce sbor rovněž pořádal okrskovou soutěž pro dospělé.
Výjezdová jednotka byla v roce 2010 zařazena do kategorie JPO II. Velitelem jednotky byl do
roku 2018 Zdeněk Volf, od roku 2018 Pavel Slavík.
Od roku 2002 se postupně
opravuje
hasičská
zbrojnice
(sociální zázemí, elektroinstalace,
výměna oken). Na opravách se
významně podíleli v rámci brigád
také členové sboru. Bylo
zmodernizováno
vybavení
společenské
místnosti
a
vybudována a vybavena nová
kuchyňka. V roce 2009 byly
provedeny stavební úpravy dvou
garáží spočívající zejména ve
snížení podlah o 0,5 m za více
než 2 mil. Kč. V rámci akce byla
také vyměněna původní dřevěná
vrata za nová výsuvná lamelová vrata, na jejichž výměnu získalo Město dotaci z Fondu požární
ochrany Libereckého kraje.
Od roku 2000 se díky významnému sponzorovi podařilo výrazně modernizovat vybavení, výstroj a
výzbroj JSDH za více než 1,7 mil. Kč. Stejně tak se daří průběžně obměňovat vybavení díky
rozpočtu města a Fondu požární ochrany Libereckého kraje.
V roce 2017 byly z iniciativy Pavla Slavíka pořízeny dvě cvičné figuríny na resuscitaci dospělého a
batolete, které se k této činnosti úspěšně využívají. Jeho aktivním přístupem se také velmi
zintenzivnila příprava členů jednotky ve zdravovědě a první pomoci. Díky tomu a také zapojením
naší jednotky do projektu AED pro Liberecký kraj, výrazně stoupla v posledních letech odborná
připravenost členů jednotky v předlékařské první pomoci.
Velké změny nastaly také v technice. V roce 2003 byl zakoupen starší částečně repasovaný
požární automobil Tatra 148 CAS 32, který nahradil cisternu Praga V3S CAS 16, která sloužila
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v Rokytnici od roku 1969. V roce 2006 byla repasována a přestavěna hasičská nástavba vozidla a
byla provedena oprava motoru. Přestavbu provedla firma Komet z Peček.
V roce 2009 nahradilo cisternu Škoda 706 RTHP CAS 25 (1980) vozidlo LIAZ CAS 24 (1988),
které jednotka získala od HZS Libereckého kraje bezúplatným převodem. Vozidlo sloužilo u
jednotky do ledna 2017, kdy ho nahradila nová cisterna SCANIA P440 CAS 20/4000/240 – S2T,
kterou vyrobila a dodala v roce 2016 firma THT Polička za 5.774.584,- Kč včetně DPH.
V roce 2007 bylo bezúplatně od Ministerstva financí ČR na město převedeno auto Mitsubishi L200
(1996), vozidlo mělo sloužit pro výjezdy k menším událostem, dopravním nehodám, technickým
zásahům a podobně. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu musela být na vozidle v
průběhu roku 2007 a 2008 provedena generální oprava. Opravu zajistili členové sboru svépomocí.
Svépomocí byla vyrobena rovněž vestavba do vozidla včetně nádrže na vodu pro vysokotlaký
agregát. Od roku 2017 slouží jako velitelský automobil.
V roce 2015 získala jednotka jako náhradu za dopravní automobil AVIA DA 12 (1982) dopravní
automobil Ford Transit DA L1Z,
který dodala firma Ford AMB z
Prahy za cenu 860.000,- Kč.
V prosinci 2015 bylo vozidlo
vyřazeno z výjezdu a jako
náhradu získala jednotka vozidlo
Ford Transit DA L1Z. V lednu
2016 bylo vozidlo prodáno JSDH
Horní Branná.
Zatímco v roce 2005 se počet
výjezdů jednotky pohyboval
okolo 20 – 30 výjezdů ročně,
v posledních letech je to již 60 –
80 výjezdů.
Kromě
výjezdů
v našem
hasebním obvodě, zasahovala
jednotka také v rámci rozsáhlých povodní v roce 2002 a v roce 2010.
V roce 2020 a 2021 byla veškerá činnost SDH velmi omezena kvůli celosvětové pandemii Covid
19. Poprvé od roku 1945 se nemohl konat Hasičský ples ani další tradiční akce.
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SDH Roprachtice
Ve zmiňovaném období se naše družstva mužů a žen pravidelně zúčastňovala soutěží v rámci
Poháru OSH Semily. Pravidelně se naše družstva účastnila okrskové soutěže a okresní soutěže
v požárním sportu. Pravidelně jsme pořádali pouťovou nebo posvícenskou taneční zábavu. V tomto
období byl starostou sboru Aleš Kučera, zatím nejdéle „sloužící“ starosta u našeho sboru. Po
volbách v roce 2019 byl vystřídán Jiřím Hlouškem ml.
Od roku 2006 pravidelně pořádáme první sobotu v září soutěž v požárním útoku Memoriál Josefa
Rybáře, který je od svého začátku řazen do Poháru OSH Semily.
Družstvo dětí se zařadilo mezi pravidelné účastníky jarní i podzimní části hry Plamen v našem
okrese. Dále mají během roku několik pravidelných činností: každý podzim pouští draky, téměř
každý rok pomáhají s výsadbou a úklidem v obecním lese a o letních prázdninách pravidelně jezdí
pod stany do Dachové u Hořic. Od počátku se k nám připojují i děti ze Škodějova a tvoří nedílnou
součást našich týmů.
Rok 2005
Nic důležitého.
Rok 2006
Muži obsadili 3. místo na krajském kole v PS v České Lípě.
Otevření nového hasičského areálu v Roprachticích. Dne 2. září se zde konala v tomto areálu první
soutěž, která dostala název Memoriál Josefa Rybáře.
Sbor má 89 členů, 30 žen a 59 mužů.
Rok 2007
Po 13 letech náš sbor organizoval okrskové kolo v PS. Družstvo našich žen poprvé porazilo
Poniklou a postoupilo na okresní kolo v PS. Na okresním kole obě družstva 2. a postoupili na
krajské kolo do
Tanvaldu.
Družstvo
žen
v Okresním poháru
celkově 3.
Členové
sboru
pomáhali při opravě
střechy na obecním
úřadě, která byla
poničena orkánem
Kyril.
Rok 2008
V roce 2008 jsme po
několika
letech
obnovili
činnost
s dětmi ve sboru, a
to na podzim tohoto
roku
požárním
útokem
na
Memoriálu Josefa Rybáře a následně na podzimní části hry Plamen. Dětí bylo celkem 10.
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Okresní kolo v PS, družstvo našich mužů 1., ženy 3. a následný postup obou družstev na krajské
kolo do Zákup. Kde muži byli 5. a ženy 2.!
Oslava 120 let našeho sboru při Memoriálu Josefa Rybáře.
Celkově Pohár OSH Semily: muži 3., ženy 2.
Rok 2009
V okresním kole v požárním sportu se družstvo mužů umístilo na 3. místě a družstvo žen na 2. Obě
družstva postoupili na krajské kolo, které se konalo v Turnově. Na krajském kole muži 5. a ženy 3.
Celkové výsledky Poháru OSH Semily – družstvo mužů 2., družstvo žen 2. Sbor má 103 členů. Na
valné hromadě proběhly volby do výboru sboru.
Rok 2010
Družstvo žen na okresním kole v PS 3., postup na krajské kolo do Jablonce n. Nis., kde obsadily 4.
místo. V tomto roce začíná Soptíkův pohár pod záštitou OSH Semily, kterého se družstvo dětí od
této doby pravidelně zúčastňuje. Sbor má 104 členy.
Rok 2011
Účastnili jsme se oslav 125 let SDH Dolní Sytová. Na podzim proběhla údržba a čištění hasičské
nádrže. Sbor má 107 členů.
Rok 2012
Po tvrdých trénincích a spoustě soutěží se dostavil první velký úspěch družstvu dětí, v kategorii
starších se umístili v Soptíkově poháru na celkovém 3. místě a na 3. místě v králi útoků.
Memoriál Josefa Rybáře vyhrálo družstvo našich mužů s časem 26,72s. Sbor má 111 členů.
Rok 2013
V roce 2013 starší družstvo dětí
triumfovalo a skončilo na celkovém
2. místě v Soptíkově poháru a na
pro nás nepředstavitelném 1. místě
v králi útoků. Už i mladší družstvo
získalo celkové 4. místo.
2. dubna požár stodoly i se
zaparkovaným
automobilem
nedaleko kostela v Roprachticích.
Na místo se dostavili profesionální
jednotky z Jilemnice a Semil a
dobrovolné jednotky z Vysokého
nad Jizerou, Poniklé a Roprachtic.
Škoda byla odhadnuta na 150.000
Kč.
Okresní kolo v PS družstvo žen 3.
Sbor oslavil 125 let od založení.
Celkem 118 členů.
Rok 2014
V roce 2014 mladší i starší získávají 4. místo ve hře Plamen. V tomto roce Eliška Lukešová vyhrála
okresní kolo v kategorii střední dorostenky a získala 3. místo v krajském kole. Dostavují se další
úspěchy celkové 3. místo starších a 2. místo mladších v Soptíkově poháru a pro obě družstva 3.
místo v králi útoků. O to větší je naše radost, protože slavnostní vyhlášení probíhá u nás
v Roprachticích na sále hospody U Tichánků. Pohár OSH Semily – družstvo mužů celkově 2. Sbor
má 115 členů.
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Rok 2015
V roce 2015 ustaveno družstvo dorostenců, kteří se v okresním kole a v krajském umístili na
skvělém
3.
místě.
Eliška Lukešová za
střední
dorostenky
okresní kolo vyhrála a
v krajském skončila na
2.
místě.
Eliška
Lukešová
začala
závodit
s týmem
dorostenek z Bozkova
a na Mistrovství ČR
dorostu
v požárním
sportu
v Praze
vybojovaly děvčata 3.
místo celkově a 3.
místo
v požárním
sportu.
Pohár OSH Semily družstvo mužů tento
ročník vyhrálo, stalo se tak po 25 letech. Družstvo žen bylo celkově 3.
Sbor koupil nové zásahové vozidlo značky Ford. Jednalo se o bazarové vozidlo. Výsledná cena
činila 500 000 Kč.
Sbor má v tomto roce 123 členů.
Rok 2016
Dorostenci obsadili v okresním kole dorostu 2. místo. Eliška Lukešová s dorostenkami z Bozkova
získala stříbrnou medaili z požárního útoku na MČR dorostu v Českých Budějovicích a na 100 m
s překážkami 3. místo. Děti se po obměně generací opět propracovaly na přední příčky a obsadily
v kategorii starší 2. místo v králi útoků v Soptíkově poháru.
Okresní kolo v PS – družstvo mužů 5.
Pohár OSH Semily – družstvo mužů celkově 3., družstvo žen 3.
V tomto roce jsme s pomocí Obce Roprachtice vybudovali v místní bývalé škole hasičskou
zbrojnici.
12.prosince 2016 došlo k požáru sazí v komíně v domě č.p.215. Díky včasnému zásahu SDH
Vysoké nad Jizerou nedošlo k větší škodě na majetku a požár se nerozšířil na střechu objektu.
Zasahující jednotky: HZS LK Semily a Jilemnice, SDH Poniklá, Vysoké nad Jizerou a Roprachtice.
Rok 2017
V poháru dráčka Soptíka starší družstvo dětí celkově 2. místo a v králi útoků 3. místo. Z našich
děvčat se k dorostu z Bozkova připojují Kristýna Dolenská a Alena Dolenská a s Eliškou a s dalšími
děvčaty se stávají mistryně ČR v požárním útoku.
Okresní kolo v PS – družstvo mužů 4. místo.
Pohár OSH Semily – družstvo mužů celkově 2., ženy 4.
Sbor má 115 členů.
Rok 2018
14. července jsme oslavili 130 let od založení sboru a při této příležitosti proběhlo žehnání nového
praporu sboru.
Eliška Lukešová a Tomáš Zelenka se zúčastnili Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. Eliška
Lukešová se se sborem SDH Poniklá stala mistryní ČR v požárním sportu a T. Zelenka se se sborem
SDH Bozkov stal vicemistrem ČR v požárním útoku.
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Zrekonstruována byla hasičská dráha v prostoru základny.
Účast na oslavách 125 let založení SDH Škodějov. Pohár OSH Semily: muži celkově 3., ženy 5., 3.
místo starších a 5. místo mladších dětí ve hře Plamen. Dorostenci na 4. místě, Kristýna a Alena
Dolenské vybojovaly s Bozkovem na MČR dorostu v Plzni 2. místo v požárním útoku.
V Soptíkově poháru se povedl historický úspěch, celkově kolektiv celý pohár vyhrál, což
znamenalo zlaté medaile a totéž za krále útoků v kategorii starších. Kristýna Dolenská, Alena
Dolenská a Lucka Malečková se zúčastnily kvalifikačního závodu CTIF na mezinárodní soutěž do
Švýcarska. Trénovaly a závodily za tým z Poniklé.
Rok 2019
Okresní kolo v PS, muži celkově 6.
Účast na oslavě 130 let SDH Přívlaka.
MČR v PS Ústí nad Labem, Eliška Lukešová získala se sborem SDH Poniklá titul vicemistryň ČR
v PS.
Pohár OSH Semily – muži 4., ženy 6.
15. listopadu – setkání zasloužilých hasičů – sbor zastupoval Jiří Hloušek st. a Bohumil Farský.
Dětem v tomto roce umožnila obec trénovat v bývalé škole a od ledna do března díky tomu vzniklo
nové zázemí pro trénování. V Poniklé na okresním kole Plamen se posunuly hranice zase o kousek
výš, mladší získávají celkově 2. místo a starší 3. místo, pro kolektiv obrovský úspěch. V Soptíkově
poháru obě družstva získávají 4. místo.
Rok 2020
Byl poznamenán pandemií Covid-19.
Pohár OSH Semily – muži 3., ženy 5.
Nebyla z důvodu restrikcí v rámci pandemie Covid-19 pořádána výroční valná hromada.
Dětem bylo dovoleno trénovat pouze na jaře a několikrát na podzim a mladí hasiči zvládli jen jednu
soutěž. Dětí v tomto roce evidováno 23.

211

SDH Rovensko pod Troskami
V roce 2005 měl sbor 63 mužů, 30 žen a 17 dětí, celkem 110.
Na výroční valné hromadě okrsku v Hnanicích byla potvrzena naše sestra Jana Lhotáková
do funkce starostky, bratr Bohuslav Drapák jako zástupce velitele a bratr Václav Vávra jako
vzdělavatel a preventista. Slavnostního shromáždění delegátu ve Chvojku (19.3.) se zúčastnil Jan
Šourek st. a Jana Lhotáková. Na tomto jednání byl zvolen Václav Vávra do odborné rady prevence.
Sbor se zúčastnil se těchto akcí: Okrskové soutěže SDH Křečovice, kde se nejlépe umístily
naše ženy, které získaly druhé místo. Pro děti byl uspořádán I. ročník Memoriálu Jaroslava Groha,
kde soutěžilo 15 družstev. Tuto akci navštívila kontrola krajského úřadu Libereckého kraje z odboru
kanceláře hejtmana - oddělení krizového řízení - kontrola grantového programu Podpora sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hodnocení skončilo velmi dobře. Poháru města Rovenska pod
Troskami se zúčastnilo 17 družstev, což bylo o polovinu méně než v roce 2004. Družstvo mužů nad
40 let se zde umístilo na druhém místě. SDH soutěžil také v Memoriálu Jana Šourka v Křečovicích.
Jednotka zasahovala celkem čtyřikrát a dvakrát se zúčastnila námětového a taktického
cvičení (námětové cvičení zaměřené na vyhledávání osob Integrovaného záchranného systému a
taktického cvičení v objektu Technolenu v Lomnici nad Popelkou). Členové se pravidelně
zúčastňují školení výjezdové jednotky. Kromě pořádání plesu a karnevalu, pálení čarodějnic,
tradičního čištění plovárny (požární nádrže) a spoluorganizace Pohádkového lesa, předvedl sbor
požární útok mladých hasičů, hašení pěnou a také vystavil čerpadlo Stratílek na akci Městečko v
pohybu, kterou uspořádal Mě Ú Rovensko pod Troskami. Bratr Koutek vyrobil domeček, který
posloužil jako cíl ukázkového hašení starou kyvadlovou stříkačkou taženou koňmi SDH
Štěpánovice - Blatec.
V okresní hře Plamen se mladí hasiči umístili na 18. místě. Dorostenky byly úspěšnější, z
druhého místa okresní soutěže dorostu postoupily do krajského kola. Bohužel dívky do soutěže
nebyly připuštěny, neboť jedna z členek družstva byla mladší požadovaného věku.
V roce 2005 zakoupilo Město Rovensko pro SDH plovoucí čerpadlo HONDA za 60 000 Kč.
V roce 2006 Členská základna se stabilizovala na počet 104 členů, 55 mužů, 31 žen a 18 dětí a
dorostu.
Kromě tradičních námi pořádaných akcí - Memoriálu Jaroslava Groha a Poháru starosty
Rovenska pod Troskami - se sbor zúčastnil okrskové soutěže SDH Troskovice a Memoriálu Jana
Šourka. Nejlépe si vedly mladší ženy, které získaly druhé místo v soutěži o Pohár města Rovenska a
starší muži ve stejné soutěži, kde obsadili třetí místo.
Na přelomu dubna a března roku 2006 měl SDH v Rovensku pohotovost při rozsáhlejší
povodni. Dále SDH zasahoval při požáru hospodářské budovy ve Veselé. Zásahová jednotka se
zúčastnila námětového cvičení v Zeleném háji - likvidace havarované cisterny s nebezpečnou
chemikálií a okrskového námětového cvičení na Hrubé Skále - likvidace lesního požáru.
Kromě tradičního plesu, dětského karnevalu, pálení čarodějnic a pomoci při organizaci
Pohádkového lesa, SDH při Rovenské pouti v hasičské zbrojnici uspořádal Den otevřených dveří,
kterého se účastnil také sbor ze Štěpánovic a Blatce se svou kyvadlovou stříkačkou.
Město zajistilo renovaci hasičského automobilu Škoda RTH 706 za 150 000 Kčs (z toho 90
000 dotace, 60 000 Kč od města).
V roce 2007 měl hasičský sbor 110 členů - 63 mužů, 35 žen a 12 dětí.
Účastnil se okrskové soutěže v Karlovicích a soutěže O pohár starosty obce Ktová. Sbor uspořádal
3. ročník Memoriálu Jaroslava Groha, kde byl mladým hasičům ukázán v provozu vysouvací žebřík
s plošinou Hasičského záchranného sboru Turnov. Na konci června sbor pořádal Pohár města
Rovenska, který zaznamenal rekordní účast 28 družstev včetně družstev ze spřátelené polské obce
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Mecinka. Z Rovenska si zde nejlepší umístění vybojovali muži v kategorii nad 40 let (věkový
průměr družstva však činil 60 let), když skončili na třetím místě. Další akcí bylo námětové cvičení v
Lomnici nad Popelkou a prověřovací cvičení ve Vystrkálově. Členové opět vypomáhali jako
rozhodčí na akcích v okrsku. Pro hru Plamen sbor zajišťoval branný závod na Paldě v Rovensku.
Při závěrečném vyhodnocení hry Plamen 26. května v Jablonci nad Jizerou se mladí hasiči
umístili na 11. místě. Největší úspěch zaznamenaly dorostenky, které okresní kolo vyhrály a
postoupily do oblastního kola Libereckého kraje. V něm obsadily čtvrté místo.
Nadále sbor podporoval tradice okolních hasičský sborů. SDH se zúčastnil křtu kyvadlové
stříkačky sboru ve Štěpánovicích, se Stratílkem oslav 110 let založení sboru dobrovolných hasičů v
Hrdoňovicích. Stříkačku Stratílek SDH Rovensko pod Troskami vystavil také na tradičních
Hasičských slavnostech v Litoměřicích.
V srpnu členové sboru navštívili obec Mecinka v Polsku, kde předvedli ukázku požárního
útoku u příležitosti oslav dnů obce a dožínek. Tamnímu sboru byl předán dar SDH - soška sv.
Floriána.
V roce 2008 členská základna měla v roce 2008 63 mužů, 36 žen, 16 mladých hasičů a 7
dorostenek.
Uspořádán byl Memoriál Jaroslava Groha, kde soutěžilo 17 družstev, Pohár města
Rovenska - 19 družstev - muži se zde umístili na prvním místě. SDH přivítal hasiče ze spřáteleného
polského města Mecinka, ti se zúčastnili rovněž Memoriálu Jaroslava Groha. Jejich mladí hasiči se
poté střetli se svými místními protějšky v různých soutěžích ve školní hale. Na konci srpna soutěžní
družstvo startovalo v Křečovicích v Memoriálu Jana Šourka, družstvo mužů se zde umístilo na
osmém místě.
Jednotka zasahovala u šesti událostí. 31. 8. byl nahlášen poplach pro údajný pád
horkovzdušného balónu v oblasti Boreckých skal. Zásahu se jednotka účastnila společně s mnoha
složkami Integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku s termovizí a také s přímými vstupy
televizních stanic. I když to byl nakonec planý poplach, ukázala se připravenost na podobné situace.
V roce 2009 bylo ve sboru evidováno 63 mužů, 36 žen, 16 mladých hasičů, 7 dorostenek a 3
dorostenci, tedy 125 lidí celkem.
Hasiči se zúčastnili okrskové soutěže ve Hnanicích, kde se družstvo žen umístilo na druhém
místě, muži nad 35 let skončili na třetím místě. Žákyně Pavla Matysová obsadila třetí místo v
jednotlivcích. Družstvo mužů a žen soutěžilo také o Pohár starosty obce Ktová.
V tradičním Memoriálu bratra Groha, který byl pořádán SDH Rovensko pod Troskami
soutěžilo 11 družstev, o šest méně, než v roce předchozím. Družstvo starších dětí SDH Rovensko
zde získalo bronzové medaile. Pohár města Rovenska dopadl co do obsazenosti soutěžícími lépe,
zúčastnilo se 22 družstev. Medailového umístění z Rovenska dosáhli pouze starší muži, skončili na
třetím místě, což byl obdivuhodný výsledek, jelikož věkový průměr zúčastněných činil více než 60
let.
V srpnu se družstva mužů a žen účastnila tradičního Memoriálu Jana Šourka, který pořádali
hasiči z Křečovic. Muži se umístili na jedenáctém místě, ženy na třetím.
Nejlépe si v tomto roce vedlo družstvo dorostenek, které dosáhlo na druhý stupínek v
Okrskové soutěži ve Hnanicích. Mladí hasiči se zúčastnili závodů jarního kola hry Plamen v
Poniklé. Na podzim se v soutěži této hry v Čisté u Horek umístili mladší žáci na sedmém místě.
V tomto roce se jednotka zasahovala při deseti požárech. Největší a nejnebezpečnější zásah
probíhal na Borách, kde jednotka pomáhala hasit rekreační chatu. Při tomto požáru přišel o život
jeden člověk.
13. února byl uspořádán tradiční hasičský bál, o den později dětský karneval. SDH také
organizoval tradiční pálení čarodějnic. Nezanedbatelná byla účast sboru při organizaci
Pohádkového lesa a při pořádání mezinárodního závodu v orientačním běhu ve dnech 21. - 23.
srpna.
V roce 2009 byly spuštěny internetové stránky SDH.
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Od tohoto roku je zásahová jednotka lépe vybavena ochrannými pomůckami a oděvy.
Nákup speciálních masek, přileb a kalhot se uskutečnil díky dotaci z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje ve výši 176 715 Kč. Město se podílelo částkou 70 686 Kč.
V roce 2010 byly na členské schůzi potvrzeni členové výboru SDH. Starostou byl bratr František
Patočka, náměstkem starosty bratr Jan Šourek st., velitelem bratr Vladislav Koutek a zástupcem
velitele bratr Jan Šourek ml. V květnu byl novým starostou zvolen bratr Jan Šourek st. poté, co
dosavadní starosta František Patočka zemřel v nedožitých 67 letech. (Bratr František Patočka se
členem SDH stal v roce 1959). Starostou byl od roku 1978 až do svého odchodu. Za svoji práci
získal několik ocenění. Medaili za příkladnou práci (Okresní sdružení hasičů), Čestné uznání
Krajského sdružení hasičů, Odznak sv. Floriána, Medaile za mimořádné zásluhy (SH Čech, Moravy
a Slezska) nebo věrnostní medaili za 50 let členství v SDH.
V Okrskové soutěži v Křečovicích se muži nad 35 let umístili na krásném prvním místě a
ženy na druhém místě v požárním sportu. Obě soutěže pořádané SDH Rovensko (Memoriál bratra
Jaroslava Groha a o Pohár města Rovenska pod Troskami) měly v tomto roce velmi slabou účast.
Hasiči zasahovali u pěti požárů a ve dnech 8. 8. - 9.8. při povodni v Bílém Kostele.
Pořádán byl ples a dětský karneval, pálení čarodějnic; výrazně členové sboru pomohli při
pořádání soutěže traktorů na Vyskeři (s pomocí sboru mohou organizátoři počítat každoročně) a
jako již tradičně při organizaci rovenského Pohádkového lesa, každoročně je rovněž čištěna
plovárna.
Ve dnech 11. - 13. 6. 2010 byla na Hasičských slavnostech v Litoměřicích předvedena
stříkačka Stratílek a župní prapor. Do Litoměřic jezdí pravidelně zhruba deset členů sboru.
V roce 2011 měla členská základna sboru 132 členů. Hasiči se účastnili okrskové soutěže
pořádané SDH Hrubá Skála, kde tři družstva obsadila druhá místa, dále soutěže O pohár starostky
obce Ktová, O pohár města Rovenska, Memoriálu bratra Jaroslava Groha (opět velmi slabá účast
družstev) a Memoriálu Jana Šourka.
SDH Rovensko zasahovalo sedmkrát a zúčastnilo se taktického cvičení na sile Roudný.
Kulturní akce, které byly pořádány a ty, kde SDH vypomáhal, byly stejné jako v předchozích
letech. Tradiční pálení čarodějnic v tomto roce obohatilo vůbec první vystoupení rovenské nově
založené kapely Naruby band. V této pětičlenné skupině hrají tři členové sboru. Zvukařem je
zástupce velitele SDH Jan Šourek ml.
V posledních dvou letech se již nedařilo utvořit družstvo dorostu, mladí ztráceli o činnost v
SDH zájem.
V roce 2012 slavil sbor SDH Rovensko pod Troskami 130 let svého trvání. Jubileum bylo
oslaveno v sobotu 15. 9. Program probíhal na hokejovém hřišti a v jeho nejbližším okolí. Byla zde
vystavena současná a historická technika,
návštěvníci měli také možnost se svézt
pásovým
obojživelným
hasičským
automobilem.
Proběhla
ukázka
vyprošťování osob z havarovaného
vozidla. Vystoupila taneční skupina
Viróza z Podůlší a k tanci a poslechu
zahrála skupina Realita Rock z Lomnice
nad Popelkou. Po setmění předvedla
skupina Novus Origo ohňovou show.
Slavnost byla hojně navštívená.
K výročí sboru jsme 2. 6. pořádali
okrskovou soutěž, ve které se družstva žen
a mužů nad 35 let umístila na druhém
místě. Byl uspořádán Memoriál Jaroslava Groha (velmi malá účast mladých hasičů) a Pohár města
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Rovenska. Dále se soutěžní družstva zúčastnila Poháru starostky Ktové a v tradičním Memoriálu
Jana Šourka v Křečovicích.
K zásahům bylo vyjížděno ve třech případech, 26. 4. proběhlo taktické cvičení
v Troskovicích za účasti SDH Rovensko pod Troskami.
20. dubna se konala mimořádná členská schůze, na které byl volen nový velitel SDH za
zemřelého bratra Vladislava Koutka. Novým velitelem byl zvolen bratr Jan Šourek mladší. Na jeho
dosavadní funkci zástupce velitele byl zvolen bratr Vojtěch Dlouhý.
V roce 2013 měla členská základna 107 členů, 18 mladých hasičů a 2 dorostence. Výbor Sboru
dobrovolných hasičů pracoval ve stejném složení jako v loňském roce. Dne 15. června byl pořádán
8. ročník Memoriálu bratra Jaroslava Groha. Účast mladých hasičů však byla malá. Odpoledne
téhož dne pak proběhla tradiční soutěž O pohár města Rovensko pod Troskami. Také Poháru města
Rovensko pod Troskami se proti loňskému roku zúčastnilo méně družstev. Většinou to bylo
způsobeno účastí některých SDH při likvidaci povodní. Družstva SDH Rovensko pod Troskami se
umístila: na 2. místě ženy a na 4. místě muži. Vzhledem k tomu, že jsou tyto dvě akce finančně a
organizačně náročné, opět se po loňské zkušenosti potvrdilo, že je správné pořádat obě události
v jeden den. Dne 22. června družstva startovala na Okrskové soutěži pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Karlovice. 10. srpna na soutěži v Semínově Lhotě, kde ženy skončily na 6.
místě. V Memoriálu Jana Šourka se děti umístily na 2. místě, ženy na 5. místě a muži na 7. místě.
Bylo rovněž oceněno 8. místo družstva ŠOURKŮ. Dne 7. září soutěžily ženy v Karlovicích
v netradičním závodu do kopce. Obsadily 1. místo v kategorii žen a umístily se jako první také
v celkovém pořadí všech zúčastněných družstev.
Hasiči zasahovali v tomto roce šestkrát. Dne 18. 4. 2013 byla účast sedmi našich členů na
taktickém cvičení ve skalním bludišti Kalich – Chléviště. Cílem cvičení byla záchrana pohřešované
osoby – pátrací akce v terénu.
Kromě obvyklých každoročních akcí, které byly pořádány a na kterých SDH spolupracoval,
byly velké městské akce ANTIMONY 70, která se konala 5. května. Její součástí bylo odhalení
pamětní desky rovenskému starostovi Kouřilovi, výstava současné i historické vojenské techniky a
seskok parašutistů do prostoru fotbalového hřiště. Slavnosti byl přítomen ministr obrany V. Picek a
hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Hlavní stanovitě s občerstvením během oslav zajišťoval
SDH na místní plovárně, hlavním dějišti tehdejších událostí.
V roce 2014 měl sbor celkem 102 členů z toho 57 mužů, 45 žen a 16 mladých hasičů. Výbor
Sboru dobrovolných hasičů pracoval ve stejném složení jako v
loňském roce.
Hasiči se zúčastnili Okrskové soutěže pořádané sborem
Sboru dobrovolných hasičů Hnanice. Za rovenský sbor
soutěžilo pouze družstvo žen. Bohužel se muži této soutěže
neúčastnili pro malý počet k vytvoření soutěžního družstva,
zapojili se alespoň do role rozhodčích. 21. června SDH
Rovensko pořádal v jeden den současně Memoriál Jaroslava
Groha pro mládež – dopoledne a odpoledne soutěž o Pohár
města Rovenska pod Troskami pro dospělé. To se opět,
vzhledem ke každoročně klesajícímu počtu přihlášených
družstev osvědčilo.
V soutěži O Pohár starostky Ktové se naše ženy umístily na
prvním místě. V tradičním Memoriálu Jana Šourka v
Křečovicích se družstvo mužů umístilo na sedmém místě.
Zásahů bylo v tomto roce šest.
Ve dnech 6. - 8. června proběhly v Litoměřicích
tradiční Hasičské slavnosti. Sbor věnoval přípravě účasti na této akci velkou pozornost. Zúčastnilo
se jí 10 členů, kteří mimo jiné předvedli stříkačku Stratílek a župní prapor.
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V roce 2015 měl sbor 118 členů, z toho 17 dětí. Zúčastnili jsme se tří soutěží - okrskové soutěže
pořádané SDH Štěpánovice. Družstvo mužů nad 35 let se umístilo na čtvrtém místě, Memoriálu
Jana Šourka v Křečovicích v kategoriích mužů a žen, také pracovali jako rozhodčí v okresním kole
soutěže v požárním sportu v Turnově. Přizvána byla jednotka k 17 zásahům, z nichž dva byly
planým poplachem.
Opět byl pořádán hasičský bál a dětský karneval, pálení čarodějnic se vydařilo, byla
vyčištěna rovenská požární nádrž (plovárna) a také se SDH zúčastnil organizace Pohádkového lesa.
SDH musel bohužel ukončit činnost oddílu mladých hasičů z důvodu malého zájmu dětí a
časové zaneprázdněnosti vedoucích. Stále se někteří členové dál zúčastňovali dětských soutěží jako
rozhodčí.
V tomto roce bylo požehnáno novému praporu, který vyrobila firma Velebný z Ústí nad
Orlicí.

Článek z Jičínského deníku:
Rovensko pod Troskami – Dobrovolní rovenští hasiči mají nový prapor. Požehnal mu
farář František Kocman.
„Jeden prapor už máme, je mu osmdesát roků a byl praporem župním. Na ten současný přispělo
město a obec Žernov. Máme z toho radost," připomněl starosta sboru Jan Šourek starší s tím, že
prapor nyní nebude chybět na oslavách nebo posledních rozloučeních se členy.

Členové sboru pořádají řadu zajímavých akcí. Například Memoriál Jana Šourka, zúčastňují se
soutěžních klání v okolí a pečují o svěřenou techniku, zbrojnici, výstroj a výzbroj. Jsou aktivními
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pomocníky městu. Jak uvedla na slavnosti starostka Jiřina Bláhová, jsou lidmi, na které je v
každé situaci spolehnutí.
„Mají obrovskou ochotu pomáhat. V létě společně s hasiči z Ktové skrápěli nánosy prachu při
rozsáhlé rekonstrukci ulic. Mají akceschopnou techniku a dobrou odbornou přípravu a co
hlavní, soudržnost kolektivu," konstatovala.
K úspěšným akcím patří tradiční hasičský bál a dětský karneval, jsou spolupořadateli
Pohádkového lesa pro děti a těmi, kteří zajišťují občerstvení pro hojně navštěvované pálení
čarodějnic. „Naše bramboráky, uzené a grilované kýty a klobásy mizí přímo raketově, od hasičů
zkrátka chutná," upřesnil zástupce starosty Bohuslav Drapák.
Velkým přáním a snahou je obnovit činnost mladých hasičů. Práce s mládeží tady vždycky měla
tradici, velkých úspěchů mladí
hasiči dosáhli v době, kdy byla
vedoucí Jana Lhotáková. Podle
slov starosty sboru Jana Šourka
to bude sice s ohledem na absenci
vhodných vedoucích oříšek, ale u
rovenských hasičů to bude
kolektivní snaha.
„Nikdy jsem se za dobu své
dvacetileté práce starosty nesetkal
s tím, že byste něco nedokázali.
Věřím, že už na jaře tady bude
oddíl mládeže," dodal čestný
starosta
OSH
v
Semilech
Miloslav Miksánek.
V roce 2016 celkem 116 členů, z toho 48 mužů, 54 žen a 14 dětí. Výbor sboru pracoval ve stejném
složení jako v předchozím roce.
Zasahovali při výjezdech v šesti případech.
Pokračovali v tradičních akcích, které přispěly ke kulturnímu životu v Rovensku pod
Troskami. V letošním roce byli hasiči nuceni vyřešit dlouhotrvající problém s malým zájmem o
účast v tradičně pořádaných soutěžích Memoriál bratra Jaroslava Groha a v Poháru města Rovenska
pod Troskami. Výbor sboru rozhodl, upustit od pořádání těchto akcí a nahradit je Dětským dnem
zaměřeným na hasičskou tématiku. Byl uspořádán 11. června spolupráci s Libereckým krajem.
V roce 2017 jsme SDH účastnil Okrskové soutěže SDH Ktová, kde se ženy umístily na 1 místě v
kategorii požární sport. Na závěr soutěže hasiči ze Ktové připravili zajímavou disciplínu pro
jednotlivce. Zde ženy z Rovenska obsadily první tři místa, celkově si soutěžící z Rovenska pod
Troskami odvezli čtyři poháry.
Výjezdová jednotka byla povolána k deseti zásahům, z nichž tři byly vyhodnoceny jako
planý poplach.
24. června byl uspořádán Dětský den s hasičskou tématikou. Byla zde také předvedena
ukázka vyprošťování osob z osobního automobilu. Největší atrakcí byla výroba pěny, ve které se
děti vyřádily. Bohužel se zatím nepodařilo získat nové vedoucí mládeže, aby mohla být obnovena
práce s mládeží.
17. listopadu bylo SDH na rovenském náměstí slavnostně předáno nové auto Ford Transit
pro přepravu osob.
Jako každý rok byl uspořádán hasičský ples s následným dětským karnevalem, pálení
čarodějnic, členové sboru pomáhali na Pohádkovém lese a čistili plovárnu. Prováděly se rovněž
proplachy kanálů pro MěÚ Rovenska pod Troskami a doplňovala voda do Katovy tůně.
Ke konci listopadu byl na slavnostním zasedání Výkonného výboru OSH a dlouholetých
členů hasičů Čestným uznáním SH ČMS vyznamenán bratr Jan Šourek st.
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Výbor SDH pracoval ve stejném složení jako v předchozím roce, avšak v září ukončil svoji
činnost starosta sboru Jan Šourek st. (na vlastní žádost) a na jeho místo byl zvolen Bohuslav
Drapák.
V roce 2019 měl náš sbor 93 členů.
V tomto roce se sbor neúčastnil okrskové soutěže, kterou pořádalo SDH Hnanice.
Nepodařilo se sestavit soutěžní družstva, členové pouze vypomohli v úloze rozhodčích. Rovněž se
nepodařilo zajistit práci s mládež a získat nové vedoucí.
8. a 9. února byl pořádán hasičský ples s následným dětským karnevalem, který měl u
nejmladší generace velký úspěch. Hasiči pomohli opět s dalšími rovenskými akcemi.
Nezanedbatelná účast členů je každoročně na Pohádkovém lese a to nejen v roli účinkujících, ale
také při výpomoci s přípravou. K této příležitosti jezdí parní vlak, kterému zajišťuje SDH Rovensko

dodávku vody. 1. června se sbor zapojil do velké akce Antimony, kterou pořádal Městský úřad s
Obcí legionářskou. Někteří členů sboru byli zapojeni do historické ukázky posledních dní 2.
světové války v květnu 1945 a osvobození města Rovensko pod Troskami.
Hasiči zasahovali u třinácti událostí, z toho sedmkrát při odstraňování spadlého stromu.
Rok 2020 byl poznamenán nemocí Covid 19 a s ní spojenými omezeními veřejného života. Sbor
stihl uspořádat hasičský ples a dětský karneval, pálení čarodějnic však již ne. Vatra byla zapálena až
v červnu. Akci navštívilo mnoho Rovenských přespolních, vydařila se, přispěla k tomu také nabídka
občerstvení, zejména již vyhlášených bramboráčků.
Úspěšně probíhal nábor mladých hasičů, neboť SDH velmi usiloval o znovuobnovení
dětského družstva, k čemuž přispěl fakt, že se sboru konečně podařilo zajistit vedoucí. Přestože
počet zájemců nebyl malý, do plánů zasáhla epidemie a dosud se nepodařilo činnost nejmladších
hasičů úspěšně obnovit.
V roce 2020 byl starostou hasičského sboru zvolen Vojtěch Dlouhý, náměstky starosty
Bohuslav Drapák a Ing. Zdeněk Borovička, velitelem Jindřich Slavík a zástupcem velitele Jan
Šourek.
V tomto roce zemřel dlouholetý bývalý starosta sboru Jan Šourek st.
SDH absolvoval 19 výjezdů.
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SDH Roztoky u Jilemnice
2006
Činnost jsme zahájili 14.1. hasičským plesem. Další akcí byla 4.2. Valná hromada a o Velikonocích
jsme se sešli na velikonoční zábavě. Potom jsme se začali připravovat na soutěže. Mladí hasiči
začali soutěžit 15.5. v Čisté a pak 20.5.na PLAMENU a dorost 27.5. v Jilemnici.
Na okrskové soutěži v Kruhu nás reprezentovali 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Členové
družstva historické techniky na jaře provedli údržbu a tlakové zkoušky parní stříkačky z r. 1907 a
během roku s ní vyjeli celkem 7 x na předvádění při oslavách ve Studenci; Nedaříži; Úbislavicích;
Horní Branné; Bohdašíně v Orlických Horách; Františkově a na tradiční Krakonošově Tržnici. Také
byli v Polsku v Krzywini. Na podzim jsme se vypravili na tajný výlet do Náchoda na Dobrošov.
Rok ukončili mladí hasiči na Silvestrovském běhu v Poniklé a dospělí hasiči na silvestrovské
zábavě v sokolovně.
2007
Rok netradičně zahájila zásahová jednotka 19.1.výjezdem k havárii nákladního vozidla—
převrácený vlek poryvem větru--KIRIL. 20.ledna
byl hasičský ples a 3.února valná hromada. A 3.
dubna jsme uspořádali velikonoční zábavu. 25.5.
se mladí hasiči zúčastnili na jarním kole hry
PLAMEN. 25-27.5 jsme vyrazili do Svojanova.
Tam u příležitosti 130. výročí založení sboru se
pokusili vytvořit rekord v dálkové dopravě vody
za pomocí parních stříkaček. S pomocí 6. strojů
tlačili vodu z řeky až nahoru na hrad na vrchol
věže. Povedlo se nám to!. 2.6 jme jeli do
Hrdoňovic, kde slavili 120. a 14.-16.6. jsme byli
v Litoměřicích na Litoměřických hasičských
slavnostech.
16.6.
byla také okrsková soutěž, na kterou
jsme vyslali 2 družstva mužů a 2 družstvo žen. 6.
7. jsme prováděli ukázku parní stříkačky na
oslavě v Čisté. Ve dnech 13. - 14.7. jsme se
zapojili do tradiční Krakonošovy tržnice
předváděním parničky a občerstvením. 2. září
jsme v rámci oslav 135. výročí založení sboru a
100 let páry uspořádali netradiční soutěž za
pomoci historické hasičské techniky. 9.9 jsme
jeli s párou do Přibyslavi na PYROCAR a týden
na to do Prahy-Bubenče na akci Parou proti ohni.
2008
19.1
hasičský ples 2.2. valná hromada a pak 23.3. jsme uspořádali velikonoční zábavu. Mladí
hasiči jeli 11.5. na Podkrkonošský pohár do Nedaříže a 17. 5. na PLAMEN. 6.6. jsme jeli k požáru
skládky odpadu do Košťálova plnili jsme cisterny. 31.5. jsme byli s párou na oslavách v Bělé a 14.6.
v Semilech na 135. výročí sboru spojeném s dálkovou dopravou vody. 6.7. jsme s párou jeli do
Polska - Karpače a pak 15.-18.8. do Krzywině na Mezinárodní zawody sikawek konnych. V září
jsme byli s párou na oslavách ve Svijanech a Sklenařicích. 10. října jsme měli posvícení a rok jsme
zakončili 25.10. na soutěži parních stříkaček v Ekotechnickém muzeu v Praze – Bubenči.
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2009
Rok jsme tradičně zahájili 17.1. hasičským bálem a 31.1. byla valná hromada, potom jsme 12.4.
uspořádali velikonoční a 2.5. pouťovou zábavu. 4. 4. jsme zahájili stavební úpravy v hasičárně –
vyhloubení podlahy v garážovém stání pro cisternu. V květnu odpracovali členové mnoho hodin na
opravě KAROSY, která nám byla
přidělena aby byla spolehlivá a
akceschopná. Mladí hasiči absolvovali
16.5 pohár v Nedaříži a 30. PLAMEN v
Poniklé. 13.6 se 2 družstva mužů a 2
družstva žen zúčastnila okrskové
soutěže. 20.6. jsme jeli s párou na
oslavy 120. výročí a 4.7. do Běstovic u
Chocně, kde také slavili 120 let. Doma
na akci Hurá prázdniny byla
předvedena opravená KAROSA. V
srpnu jsme byli v Ekotechnickém
muzeu v Praze – Bubenči na soutěži
„parou proti ohni“ a 29.8. v Hradci
Králové na Mezinárodním Nábřeží paromilů. V říjnu proběhl šrot, PLAMEN a posvícení.
2010
15.1. byl hasičský ples a 29.1.valná hromada, na které proběhla volba výboru. Jarda Grosman byl
znova zvolen starostou. Uspořádali jsme
velikonoční a pouťovou zábavu. Mladí hasiči
zahájili soutěže 1.5. na poháru v Čisté, 15. 5. na
poháru v Nedaříži a 22.5. PLAMEN tamtéž. 8.5.
jsme se podíleli se dvěma stroji na pokusu o
vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě
vody v okrese Žďár nad Sázavou Nové Dvory –
Devět skal – z nejnižšího místa do nejvyššího místa
okresu. POVEDLO SE !!! Hodnota rekordu 63,8
km a převýšení 800 m. Končil na vrcholu Devíti
Skal a s párou jsme byli jako poslední stroj. 31.7.
jsme pak jeli na oslavy na Benecko, 5.8.do
Františkova, 13.-16. 8. do Polska a 28.8. do Hradce Králové na Nábřeží paromilů. 8.-10.8 bylo
družstvo čtyřech lidí na likvidaci následků povodně na Frýdlantsku. Rok jsme zakončili 11.12.
návštěvou valné hromady v Klatovech.
2011
Jako každý rok jsme zahájili 15.1.hasičským bálem a pak pokračovali 29. valnou hromadou. Potom
byla 24.4. velikonoční a 2.5. pouťová
zábava, která proběhla po taktovkou
mladých. 2.4 začala rekonstrukce sociálek
v hasičárně a byla dokončena v červenci.
Mládež zahájila sezonu 21.5 PLAMEN
žáci a 22.5 dorost. Dospělí soutěžili 21.6
na okrsku a pak 20.8 na nočním útoku v
Nedaříži. 25.června jsme měli brigádu na
dřevo pro páru. S parní stříkačkou jsme
byli na Krakonošově tržnici a potom jsme
12. - 14.8. navštívili Polsko—Czichowo,
27.8.Hradec Králové –Nábřeží paromilů a
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26.9 Ekotechnické muzeum Praha - Bubeneč na soutěži parních stříkaček. V říjnu 15. bylo
posvícení a mladí hasiči jeli na branný závod PLAMEN.
2012
Zahájili jsme Hasičským bálem 14.1.a po něm proběhla 28.1. Valná hromada v duchu 140. výročí
založení našeho sboru. 13.3. měla naše výjezdová jednotka výjezd společně s HZS Jilemnice.
8.4.byla velikonoční zábava. V květnu jeli mladí hasiči na PLAMEN. Okrsková soutěž se
uskutečnila 16.7., v Nedaříži a za náš sbor cvičili 3 družstva mužů a 1 družstvo žen.
Byli jsme také 13. srpna na Noční soutěži v Nedaříži. S parní stříkačkou jsme poprvé vyjeli 6.
června na oslavy do Svojku 23.června do Bukoviny na Sraz rodáků a potom jsme ji předváděli na
Krakonošově tržnici po oba dny. 25. 8. jsme jeli do Hradce Králové na Nábřeží paromilů, kde se
scházíme se svými kamarády.
V sobotu 15. září proběhly oslavy 140. výročí
založení našeho sboru v rámci, kterých jsme
uspořádali 1. republikový sraz parních
stříkaček, při kterém proběhla soutěž parních a
ručních stříkaček. Parní se roztápěly na čas a
pak měly společně s ručními: stříkání kdo dál,
plnění sudu a stříkání na přesnost. Přijelo 8
parních stříkaček a dost sborů z širokého okolí.
Přijeli i naši kamarádi z Polska – Krziwině.
Kdo neměl ruční stříkačku tomu jsme zapůjčili
naši. Po vyhlášení výsledků jsme pak vše
společně oslavili. V říjnu jsme absolvovali ještě
Tajný výlet, sběr železného šrotu a posvícenskou zábavu. Rok zakončili mladí hasiči na
silvestrovském běhu v Poniklé.
2013
V lednu jsme uspořádali hasičský bál a 2.2. Valnou hromadu. Výjezdová jednotka byla v únoru
přivolána k požáru rodinného domu ve Studenci. 9.6. proběhla okrsková soutěž v Levínské Olešnici
3 družstva mužů 1 družstvo žen. Ale 2 družstva
mužů byla odvolána na povodeň do Kruhu.
Zásahová jednotka byla 9. - 12.6. 4 x nasazena
na likvidaci následků povodně. Družstvo
historické techniky vzorně pečovalo o parní
stříkačku a tu pak předvádělo na oslavách v
Bělé, Kruhu, na Litoměřických slavnostech v
Litoměřicích, Krakonošově Tržnici, na II. srazu
parních stříkaček v Semilech a na setkání se
svými kamarády v Polsku.
Mládež se poctivě připravovala na soutěže, ale
pro nepřízeň počasí se konal akorát PLAMEN.
Výjezdová jednotka byla v červnu u požáru ve
školce a potom tam pro ně jednotka připravila akci. Při ní děti seznámili s dýchacími přístroji a
ochrannými obleky, aby si děti neměly dojem, že hasiči jsou „ufouni“ a nebáli se jich. S párou jsme
ještě byli v Hradci Králové na Nábřeží paromilů a potom v Jilemnici. Během roku jsme uspořádali
ještě tři zábavy a z výtěžku jsme dali 1000 Kč na Dětský karneval, 1000 KČ na Hurá prázdniny a
zakoupili jsme výčepní zařízení Kobra. Pro mladé hasiče jsme koupili tři vzduchovky.
2014
Sezónu jsme zahájili 17.1. hasičským plesem a 31. 1. se konala Valná hromada. 19. dubna jsme
sázeli stromky v obecním lese a den poté se konala velikonoční zábava. S párou jsme poprvé
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v tomto roce vyjeli 17. 5. a to na oslavu výročí 150 let založení sboru v Hostinném. Druhý den 18.5.
se jelo do Semil, kde se konala propagační jízda u příležitosti 150. výročí založení prvního českého
hasičského sboru ve Velvarech.
Při této příležitosti jsme obdrželi Čestnou
stuhu k praporu. 25. 5. jsme jeli na oslavy do
Velvar. V červnu se konalo 7. - 8. Setkání
dobrovolných hasičů v Litoměřicích a 14. –
15. června se konal u příležitosti 140. výročí
založení
sboru
v Klatovech
III.
Celorepublikový sraz parních stříkaček. 12. –
13. 7. byla Krakonošova tržnice. 15. – 17. 8.
jsme navštívili Polsko – Soplicovo a 30. 8. se
konalo v Hradci Králové Nábřeží paromilů. 6.
9. jsme se účastnili oslav 115. výročí
hasičského sboru Mostek. Rozloučili jsme se
s bratrem Josefem Šírem, který zemřel ve věku 89 let a členem sboru byl 67 let.
2015
Rok jsme zahájili hasičským plesem, kde nás poctili návštěvou
kamarádi z Klatov. Pak následovala na konci ledna Valná hromada.
Během jara probíhala oprava parního stroje u stříkačky. V Hradci
Králové bylo provedeno vyrovnání a přebroušení klik a bratr Jón
z Martinic vyrobil nová bronzová ložiska. Plánuje se oprava kotle a
kol historické stříkačky. Mladí hasiči nás reprezentovali dne 30. 5.
na Plamenu a potom došlo k výměně vedoucích. Zdeněk Horák st.
předal otěže svému synovi Zdeňku Horákovi ml. S parní stříkačkou
jsme poprvé vyjeli až 27. 6. na výročí do Horní Kalné. 4. 7. se jelo
do Františkova, 18. 7. do Jablonce nad Jizerou, 12. 9. do Nové
Paky, 19. 9. do Prahy-Letňan a 9. října do Rudníku – Arnultovic.
Během roku se dokončila stavba kůlny. Výjezdová jednotka měla
celkem 1 taktické cvičení, 1 technický zásah a 5 výjezdů
k požárům.
2016
16. ledna se konal hasičský ples a 30. 1. byla Valná hromada. Dále se konala velikonoční zábava.
Do okrskové soutěže jsme připravili 2 družstva mužů a družstvo žen. Ve stejném složení soutěžili
na nočním útoku v Nedaříži. Do celostátní hry Plamen jsme se zapojili se 3 družstvy mladých
hasičů, které soutěžili také v pohárových a jiných soutěžích. Za odměnu se pro ně připravil letní
tábor na Bradě. Během roku jsme navštěvovali okolní sbory při jejich výročích. S parní stříkačkou
jsme vyjeli 18. 6. do Obecnice v okrese Příbram. 2. 7. jsme byli v Horní Branné a 9. – 10. 7. jsme
předváděli
parní
stříkačku
na
Krakonošově tržnici. 16. 7. jsme
navštívili III. sraz parních stříkaček
v Opočně. 12. – 15. 8. se jelo do Polska
na XIII. EUROPEJSKIE i XIV.
KRAJOWE ZAWODY SIKAWEK
KONNYCH ŠMIGIEL 2016. 27. 8 se
konalo XIV. Mezinárodní Nábřeží
paromilů v Hradci Králové. 10. 9. jsme
navštívili SDH Pecka a 24. 9. SDH
Víchová nad Jizerou. Poslední akcí
tohoto roku byla posvícenská zábava.
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2017
V letošním roce jsme uspořádali ples, valnou hromadu a dvě zábavy – velikonoční a posvícenskou.
V květnu 20. jsme zorganizovali okrskovou
soutěž spojenou s oslavami 145. výročí
založení našeho sboru. Akce se přes velkou
nepřízeň počasí celkem vydařila a byla
zakončena společnou zábavou. V rámci oslav
jsme udělali výstavku dokumentů a fotografií
z historie našeho sboru. Tuto prezentaci nám
připravil „nehasič“ udělal pan Leoš Zikeš, za
což mu patří veliké poděkování. Do okrskové

soutěže jsme postavili 3 družstva mužů a družstvo
žen. Do Hry Plamen se vyslaly dvě družstva mladých
hasičů a družstvo dorostu. 3. 6. jsme s párou vyjeli
do Svojanova na 5. sraz parních stříkaček. 10. 6.
jsme navštívili Litoměřice a 15. 6. jsme navštívili
Žďár. Dne 12. 7. jsme vyjeli za svými kamarády do
Polska – GLUCHOVA. Na konci srpna se opět
konalo Nábřeží paromilů v Hradci Králové. V říjnu proběhl tajný výlet a sběr železného šrotu.
K 31. prosinci měl náš sbor celkem 175 členů z toho 63 žen a 112 mužů, 32 členů je do 18 let.
Nejstarší člen byl bratr Horáček Jiří 89 let a délka členství 71 let. Nejmladším členům je 6 let.
2018
Uspořádali jsme hasičský ples, valnou hromadu a další zábavy. Do okrskové soutěže jsme postavili
2 družstva mužů a družstvo žen. Do celostátní hry Plamen jsme poslali 2 družstva mladých hasičů a
družstvo dorostu. Mládež na jaře absolvovala 6 pohárových soutěží a okresní kolo Plamenu.
Přihlásili jsme se na Hasičskou fontánu v Praze, která se konala u příležitosti 100 let od vzniku
Československa, ale bohužel pro velký zájem jsme se nedostali do užšího výběru. S párou bylo
celkem 11 výjezdů mimo obec, začalo se 12. 5. a skončili 15. 9. Navštívili jsme Stráž pod Ralskem,
Rumburk, Parní Olympii Brno, Chotusice u Čáslavi, Křičeň u Lázní Bohdaneč, Božanov u
Broumova, Hradec Králové Nábřeží paromilů, Retroměstečko Pardubice, Vrchlabí – Harta a Polsko
Krzywiň a Czichovo. Na podzim nás mladí hasiči reprezentovali na 2 pohárových soutěžích a na
branném závodě hry Plamen. Naposledy jsme vyprovodili bratra Jiřího Horáčka, kterému bylo 90
let a u sboru byl 71,5 roků. Pamětní medaili ke 100. výročí založení České republiky, jež mu byla
udělena, byla předána In memoriam jeho příbuzným.
2019
Rok jsme zahájili plesem a po něm následovala valná hromada. Soutěžní sezónu zahájili mladí i
dospělí hasiči řádnou přípravou na soutěže. Mládež začala 1. 5. pohárem v Čisté a 30. 5.
pokračovali na Plamenu. 18. 5. se konala okrsková soutěž pro dospělé. 14. 6. jsme jeli na sraz
parních stříkaček do Otrokovic – Kvítkovic. Týden poté jsme navštívili sousední Martinice.13. –
14. 7. se na Krakonošově tržnici uspořádala ukázka parničky v chodu. 16. – 18. srpna se jelo do
Polska na XVI. EUROPEJSKIE i XVII. KRAJOWE ZAWODY SIKAWEK KONNYCH
KRZYWIN. Byli tam také Maďaři, Slováci, Němci a z Čech náš sbor, SDH Klatovy a SDH Žďár
nad Sázavou. Vařili jsme tradiční krkonošské kyselo (houby, vejce a smažená cibulka). Na konci
srpna se jelo do Hradce Králové na Nábřeží paromilů a za 14 dní do Pardubic na Retroměstečko.
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Na ukončení roku se mladí hasiči zúčastnili Silvestrovského běhu v Poniklé. Jelo jich 12 a 4 se
umístili na bedně vítězů.
2020
Rok jsme opět zahájili plesem a valnou hromadou. Na ní jsme zvolili výbor a Jaroslav Grosman
obhájil post starosty sboru. Přihlásili jsme se do Litoměřic, ale z důvodů proticovidových opatření
(Covid_19) se vše rušilo. V červenci se nám podařilo uspořádat Zatoulanou pouť, kvůli které jsme
se rozhodli zakoupit houpačky. Měli jsme zapůjčený kolotoč a skákací hrad a svépomocí jsme
postavili střelnici. Tato akce měla u dětí a jejich rodičů veliký úspěch a proto jsme se rozhodli ji
pořádat i v dalších letech. Večer proběhlo sousedské posezení s hudbou.
V září se mladí hasiči a dospělí zúčastnili pohárové soutěže Víchovský šplouch. V říjnu jsme sbírali
šrot a mládež se účastnila hry Plamen. Poté se opět utáhly „covidové šrouby“ a nemohlo se zhola
nic.
28.10. došlo v obci k požáru průmyslové budovy Hilding Anders – Tropico. V 17 hodin byl
vyhlášen poplach, ve 20hodin se podařilo oheň lokalizovat a ve 23 hodin téměř uhasit. Naše
jednotka byla u ohně jako první, poté dorazil HZS LK Jilemnice, HZS LK Semily, HZS LK
Jablonec nad Nisou, HZS HK Vrchlabí, HZS HK Nová Paka, HZS HK Jičín a dále také JSDH
Studenec, Jilemnice, Lomnice, Košťálov, Nová Ves, Libštát, Poniklá, Stará i Nová Paka a Vrchlabí
3 – Podhůří. Pro vodu se muselo jezdit do Kruhu na koupaliště, jelikož došlo k havárii vodovodního
řadu v důsledku požáru.

Družstva mladých hasičů

Horní Štěpanice 2010

Studenec 2016
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Bukovina u Čisté 2013

SDH Rváčov
SDH Rváčov dlouhodobě spolupracuje se sbory z Košova a Holenic. Každoročně je pořádáno
společné námětové cvičení. Od roku 2016 jsou do těchto cvičení také zapojena družstva dětí, které
zde využijí své znalosti ze soutěží „O dráčka Soptíka“ a hry Plamen.
Od roku 2011 pořádá sbor tradiční letní venkovní taneční zábavu v areálu u hasičské zbrojnice. Po
42 letech v roce 2017 byl z tohoto prostoru odstraněn sušák hadic.
Za přispění MěÚ Lomnice nad Popelkou byl v roce 2019 vybudován nový taneční parket a
následující rok proběhly další úpravy na vybavení areálu.
Místní zvonice nebyla využívána z důvodu špatného technického stavu. Díky finanční podpoře
Města Lomnice nad Popelkou se v roce 2011 začalo s její opravou. Téhož roku na Svatého Václava
jsme uspořádali setkání se sousedy.
Po dlouhých letech znovu slavnostně
zazvonil zvon „Václav“. Pravidelně
ohlašuje sváteční a nedělní poledne.
Každoročně v podvečer Štědrého dne
se zde setkáváme s přáteli
k slavnostnímu vánočnímu zvonění.
V roce 2013 SDH k výročí 110. let
založení
sboru uspořádal soutěž
v požárním útoku, které se účastnilo
osm družstev mužů, tři družstva žen a
dvě družstva dětí.
Po slabších letech soutěžení se mezi
lety 2009 až 2013 ustálilo družstvo
mladých hasičů. Pravidelně se účastní soutěží Poháru OSH a dalších v okolí. V Poháru OSH se
v roce 2017 umístili na 1. místě a následující rok 2018 obsadili 2. místo.
Společně s SDH Košov trénuje SDH Rváčov od roku 2013 dětské družstvo, které se zúčastňuje
soutěží „O dráčka Soptíka“ a hry Plamen.
Město Lomnice nad Popelkou udělilo v roce 2018 Sboru dobrovolných hasičů Rváčov „Pamětní
list“ za dlouhodobý přínos lomnickému hasičskému sportu a za propagaci města u příležitosti 100.
výročí vzniku Československé
republiky.
V roce 2020 uspořádal sbor na
místním volejbalovém hřišti
soutěž
v požárním
útoku
„Rváčovský pohár“. Soutěže,
která byla zařazena do Poháru
OSH Semily se zúčastnilo 17
družstev mužů, 10 družstev žen a
1 družstvo dětí.
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SDH Rybnice
Kulturní a společenské akce konané SDH Rybnice
Každoroční hasičský ples a dětský karneval, pálení čarodějnic, hasičský výlet, od roku 2012
pořádání letní zábavy u Václava na
Rybnicích, v září pořádání Václavské
pouti a v říjnu Posvícenské vepřové
hody. Od roku 2012 rozsvěcení
vánočního stromku o první adventní
neděli.
SDH Rybnice provozuje hasičský klub,
kde je otevřeno každý víkend pro
veřejnost.
Účast na soutěžích Okresního poháru,
okrskových soutěžích a soutěžích
v okolních sborech.
V roce 2006 mužské družstvo SDH
Rybnice celkově zvítězilo v prvním
ročníku Podkozákovské ligy.
V roce 2008 proběhla přednáška
v hasičské klubovně s Josefem Maršálem z České televize.
V roce 2009 proběhla přednáška s hasičským vyšetřovatelem podplukovníkem Radkem
Kislingerem.
V roce 2014 proběhl první maškarní Josefovský bál.
Veřejné prospěšné práce
Každoroční sběr železného šrotu v měsíci dubnu. Jarní a podzimní zajištění dřeva do hasičské
klubovny na provoz v zimních měsících.
V roce 2007 byl opraven
lyžařský vlek, který je
využíván
v zimních
měsících pro děti a
pořádání
lyžařských
závodů, pokud sněhové
podmínky dovolí.
V roce 2016 byla vyčištěná
vodní nádrž pod panem
Drasnarem o objemu cca 10
m3.
Od roku 2005 je 5 členů
SDH Rybnice členy JSDH
Háje nad Jizerou (Velitel
družstva Pikora Radek,
strojník
Pikora
Radek
mladší, řidič Maleček Václav a Krejčí Milan, člen Tulach Filip).
Pro tuto jednotku bylo v roce 2016 zakoupeno výjezdové vozidlo Ford transit 4x4.
Každoroční účast na námětovém cvičení v okrsku.
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Členové jednotky JSDH Háje nad Jizerou se 2x účastnili třídenního cvičení Integrovaného
záchranného systému v Ralsku a jednou jednodenní cvičení s protichemickou jednotkou
Libereckého kraje také v Ralsku.
Výstavba, rekonstrukce hasičské zbrojnice, hasičského areálu
V roce 2005 byla Radkem Pikorou, Romanem Pikorou a Milanem Krejčím zhotovena betonová
základna v Loukově na hřišti pro pořádání hasičských soutěží v okresním poháru a okrskových
soutěží.
V roce 2006 rozšíření prostoru hasičské klubovny.
V roce 2010 proběhla instalace ústředního
topení v hasičské klubovně.
V roce 2012 proběhla rekonstrukce areálu
u Václava na Rybnicích.
V roce 2013 proběhla rekonstrukce
kuchyně a výměna oken v hasičské
klubovně.
V roce 2015 proběhla rekonstrukce stropní
konstrukce a podlahy v hasičské klubovně.
V roce 2017 zhotovení nových schodů
k lepšímu přístupu ke sklepu pod
hasičskou klubovnou.
V roce 2019 proběhla rekonstrukce garáže SDH Rybnice.
Obměna požární techniky
V roce 2006 byla prodaná ruční koňská stříkačka z roku 1918 do Dašic, dále byl prodán vůz GAZ
69, který sloužil sboru SDH Rybnice 35 let. Následně bylo zakoupeno starší vozidlo Renault
master, které sbor využívá dodnes.
V roce 2010 byly nakoupeny nové uniformy.
Dle potřeby se dokupují hadice B, C a jiné prostředky.
Oslavy a výročí
V roce 2004 navázání spolupráce s SDH Rybnice Plzeň sever a účast na jejich 100. výročí založení
sboru.
V roce 2012 náš sbor oslavil 120 výročí založení sboru (1892-2012).
V roce 2014 návštěva SDH Rybnice Plzeň sever u příležitosti 110 výročí založení sboru.
V roce 2019 návštěva SDH Rybnice Plzeň sever u příležitosti 115 let založení sboru.
SDH Rybnice se účastnily dalších výročí založení sborů v okolních vesnicích. Členové SDH
Rybnice navštěvují rovněž své starší bratry
a sestry hasiče, kteří oslavují své životní
jubilea.
Účastní se výročních valných hromad
okrsku a okolních sborů.
28. 10. 2018 byla u příležitosti 100 výročí
založení Československého státu vysazena
lípa a odhalena pamětní deska na
Rybnických vršcích.
Každoročně se hasiči účastní 8. 5. uctění
památky u pomníku padlých v Loukově.
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V roce 2020 byla kvůli SARS Cov 2 aktivita sboru vládními nařízeními částečně omezena a některé
akce musely být zrušeny.

První a druhé místo soutěž při 115 letech SDH Rybnice
(Plzeň – sever)
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Dětský karneval

SDH Semily
SDH Semily I měl k 1. 1. 2021 110 členů. Velkou část z tohoto počtu tvoří děti a mládež do18 – ti
let. Starostou sboru je již několik období (od roku 2005) Marek Vrtilka. Funkci zástupce starosty
vykonává Ladislav Bruckner. K ruce jim je 7 členný výbor.
Sbor je držitelem „Ceny města Semily“ za rok 2008, „Výroční ceny ČT
a NROS“ za rok 2009 - sbírka „Pomozte dětem“ a držitel 3 světových
rekordů zapsaných v Knize rekordů s parní čtyřkolovou stříkačkou.
Mezi priority sboru patří soustavná dlouhodobá činnost s dětmi a
mládeží, jejich vedení k požárnímu sportu, dalším hasičským činnostem
a tradicím.
Novodobá historie hasičského sportu při SDH Semily I se začala psát
v roce 2009. V tomto roce starosta sboru obnovil činnost kroužku
mladých hasičů založením družstva mladších. Následující rok sbor
uspořádal první prázdninový tábor zaměřený na požární sport. Tradice
letního tábora trvá dodnes. Nejprve mladí hasiči jezdili do Podkrkonoší
(Sv. Kateřina u Hostinného), v současné době se tábor koná v Českém
ráji (Nebákov). Na táboře se zdokonalují hlavně jednotlivé disciplíny
hasičského sportu, které se následně plní na soutěžích Soptík, Plamen a soutěžích dorostu.
V současné době čítá členská dětská základna 52 dětí všech věkových kategorií. Za největší
úspěchy může SDH považovat pravidelné
postupy družstev dorostenců a dorostenek do
krajského kola v požárním sportu a postup
starších dětí do krajského kola v celonárodní hře
PLAMEN.
Dalším okruhem činnosti sboru je pomoc při
živelných katastrofách. Velmi aktivně sbor
pomáhal zejména při povodních v roce 2002 a i
při odstraňování následků dalších přírodních
pohrom, jako sucho, silný vítr , polomy apod.
V roce 2020 sbor navázal na tradici pořádání
Hasičských plesů. Tyto se konaly od roku 2003
do roku 2013.Na plesy byli zváni přední umělci
naší kulturní sféry, například Václav Vydra, Věra
Špinarová, Dušan Kožíšek, Jan Onder ad.
K dalším akcím pořádaných pro veřejnost patří
pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, oslava Dne
dětí na semilském Ostrově.
Velmi dobrá je oboustranná spolupráce s MěÚ
Semily a dalšími spolky a institucemi v Semilech.
SDH zajišťuje občerstvení na akcích, k těm
tradičním patří Masopust, Staročeská pouť, Dny
ZUŠ, Westernový den, rozsvěcení vánočního stromu.
Velkou akcí v této oblasti byla pomoc při pořádání
Semilského pecnu. Zde hasiči zajišťovali nejen
občerstvení, ale podíleli jsme se také na organizaci
programu.
V oblasti technické došlo k rekonstrukci zbrojnice,
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vybudování společenské místnosti, která slouží jako klubovna a místo pro konání tréninků dětí a
dorostu. Slouží také k pořádání schůzí a k oslavám kulatých výročí členů.
Došlo k obměně technického vybavení. Sbor nyní vlastní vůz Avia, cisternu a Ford Transit. Ten
slouží k dopravě dětí na závody a další akce sboru.
Velkou chloubou SDH Semily I je parnička. S tou se každoročně účastníme srazů parniček. Je i
velmi žádána jako ukázka staré techniky okolními SDH při jejich akcích či výročích.
Sbor pořádá pro své členy celou řadu akcí, které jsou odměnou za celoroční práci. Jsou to například
zájezdy do Prahy, spojené s návštěvou známých míst naší metropole a návštěvou divadelních
představení. Každoročně se jezdí na podzimní soustředění do Krkonoš na chatu podniku AXL
Semily. K zajímavým akcím patřily rovněž exkurze poznávání jižní Moravy.

V roce 2021 oslavil sbor 150 let svého trvání. K tomuto výročí byl vydán Almanach, proběhla
výstava v Semilském muzeu, oslavy vyvrcholily v srpnu celostátním setkáním parních stříkaček.
Výstava seznámila s vývojem hasičské techniky, do dnešních dnů provozuschopným skvostem je
parní stříkačka výrobce R. A. Smekal , která byla vyrobena v roce 1871 a kterou hasičský sbor
zakoupil v roce 1904. Je třícylindrová, čtyřkolová, zápřahová a dvouproudová s výkonem 700 –
1000l/min. Již v červnu 2008 uspořádal sbor
celorepublikový sraz za účasti 10 strojů. Nemalý prostor
na výstavě byl věnován mladým hasičům, součástí
prezentace byla řada pohárů, diplomů a výčet úspěchů.
K nejvýznamnějším patří druhé místo dorostenek na
krajské soutěži v roce 2018, několik prvenství seriálu O
pohár dráčka Soptíka, úspěšné starty ve hře Plamen.
Nebylo zapomenuto na hasičské tábory, které byly
obnoveny v roce 2009 a také na sbírkové konto
Pomáháme dětem, za tuto pomoc byl sbor v roce 2018
oceněn britským velvyslanectvím Výroční cenou.
Mezi zajímavosti patřily plakáty, které zvaly na oslavné
Masarykovy vatry, hasičský sraz 4.11. 1945 nebo oslavy
založení sboru, připomenuty byly velké požáry a ničivé
povodně v Semilech. K dalším zajímavostem se řadily
hasičské pozvánky na plesy, vstupenky, kroniky z doby
založení sboru, udělená vyznamenání, dobové a současné
fotografie, ukázky výstroje a výzbroje. Výstavu korunoval
unikátní hasičský prapor z roku 1871 a také prapor současný s nemalým počtem pamětních stuh.
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SDH Sklenařice
K aktivitám za posledních patnáct roků patřily tradičně a pravidelně se opakující akce. Byl to
např. Babí hop a dětský karneval, které probíhaly v březnu.
V červenci na sv. Annu probíhala pouťová odpoledne se stánky s občerstvením. Vždy byly pro děti
připraveny houpačky a kolotoč, střelnice s růžemi, které zhotovily členky SDH Sklenařice.
Tradičním je každoročně rozsvícení Vánočního stromu u hasičské zbrojnice.
V roce 2008 oslavil sbor 120 let založení sboru.
V roce 2018 oslavil sbor 130 let trvání, oslavy byly spojeny
s poutí.
V roce 2018 se konala hasičská soutěž ve Sklenařicích, soutěžní
družstvo
se
umístilo na 2.
místě.
V roce 2019
v červnu
se
soutěžní
družstvo sboru zúčastnilo
v požárním sportu v Turnově.

okresního

kola

V září téhož roku se konala okrsková soutěž
v požárním sportu, SDH Sklenařice slavilo
skvělý úspěch v podobě 1. místa.
V roce 2020 se bohužel nekonaly žádné akce pořádané sborem s ohledem na pandemii Covid – 19.
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SDH Smrčí u Semil
Od roku 1989 zažil sbor určitý úpadek. Počet akcí a aktivit členů se snížil, přestože sbor měl v té
době celkem 38 členů.
Do roku 2000 upadla činnost sboru téměř úplně, a také proto se mnozí členové odhlásili. Po roce
2000 došlo k pomalému oživení. Byl zvolen nový výbor, začalo se více scházet a v neposlední řadě
nastalo plánování více akcí. V té době měl sbor pouze PS-8 a PS-12 v přívěsu bez hasičského auta.
V nutném případě bylo domluveno půjčení obecní multikáry. Akce se většinou týkaly pomoci obce,
což například bylo čištění silnice a obecních studní, údržba hasičských nádrží a přes zimu i stříkání
ledu na místním kluzišti. Počet členů se snížil na 24. Na obci v té době došlo k výměně starosty.
Nová paní starostka Koucká Miroslava si uvědomila žalostný stav výzbroje a výstroje hasičského
sboru s nemožností rychlého a efektivního zásahu.
V roce 2005 proto došlo k pořízení starší cisternové automobilové stříkačky značky Karosa a
nákupu nového vybavení, zejména nových hadic, pracovních a zásahových obleků, přileb a dalšího
materiálu.
Roku 2009 byl pořízen další dopravní automobil Dacia. Do vybavení hasičského sboru přibyla
také elektrocentrála, menší čerpadlo Honda, kalové čerpadlo, osvětlovací technika aj. Vše našlo
využití během posledních let při různých nepředvídatelných událostech, jako byly lokální záplavy
vichřice, požáry aj. Ukázalo se, že investice do tohoto druhu vybavení není nikdy marná a na obci
dokáže pomoci všem.
K soutěžní činnosti jsme se bohužel nedokázali vrátit, přestože několik dětí z naší obce docházelo
na soutěže do SDH Chuchelna, které jsou v tomto ohledu lépe vybavení a mají více zkušeností.
Sbor se pravidelně zúčastňuje různých cvičení s HZS a s dalšími SDH na procvičení spolupráce.
Roku 2020 až 2021 během pandemie proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Týkalo se to
výměny oken a dveří, nových vjezdových vrat, zateplení, nové fasády a nové střešní krytiny. Na
této rekonstrukci se členové sboru též aktivně podíleli ať už při přípravných, tak při dokončovacích
pracích. Během posledních 15 až 20 let mnozí starší členové zemřeli, jiní se odhlásili. Na druhou
stranu se přihlásila řada nových a v současnosti má sbor 21 aktivních členů.
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SDH Smrčí u Turnova
Od vydání Hasičské kroniky uběhlo delší období, a mělo by se bilancovat, jaké pro hasiče to
období bylo. SDH Smrčí u Turnova patří k těm malým vesnickým sborům, které víc než s hašením
požárů, má co do činění s kulturně společenským děním vesnice. Je pravdou, že pokud to situace
dovoluje a pořádají se např. okrskové hasičské soutěže (pozn. dopsáno v období pandemie Covid
19), tak se místní sbor snaží těchto soutěží zúčastňovat. Ještě stále se dařilo obměňovat kádr
soutěžících v souvislosti se změnami a získáváním nových zájemců o hasičské dění z řad
přicházející nové generace. Výsledky sice nejsou tak zářivé, jako byly například v letech
předchozích, ale důležité je, aby práce ve sboru a zejména s mladými, pokračovala. Okrsek
Podkozákovsko tradičně nepatří k těm nejaktivnějším, s výjimkou několika málo sborů. Nedaří se
např. provádět okrskové soutěže „naplno“, tedy i s překážkovými běhy. To je docela chybějící
aktivita, stejně tak fakt, že ani vítězové soutěže okrsku, a možná právě proto se nechtějí a
nezúčastňují vyšších postupových soutěží.
Proto SDH Smrčí u Turnova v obci Mírová pod Kozákovem postupně zaostává za dalšími
aktivnějšími sbory v rámci okresu, kde se naopak daří náplň soutěží dodržovat. Jsou zde jisté obavy,
aby současný předigitalizovaný svět nepohltil zájmy občanů, zejména mládeže a aby hasičské
aktivitě v některých oblastech neodzvonilo. Věřme, že se nám po skončení covidového období
podaří znovu podchytit zájem o hasičskou činnost.
V období od vydání Hasičské kroniky kromě okrskové soutěže mužů, žen a dětí se činnost
soustředila do oblasti kulturně společenské. Jak bylo uvedeno v závěru článku v Kronice, hasiči ve
Smrčí si vybudovali finanční zásluhou
Obecního
úřadu
v Mírové
pod
Kozákovem velice pěkný stánek
v podobě hasičské zbrojnice. Ti současní
šedesátníci a sedmdesátníci, kteří v době
výstavby byli tzv. „v nejlepších letech“
se o to zasloužili mnoha hodinami
zdarma vykonané práce. Samozřejmě za
podpory těch ještě starších, kteří již dnes
zhlížejí na hasiče ve Smrčí z hasičského
nebe.
Vše je zdokumentováno např. na
videozáběrech z té doby, aby bylo
možné mladým ukázat, jaké úsilí muselo být vynaloženo pro vznik takto pěkné stavby. V garáži je
sice jen stříkačka PS12 a trocha náčiní, ale
zejména sál v prvním poschodí a dodatečně
vybudovaná krytá pergola patří k chloubě sboru.
Jsou zde pořádány akce pro dospělé a děti.
Nejedna svatba zde pořádala svoji svatební
hostinu, konalo se zde také mnoho zábav
s doprovodem živých kapel. Vzpomeňme např.
akce
pálení
čarodějnic,
letní
večírky
s grilováním pro hasiče, zabíjačky atd.
Významnou akcí jsou také výroční valné
hromady konané na sále, které se protáhnou do
časných ranních hodin následujícího dne.
Zkrátka ten sálek s pergolou zažil mnoho veselých a mnohdy nepopsatelných zážitků.

233

Z dalších kulturních akcí vzpomeňme například na zájezdy s dětmi do zoologických zahrad,
s dospělými do divadla v Mladé Boleslavi,
na divadelní přehlídky do Vysokého nad
Jizerou apod. Začátkem července se tradičně
pořádala cyklistická soutěž „Smrčská
šlapka“, a to už více jak patnáct let. Této
soutěže se vždy účastnilo až stovka zájemců.
Byly připraveny věcné ceny a bohaté
pohoštění na závěr celé akce. V dřívějších
letech hasiči ze Smrčí pořádali také hasičské
plesy a to v sokolovně ve Vesci. Vzhledem
k nezájmu širší veřejnosti však bylo od plesů
upuštěno.
Na těchto a dalších akcích mají v současné
době (zhruba posledních deset let) zásluhu
hasiči – členové výboru SDH: br. Oldřich
Vodháněl (starosta), ses. Mirka Kostříková (hospodářka) s manželem Mirkem, ses. Jana Salabová
(kulturní referent), br. Ing. Luděk Kunc (velitel), bři. Martin a Tomáš Vodhánělovi – starají se o
údržbu hasičské zbrojnice - zedníci. K největším tahounům patřil člen výboru br. František Vele,
který pokračoval v práci svého otce, zakladatele novodobé obnovené činnosti SDH. Ten však
koncem roku 2020 podlehl zhoubné nemoci a bude tak pro další rozvoj chybět nejvíce. Přípravy a
všech pořádaných akcí se účastní řada nejmenovaných bratří a sester, bez kterých si nelze představit
např. úklid před a po akci, přípravu jídel, obsluhu atd. Patří jim též velký dík.
Závěrem lze říci, že přestože Smrčí je malá vesnice, nemělo by se na činnost hasičů zapomínat,
naopak by se měla přimět k práci mladší generace. Jistý potenciál se nabízí v souvislosti
s výstavbou rodinných domků v posledních letech. Současné vedení bude totiž brzy potřebovat
svoje nástupce při další generační obměně.
(Sepsal: Milan Mlejnek, člen SDH Smrčí u Turnova, bývalý člen výboru SDH)
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SDH Stará Ves
Po roce 1999 kdy neočekávaně zemřel starosta Vlastimil Volmut se činnost SDH Stará Ves
zaměřila především na prevenci a pořádání
společenských akcí spojených s pomocí obci Stará
Ves v udržování pořádku, úklidu a udržování
hasičské nádrže. Novým starostou byl zvolen Karel
Kellner, který do té doby vykonával funkci
zapisovatele a jednatele sboru. V té době měl sbor
24 členů převážně však jen pasivních. Aktivních
bylo 11 členů podílejících se na účastích v
okrskových soutěžích s kterými sbor skončil v roce
2008 po odchodu všech mladých členů.
V období let 2007 až 2010 sbor zařídil po dohodě s městským úřadem Vysoké nad Jizerou
výstavbu nové hasičské zbrojnice, která je v majetku
města. V té době členové SDH Stará Ves provedli
asfaltování silnice od pomníku ke kontejneru – ruční
práce rozhrnování a pomocí válce upěchování.
1999 až 2021 každou neděli dopoledne dohled nad
odváděním komunálního odpadu ve Staré Vsi placené – odvod městu Vysoké n.Jiz.
Pořádáním jarních výletů po české republice sbor
SDH splnil udržování tradice společné zábavy spojené
s turistikou i pro přátele z obce a města Vysoké n. Jiz.
Postupně navštívili – Litoměřice, zámek Ploskovice, zámek Frýdlant, výšlap na Sněžku při východu
slunce, Hejnice, Liberec ZOO a bot.zahradu, zámek Náchod, Adršpach skály, Český ráj – hrad Kost
a Trosky, Hřensko – Pravčická brána, zámek Hrubá Skála, Drábské světničky, zámek Mnichovo
Hradiště, zámek Benešov n.Pl.,
Jablonné v Podještědí a zámek Lemberk.
Z kulturních akcí vzpomeneme na zájezd do divadla
ABC v Praze a to na představení Pan Kaplan má třídu
rád a Šakalí lěta.
Velkou akcí byly zahraniční zájezdy pořádané sborem
SDH StaráVes.
2001 – Pobytový zájezd k Jadranu – Poreč hotel
Delfín – Chorvacko
2003 – Pobytový zájezd k Jadranu – Orebič hotel
Komodor návštěva Dubrovníku
2006 – Poznávací zájezd – Norsko – Dánsko
2010 – Poznávací zájezd – Skotsko Velká Británie
2013 – Poznávací zájezd – Švýcarsko
Počet členů se za období 1999 až 2021 snížil na 7 a tak je dnes sbor SDH Stará Ves
již nečinný a funguje jen pro udržení.
Karel Kellner
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SDH Stružinec
Jak bylo uvedeno v kronice hasičů okresu Semily z roku 2005, náš SDH Stružinec byl založen v
roce 1884.
Od roku 2005 máme téměř stabilní základnu cca 65 členů. Nejvíce 70 členů nás bylo v
roce 2011.
V roce 2021 nás bylo 65 (všichni nad 26 let) z toho 44 mužů a 21 žen.
Výbor pracuje po celou dobu téměř ve stejném složení:
Starosta - Karel Hanuš
Jednatel - Miroslav Hásek
Velitel - Milan Dufek ml.
Pokladní - Květa Těhníková
Členové výboru - Jaroslav Švec, Miloslav Zelinka, Ladislav Bárta, Eva Hásková,
Miloslav Jór, Lenka Jórova
Od roku 2005 bylo realizováno mnoho akcí, jak v hasičské činnosti, tak v oblasti
prospěšných akcí pro obec a okolní firmy. Ve výčtu nemohou chybět kulturní akce, jako
jsou bály, drakiády, čertovské veselice, dětské karnevaly a zakončení prázdnin. Chodí se
gratulovat jubilantům, zúčastňujeme se svateb našich členů, ale také pohřbů.
Družstvo mužů se účastní okrskových soutěží, Okresního poháru a tzv. srandamačů a
nočních soutěží pořádaných sbory jak v Libereckém tak Královéhradeckém kraji. Od
roku 2016 soutěžilo občas naše družstvo jako smíšené muži a ženy a v roce 2018 bylo
obnoveno a nově založeno družstvo žen, které vyjíždí společně s muži. Již několik let je
naší poslední netradiční soutěží Úlibický koláč, pořádaný při tamním posvícení okolo
20. září. Jezdíme sem rádi, protože tato soutěž dokonale prověří všestrannost družstva.
Pro koš s košařem se jezdí přes rybník na pramici s lovením dřevěných ryb, materiál je
naskládán v přívěsném vozíku PPS a v trase útoku jsou další překážky. Pravidelně zde
obsazujeme čelní místa.
Naše činnost je úzce propojena s činností JSDHO obce, která je složena převážně z
našich členů. Zde se zúčastňujeme pravidelných školení velitelů a strojníků,
„samoškolení“ podle výcvikového plánu a údržby techniky. Obec vlastní a my stále
provozujeme hasičské auto s čerpadlem IFA W50 LF 16 vyrobené v roce 1979. Tato
technika nás předurčuje k pomocným pracím, dopravě vody a plnění cisteren při
mimořádných událostech v katastru obce. Vyjíždíme v průměru 6 x do roka ke spadlým
stromům, lesním požárům, záplavám a zátopám. Požáry domů a objektů u nás nejsou tak
časté a jednou jsme zasahovali při vydatném dešti a větru u částečně zříceného domu do
místní komunikace.
Výčet největších a pro nás nejdůležitějších akcí:
Květen 2010 – 7. – 9. účast na vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody
z Doleních Louček na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů Devět skal, který uspořádali
hasiči z okresu Žďár nad Sázavou. Sraz zúčastněných byl ve westernovém městečku
Šiklův mlýn. Úspěšný pokus se uskutečnil 8. května a voda byla dopravena na
vzdálenost 63,460 km s převýšením 541 m. Zúčastnilo se 2592 hasičů z 287 českých a 1
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slovenského sboru. Bylo použito 3553 hadic B, 234 čerpadel a komunikace byla
zajištěna pomocí 291 radiostanic. Naše 14 - ti členné družstvo bylo na 8 úseku 1600 m
před cílem a do vedení jsme zapojili stříkačku PS 12 a 22 hadic B. Celá akce trvala 6:55
hod., byla zahájena v 10:35 prvním sáním na jezu v Dolních Loučkách. Po té byla voda
čerpána zavodněným hadicovým vedením, které protnulo 18 obcí a v 17:35 hod. parní
stříkačka z roku 1907 na konci trasy vytlačila vodu na skalnatou vyhlídku Devět skal,
kde po dobu 10 minut stříkal souvislý proud. Vůz IFA v těch dnech ujel více jak 500 km
a vše fungovalo bez jediné závady. Rekord byl uznán Agenturou dobrý den Pelhřimov a
je zaznamenán v české knize rekordů. SDH Stružinec se tak stává po druhé světovým
rekordmanem v dopravě vody. První rekord jsme pomohli utvořit v roce 2002 na letišti v
Hradčanech u Mimoně, kdy byla voda dopravena na vzdálenost 52,700 km.
Srpen 2010 – v úterý 10. srpna v 19:30 byla jednotka ve složení Miroslav Hásek, Milan
Dufek, Miloslav Jór a René Tokar vyslána k pomoci na povodních. Odjíždělo se do
Višňové k čerpání laguny. Ve středu 11. srpna jsme byli převeleni do Chrastavy k
pomoci při mytí, úklidu a částečné demolici domu č.p. 39 a jeho okolí v Nádražní ulici.
Povodňová vlna zde dosáhla výše téměř 3 m a způsobila veliké škody. Zde jsme
pracovali i po celý den 12. srpna a večer jsme odjížděli domů, 23:00 byl oficiální čas
návratu na základnu.
Srpen 2014 - v sobotu 23. srpna jsme uspořádali oslavy 130 výročí založení sboru. Akce
se konala na louce firmy ZEOS "Na Kaliku" a proběhla zde netradiční soutěž s
doprovodným programem, atrakcemi pro děti , nemohlo chybět bohaté občerstvení.
Soutěžilo 6 družstev mužů, 2 družstva žen a svoje umění předvedly děti ze Rváčova.
Konečné pořadí ženy:
1. Želechy, 2. Tuhaň - muži: 1. Rváčov, 2. Želechy, 3. Semínova Lhota, 4. Pohoří,
5. Stružinec MIX a 6. Stružinec starší muži. O časomíru, ozvučení a hudební doprovod
po celý den se postaral Pavel Pěnička ze Želech. Doprovodný program zajistila JSDHO
Lomnice nad Popelkou, předvedli nám techniku, vyproštění osob z havarovaného auta a
plošný zásah pěnou. Ten jsme zpestřili cca 30 m dlouhou skluzavkou, na které se
vyřádily jak děti tak dospělí. Pro ty mladší jsme objednali obrovské nafukovací, skákací
a klouzací hasičské auto a věřte, že byl velký problém z něj děti dostat ven. Akce se
vydařila a navštívilo ji více jak 300 diváků.
Únor 2016
V tomto roce došlo k přeregistraci SDH Stružinec na SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Stružinec. Abychom vyhověli novému Občanskému zákoníku, tak jsme se stali
pobočným spolkem SH ČMS. Prvním a dosavadním statutárním zástupcem byl zvolen
starosta Karel Hanuš, bytem Stružinec č.p. 87.
Roky 2020 a 2021/22
v roce 2020 jsme ještě stihli uspořádat únorový Hasičský bál a dětský karneval. Pak už
byla naše činnost ovlivněna pandemií virové choroby Covid - 19, která propukla v Číně
a postupně ochromila a zamořila celý svět. První nouzová opatření vyhlásila vláda 12. 3.
2020, byly zakázány kulturní akce a setkávání většího počtu lidí. Nošení roušek a
respirátorů pro ochranu dýchacích cest se stalo samozřejmostí. Nouzový stav a s tím
spojená opatření se postupem času uvolňovala, ale také zpřísňovala. Plně funkční byla
jednotka, která měla několik výjezdů především ke spadaným stromům. Objeli jsme pár
soutěží v dobách uvolnění včetně Úlibického koláče. Valné hromady a bály se v letech
2021 a 22 nekonaly, protože termíny vyšly na dobu zpřísnění protiepidemických
opatření.
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Stružinec (Družstvo žen na Úlibickém koláči se 42- letou IFOU (Pavla, Káťa, Monika, Bára,
Jaruška, Věra a Verča)
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SDH Studenec
Po roce 2005 do SDH Studenec vstoupilo mnoho aktivních členů. Od té doby se plně účastníme
kulturního a společenského života v obci. Připravujeme občerstvení - příchozí nejvíce lákají
sejkory z polní kuchyně. Každoročně je pořádán koncem ledna hasičský bál, v květnu probíhá
oslava Svátku sv. Floriána a od roku 2008 je pořádáno v září pro děti a jejich rodiče hasičské
odpoledne zakončené stezkou odvahy. Od roku 2013 opět jezdíme na tajné výlety.
Hasičská mládež se v SDH schází ve velkém počtu každé pondělí v hasičské zbrojnici a od roku
2011 mohou trénovat na vlastních překážkách. Seznamují se s hasičskou tématikou, jsou plněny
odznaky odborností mladých hasičů, pořádány soustředění, besedy. Od roku 2008 pro mladé hasiče
pořádá sbor o letních prázdninách Týdenní putování dráčka Soptíka pro mladší děti a týdenní Letní
soustředění pro starší děti. Naši mladí hasiči mají na kontě mnoho úspěchů na soutěžích v okolních
obcích a také v soutěži hry Plamen. V roce 2013 se jarní kolo této soutěže konalo ve Studenci.
Přípravy byly opravdu náročné, ale vše se
nakonec vydařilo, přestože vytrvale
pršelo.
Od roku 2014 se účastní starší děti
soutěže O pohár dráčka Soptíka. V roce
2019 dorostenci startovali na stometrové
trati v Pardubicích nebo v jablonecké
hale. Nejvíce si ceníme úspěchu
dorostenky Barbory Vanclové, která se
zúčastnila Mistrovství ČR dorostu SH
ČMS v požárním sportu ve Svitavách a
obsadila ve velké konkurenci krásné
sedmé místo.
Hasičská zbrojnice prošla rekonstrukcí. V roce 2005 byla zateplena novou fasádou. Kolem ní
bylo vyměněno v roce 2011 oplocení. V roce 2009 byl opraven hasičský prapor, kterému bylo
požehnáno na na Hasičském sjezdu ve Studenci v roce 1894. V roce 2013 byla na louce za
hasičárnou vydlážděna rovina pro základnu na hasičský sport. Hasičská zbrojnice se dočkala nové
střechy a výměny oken v roce 2020.
V roce 2006 oslavil sbor
120.výročí založení. Oslavy se
konaly u Orlovy a pro veřejnost byl
připraven
program
v podobě
průvodu, vystoupení mažoretek a
mažoretů. Po pěti letech sbor formou
soutěží pro děti a dospělé oslavil 125
výročí. V roce 2016 jsme oslavili
130 let sboru v areálu amfiteátru u
ZŠ a MŠ Studenec. Oslavy trvaly tři
dny. V pátek se konala mše svatá
v místním kostele. V sobotu proběhl
slavnostní průvod obcí a program
pro veřejnost a v neděli okrsková
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schůze. Další významnou událostí bylo v roce 2018 slavnostní předávání automobilu Tatra 815 –
CAS 30 jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Studenec.
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SDH Svojek
Sbor dobrovolných hasičů ve Svojku se stará nejen o zabezpečení požární ochrany, ale také o
kulturní vyžití obce. Snaží se nezanedbávat výchovu mládeže. Členové zabezpečují chod
Kulturního domu, který obec propůjčuje k pořádání různých akcí. I tak malá obec může tedy říci, že
se u nás něco děje.
V roce 2005 měl sbor 106 členů, 32 žen, 57 mužů a 17 dětí. V březnu se ve Svojku konalo
shromáždění delegátů SDH okresu Semily. V červnu se sbor se svojí technikou zúčastnil úspěšného
pokusu o překonání rekordu v dálkové přepravě vody historickými stříkačkami v Roztokách u
Jilemnice.
V květnu 2007 proběhly na louce na Kavkazsku oslavy 125. výročí založení sboru. Soutěžní
program přešel přes vystoupení Lomnických mažoretek až na přehlídku rockové hudby končící
v ranních hodinách.
V květnu 2008 se členové výjezdové jednotky zúčastnili hašení požáru na skládce v Košťálově. Při
náročném dlouhotrvajícím zásahu se potvrdila výkonost „starého“ hasičského speciálu IFA, který
neúnavně plnil cisterny vodou. V červnu si sbor založil bankovní účet, který od té doby slouží
především k bezhotovostnímu převodu poplatků pro Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním,z.s.
V říjnu 2010 se rozhořel požár v obecních bytech nad obchodem ve Svojku, který se podařilo
zlikvidovat profesionálním sborům z Jilemnice a Semil za pomoci dobrovolných jednotek i
z blízkého okolí.
V roce 2011 došlo k rekonstrukci části vodovodního řádu a s tím spojené obnově hydrantů.
V červnu 2012 sbor oslavil 130. výročí založení. Tradičně byly oslavy spojeny s okrskovou soutěží.
V listopadu 2013 sbor uspořádal v kulturním domě setkání Výkonného výboru OSH Semily
se zasloužilými hasiči a funkcionáři, které mělo kladný ohlas a povzbudilo nás v pořádání
obdobnějších akcí.
V únoru 2014 se členové jednotky zapojili do pátrání po muži, který utrpěl vážný úraz při práci
v lese. Přes drobný přestupek s nedodržením ústrojové kázně byla námaha korunována úspěchem.
V dubnu vydal živnostenský úřad sboru koncesi na prodej lihovin. V červenci byla požární siréna
na obecním úřadě vybavena dálkovým ovládáním. Tato vymoženost si ale ještě musela projít
dětskými nemocemi, které zavádění nové techniky provází. V září zásahová jednotka asistovala při
zdolávání požáru chalupy č.p.27.
V červnu 2016 došlo k výbuchu propan butanové lahve v podkroví domu č.p.39, událost si ale
aktivní zásah hasičů nevyžádala.
V červnu 2017 sbor uspořádal oslavy 135 let od založení. Dlouholetá obětavá práce
s hasičským potěrem byla korunována postupem dorostenců do krajského kola hry Plamen a
soutěže dorostu v Liberci. Z této soutěže si odvezli páté místo a hlavně spoustu zkušeností a
zážitků.
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V dubnu 2018 obec předala
sboru do užívání nové
„upravené“ čerpadlo od firmy
Nevřela,
aby
povzbudila
družstva dětí a dorostu v jejich
snažení na soutěžích. Krom
jiného vybavení, dostali malí
hasiči také mobilní buňku,
která
pozdvihla
úroveň
tréninkového hřiště. V srpnu
vyjela jednotka na pomoc se
zdoláním požáru lesa. V říjnu
se družstvu dětí podařilo
v Jablonci
nad
Jizerou
vybojovat v Poháru OSH
Semily O dráčka Soptíka
v závodech
hasičské
všestrannosti první místo a
v podzimní hře Plamen v Bukovině získali ve stejné sestavě místo třetí.
V červnu 2019 se v Košťálově na okrskové soutěži podařilo vybojovat první místa pro družstvo
žen a mužů, obě tak postoupila do
okresního kola v Turnově. Po
dlouhých jednáních nejen s HZS
pořídila
obec
nový
dopravní
automobil Mercedes-Benz Sprinter,
který pro potřeby hasičů upravila
firma ZHT Group. Vůz nahradil
východoněmeckou IFU W 50 L/LF
16, sloužící v obci od roku 2000.
V prosinci došlo k jeho slavnostnímu
předání
za
účasti
hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty,
vedoucího IZS HZS v Semilech mjr.
Ing. Pavla Vitáka, starosty OSH
Semily Arnošta Černého a četných
zástupců okolních obcí a sborů. Na
pořízení
vozidla
přispělo
prostřednictvím dotace Ministerstvo vnitra a Liberecký kraj. Zbylých cca 70 % pořizovacích
nákladů pokryla svými finančními prostředky obec. S novým vozidlem došlo také k obnově
některých prvků požárního příslušenství, hlavně motorové stříkačky. Nové technice požehnal farář z
Farnosti v Libštátu Evermod Jan Sedláček. Spolu s investicemi do techniky nechala obec také
zrekonstruovat budovu bývalé kovárny, kterou mohou hasiči částečně využívat pro své potřeby. Na
konci roku došlo ke změnám ve výboru SDH, který po dvaceti letech opustil obětavý starosta
Miroslav Pospíšil, nadále však podporuje sbor s pozice čestného starosty.
Rok 2020 nepatřil mezi ty, na které se bude vzpomínat jako na plné zážitků. Epidemie Covid 19 a na ní navazující vládní restrikce znemožnily uspořádání většiny akcí, na které jsme byli
zvyklí. Pokud tento stav pojmeme v duchu „všechno zlé je pro něco dobré“, mohla by hasičům
tato přestávka přinést novou chuť a energii při pořádání dalších aktivit.
V roce 2020 měl sbor dobrovolných hasičů 132 členů, 46 žen, 66 mužů a 20 dětí. Obec Svojek a
místní část Tample má 127 domů z toho 61 trvale obydlených a 175 obyvatel.
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SDH Syřenov
V roce 2009 se, v rámci akce MV ČR na vybavení 550 JPO technikou a technickými prostředky,
ustanovila JSDHO Syřenov, začleněná jako JPO5. Je společná ze sborů Syřenova a Žďáru u
Kumburku v počtu 14 členů.
Jednotka postupně procházela a prochází školeními a vybavováním. Jednotce dočasně poskytla
prostor ZEOS Lomnice nad Popelkou, do pořízení nových prostor.
21.6.2014 oslavil sbor 120 let od založení za účasti okolních sborů , obyvatel obce a lidí z okolí.
Byla vystavena a předvedena současná a historická hasičská technika, proběhly zábavné soutěže pro
hasiče a doprovodné akce pro děti. Oslava končila venkovní lidovou zábavou s kapelou.
V roce 2016 obec Syřenov získala pozemek vedle hřiště s rozpadající se roubenkou. Do podzimu
byl vypracován projekt na novou hasičárnu a začal kolotoč podávání žádostí o dotaci na stavbu a
jejich soustavném zamítání.
V listopadu 2017 dostala jednotka vyřazenou dodávku Jumper od SDH Semily. Vozidlo bylo nutné
vyvařit a vybavit závěsem.
Další rok prodělalo další
vyvaření a opravy, načež prošlo
přestavbou a dovybavením ve
Strakonicích za 195 tisíc, aby
vyhovělo
předpisům
a
požadavkům
na
vozidlo
jednotky.
V květnu 2019 byla provedena
nástavba staré skříně přívěsu
pro PS12 na nový podvozek
přívěsu Vezeko. Tím byla
vyřešena základní mobilita
jednotky sboru.
Ve stejném roce byl na 123. Valné hromadě zvolen nový starosta sboru, bratr Pavel Vinklář.
Vystřídal tak br. Milana Bláhu, který vedl sbor nepřetržitě 22 let.
Na jaře 2022 se už po schválení dotace mohlo začít stavět. Nová hasičská zbrojnice, zřejmě změní
život našeho sboru a zejména zlepší podmínky pro naší činnost. Věříme, že spolu s očekávaným
koncem pandemie COVID - 19, který téměř zastavil společenský život, budeme směřovat pouze
k dobrým výsledkům naší činnosti.
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SDH Škodějov
V naši malé obci s 61 obyvateli má náš sbor dobrovolných hasičů 66 členů z toho 38 mužů a 28
žen. Původní členy vystřídaly jejich děti teď už muži, ženy a dorost, kteří se pravidelně účastní
hasičských soutěži nejrůznějšího charakteru.
Od soutěží do poháru OSH, nočních závodů Fire Night Cup až po zábavné soutěže na Smržovce,
v Brlohu (blízko Českých Budějovic), nebo v Bukovině u Čisté kde každoročně pořádají soutěž do
vrchu Skyrun fighter ve kterém se
závodí s hasičskými stříkačkami PS 8.
Tento sbor je součástí obecní
výjezdové jednotky. Během roku
vyráží na pomoc s likvidací požárů,
kdy u jednoho rozsáhlejšího zasahoval
v obci Příkrý, kde hořela zemědělská
budova. Rovněž pomáhá obyvatelům
při živelných pohromách ( záplavy,
padlé stromy po silném větru).
V roce 2018 byla přistavěna nová
hasičská zbrojnice. Je nově vytvořený
hasičský areál, na kterém každoročně
pořádáme dvě soutěže ( součást Poháru OSH a noční Fire Night Cup). Poskytujeme služby v místní
hasičské klubovně a aktivně se podílíme na veřejném životě pořádáním tradičních akcí.
Tradiční „zhášení“ Vánočního stromku, které je doprovázeno zajímavým programem a soutěží
v Pytliádě, pálení Čarodějnic a pořádání plesů.
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SDH Štěpánovice - Blatec
Hasičský sbor a jeho členové se aktivně podílejí na činnosti v obci. Uvádíme jejich stručný výčet
za roky 2005 – 2020:
Každoročně je čištěna požární nádrž, která je známá spíše jako „Plyvátko“. Je pravidelně natíráno
zábradlí a udržováno okolí. Natřena byla rovněž střecha na hasičské zbrojnici v Blatci a ve
Štěpánovicích. V roce 2005 se uskutečnily oslavy 100 výročí sboru.

V roce 2007 proběhl křest hasičské koněspřežné stříkačky Štěpánky a Blatecké stříkačky.
V roce 2008 proběhl turistický Pochod Českým rájem, který rovněž měl trasu Štěpánovicemi –
Blatec.
Větší akcí byl sjezd rodáků 2014.
V roce 2015 si sbor připomněl 110 let trvání. Za vydatné pomoci SDH Karlovice (zapůjčení
pozemku) bylo možné toto výročí oslavit významné jubileum sboru soutěží a večerním posezením.
2017 zemřel dlouholetý starosta SDH Josef Vlk.
Oslava 115 výročí založení SDH neproběhla pro pandemii Covid19.
S hasičskou stříkačkou Štěpánka se sbor
zúčastňuje nejrůznějších akcí v okolí.
Bylo tomu tak například při Antimony
Rovensko pod Troskami, slavnostech
v Doubravicích, v roce 2007 se s ní
zástupci sboru zúčastnili celostátních
hasičských slavností v Litoměřicích.
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SDH Trevos Košťálov
Konec 19. a začátek 20. Století by ve znamení výstavby – na tu dobu – velkých textilek, kdy
s ohledem na strojní vybavení a zpracovávaný materiál hrozilo nebezpečí požáru. Proto majitelé
textilek sestavovali ze zaměstnanců (povětšinou členů hasičů v obcích) hasičská družstva. Stejně
tomu bylo ve firmě Stanislava Hyblera, zakladatele zdejší textilky.
Ovšem hasiči jako organizovaný spolek ve fabrikách vznikli na základě Zákona č. 4.62/1950 Sb.,
kdy Nařízením Ministerstva vnitra byly
všechny závody povinny nahlásit své členy
Okresní organizaci
Československého
hasičstva.
U nás se tak stalo a datem založení sboru je
10.11. 1952 jako Požární sbor n.p, Olešan
Košťálov 01, který čítal 17 členů a jeho
velitelem byl František Picek. Hasičské
družstvo bylo v první fázi určeno pouze
k zásahům v samostatném závodě, kde
několikrát do roka vznikaly drobné požáry (
nebo jak se tehdy říkalo „zahoření“).
Postupně se zlepšujícím vybavením byl
sbor zařazen do výjezdové skupiny
k požárům. Později se začal účastnit také hasičských soutěží, které byly směřovány ke zvýšení
znalostí a dovedností v případě zásahu.
V roce 1955 došlo k významnému
zlepšení ve vybavení hasičů nákupem
speciálu T – 805 vybaveného PS 8 a
v roce 1958 byla ve Slatiňanech
zakoupena stříkačka PS 16.
K radikální obměně strojního vybavení
došlo v roce 1978 nákupem hasičského
vozidla Avia s plným vybavením ,
s moderním požárním strojem PS 12 a
doplnění výbavy 4 dýchacími přístroji.
Jak je uvedeno v začátku, textilní průmysl a zvláště přadláctví bylo častým zdrojem požárů, takže si
hasičská jednotka nemohla ztěžovat na nedostatek
práce. V roce 1963 vznikl požár „ v komorách“,
který byl značný a jeho likvidace vyžadovala velké
úsilí. Došlo zde také k ohrožení na životě jedné
z pracovnic, která zůstala odříznuta požárem od
ústupové cesty a pouze obětavý zákrok jednoho
z členů sboru ji zachránil.
K dalšímu prověření lidí a techniky došlo při dvou
záplavách a to v roce 1936 a 1971. Byla následně
nasazena technika na odčerpávání vody ze
suterénních prostor závodu.
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Koncem šedesátých let dochází vlivem politických změn a výměnou generací ke stagnaci
spolkového života ve sboru hasičů i
v závodě Trevos. To mělo za následek
přerušení práce ve sboru. V této době byla
řízena požární ochrana pouze po linii řízení
podniku a závodu (požární technik,
preventista, požární družstvo, požární
hlídky). Znovu zavedeny požární sbory
byly na závodech v roce 1971. V listopadu
téhož roku se sešla schůze požárního sboru
Kolora 07 Košťálov s přizvanými členy
okolních sborů, kteří v té době pracovali
v závodě. Byl zvolen nový výbor a za
předsednictví
Miroslava
Krejčího
obnovena činnost. Od toho data se traduje
nová historie organizace. V roce 1975 byl zvolen nový výbor, který za starostování Pavla Vejnara
řídila činnost sboru v Trevosu.
Lze říci, že v dalších 34 letech byl sbor úspěšný, jeho soutěžní družstva se probojovala do
oborového nebo okresního kola požárního sportu.

V této souvislosti je nutné vzpomenout práce hasičů v této košťálovské textilce. Všech lidí věrných
a oddaných požární ochraně. Patří jim nejvyšší uznání a poděkování za společensky potřebnou a
náročnou činnost.
Závodní požární sbor Trevos ukončil svou činnost dne 30.11.2009. Devět členů sboru přestoupilo
do hasičského sboru v Košťálově, 1 do Libštátu, 5 do Kunratic a zbývající ukončili své členství.
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SDH Tříč
Rok 2009
Sbor dobrovolných hasičů ve Tříči vyjel na okrskovou soutěž do Vilémova na Písčinu. Soutěžní
družstvo ve složení Michal Brož, Petr Brož, Vladimír Chmelík, Lukáš Patočka, Tomáš Patočka,
Vojtěch Hájek a Zdeněk Marek se umístili na hezkém 5. místě.
Rok 2010
Tento rok byl rokem vody, během léta proběhly záplavy na části republiky. Tento rok náš sbor
dobrovolných hasičů ve Tříči měl naplánované oslavy k 115. výročí založení. Přípravy na oslavy
probíhaly dlouho dopředu. Díky velké vodě se musely uspořádat až v druhé polovině letních
prázdnin a to 14. srpna 2010 na louce za kravínem v Tříči. Součástí oslav byl hasičský čtyřboj a
disciplínách pití piva, hod hasícím přístrojem, motání a rozbalení hadic na čas. Dalším tahákem
byly atrakce pro děti, jako byla opičí dráha, houpačky, jízda na koni, stříkání vodou na plechovky.
Celý týden nebylo hezké počasí, ale pouze na sobotní víkend se vyjasnilo a byl krásný slunečný
den. Večer zahrála skupina S. R. O.
Rok 2011
V tuto dobu již náš sbor vlastnil požární stříkačku PS 8 a PS 12, kterou využíváme především k
soutěžím. Účastnili jsme se okrskové soutěže v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme se umístili na
čtvrtém místě.
19. 11. 2011 jsme se účastnili námětového cvičení dálkové dopravy vody na vzdálenost cca 600 m.
Od rybníka u Matoušků směrem na Polopruť.
Rok 2012
V tomto roce jsme provedli opravu vozíku
pod hasičskou stříkačku a účastnili jsme se
okrskové soutěže ve Sklenařicích, kde se
zúčastnilo 8 družstev mužů a tři družstva
žen. Náš sbor se umístil na krásném 4.
místě. V tu dobu nastala první možnost se
účastnit Okresní soutěže v Turnově, ale
bohužel pro zdravotní potíže členů našeho
SDH jsme se soutěže neúčastnili, což byla
velká škoda.
Sbor čítal 30 členů z toho 26 mužů a 4
ženy.
Rok 2013
Tento rok začal pro náš sbor účastí na oslavách 140 let založení sboru hasičů ve Vysokém nad
Jizerou. Celý den bylo krásné slunečné počasí a čtyřboj, kterého jsme se účastnili, nedopadl vůbec
špatně, umístili jsme se na třetím místě a to v tomto roce nebylo vše.
Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Pasekách nad Jizerou a naše družstvo mužů se umístilo na
krásném třetím místě. V tuto dobu jsme tušili, že by se mohlo podařit zúčastnit se Okresní soutěže v
Turnově. Dne 6. 7. 2013 se tento den stal jedním z významných, protože SDH Tříč se Okresní
soutěži v Turnově v novodobé historii zúčastnil v počtu 9. členů jmenovitě Michal Brož, Petr Brož,
Luboš Hájek, Vojtěch Hájek, Lukáš Patočka, Tomáš Patočka, Zdeněk Marek, Petr Kobr a Vladimír
Chmelík. Den to byl náročný, po absolvování 2/3 klání jsme byli průběžně na čtvrtém místě, ale
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bohužel se nepovedl požární útok, tak jsme se nakonec umístili na sedmém místě z devíti družstev.
Sbor čítal 31 členů z toho 27 mužů a 4 ženy.
Rok 2014
Tento rok začal výroční valnou hromadou, kde jedním z bodů bylo se znovu zúčastnit okrskové
soutěže. Dne 24. 05. 2014 tomu tak bylo a v Jablonci nad Jizerou, jsme se umístili na 4. místě a
díky nezájmu družstva, které se umístilo před námi, jsme se opět zúčastnili okresního kola v
Turnově. Tento den byl vydařený. Klání bylo náročné, jak pro nás, tak pro techniku, díky hezkému
slunečnému dni si požární stříkačka řekla, že nepojede. Díky kolegům, kteří nám půjčili jinou
mašinu, jsme doufali, že nás nemůže potkat nic závažnějšího, než nefunkční mašina. Prasklá hadice
B byla příčinou našeho neúspěchu. Pro náš sbor to znamenalo umístění na krásném 10. místě.
V tomto roku jsme natřeli střechu hasičské zbrojnice a opravili výplně oken.
Sbor čítal 33 členů.
Rok 2015
Rok 2015 začal zvolením představitelů SDH Tříč, kde z valné hromady byli zvoleni Starosta sboru
Michal Brož, Náměstek starosty Ing Lukáš Patočka, Velitel – Pavel Hladík, Jednatel Vojtěch Hájek
a pokladníkem byl zvolen Petr Brož.
V tomto roce se konaly dvě okrskové soutěže a to 17. května v Harrachově, kde jsme se umístili na
7. místě a ve Vilémově 19. září jsme se neúčastnili. Strojní zařízen – mašina v minulém roce prošla
menší generální opravou, aby nás nezlobila, bohužel ne takovou, aby uměla trhat hadice.
Rok 2016
Z jara jsme ve spolupráci se Městským úřadem Vysoké nad Jizerou byli nuceni provést kácení
dřevin kolem hasičárny, které ohrožovaly budovu svým vzrůstem.
Druhé okrskové soutěže pořádané v měsíci září 17. dne ve Vysokém nad Jizerou, kde jsme se
umístili na šestém místě.
Rok 2017
Tohoto roku jsme ve spolupráci s vedením města začali připravovat projekt na celkovou opravu
Hasičské zbrojnice ve Tříči. Práce to nebyla lehká, ale mnohé jsme si od toho slibovali. Původní
stav nebyl uspokojivý, ale také byl velký problém ve statickém zajištění objektu. Na vchodových
dveřích, se také podepsal velký zub času. Vnitřní osvětlení už nebylo podle našich představ.
Zúčastnili jsme se okrskové soutěže pořádané 17. září v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme se umístili
na sedmém místě.
Rok 2018
Tento rok sliboval mnohé a taky se tak stalo. Podařila se velká akce ohledně rekonstrukce Hasičské
zbrojnice. Za přispění našeho Města Vysoké nad Jizerou se podařilo na projekt opravy sehnat dotaci
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ve výši 70 procent a zbytek finančně podpořilo město samotné. Ve spolupráci s firmou Ještědská
stavební s. r. o a pomoci našich členů, jsme provedli celkovou
opravu a statické zajištění. Při této příležitosti jsme opatřili
novým nátěrem požární sirénu. Do celkové nabídky na opravu
nebyl zařazen hasičský znak. Jeho podoba s poptávkami byla
koncem roku realizována a znak byl pořízen.
Ohledně požárního sportu jsme si zle nevedli. Okrsková soutěž
se konala ve Sklenařicích na louce za Mexikem, dne 15. září od
13 hodin. Soutěžilo zde devět družstev mužů a SDH Tříč
obsadilo celkově krásné 3. místo.
Letošní rok byl také smutným, opustilo nás několik členů a tak
náš sbor čítá 28 členů 26 mužů a 2 ženy.
Rok 2019
Tento rok byl rokem útlumu. V tomto roce jsme se pouze
zúčastnili okrskové soutěže pořádané v Pasekách nad Jizerou
21. září. Díky náročnému terénu jsme se celkově umístili na 6.
místě V požárním sportu závodili - Michal Brož, Petr Brož,
Pavel Hladík, Marek Regál, Petr Kobr, Zdeněk Marek, Luboš a Vojtěch Hájkovi. Tímto jim patří
velký dík a všemi ostatním, kteří nás sbor podporují.
Rok 2020
Tento rok byl rokem Covidu - 19, který nás hodně zasáhl, omezil pořádání veškerých kulturních
akcí včetně soutěží. Bylo zakázáno shromažďování velkého počtu lidí.
Podařilo se uspořádat pouze okrskovou soutěž v Jablonci nad Jizerou, které jsme se zúčastnili a s
hezkým výsledkem celkově na druhém místě.
Slovo závěrem
děkuji všem, kteří se nemalou částí svého volného času podílí na naší činnosti a přeji všem a také
těm, kteří tyto řádky budou číst hlavně hodně zdraví v následujících letech.
Michal Brož, starosta SDH
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SDH Tuhaň
V roce 2013 slaví zdejší hasiči 120 výročí založení sboru. Oslavy plánovali od jara. Hledali
vhodný termín. Nakonec zvolili 21. 9. 2013. Teď již ví, že volba nebyla šťastná. Déšť a chladno
hasičům nepřálo, moc si přáli spoluobčanům prezentovat, co pro obec vykonali.
Od roku 1975, kdy do funkce starosty sboru byl zvolen Jiří Mašek zpevnili břehy požární nádrže u
Kubánkových. Dále začali budovat kulturní centrum u bývalé školy, postupně vybudovali krytý
parket, stoly a lavičky, stánky a chladící box pro uchování potravin. U nádrže postavili kabiny a
hřiště. Na oslavách provedli dálkovou dopravu vody do cisterny, která by hasila. Spolu s místním
sborem se zúčastnili hasiči z Pohoří a Stružince. Cisternu dodali hasiči z Lomnice nad Popelkou.
Potom hasiči z Lomnice předvedli výrobu pěny a ukázali přívěs vybavený pro vyprošťování osob
při nehodách. Všichni, kteří dorazili na oslavy se bavili. Hry pro dospělé a děti připravili členové
sboru v Tuhani. Zároveň byli oceněni hasiči, kteří se nejvíce zasloužili na výsledcích.
Čestným uznáním byli oceněni: sestra Hana Pešová, bratr Rudolf Skrbek a bratr Tomáš Mašek.
Medailí za Zásluhy byli oceněni: sestra Vlasta Macháčková, bratr František Louma, sestra Jitka
Skrbková a sestra Alena Juricová.
Poděkování bylo vysloveno také dalším, kteří se zapojili do práce sboru. Pozdní odpoledne
zakončila OHNIVÁ SHOW. Pro organizátory ovšem konec nebyl. Museli vše přestěhovat do
hasičárny, kde ráno pokračovali s občerstvením na tradiční burze.
Z dalších akcí:
Bylo zajišťováno občerstvení na burzách již 16x. Probíhá jedna ze soutěží Poháru OSH Semily
v hasičském sportu. Proběhly 2 taneční zábavy. Družstvo žen se pravidelně účastní soutěží
v Okresním poháru. Letos se umístily na 5. místě. Vloni na 3. místě. Ještě jezdí na jiné menší
soutěže, kde se umisťují mezi nejlepšími. To je práce, kterou hasiči dělají pro své spoluobčany.
Škoda jen, že účast na oslavách byla tak malá.
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SDH Turnov
Náš sbor byl založen v roce 1870 občany města Turnova a zařízen byl pouze za přispění tohoto
města v srdci Českého ráje. A přesto vše se náš sbor stal „obětí“ státních „šachů“ s kraji a jejich
hranicemi. Turnov totiž v roce 2000 změnil kraj Východočeský za kraj Liberecký. A právě zde
začínají události a souvislosti, které se s naším sborem táhnou až do dnešních dnů. Ani za těch pět
let, které uplynuly, jsme nenašli oporu ani zastání a v roce 2005 jsme coby sbor definitivně vzdali
snahu o vrácení majetku o který jsme díky převodu mezi kraji přišli.
Hovoříme hlavně o hasičské zbrojnici a garážích, které našemu sboru patřily před zmíněnou
změnou. Ani kraj a ani město se neměly k nápravě situace a našemu sboru tak zůstal jen malý,
původně svačinový domeček vedle hasičské zbrojnice HZS LK, v níž jsme jako sbor donedávna
měli své zázemí.
Je pravdou, že jsme na kompletní přestavbě nové klubovny strávili několik stovek hodin a během
následujících let jsme také za přispění několika politických stran dostavěli vše do podoby, kterou
nám momentální legislativa povoluje. Celý pozemek a stavba se nachází v záplavové oblasti řeky
Jizery, ale stále cítíme křivdu za degradování dobrovolných hasičů na úplné dno.
Během následujících let se nám pomalu dařil celý plán přestavby, ale co se nezdařilo je nábor
nových členů. Bohužel, v Turnově funguje několik desítek zájmových organizací a kroužků, které
mohou nabídnout díky podpoře z města, kraje nebo státu daleko více než hasiči, kteří nemají ani
vůz, kterým by děti mohli vozit na soutěže.
Ale přesto jsme si řekli, že sbor nenecháme
zaniknout a tak za pomoci několika málo
mladších jsme se účastnili alespoň
okrskových soutěží.
Do roku 2014 jsme soutěžili pouze jako tým
mužů, ale pak nastala změna a v roce 2015,
kdy jsme jako sbor slavili 145 let od
založení, za SDH Turnov nastoupil
historicky první tým žen. A ihned na své
první okrskové soutěži, která se konala právě
u nás na Lukách, se ženy umístily na
krásném 3. místě. A to opravdu nikdo z nás
nečekal. Klobouk dolů před prací trenérů,
kteří se postarali o tuto senzaci. Ale jak tušíte, ani tato část našeho sboru nevydržela a po 3 letech
stagnace a následném rozpadu se opět náš
sbor musí spokojit jen s týmem mužů,
kteří se ale budou do několika let
přesouvat už do kategorie veteránů. A
abychom nebyli stále jen pesimističtí, lze
říci, že SDH Turnov se účastnil v roce
2018 Mistrovství ČR v požárním sportu v
Liberci jako výpomoc v technické četě.
V témže roce jsme se jako sbor zúčastnili
také oslav několika sborů, které slavily
výročí stejně jako my v letech předešlých.
Nicméně v roce 2018 započala naše snaha
a energie směřovat k roku 2020, ve
kterém náš sbor slavil 150 let od založení.
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Přípravy bohužel kompletně zhatila situace, na kterou nebyl připraven nikdo z nás. Pandemie Covid
- 19 nás ovlivnila stejně jako jiné sbory, ale nás o to více, že jsme pro protiepidemická opatření
museli celou oslavu zrušit.
Podle
stanoviska
Krajské
hygienické stanice
Liberci bychom nebyli schopni
splnit podmínky pro pořádání
takové akce. Takže dodnes
jsme vlastně nic neoslavili.
Medaile vyrobené pro tuto
historickou událost jsou stále
uklizené
a
čekají,
že
v následujících měsících bude
možnost je předat, alespoň na
nějaké menší oslavě, kterou
rozhodně uspořádáme.
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SDH Valteřice
Sbor dobrovolných hasičů Valteřice byl založen roku 1882. Sídlí ve stejnojmenné podhorské
vesničce na okraji semilského okresu,
v blízkosti města Jilemnice.
Základna sboru se neustále rozrůstá.
V období 2005-2020 se počet členů
zvedl z 55 na krásných 72, z čehož je
51 můžu a 21 žen. Sbor vede
pravidelné schůze a to jak měsíční,
tak výroční. Nad rámec těchto schůzí
se členové schází při plánování
pořádaných akcí nebo při potřebných
brigádách. V poslední době se hodně
schází také při mytí místního
koupaliště nebo při stavění party
stanu, který sbor dle potřeb půjčuje
veřejnosti také jiným spolkům.
Během let 2005-2020 se SDH Valteřice pojí celá řada oslav, akcí a aktivit. Oslaveno bylo pár
významných výročí. V létě 2011 byla místními hasiči pořádána akce s názvem Voda na Vrbičku.
Jednalo se o oslavu 75 let motorové
stříkačky Stratílek. Hlavní náplní akce
byla
dálková
doprava
vody
přítomnými historickými stříkačkami,
kde každá obstarávala úsek dlouhý
cca 200 m. Voda se dopravovala z
místního koupaliště až na kopec nad
vesnicí zvaný Vrbička. Trasa měřila
cca 1100 m a měla převýšení zhruba
130 m. Oslavenec Stratílek byl na
závěrečném úseku a tlačil vodu 250 m
daleko. Na Vrbičce si pak diváci
mohli vyzkoušet stříkání ze dvou C
proudů.
Nejen Stratílek, ale také sbor má svá výročí. V létě 2012 byla uspořádána oslava u příležitosti
130 let výročí sboru. Účastnily se také okolní sbory se svou historickou technikou. Nechyběl ani
zásah profesionálních hasičů z Jilemnice v podobě vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
V roce 2017 pak byla uspořádána oslava u příležitosti 135 let sboru a 81 let Stratílka. Snahou na
této akci bylo, vystavit společně s naší ještě dvě téměř totožné motorové stříkačky Stratílek a
techniku stejného výrobce. Tyto stejné modely byly pozvány ze sborů dobrovolných hasičů Radim
a Křičeň. Přijeli pouze kolegové z Křičně, ale i další historická technika sborů. Byl to velice
vydařený den.
Společně s místní TJ Sokol sbor oslavuje také výročí obce. Každým pátým rokem tak pořádají
Sjezd rodáků a přátel Valteřic. Ročníky 2005, 2010 a 2015 byly opravdu povedené. Návštěvníci se
sjeli také z dalekých koutů republiky a měli možnost si s místními obyvateli vesele zavzpomínat.
Ročník 2020 musel být bohužel přesunut z důvodu pandemie Covid-19. Tak snad v roce 2021!
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Ve Valteřicích se ale nejen slaví. V roce 2009 tady započala přestavba místní hasičské zbrojnice.
Budova byla rozšířena o prostornou společenskou místnost, kuchyň a dvě toalety, zbudován
bezbariérový přístup. Následně bylo do kuchyně a společenské místnosti zakoupeno potřebné
vybavení. Přestavba trvala rok a hasičárna v této podobě slouží nejen sboru, ale také veřejnosti jako
místo pro různé oslavy.
Změny a rozšíření zaznamenala také technika sboru. Na jaře roku 2016 byl zakoupen výjezdový
vůz DA8 AVIA A30, který doposud sloužil hasičům v Rokytnici v Krkonoších. Ten tak nahradil
stávající AVII A20, která již neodpovídala potřebám výjezdové jednotky. Nový vůz byl přestrojen a
krátce na to uveden do provozu.
V průběhu roku 2016 členové sboru zrenovovali nalévací ruční stříkačku, která dlouhá léta ležela
na půdě. K tomu se přidala další, tentokrát
mnohem větší renovace. Od zimy 2016 až
do roku 2018 postupně probíhala renovace
historické ruční stříkačky R. A. Smékal
z roku 1898.Tato stříkačka dříve sloužící
sboru byla dlouhá léta skladována pod
jednou stodolou, v roce 2008 převezena
do hasičské zbrojnice v celkově špatném
stavu. Valteřičtí hasiči však oplývají snad
všemi řemesly – velká část prací byla
členy provedena svépomocí. Nad renovací
strávili mnoho hodin, dílo jim šlo od ruky
a výsledek se vydařil. Stříkačka byla
prvně vystavena na oslavách v Kruhu
v roce 2018.
Valteřický sbor hledá často nové, nepoznané aktivity. Na podzim roku 2015 se tak přihlásil do
soutěže rádia Českého rozhlasu – Dobráci roku. 18. prosince 2015 přijeli redaktoři z rádia natočit
spot o místním sboru. Do celorepublikového kola to bohužel nevyšlo, ale přesto SDH Valteřice
obsadil krásné 3. místo v Libereckém kraji.
Jednou z největších neobvyklých akcí byla Hasičská Fontána v Praze, konaná začátkem června
2018 u příležitosti 100 let od založení Československa. Jednalo se o akci celorepublikového
formátu, kdy byly vybrány sbory ze všech krajů České republiky. Společně pak secvičily a
předvedly na břehu Vltavy světelnou fontánu za hudebního doprovodu, která se svoji velikostí
dostala do Guinnessovy knihy rekordů.
O rok později (2019) se obec Horní Branná – Valteřice účastnila soutěže Obec roku. Hasičský sbor
společně s ostatními spolky uspořádaly program pro porotu. Obec se v Libereckém kraji umístila na
krásném 2. místě a získala i Modrou stuhu za kulturní dění v obci.
Členové sboru se rádi se svoji technikou
účastní všemožných hasičských setkání a
oslav. V roce 2008 to byla oslava 40 let
od natočení filmu „Hoří má panenko“ ve
Vrchlabí, dokonce i v setkání v polské
Karpaczi v roce 2009. V letech 2009,
2011, 2016 a 2019 se účastnili oslav
Stratílkovo Vysoké Mýto. Na této akci
pravidelně vystavují a předvádí plně
funkční motorovou stříkačku Stratílek
z roku 1936, která je pochopitelně
chloubou sboru. Dále se pravidelě účastní
Hasičských oslav v Litoměřicích, kde
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SDH Valteřice nechybělo ani na jednom z ročníků (2007, 2010, 2014, 2017, rok 2020 přesouván
z důvodu Covid-19).
V posledních letech se družstvo sboru daleko více účastní sportovních akcí. Jaro patří přípravě na
okrskovou soutěž, které se valteřický sbor účastní se dvěma týmy mužů a od roku 2012 také
s týmem žen. O rok později (2013) ženy postoupily z 2. místa na okresní kolo do Turnova, kde se
jim podařilo obsadit 4. místo. Další rok (2014) byl, co se týče požárního sportu, pro sbor
nejpovedenější. Z okrskového kola postoupili na okresní kolo ženy a muži. Muži při svém prvním
startu na okresním kole obsadili 8. místo (ze 13. družstev). Ženy se dostaly na 3. místo, ze kterého
se postupovalo dále do krajského kola – pro náš sbor vůbec poprvé a zatím také naposledy. Na
úrovni kraje se ženy z Valteřic umístily na 7. místě. Sbor se pravidelně a rád účastní neobvyklých
soutěží – noční soutěž v Nedaříži, Benecká pouť, Sky run fighter Bukovina se stříkačkou PS8 do
pořádného kopce a další dle možností.
Sport však sbor nepodporuje pouze hasičský, začal také s turistikou. Během roku 2018 a 2019 byly
uskutečněny turistické výlety po krásách Krkonoš. Účastníci byli odvezeni autobusem a trasa byla
plánována tak, aby se mohli „po svých“ vrátit zpět. V roce 2019 proběhl také první zimní výlet a to
na běžkách po hřebenech Krkonoš. V roce 2020 byla tato nová tradice přerušena pandemií Covid19.
Během zimních měsíců probíhá ve sboru školení výjezdové jednotky – první pomoc, školení
na motorové pily a další. Sbor má však zkušenost také s jiným výcvikem, a to s výcvikem psů
hledajících ztracené osoby v terénu. V únoru roku 2019 proběhlo ve Valteřicích hledání
pohřešovaných osob. Cvičení se uskutečnilo ve spolupráci s psovody z Hejnic a hasiči z Hejnic,
Hostinného, Horní Branné a Valteřic. Pomohlo také mnoho dobrovolníků a zapojily se dokonce
děti. V katastru obce Valteřice tak byly pásovými vozidly rozvezeny osoby, které byly psovody
následně vyhledávány. Neztratil se nikdo a šlo o velice úspěšnou akci.
Výjezdová jednotka k zásahům vyjíždí několikrát do roka. V posledních letech tendence výjezdů
rapidně stoupá a to hlavně k požárům lesů a suchých luk. Přibylo hašení sazí v komínech a
technických zásahů na spadlé stromy. Asi největším zásahem nedávné doby bylo v roce 2020 hašení
požáru na manipulačním skladu v blízkosti Martinic v Krkonoších, kde byli valteřičtí hasiči aktivně
zapojení do likvidace požáru. Nová aktivita jednotku potkala téhož roku, kdy v rámci pandemie
Covid-19 několikrát vydávala informační letáčky, roušky a desinfekční prostředky občanům obce.
Hasiči se věnují také dětem. Začátkem června každoročně pomáhali místním Sokolům s pořádáním
dětského dne. Od roku 2012 je tato akce pro děti již pouze v režii hasičského sboru, za pomoci
několika členů Sokola. Od roku 2015 je valteřickým sborem pořádána také Mikulášská nadílka.
Děti nejen členů sboru se schází v hasičské zbrojnici a s připravenými básničkami netrpělivě
očekávají příchod Mikuláše s čerty, kterému předchází čertovská stezka s čerty.
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SDH Vesec
Sbor dobrovolných hasičů ve Vesci pod Kozákovem vede v současné době starosta Jaroslav
Votrubec, který je zároveň starostou obce Mírová pod Kozákovem. Velitelem je Josef Židů a
jednatelem Ing. Pavel Doubek. Členská základna čítá 41 členů, z nichž většina se zapojuje do
pořádaných akcí, zejména soutěží.
Protože okolní sbory nemají výhodné
prostory pro pořádání soutěží, velmi
často pořádáme hasičské soutěže na
našem cvičišti u koupaliště v areálu, kde
se říká „Na Baště“. Pořádáme tak
okrskové soutěže, Podkozákovskou ligu
nebo FNC.
Bohužel se okrsek Podkozákovsko
nezúčastňuje
okresních
soutěží
v hasičském sportu. Jako většina našich
sborů, tak ani SDH Vesec nemá mladší
hasiče, kteří by byli ochotni např. běhat
přes překážky a soutěž je proto pouze formou útoků. Proto se okresní soutěže naše SDH neúčastní.
Náš areál je ale velmi vhodný pro pořádání soutěží a tak když organizujeme ligové soutěže, účastní
se až tři desítky okolních sborů a to v denních i
nočních
soutěžích.
Pokud
je
zájem,
organizujeme před soutěžemi dospělých také
nejrůznější soutěže s dětmi, které se zúčastňují
doprovodných akcí a za odměnu dostanou sladké
ceny. Děti a dospělí vždy kladně oceňují, když se
dostaví technika a předvádí se například hašení
požáru osobního auta, vyprošťování zraněných
osob apod.
Pokud je třeba, zúčastňují se členové našeho
SDH různých záchranných a pomocných
činností, jako byly např. povodně v Libereckém
kraji v roce 2010. Některé naše rodiny přijaly do
svých domovů maminky s dětmi z Ukrajiny, která byla postižena válečným konfliktem v roce 2022.
Kromě soutěžních akcí pořádáme další akce, pokud to dovolí např. epidemiologická situace. Jsou to
oblíbená pálení čarodějnic, dětské dny se soutěžemi a hudebními produkcemi. Máme zde také různé
skluzavky, houpačky apod., které jsou dětem kdykoliv volně přístupné a jsou využívány dětmi s
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maminkami na rodičovských dovolených. Koncem devadesátých let jsme vybudovali pěkné
účelové zařízení, což je budovu, která slouží jako sklad hasičského materiálu, šatny, WC. Při akcích
je využívána kuchyňka. (foto) V případě nepříznivého počasí je využíváno také nedaleké zařízení
rybářského spolku LOKOS. Kromě naší budovy a dětských zařízení jsme vybudovali také velké
hřiště. Vše za podpory a pomoci Obecního úřadu v Mírové pod Kozákovem.
Činnost našeho SDH ve Vesci není zanedbatelná, přestože o ní mnohdy širší veřejnost není
informována. Doufejme, že se to v budoucnu napraví.
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SDH Víchovská Lhota
Od první ustavující schůze uplynula řada let.
V osmdesátých letech náš sbor míval tři družstva požárníků. Dnes už je z nich družstvo veteránů.
Účastnili se okrskových soutěží, kde se jim poměrně dařilo. Tým žen byl ve Lhotě zřízen již v roce
1929. V osmdesátých letech se také hojně účastnily okrskových soutěží. Ženy svou činnost
obnovily v roce 2000, kdy se podařilo s pomocí víchovského sboru a velkého přispění Martina
Jindřiška z Víchové nad Jizerou dát dohromady opět družstvo žen. Vyjely na okrskovou soutěž do
Víchové, kde odsadily 4. místo. S ním vyhrály také postup do okresního kola v Turnově jako
náhradníci.
Díky práci vedoucích ve Víchové mohou děti soutěžit a naučit se vše potřebné. V dospělosti již
někteří soutěží opět za náš sbor. Družstvo mužů a žen se každoročně účastní okrskových soutěží,
Víchovského poháru a dříve jsme jezdili také na pohárové soutěže. Dnes máme jedno družstvo
veteránů a jen jedno družstvo žen, ze kterého bude pomalu družstvo veteránek. Stálých obyvatel
Víchovské Lhoty je 72. Sbor čítá 59 členů z toho je 20 žen a 39 mužů.
7. 1. 2006 odstoupil z funkce starosty Josef Patočka, který vedl sbor celých 40 let. Na jeho místo
byl zvolen Jan Jon. Náměstkem byl zvolen Stanislav Šír a Martin Hanč, velitelem ing. Jiří Hrubý,
jednatelem Jiří Vinklář, pokladníkem Jan Šír, revizorem Pavel Škuta a Marta Jindřišková.
Naše sestra Hana Soukupová (Jonová) jezdila pomáhat na dětské soutěže s víchovskými hasiči.
Když se roku 2006 konalo absolvovala v Přibyslavi zkoušky na rozhodčí I. stupně. V roce 2007
byla zvolena do Okresní rady mládeže, kde působila do roku 2019. Jezdila pomáhat na krajské
dětské soutěže a starala se o vyškolení nových dětských rozhodčích v našem okrese.
Poslední únorovou sobotu pořádáme od roku 1914 Hasičský ples. Než byl postaven Kulturní dům,
ve Víchové konaly se plesy v Hostinci u Mánků ve Víchovské Lhotě. Na plese se baví okolo 150
tanečníků s hudbou Oasa. V roce 2009 přišlo na ples 210 tanečníků, kteří se bavili až do rána
s kapelou Gradace, která na plese hrála do jejího rozpadu v roce 2015. Díky členům a jejich
rodinám dokážeme zajistit vše ohledně plesu. Na plese nechybí dobrá nálada, štamprle, jednohubky
a tombola.
Ve třicátých letech byl členy založen divadelní dramatický soubor, který vystupoval v hostinci u
Mánkových. Tato činnost byla ukončena v období druhé světové války. Krátce pokračoval po druhé
světové válce. V současnosti nás pravidelně v naší zbrojnici navštěvují divadelní spolky Montalban
a Bažantova loutkařská družina J.J. Kolár při TJ Sokol Poniklá.
Každoročně v květnu od roku 2002 pořádáme
Pálení čarodějnic o týden později na vrších nad
Jonovými. Kvůli špatnému počasí jsme pálení
posunuli o týden. Nikomu to nevadilo, naopak
přišlo ještě více lidí. Ve Víchové pořádají
čarodějnice také Víchovští a Sytovští hasiči a
někteří si je nemusejí nechat ujít.
Spolupracujeme s SDH Víchová na pořádání
dětského maškarního reje. Naši členové chodí
gratulovat svým členům k životním jubileím.
Účastníme se brigád, na kterých se staráme o
hasičskou výzbroj, zbrojnici a věnujeme péči okolo ní. V roce 1964 jsme postavili hasičskou nádrž
(na otáčce autobusové zastávky u Hrubých) ve Víchovské Lhotě. Na jaře jí čistíme a udržujeme
zeleň kolem nádrže.
V roce 2010 byli naši členové pomáhat v zaplavené Chotyni.
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S nápadem výletu přišel náš člen Martin Hanč. Starosta tento nápad podpořil. Přál si, aby byl
pojmenovaný na počest Josefa Patočky zesnulého bývalého starosty. V roce 2012 se uskutečnil
celodenní pochod s názvem Nultý
ročník Pochodu Josefa Patočky – Do
Jeskyně v Poniklé. Zúčastnilo se 23
výletníků. Každý rok na začátku října
podnikáme naučné výlety po okolí.
V listopadu roku 2012 započali
přípravy na oslavu výročí založení
sboru. Pustili jsme se do rekonstrukce
naší zbrojnice pěkně z gruntu.
Zhotovili jsme nový přívod vody,
probourali jsme stěnu do kuchyně a
udělali bar, bojler na toaletě nám
konečně zajistili teplou vodu. Fasáda
zbrojnice dostala nový kabát, nápis a
obraz sv. Floriána. Zrušili jsme
schody a udělali nový přístup do
zbrojnice. Nových oken se zbrojnice
dočkala až v roce 2017.
3. srpna 2013 náš sbor oslavil 100. výročí založení, na které dorazilo okolo tří stovek lidí, ve 14
hodin proběhlo slavnostní zahájení. Konalo se promítání fotografií zachycující činnost sboru.
K vidění byla naše hasičská technika. S dvoukolovou ruční stříkačkou byla sehrána humorná
scénka našimi členy v dobových uniformách. Taneční zábava proběhla na silnici před hasičskou
zbrojnicí.
Při II. ročníku Pochodu 5. října 2014 byla naším sborem usazena lavička Johanka na Pičmanových
vrších. Zajímavostí je, že jméno není odvozeno od jména Johana. Ale je to složenina jmen Jon a
Hanč. K ní byla zasazena 25. května 2020 vzrostlá tříletá lípa, jako symbol ukončení nouzového
stavu po covidovém období. A to proto, ze se ve Lhotě za těžkých časů vždy vysazují lípy. Při jejím
křtu 3. července 2021 dostala jméno Naděje.
Víchovská Lhota, stejně jako její SDH, pokračuje v cestě. Jedno rčení praví: I cesta může být cíl.

260

SDH Vilémov
V roce 2005 rozhodl Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou o zrušení jednotky ve Vilémově, čímž
vyvstala otázka další existence sboru. Vzhledem k tomu, že vilémovský sbor výrazně přispívá ke
společenskému životu a pyšní se tradicí práce s mládeží, bylo rozhodnuto v činnosti pokračovat.
Dalším cílem bylo zaměřit se na požární sport také v kategorii dospělých.
Práce s mládeží – Sbor se každoročně potýká s malou členskou základnou mladších a starších
žáků. I přes tyto obtíže se pravidelně zúčastňuje závodů hasičské všestrannosti a okresní hry
Plamen, kde vždy dosahuje dobrých výsledků.
V kategorii dorostenců bylo největších úspěchů dosaženo v letech 2007 a 2008, kdy se družstvo
SDH
Vilémov
probojovalo
prvním místem z krajského kola
na Mistrovství České republiky.
V roce 2007 se MČR konalo ve
Zlíně a v roce 2008 v Přerově a na
obou
mistrovstvích
shodně
dosáhlo družstvo dorostenců na
celkové 5. místo. S odrůstáním
dorostenců do kategorie mužů a
malou
členskou
základnou
mladších žáků nebylo možné
pravidelně sestavovat soutěžní
dorostenecké týmy, proto za sbor
v dorosteneckých
kategoriích
soutěží také jednotlivci. V letech
2009 a 2010 se Jiřímu Polákovi
podařilo
z krajské
soutěže
probojovat na Mistrovství České republiky. V roce 2009 na MČR v Třebíči, kde obsadil 24. místo, a
následující rok v Litomyšli místo 21. V roce 2018 na Jiřího Poláka navázal Jan Nesvadba, kdy se
stal přeborníkem kraje a na MČR konaném v Plzni vybojoval ve své kategorii 11. místo.
Požární sport – Družstvo mužů se
dlouhodobě řadilo k nejlepším v Libereckém
kraji. To potvrdilo v letech 2008, 2012 a
2013, kdy vyhrálo krajskou soutěž a
zúčastnilo se Mistrovství republiky. V roce
2012 se MČR konalo v Uherském Hradišti a
družstvo SDH Vilémov obsadilo 9. místo. O
rok později v Mladé Boleslavi vybojovalo
vilémovské družstvo celkovou osmou
příčku. V letech 2007 až 2013 se jednotlivci
v mužské kategorii pravidelně zúčastňovali
seriálu závodů Českého poháru v disciplíně
100 m s překážkami. Každoročně se závodů
účastní několik set závodníků. Přes obrovskou konkurenci se vilémovským jednotlivcům podařilo
pravidelně obsazovat místa v první dvacítce nejlepších závodníků celkového pořadí.
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Klubovna sboru, kde své místo nalezl také kroužek mladých hasičů, je využívána nejen k
pořádání společenských akcí, které organizuje sbor. Jsou to například pálení čarodějnic, své zázemí
zde nachází také místní klub důchodců. Je nutno říci, že mnozí z těchto dnes již penzistů významně
přiložili ruku k dílu při její výstavbě.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vilémově svým počtem členů rozhodně nepatří k největším. Přesto je

při ohlédnutí zpět možné vidět spoustu úspěchů a vykonané práce. Nezbývá než si přát, aby lípa,
která byla v roce 2009 zasazena u hasičárny na počest stého výročí požární ochrany ve Vilémově,
viděla ještě mnoho generací vilémovských hasičů.
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SDH Vítkovice v Krkonoších
Je hezké vzpomínat, prodírat se dokumenty, fotografiemi a o některé vzpomínky se rádi podělíme.
Vzpomínání začíná v roce 2005. Byla to doba zvláštní. Do většiny domácností se naplno zaběhl
internet, vidět dítě bez mobilu se začalo považovat za raritu a motivovat děti ke sportu začalo být
čím dál náročnější. I zábav začalo bohužel ubývat. Přišlo nám to poněkud smutné a proto jsme se
rozhodli v roce 2006 uspořádat 1. Maškarní bál nejen pro děti. Našli se i škarohlídové se slovy
“vždyť stejně nikdo nepřijde”, na jejich slova nedošlo a v roce 2022 jsme měli už 15. Ročník tohoto
bálu. Z akce se stala tradice a sjíždí se děti ze širokého okolí. Každý rok si můžeme prohlédnout
kolem 60 dětí v maskách.
V dalším roce přesně 22. září 2007 jsme oslavili 100. výročí založení sboru. K vidění byla
historická technika také z okolí a uspořádali jsme soutěž v požárním útoku, pro okolní sbory. Večer
jsme zakončili skvělou zábavou kde nám hrála kapela Evžena Hrubého.
Ve vesnici začalo přibývat dětí, ale vyžití chybělo. Proto jsme si začali pohrávat s myšlenkou,
založit hasičský kroužek pro děti. Hanka Vávrová a Martina Vanclová se toho nebály a šly do toho.
Ze začátku vedoucím nikdo nevěřil, že vydrží pracovat s dětmi dlouhodobě, ale mnoho lidí se
spletlo, vznikl šikovný oddíl mládeže.
V roce 2011 byla po dlouhých 20 letech obnovena činnost mládeže. Ten samý rok hasiči
uspořádali 30. června pouťové
odpoledne. Kolotoč a houpačky
jsme zapůjčili od SDH Škodějov,
místní děvčata napekla koláče a ve
stánku se prodávaly výrobky
Chráněné dílny z Nové Paky. 15.
října se děti zúčastnili historicky
prvního
závodu
hasičské
všestrannosti v Levínské Olešnici.
Na trať vyběhlo pět statečných
Pavlína
Pohořelá,
Josefína
Hartigová, Aleš Richtr, Tereza
Pištorová a Kuba Tůma.
V prosinci byla hasičům oficiálně zapůjčena od Obecního úřadu ve Vítkovicích sportovní budova
na hřišti u kostela.
V roce 2013 se hasiči vrátili k tradičnímu pálení čarodějnic a večer zakončila zábava. V červenci
jsme s dětmi vyrazili na třídenní výlet do Chlumce nad Cidlinou. A z výletu se stala také tradice,
děti se rok co rok těší do Chlumce, přestože tam někteří byli už několikrát. Stany a batohy odveze
do kempu obecní transportér a děti s baťůžky cestují vlakem. Zážitky ze stanování by zaplnily
samostatnou knížku.
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Mezi dospělými se nám bohužel rozmohl nešvar, že na brigády chodí čím dál méně lidí. Někdy
jen dva lidé.
Rok 2014 zaměstnal především velké hasiče. Nejprve se 5.8. zúčastnili netradičního námětového
cvičení, společně s Polskou Stráží, kdy “hořela“ Labská louka. Za pár týdnů se už naostro podíleli
na pátrací akci v Poniklé a do třetice hořela ve Vítkovicích bývalá trafika.
V roce 2015 už bylo i zastupitelům jasné, že děti a jejich vedoucí u závodění vydrží. Byla
zakoupena hasičská káď, dresy a byl vybudován přívod vody, aby na naplnění jedné kádě nemuselo
jezdit vozidlo Tatra.
V roce 2016 se hasiči aktivně zapojili do závodu Studenecká míle, kdy jsme na Horních Mísečkách
připravili občerstvení pro závodníky. Byl to neskutečný zážitek a nemalá práce. 25.7. jsme se
zúčastnili závodu na Benecku a dospěláci skončili na 2. místě! Přes zimu proběhla velká obměna
výzbroje a výstroje. Generální opravou prošla mašina, koupeny byly nové proudnice, výjezdové
kabáty, vysílačky a překážky.
V roce 2017 jsme se sešli s okolními sbory při oslavách 110 let. Oslavy byly skromnější, zato
spojené s Okrskovou soutěží.
V roce 2018 jsme zatoužili vyrazit
poprvé na společný výlet. Vyrazili
jsme na exkurzi na Letiště Václava
Havla, kde jsme si prohlédli zázemí
hasičů, vyslechli si zajímavé
informace o hašení požárů letadel.
Provázející hasič byl překvapen
(možná i zděšen) z informace, že
Tatra, kterou kdysi na letišti
vyřadili, stále spolehlivě jezdí u nás
v Krkonoších. Přesto byla v tom
samém roce pořízena Tatra novější
od hasičů z Chlumce nad Cidlinou.
V roce 2019 jsme opět vyrazili na výlet na Dlouhé stráně. Moc nás potěšilo, že se na výlet
vypravilo také několik zasloužilých hasičů, kteří v
dobách minulých jezdili na výlety skoro pořád.
8.března 2020 se uskutečnila na dlouhou dobu
poslední kulturní akce a to náš tradiční karneval.
Covid - 19 byl již v Itálii, sílil a sunul se do dalších
zemí a začali jsme mít obavy s ohledem na tuto
hromadnou akci ve vztahu k této pandemii.
Naštěstí jsme si odpoledne všichni ve zdraví užili.
Kultura sice na dva roky vymizela, ale kluci v JPO
III volno neměli. „Covid necovid „, stále jezdil i
odstraňovat spadlé stromy, v okolí také několikrát
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hořelo. Počet planých výjezdů do podzemních garáží na Horních Mísečkách by zaplnily nejednu
stránku.
V současnosti v roce 2022 začínáme tak trochu znova. S obavami jsme uspořádali opět Maškarní
bál a nestačili jsme se divit. Jedlo se, pilo se a dětí přišlo skoro sedmdesát.
Válka na Ukrajině - všech hasičů se nepřímo citelně válka dotkla. Nakoupili jsme potraviny a mladí
hasiči měli za úkol přinést jednu nepotřebnou hračku a dva kousky oblečení, nakonec přinesli velké
množství hraček a dalších potřebných věcí. Humanitární pomoc jsme předali na příslušné místo.
K dnešnímu dni máme registrováno 50 členů SDH z toho 18 členů zařazených do JPO III.
Doufejme, že tento počet dlouho vydrží a také mladí hasiči. Mnozí z mladých se jistě během
následujících let stanou členy výjezdové jednotky a posílí řady sboru.

Rok 2015
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SDH Vyskeř
Vyskeřský hasičský sbor je na tom jako mnohé jiné sbory v okolí. Aktivních členů pomálu,
nových mnoho nepřibývá, ale přesto jsme jedním z nejaktivnějších spolků v naší obci. Nikdy však
nechybíme u žádné brigády, oslavy či výročí. Potýkáme se podobně jako ostatní s nedostatkem
financí, a tak se snažíme vydělat peníze, kde se dá.
Jaro pro nás již skoro 30 let začíná akcí „Otevírání studánek“ – to je akce, při které dospělí a děti
plní během pěšího výletu po krásách Českého ráje řadu úkolů a soutěží, vždy s předem určenou
tématikou. Obvykle se účastní kolem 40 lidí. Cíl je vždy u nějaké studánky, kterou symbolicky
otevíráme dřevěným klíčem. Stejně je tomu na podzim, kdy studánky zavíráme.
Jako hasiči každoročně pořádáme pálení čarodějnic, v létě minimálně jednu venkovní taneční
zábavu a na sklonku léta „Rozloučení s létem“. Akce s tradicí skoro 40 let je určena pro děti, které
soutěží, hrají si a běhají orientační závod. Poslední roky nám účast neklesá pod 50 dětí.
Pro své členy pořádáme zájezdy na Moravu, cyklovýlety a výlety pěší. Od roku 2010 pomáháme
AMK Vyskeř se zajištěním občerstvení na jejich akci Traktoriáda, na kterou každoročně zavítá přes
1000 lidí.
Počátkem roku 2010 se na valné hromadě sboru vzdal po deseti letech úspěšného vedení sboru
Pavel Kovář a nově byl starostou zvolen Jan Kozák. Pavel Kovář se stal jeho pravou rukou.
Zbývající členové ve vedení s menšími změnami zůstali. Ve stejném roce se vzdal funkce velitele
po dlouhých 29 letech Otakar Kozák (tatínek nového starosty). Jeho post na rok obsadil Václav
Hejduk ml., kterého roku 2011 nahradil Josef Antoň – rodák z Pohoře. Do současnosti se nic ve
vedení nezměnilo.
V roce 2012 se u příležitosti 130. výročí našeho sboru u nás v obci konal sjezd rodáků. Dvoudenní
veliká akce za účasti stovek
lidí, hostů z okolních obcí,
zástupců kraje, hasičů a dalších
byla velmi vydařená. Naši
zasloužilí členové byli oceněni
za svůj přínos spolku. Opravy
se
dočkala
hasičská
dvoukolová stříkačka Stratílek.
Za sumu 68000 Kč ji nádherně
renovoval
pan
Kalina
z Mašova. Raritou jistě byla
účast spřáteleného hasičského
spolku z Krasňan ze Slovenska.
Průběžně brigádničíme nejen
na svém majetku – zbrojnici, vybavení a prostranství kolem zbrojnice, ale také při úklidu obce,
vyřezávání příkopů podél komunikací nebo pálení klestu na naší kapličce.
Závodů se účastníme málo. I přesto se snažíme každý rok vyrazit alespoň na okrskovou soutěž.
Někdy jede jen družstvo mužů, někdy také ženy, ale fenoménem jsou naši senioři, kteří obvykle
sami ve své kategorii v dobových uniformách provádí ukázku hasičského útoku s renovovaným
strojem Stratílek.
Spolu s obecním úřadem zajišťujeme občerstvení pro tradiční Masopust nebo odpoledne pro seniory
s dechovkou.
2016 jsme nechyběli u velké slávy odhalení pomníku našeho nejvýznamnějšího rodáka, skladatele,
dirigenta Josefa Nesvadby Hamáčka. Přijela spousta hostů, včetně pana hejtmana Martina Půty,
bývalého ministra životního prostředí Tomáše Podivínského, pana děkana Vlasáka a mnoha dalších.
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135 let jsme oslavili v roce 2017 pořádáním soutěže, které se zúčastnilo 14 družstev mužů a 4
družstva žen. Naši veteráni vyhráli, muži skončili šestí. Důležité je zmínit se o účasti na záchraně
psa Bárta, která trvala na začátku léta dva dny. V naší osadě Skalany se ho snažili vyprostit
dobrovolní a profesionální hasiči, přesto marně. Ovšem příběh skončil dobrým koncem, neboť se
pes vyprostil po více než 14 dnech sám a přežil. Některé ze záchranářů ocenil také prezident
republiky a ze psa se stal téměř národní hrdina.
Rok 2018 byl pro naši obec velmi významným – konala se velkolepá celodenní oslava 700 let od
první písemné zmínky o obci a hasiči samozřejmě byli u toho. Stovky hostů, místních, přespolních,
kladení věnců, výstava hasičské techniky, zábava, ohňostroj – nechybělo nic a spoustu z toho
obstaral náš sbor. Nechyběli jsme ani u oslav 100. výročí naší krásné republiky. Sázeli se pamětní
lípy, z nichž jedna byla vysezena právě za nás, za hasiče.
Naším největším přáním, tužbou, a snem bylo zakoupení nového hasičského auta. Původní Avii
nahradila v roce 2009 Avie „nová“ z roku 1991. Tu starou jsme přenechali za 500 Kč kolegům do
Čejkovic u Jičína. Vše
zařídil kamarád Míra Mařan
z Hlásné Lhoty u Jičína.
Ovšem neradovali jsme se
dlouho. Již za 10 let měl náš
vůz
problémy
projít
každoročně
technickou
kontrolou. Proto se obecní
úřad snažil získat finance na
auto nové. Dva roky
bezúspěšně. Radovali jsme
se až napotřetí. Díky
zdrojům
GŘ
HZS,
Libereckého kraje a naší
obce jsme na sklonku roku
2020 zaparkovali v naší
garáži automobil značky
Volfwagen Crafter 4x4 – 1968 cm3 v plné výbavě. Investice činila celkem 1, 5 milionu korun.
Třešničkou na „dortu“ se stala originální SPZ: 01VYSKER. Oslavit obrovské štěstí a žehnání jsme
naplánovali na červen 2021.
Nezbývá než věřit, že spolu s novým autem bude pokračovat také mnoho radostných let našeho
spolku.
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SDH Vysoké nad Jizerou
2016 – Pomoc při turistických akcích a lyžařských závodech Tj Vyskoké nad Jizerou.
Tradiční Sejkorák v březnu, oslava 90 let divadla Krakonoš. Besedy s dětmi ve školce a škole.
Mytí náměstí a ulic. Účast na Staročeské pouti a rozsvěcení vánočního stromu.
Návštěva Heřmanic na odhalení památníku povodně 2010.
Účast na okrskové soutěži v požárním sportu, ženy na prvním místě a muži devátí.
2017 – Tradiční Sejkorák, mytí náměstí a ulic. Pomoc při zajištění Dětského dne, Staročeské pouti,
rozsvěcení Vánočního stromu, pomoc Tj a spolku Krakonoš.
Výlet do hasičského muzea v Chrastavě, do Heřmanic, návštěva Obřího sudu a lázní Libverda.
Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vilémově, ženy druhé a muži šestí.

2018 – Návštěva THT Polička ohledně dodávky nového vozu TATRA.
Další jako každý rok, pomoc
městu a dalším organizacím při
jejich aktivitách.
Jako každý rok proběhla různá
školení a přibylo nám školení na
AED. Na okrskové soutěži
v Rokytnici se ženy umístily na
třetím místě a muži na pátém
místě. V listopadu jsme zajistili
setkání zasloužilých členů SDH
okresu. Šestého prosince dorazil
nový vůz Tatra Terno.
2019 – Jako každý rok stejná činnost: Sejkorák, mytí náměstí a ulic, besedy s mládeží, pomoc na
akcích města a dalších organizací.
Zájezd do vojenského muzea v Lešanech, pivovaru Velké Popovice a průhonického parku.
12. června jsme zakoupili osobní automobil FORD Transit T 300. Na okrskové soutěži v Pasekách
ženy dosáhly čtvrtého místa a muži pátého.
2020 – Činnost byla ochromena pandemií covid-19. Z tradičních akcí se uskutečnila jen
Staročeská pouť. Každý rok se pořádá dětský branný tábor, pálení čarodějnic, návštěvy dříve
narozených členů našeho sboru při jejich jubilejních.

268

SDH Zálesní Lhota
V předcházejících letech, se náš sbor pravidelně účastnil činnosti v okrsku 11. Studenecko.
Každoročně jsme se pravidelně účastnili okrskových soutěží v požárním sportu. Mimořádně také
noční soutěže konané v Nedaříži 21.08.2010.
Další pravidelnou činností sboru byly tradiční hasičské bály, konané v březnových termínech,
s názvem „ Josefovský bál“. Tato tradice skončila v roce 2016. Budova pohostinství „U Pleštilů“
byla prodána dalšímu majiteli, který objekt včetně přilehlého sálu upravil pro vlastní potřebu a na
sále zřídil dřevovýrobu.
Mezi další pravidelně se opakující činnosti
patří „Dětské odpoledne“, které se koná
většinou v polovině měsíce května podle
termínu Lhotecké pouti. Akce se koná na
prostranství před kostelem. V případě
špatného počasí na začátku června, jako
dětský den na hřišti společně s jednotou
„Sokol“. V posledních letech se pro akci
používá okolí zrekonstruované mateřské školy.
Pro děti jsou připraveny soutěže s hasičskou
tématikou, střelba ze vzduchovek, míčové hry,
případně historická stříkačka z roku 1899.
Také naše technika se s časem změnila. K výměně došlo v průběhu roku 2016 TATRA 805 z roku
1953 byla stále ještě pojízdná s platnou STK. Její údržba a náklady na provoz byly neúměrné.
Povedlo se nám vozidlo TATRA 805 prodat a za získané peníze jsme zakoupili zachovalý
PEUGEOT Boxer pro devět osob,
rok výroby 2005. Tímto vozem
nyní zajišťujeme svoje potřeby.
Současně jsme museli řešit
přepravu materiálu a stříkačky
PPS12. Původní vozík byl
s velkým závěsem. Zajistili jsme
rekonstrukci u firmy VEZEKO.
Nástavba byla namontována na
nový podvozek k připojení na
standardní závěs pro osobní vozy.
Taktéž stříkačka PPS12 z roku
1975 již nedosahovala potřebných
parametrů. Proto jsme zajistili v následujícím roce 2017 repasi ve firmě SDH plus Radimovice
(Sychrov).
Hasičská zbrojnice se také změnila k lepšímu. Od
roku 2015, po rekonstrukci budovy Mateřské
školky, se Výroční valné hromady a okrskové
schůze konají ve společenské místnosti MŠ.
S rekonstrukcí Hasičské zbrojnice se začalo v roce
2016, výměnou střechy na celé budově. V roce
2018 následovala výměna oken a dveří v klubovně,
byla zřízena přípojka vodovodu a kanalizace. Dále
byla provedena nová elektrická instalace. V garáži

269

byl opraven strop a instalována elektrická sekční vrata. V tomto stavu byla rekonstrukce 19. 10.
2019 za přítomnosti starosty obce a zástupců
okolních sborů představena veřejnosti.
Rekonstrukce byla zcela dokončena v roce 2021,
kdy byla opravena fasáda a na budovu umístěn
nápis.
Největší událostí za celé popisované období byla
okrsková soutěž, konaná 18.05.2019 na louce vedle
kostela. V tomto roce jsme slavili 125 let založení
našeho sboru. Okrsková soutěž v Zálesní Lhotě se
konala po dlouhých 29 letech. Proběhla za krásného
počasí a všemi účastníky byla hodnocena jako velice

zdařilá. Soutěžilo celkem 23 družstev. Zálesní Lhota obsadila 11. místo z patnácti družstev mužů.
Bohužel pro všechny hasiče, byla to poslední okrsková soutěž z důvodu Covidových opatření.
Ještě informace k členské základně, také tam se bohužel projevil věk. Někteří členové již nežijí
nebo jim zdraví nedovoluje aktivní účast na dění ve sboru. Připomenu ty, kteří byli nejoblíbenější a
známí i v okolních sborech.
06. 05. 2003 zemřel dlouholetý starosta sboru bratr Berthold Adolf.
29. 07. 2013 jsme byli velice zaskočeni zprávou, že nečekaně ve věku 62 roků zemřel bratr
Bohuslav Zaplatílek, stávající starosta SDH.
27. 07. 2016 tragicky zemřel bratr Miloslav Korda
K dnešnímu dni čítá sbor 39 členů. Z tohoto počtu je 12 žen. Průměrný věk je 58,56 roku. Za
poslední cca tři roky, jsme získali čtyři mladší členy.

zleva: Mečíř Vít starší, Tauchman Petr, Hybš Pavel, Tauchman Zdeněk, Korda Miloš, Mečíř Vít
mladší, Adolf Jiří
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SDH Žďár u Kumburku
Pomoc sboru na záplavách v roce 2013 v Kralupech nad Vltavou.
Vznikl 1. ročník Žďárských hasičských slavností, který
postupně přešel v putovní pohár.
Byla zahájena rekonstrukce hasičárny, kde se začalo novým
sociálním zařízením, kuchyní, postupně došlo ke zvětšení celé
kulturní místnosti, včetně venkovní terasy.
V roce 2016 proběhlo 120. výročí založení sboru, kde bylo
představeno nové hasičské auto, které bylo vlastními silami
zrekonstruováno. Byl představen prapor sboru.
Následně byla vybudována garáž pro nové vozidlo.
Do pandemie sbor pokračoval v obvyklé činnosti.

Oslavy 120. výročí založení sboru
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SDH Žďár u Staré Paky
V r. 2004 - 2006 došlo k úpravám v kotelně v Kulturním domě, aby ji bylo možno využívat ke
schůzím SDH a přátelským posezením. Dochází k výraznému omlazení členské základny. Přijati
jsou Lubomír Jiřiště (č.p. 26), Markéta Šírová, Stanislav Votoček ml., Soňa Votočková (č.p.9) a Petr
Zahradník ml. (č.p.50) Tím dochází k obnovení činnosti SDH ve Žďáře.
Členskou základnu tvoří 23 hasičů. Začínají se pořádat nové společenské, kulturní a sportovní akce,
například Mikulášská zábava, promítání diapozitivů uspořádal br. Jiřiště, závody na lyžích ve stylu
klasickém - Žďárská stopa, turnaj ve stolním tenisu- Žďárský míček, společný výlet k Roubence
apod. V užívání má sbor motorovou stříkačku PS8 s příslušenstvím, a vozidlo ARO 240.
V r. 2006 byl zvolen nový výbor SDH ve složení: starosta Jaromír Čeřovský, velitel Stanislav
Votoček ml., jednatel Lubomír Jiřiště.
V r. 2007 sbor pokračuje v pořádání společenských akcí a zkouší organizovat další. Hlavní akcí
roku byly oslavy 120 let od založení SDH Žďár. I tentokrát slavnost na vísku naší malou byla dosti
okázalá. Oslavy byly zahájeny ve 13h, slavnostním průvodem od kapličky panny Marie z Nového
světa. V čele průvodu šli členové místního sboru hasičů, kteří tlačili koňskou potahovou stříkačku.
Průvod došel ke Kulturnímu domu, kde proběhla výstava historické hasičské techniky okolních
sborů. Ze sousedních sborů nás navštívili SDH Studenec, Nedaříž, Čistá u Horek, Bukovina,
Levínská Olešnice a Kruh. Následovalo slavností zahájení, při kterém pan Lelek zahrál státní
hymnu. Náměstek starosty poté ocenil dlouhodobé členy sboru pamětními listy. Následovalo
odpoledne, kde byly k vidění ukázky práce hasičů (dobrovolných ze Studence i profesionálních z
Jilemnice), Policie ČR Semily , kynologů ze Staré Paky, speleologů z ČSS Albeřice, horolezecké
techniky HO Jilemnice. Večer byla uspořádána venkovní taneční country zábava Žďárský
dostavník. Akce byla velmi dobře hodnocena
Ve sboru dochází k obnově hasičské techniky - zakoupeny byly nové hadice, sací koš, proudnice
a proveden výbrus na PS8. Vše v ceně 18tisíc korun. Ke konci roku se začíná vyjednávat s SDH
Čistá u Horek o nákupu vozidla Nissan Patrol.
V r. 2008 má sbor 25 členů. V měsíci září obec Levínská Olešnice zakoupila od obce Čistá u
Horek osobní automobil Nissan Patrol Wagon 4x4 za 50 tisíc korun. Vozidlo bylo předáno do
užívání žďárským hasičům. Od SDH Poniklá byly zakoupeny sportovní hasičské helmy PZ 11.
Manželé Jírovi z Prahy, kteří ve Žďáře vlastní chalupu, podpořili sbor zakoupením motorové
řetězové pily Stihl MS 361. V zimě sbor z vlastních zdrojů zakoupil motorovou stříkačku PPS 12 z
podniku KRPA Hostinné. Sbor nadále pořádá společenské akce Žďárský míček, Žďárský dostavník,
čarodějnice, dětský den, výlet k Roubence, dlabání dýní, silvestrovské sousedské posezení. V tomto
roce nám obec umožnila udělat si hasičskou klubovnu v právě zrekonstruované místnosti v
kulturním domě.
Začátkem roku 2009 nás opustili 2 členové. František Buďárek (nedožitých 82let) a Václav
Votoček (73let). V průběhu roku proběhly dvě zdravotnická cvičení se členy ZZS a HZS ČR
(Marek Vancl a Josef Vancl). Někteří členové navštívili divadelní představení ve Vysokém nad
Jizerou. Mužské soutěžní družstvo se zúčastnilo 3 hasičských soutěží v požárním sportu.
www.smartSbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky zakládá internetové stránky
web/hasicizdar.
19. června 2010 SDH hostil Okrskovou soutěž v požárním sportu, disciplína požární útok.
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Zúčastnilo se 25 družstev (17 mužských a 8 ženských). Odpoledne jsme obsluhovali až 200
dobrovolných hasičů. V červenci členové sboru asistovali ve Štikovské rokli, dále na Fichtlmánii
(24 hodinový závod na pionýrech)
V r. 2011 Členové sboru pořádají tradiční kulturní, sportovní a společenské akce. Ročně
odpracují mnoho brigádnických hodin při jarním úklidu příkopů, sběru železného šrotu, kosí trávu
na místním hřbitově a u Kulturního domu, sází stromky v obecních lesích, sbor sbírá oděvy pro
Diakonii Broumov, sbírá autolékárničky pro Itibo v Africe, probíhá sběr elektrozařízení pro
Elektrowin. Náš sbor uspěl se žádostí o dotaci z evropských fondů. Celková výše projektu byla
170tis. Kč s 10% spoluúčastí žadatele. Pořízeno bylo vybavení k pořádání akcí pro veřejnost lavice a stoly, párty stany, projekční plátno, zvuková aparatura, elektrocentrála a stoly na stolní
tenis.
Z kraje roku 2012 se změnila adresa hasičských internetových stránek na www.hasicizdar.cz. Zde
se snažíme místním občanům podávat aktuální informace o dění ve vsi, ve sboru a v nejbližším
okolí.
Stručný popis pořádané akce je vždy doplněn fotografie. 18. února proběhlo II. společné
cvičení složek IZS (Kynologická brigáda ČR, SDH) se zaměřením na spolupráci při vyhledávání
pohřešovaných osob v terénu. 19. dubna proběhlo prověřovací cvičení se sbory dobrovolných
hasičů z Čisté u Horek, Nedaříže a Levínské Olešnice.
V roce 2013 sbor pomáhal obci při brigádě na sázení stromků, byla uspořádána brigáda na
vyklizení domu pana Havelky, kterou bylo nutné pro náročnost práce rozvrhnout do více dní. Mezi
další obecně prospěšné práce patřilo čištění propustků, které jsme podnikli ve spolupráci s SDH
Studenec a jejich CAS, sběr elektroodpadu, železného šrotu, brigáda na přípravu palivového dřeva
do místního kulturního domu a brigáda na kosení trávy na hřbitově. Mobiliář sboru byl díky
spolupráci s OÚ rozšířen o polní kuchyň PK 50. Sbor uspořádal také spoustu kulturních akcí jako
například Pálení čarodějnic, Dětský den, hasičský výlet, tradiční Putování k Roubence či
halloweenské dlabání dýní. V tomto roce vzniklo v našem sboru po dlouhé době družstvo mladých
hasičů, které až do dnešních dní úspěšně vede br. Jiřiště za pomoci dalších zkušených členů sboru.
Mladí hasiči se pravidelně scházejí při schůzkách a cvičeních s různou tématikou.
V tomto duchu se nese činnost sboru až do těchto dní. V následujících letech proběhly, mimo výše
uvedené, tyto významné události:
V roce 2016 přibyly mezi úspěšné akce pořádané SDH ve Žďáře u Staré Paky také Žďárské
dožínky, které jsme uspořádali společně s Klubem historické techniky Jilemnice. Celý den byl pro
návštěvníky připraven bohatý program v podobě ukázek tradičních řemesel, historické zemědělské
techniky, vystoupení Jilemského spolku paní a dívek v krkonošských krojích, dřevosochání aj. Pro
děti byl připraven nafukovací skákací hrad a pro všechny návštěvníky bohaté občerstvení.
Od roku 2016 vyráží mládež na tábor mladých hasičů, kde se pod vedením br. Lubomíra Jiřiště

intenzivně zdokonaluje v základních znalostech a dovednostech sil PO. Oblíbeným místem pro
pořádání táborů se stal kemp v Lužanech, kde je možno využít tamní rybník mj. pro práci s
technikou.
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Od roku 2017 se začalo soutěžní družstvo mladých hasičů pod vedením br. Stanislava Votočka
ml., Miroslava Greguše a Luboše Dytrycha
účastnit soutěží v požárním útoku a
dosahovalo výborných výsledků. V tomto
roce jsme rovněž oslavili výročí 130 let
našeho sboru. Obcí prošel slavnostní průvod
všech zúčastněných hasičů v čele s
praporem našeho SDH a historickou
stříkačkou taženou koňmi. U kulturního
domu byla po nástupu slavnostně předána
čestná uznání aktivním členům a
následovala přehlídka historické techniky
okolních sborů a ukázkový útok družstva
MH. Po dlouhé pauze byla díky příhodnému
počasí uspořádána Žďárská stopa - soutěž v běhu na lyžích.
V roce 2018 uspořádal náš sbor ve
spolupráci s obecním úřadem na návsi,
naproti bývalému obchodu, slavnostní
sázení lípy u příležitosti výročí 100 let od
vzniku ČSR. Při slavnostním shromáždění
bylo přítomno družstvo hasičů v
historických uniformách společně s koňskou
stříkačkou, mladí hasiči a představitelé
sboru. Řeč pronesla starostka obce paní
Zdeňka Nosková a velitel SDH Žďár br.
Stanislav Votoček ml. Po zasazení byla lípa
symbolicky zalita hasiči v historických
uniformách vodou z koňské stříkačky a
následovalo tradiční putování k Roubence
se sousedským gulášem.

V roce 2020 byla většina akcí z důvodu
probíhající epidemie Covid-19 zrušena. Čas
jsme využili k úklidu požární zbrojnice a
údržbě techniky. Při letním uvolnění opatření
proběhla brigáda na pokos hřbitova a na úklid
márnice. Kulatiny oslavil bývalý starosta
SDH Jiří Fišer ml. V zimě přišla vydatná
sněhová nadílka a br. Aleš a Dušan Peterkovi
projeli skútrem běžkařskou stopu, takže si
obyvatelé Žďáru mohou i v tento čas
zasportovat a upevnit tak své zdraví.

Sepsal Stanislav Votoček ml., doplnil Ondřej Peterka.
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SDH Želechy
V prvních dvaceti letech od založení sboru se počet členů pohyboval mezi třiceti až čtyřiceti
členy. V roce 1924, kdy zápisy v první a jediné kronice sboru končí, měl sbor 50 členů. Další
historie je bohužel velkou neznámou, zdařilo se objevit jen několik dokumentů z nich víme
následující: v roce 1955 je velitelem sboru Josef Pekárek, roku 1961 požární sbor vlastní ruční
dvoukolovou a ruční čtyřkolovou stříkačku a motorovou stříkačku PS 3 v polovině šedesátých let
má sbor 34 členů, 32 mužů a 2 ženy. Od roku 1974 se družstvo mužů pravidelně zúčastňuje
okrskové soutěže a od devadesátých let Tuhaňského poháru.
S novými poměry byl 9. dubna 1991 sbor nově zaregistrován opět jako Sbor dobrovolných hasičů
a starostou se stává Jaroslav Pekárek. Sbor nedisponuje žádným vozidlem, pouze přívěsem se
stříkačkou PS 8, která je záhy nahrazena stříkačkou PS 12. V roce 1997 získává sbor od města
Lomnice nad Popelkou do užívání areál s objektem bývalé školy. Do té doby využíval pouze
dvougarážovou hasičskou zbrojnici v areálu. V areálu se začala pravidelně každý rok pořádat letní
zábava, pro tyto účely bylo v následujícím roce postaveno kryté pódium a pevné stoly s lavicemi.
V roce 1999 bylo v objektu školy zrekonstruováno sociální zařízení a v roce 2001 byly stoly
s lavicemi zastřešeny. Pro trénink je využívána louka vedle areálu, která je majetkem státu. Do roku
2000 vstupuje sbor s pouhými 21 členy. Avšak do sboru poté vstupuje 12 nových členek a vzniká
soutěžní družstvo žen a obě družstva se začínají zúčastňovat dalších soutěží patřících do Poháru
OSH. Toto se projeví na výkonostech družstev a přichází první umístění na stupních vítězů či
vítězství na soutěžích. V letech 2000 - 2001 se družstvo žen účastní okresního kole soutěže
v požárním sortu a v roce 2004 na okresního kola účastní muži a ženy. V roce 2003 je družstvo
mužů v Poháru OSH Semily poprvé na medailové pozici celkového pořadí jako třetí. V oblasti
požární ochrany je od roku 2002 jednotka sboru vedena jako nezařazená.
K 31. prosinci 2004 měl sbor 35 členů, z toho 23 mužů a 12 žen.
Činnost 2005 –2020
Sbor dobrovolných hasičů Želechy v uplynulých patnácti letech pokračoval ve stejné činnosti jako
v předchozích letech. Členové sboru provedli řadu oprav a úprav v areálu. Nově byl vydlážděn
taneční parket a manipulační plocha před hasičskou zbrojnicí, na pozemku sloužícím pro trénink a
pořádání závodů byla vybetonována podzemní nádrž. Vyměněna byla venkovní světla, rekonstrukcí
prošla velká místnost v budově školy, vyměněny byly okna na přístavbě sociálek. Opraveny byly
omítky na budovách bývalé školy a hasičské zbrojnice. Dále členové vypomohli s přípravou
podstavce pro rekonstruovanou sochu sv. Jana Nepomuckého, provedli vyčištění požární nádrže od
letitého nánosu kalů a ve spolupráci s ostatními sbory z Lomnického okrsku rekonstrukci překážek
pro požární sport.
Sbor pravidelně pořádá jednu, posléze
dvě letní zábavy. Od roku 2007 sbor
pořádá
soutěž
v požárním
útoku
zařazenou do Poháru OSH Semily,
nejprve jako Želechovský pohár a od roku
2013 jako Memoriál br. Jaroslava
Pekárka. Pětkrát pořádal okrskovou soutěž
v požárním sportu a dvakrát soutěž noční.
Sbor vlastní časomíru, se kterou
vypomáhá jiným sborům při pořádání
soutěží.
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Obě soutěžní družstva se
zúčastňují všech soutěží
Poháru
OSH
Semily.
Z počátku se družstvům
příliš nedařilo se prosadit
v silné konkurenci jiných
týmů. Ale postupně se
podařilo výkony zlepšit.
Nejdříve se na medailových
pozicích
celkového
hodnocení začaly umísťovat
ženy, poprvé 2006 a po pár
letech v roce 2011 také
muži. Ženám se podařilo
Pohár OSH Semily třikrát
vyhrát (2006, 2010 a 2011),
sedmkrát byly druhé a třikrát
třetí. Muži vyhráli jednou a
to 2014, třikrát byli druzí a
dvakrát třetí.
Sbor nadále nedisponuje žádným vozidlem a je stále veden jako nezařazený. Vlastní
stříkačku PS 12, která je neustále vlastními silami vylepšována a zdokonalována, aby vyhověla čím
dál více náročným požadavkům pro účast v soutěžích.
Starostou sboru byl v roce 2005 nadále Jaroslav Pekárek. Po jeho náhlém úmrtí v roce 2012
byl v následujících volbách za starostu zvolen Pavel Pěnička, který předním vykonával funkci
jednatele, v níž ho vystřídal Bohuslav Ludvík. Bohuslav Ludvík byl do roku 2009 velitelem sboru,
poté byl za velitele zvolen Jiří Řehák.
V období let 2005-2020 vstoupilo do sboru 23 nových členů, 4 členové zemřeli a 15 členů
svoji činnost ve sboru ukončilo. K 31. 12. 2020 měl sbor 39 členů: 18 mužů, 18 žen a 3 mladé
hasiče.
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