
Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Lázně
Libverda za rok 2015

Začátkem  roku  2015  sbor  pokračoval  v úpravě  požární  zbrojnice  a  to  především  na
prostorách garáží, kde došlo k opravě omítek, nalepení dlaždic okolo přívodu vody a soklů po obvodu
garáže.  Pokračování těchto prací  bude výmalba prostoru garáží.   Mimo to došlo i  k  velké opravě
pláště Tatry CAS 32 v podobě výměny zkorodovaných plechů a nového nástřiku. Dále byly provedený
i drobné úpravy v úložných prostorách zadní části tohoto vozu. 

Dne 5.4.2015 SDH Bílý Potok již tradičně pořádal běh pozpátku, kde jsme se aktivně podíleli
při zajištění bezpečnosti  účastníků závodu a to kvůli rekonstrukci mostu  pod restaurací Krakonoš a s
tím spojené objížďce.  

K  zahájení  cyklistické  sezóny  v našem  regionu  se  SDH  Lázně  Libverda  dne  18.4.2015
prezentoval  při otevírání Bike Centra, kde za chladného počasí byla využita i technika, kterou sbor
disponuje  a  to  v podobě  elektrocentrály,  která  pomohla  moderátorům  a  hlavním  aktérům  při
výpadcích proudu. 

K další  akci  SDH Lázně Libverda v novém roce patří  spolupráce s obcí  na   přípravě pálení
čarodějnic.   Aby se  dne 30.  4.2015 na fotbalovém hřišti  v Lázních Libverda mohl  uvedený večer
uskutečnit,  tak  se  24.4.2015  stahovalo  dřevo  na  stavbu  vatry,  která  se  následující  den  stavěla
společně s májkou. Dále byly vytvořeny ohníčky na opékání buřtů a dohled nad samotným průběhem
pálení vatry. Druhý den byl proveden úklid samotného hřiště.  

Dne 2.5.2015 byl sbor požádán ze strany vedení Lázní Libverda o prezentaci svého  spolku při
zahájení  lázeňské sezóny v centru  lázní.  V menším počtu hasičů byla předvedena technika, kterou
sbor  disponuje  a  především  přítomné  děti  si  mohly  vyzkoušet  výzbroj  a  výstroj  našeho  sboru  i
jednotky. 

V letošním roce proběhl 55. ročník Memoriálu Oldřicha Hrdličky, který pořádal TJ Sokol Lázně
Libverda dne 8.5.2015, při kterém aktivně pomáhal  i SDH Lázně Libverda a to především na celé
trase.  Běh  byl  zakomponován   do  přírody  Jizerských  hor  z Oldřichovského  sedla  přes  obec
Ferdinandov a Hejnice a zakončený byl v Lázních Libverda na Bike Centru. 

Na konci května dne 30.5.2015 jsem se jako zástupce SDH Lázně Libverda v rámci delegace
zúčastnil  setkání  s kolegy  hasiči  našeho  partnerského  města  v Polsku  v Trzebilu   při  pořádání



hasičského závodu. Zde došlo k předání darů při již 15-ti leté vzájemné spolupráci a k pozvání  kolegů
na  hasičskou soutěž pořádanou SDH Lázně Libverda.  

Dne 6.6.2015, již šestým  rokem, SDH Lázně Libverda pořádal dětský den.  Obliba a popularita
akce je  rok od roku větší   s odhadovanou návštěvností  250 dětí. Na místě byla předvedena technika
SDH Lázně Libverda,  oblíbený skákací  hrad,  ukázka vycvičených psů Vězeňské služby ČR, Věznice
Rýnovice, ukázka policejní techniky a zákroku proti nebezpečným pachatelům ve vozidle. Ze strany
dětí byla nejvíce očekávaná koupel a dovádění v mýdlové pěně, kterou nám pomohl připravit SDH
Hejnice. Slunečné horké počasí  bylo zpestřeno  odpoledním sprchování pomocí hasičské techniky a
to dětí i přítomných rodičů. 

Den 11.7.2015 byl významnou událostí především pro  novomanželé  Jana  a Lucku Liškovi.
Byl  to  i  malý  svátek pro sbor,  protože oba z manželů  jsou členy SDH Lázně Libverda a  jako dar
obdrželi do domácnosti ventilátor, který v parných letních měsících určitě ve velké míře využili. 

V průběhu  letních  měsíců  byl  několikrát  vyčištěn  potok  v místě  zarážky  pod  hasičskou
zbrojnicí, která slouží pro doplňování vody do Tatry Cas 32. 

Dále jsme pořádali dne 25.7.2015  soutěž v požárním sportu již XII. ročník O Pohár starosty
obce.  Celá  akce  proběhla  důstojně  a  oslava  soutěže  se  protáhla  až  do  pozdních  nočních  hodin.
Pořádající  družstvo  SDH  Lázně  Libverda  skončilo  na  3.  místě.  Na  soutěž  byli  pozváni  i  zástupci
polského  partnerského  města   Trzebielu,  kdy  „stražaci“  se  společně  s naším  družstvem  aktivně
zapojili do soutěže a skončili na 6. místě. 

Podruhé  naši  požární  zbrojnici  navštívily  děti  z Dětského  domova  z Krompachu  a  to  dne
4.8.2015, které zde tradičně trávily prázdniny na chatě Piktych v Lázní  Libverda.  Děti  si  prohlédly
vozový park, zbrojnici a největší radost dětem udělala jízda v našich vozech. Každé z dětí pak obdrželo
od hasičů malý sáček se sladkostmi. 

Již 5 let uplynulo od bleskových povodní v roce 2010 a proto se ve dnech 7.8.2015  a 8.8.2015
zástupci sboru zúčastnili mše v bazilice v Hejnicích a pochodů starostů obci dotčených povodněmi  v
Heřmanicích.  

K dalším  pravidelným  akcím,  na  kterých  se  SDH  Lázně  Libverda  podílí  s TJ  Sokol  Lázně
Libverda  je i běh lázeňským parkem. Tak tomu bylo  dne 10.10.2015, kde pomáhal sbor především se
zajištěním   a   zabezpečením  klidného  a  bezpečného  průběhu  akce.  Účast  závodníků  ve  všech
kategoriích  byla  největší  za  dobu pořádání.   Sbor  přispěl  svojí  aktivitou  při  zajištění  občerstvení
závodníků ale i fanoušků. 

Na závěr roku 2015 dne 5.12.2012 pro svoje nejmenší a nejbližší známé a rodinné příslušníky
SDH Lázně Libverda uspořádal  mikulášskou nadílku za účasti krampusových čertů a to v  tělocvičně u
restaurace Vzlet.

Většinu těchto akcí pomocí fotografie zachytil a dále prezentoval fotograf Petr Bíma editor
portálu  freedlantsko.eu , kterému za jeho aktivitu patří od SDH Lázně Libverda velký dík. 

Ke konci roku 2015 má sbor 28 členů, z toho 17 mužů a 11 žen.  Celkem bylo odpracováno
přes 850 hod. na uvedených brigádách a akcích.  

                    Jan Rodr

Starosta SDH Lázně Libverda 


