
Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Lázně
Libverda za rok 2016

Po skončení veškerých výročních valných hromad v hejnickém okrsku, se náš sbor opět zapojil
do úprav požární  zbrojnice  a to  především v prostorách garáží,  kde došlo  k   drobným  opravám
omítek a především vymalování. Na výjezdovém vozidle Tatra CAS 32 byla provedena nutná oprava
zkorodovaného potrubí k vodní nádrži.

V dubnu jsme  již tradičně navázali na spolupráci s SDH Bílý Potok, který opět pořádal běh
pozpátku,  kde jsme se  aktivně podíleli  při  zajištění  bezpečnosti   účastníků závodu doprovodným
vozidlem Toyota Hylux. 

K další  akci  SDH  Lázně  Libverda  v novém  roce  patří  spolupráce  s obcí  na  přípravě  pálení
čarodějnic.   Aby se  dne 30.  4.2016 na fotbalovém hřišti  v Lázních Libverda mohl  uvedený večer
uskutečnit, tak se 19.4.2016 připravovala májka, která byla za pomocí techniky firmy Kotrla stažena z
lesa a následně postavena na své obvyklé místo.  Vatra se stavěla dne 24.4.2016.   Mimo to byly
vytvořeny ohníčky na opékání buřtů a dohled nad samotným průběhem pálení vatry. Druhý den byl
proveden  úklid  hřiště.   Bohužel  přes  veškerá  opatření  a  zajištění  májky  proti  pokácení  se  nám
podruhé nepovedlo tradiční  májku uchránit a věc nebyla vyřešena ani na přestupkové komisi. 

V letošním roce proběhl 56. 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, rybník Hubert, okolo restaurace U Cimpla a Hejnice a zakončený byl v Lázních Libverda
na Bike Centru. 

Dne 14.5.2016 byla v Lázních Libverda a. s. zahájena  lázeňská sezóna a náš sbor byl  požádán
ze strany vedení  o prezentaci na této akci.   V menším počtu hasičů byla předvedena technika, kterou
sbor  disponuje  a  především  přítomné  děti  si  mohly  vyzkoušet  výzbroj  a  výstroj  našeho  sboru  i
jednotky. 

Na den 4.6.2016 sbor chystal, již posedmé, pořádání dětského dne. Příprava proběhla již o
týden dříve, kdy bylo potřeba především vyzkoušet novou a do budoucna asi hodně oblíbenou vodní
skulzavku vyhotovenou z vlastní techniky sboru.  Obliba a popularita  celého dětského dne  je  rok od
roku větší,  s odhadovanou návštěvností  130 dětí.  Na místě byla předvedena technika  SDH Lázně
Libverda,  oblíbený  skákací  hrad,  ukázka  vycvičených  psů  Vězeňské  služby  ČR,  Věznice  Rýnovice,
předvedla se děvčata z ranče Zátoka z Dolní Řasnice na rodeových koních a s sebou přivezly ukázat i



další obyvatelé ranče v podobě mini ZOO. Ze strany dětí byla nejvíce očekávaná koupel a dovádění
v mýdlové pěně, kterou nám pomohl připravit, již tradičně, sousední sbor  SDH  Hejnice.  Tato akce
byla v letošním roce velmi kladně podpořena v podobě sponzorských darů místními  podnikateli.

Sbor se z důvodu pořádání dětského dne musel omluvit partnerském městu Trzebiel z Polska,
který ve stejný den pořádal soutěž v požárním sportu a my jsme na tuto akci byli pozváni. 

Den 16.7.2016 byl  významnou událostí  především pro  novomanželé  Vaška  a  Vendulu
Šnajdrovi.  Byl to i malý svátek pro sbor, protože oba z manželů jsou členy SDH Lázně Libverda a jako
dar obdrželi  dárkový poukaz do obchodu Decatlon.  Pěkný dar si  pro novomanžele připravil  i  náš
sousední sbor SDH Hejnice a to v podobě okružní jízdy starobylou hasičskou Pragou RN. 

Dále jsme pořádali dne 23.7.2016  soutěž v požárním sportu již XIII. ročník O Pohár starosty
obce. Soutěž proběhla důstojně a oslava soutěže se protáhla  do  nočních hodin. Pořádající družstvo
SDH Lázně Libverda skončilo na 6. 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  8.  místě.  V  ženské  kategorii  byly  zastoupeny  dvě  družstva  z  SDH Raspenava  a  SDH Bulovka.
Družstvo Bulovky bylo natolik odvážné, že se zapojilo i mezi soutěžní družstva mužů a skončili na 7.
místě v této kategorii. 

V soutěži požárního sportu jsme se dále zúčastnili dne 6.8.2016 Lužeckého poháru, kde jsme
si jako družstvo zpravili náladu a chuť  a vyhráli první místo a v rámci okrskové soutěže naše družstvo
skončilo na druhém místě.  K třetí aktivitě v soutěžním sportu jsme vyjeli dne 24.9.2016 v menším
počtu na Memoriál Alexandra Juklíčka do Hejnic. Zde z 18 soutěžních družstev jsme skončili na 11.
místě. 

Od jarních měsíců se náš spolek aktivně zapojil do vyřešení situace s přívodem pitné vody na
hřiště a to společně se spolkem fotbalistů Lázně Libverda. Dílo se podařilo dokončit a od podzimu
2016 je na fotbalové hřiště dovedena pitná voda 

K dalším  pravidelným  akcím,  na  kterých  se  SDH  Lázně  Libverda  podílí  s TJ  Sokol  Lázně
Libverda,   je i běh lázeňským parkem nazvaný Memoriál Ing. Františka Svobody.   Tak tomu bylo i dne
8.10.2016, kdy se konal již 56. ročník. Sbor zde pomáhal  především se zajištěním  a  zabezpečením
klidného a bezpečného průběhu akce. Účast závodníků je vždy hojná.  

Na závěr roku 2016 dne 4.12.2016 pro svoje nejmenší a nejbližší známé a rodinné příslušníky
členky SDH Lázně Libverda pí. Prchalová a pí. Chmelíková uspořádaly  mikulášskou nadílku za účasti
krampusových čertů a to v tělocvičně v restauraci Vzlet. Nejenom tuto akci, ale soutěž v požárním
sportu  a  pořádání  dětského  dne  pomocí  fotografie  zachytil  a  dále  prezentoval  na  portále
freedlatnsko.eu  –  editor  a  fotograf  Petr  Bíma,  kterému  za  jeho  aktivitu  patří  od  sboru  velké
poděkování. 

Ke konci roku 2016 má sbor 29 členů, z toho 18 mužů a 11 žen.  Celkem bylo odpracováno
přes 670 hod. na uvedených brigádách a akcích.  

                    Jan Rodr

Starosta SDH Lázně Libverda 


