
 

 

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Lázně 
Libverda za rok 2017 

 

Hasičský rok 2017 začal pro sbor velmi příjemným e-mailem, kdy se ozvala redaktorka 

Hasičských novin Věra Nutilová a z naší  výroční zprávy za rok 2016 vytvořila zajímavou reportáž, čímž 

zviditelnila činnost SDH Lázně Libverda. Originální novinový článek byl umístěn na vývěsní desce u 

Obecního úřadu Lázně Libverda.  

K první akci, kde SDH Lázně Libverda pomáhala, patří  běh pozpátku pořádaný dne 2.4.2017 

SDH Bílý Potok. Naším vozidlem Toyota Hylux jsme zajistili účastníkům závodu hladký průběh trasy od 

nádraží ČD Bílý Potok až k horské chalupě Bártlovka. Ač to na startu zprvu vypadalo na nižší účast než 

v předchozích letech, mile jsme byli překvapení hojnou účastí předškoláků a školních dětí u kostela v 

Bílém Potoce, které se na trati připojily k dospělým běžcům.  

 Dlouhodobě náš sbor spolupracuje s obcí a to na přípravě pálení čarodějnic a tak tomu bylo i 

v roce 2017.  Nejprve byl vybrán a řádně opracován kmen májky. Dne 22. 4.2017 byla postavena 

vatra za pomoci sponzorského daru firmy Kotrla a to v podobě jejich techniky obsluhující Pavlem 

Chmelíkem.  Mimo to byly vytvořeny ohníčky na opékání buřtů,  finské svíce na okrasu a ohřev diváků  

a dohled nad samotným průběhem pálení vatry. Druhý den byl proveden úklid hřiště.  Májka byla po 

celonočním vartování uchráněna před poražením.  

 Začátkem května 2017 byla z důvodů časových, personálních a velké vzdálenosti mezi městy, 

s lítostí ukončena spolupráce s polským městem Trzebiel. 

V letošním roce proběhl 57. ročník Memoriálu Oldřicha Hrdličky, který pořádal TJ Sokol Lázně 
Libverda dne 6.5.2017. Při této akci jsme zajišťovali hladkou cestu běžcům z Jizerských hor, 
především na trase z Ferdinandova přes Hejnice  do Bike centra v Lázních Libverda.    

Dne 3.6.2017 sbor nachystal zábavu pro děti , již poosmé, pořádáním dětského dne. Mimo 
tradiční disciplíny byl na dětský den přizván sokolník od společnosti Falconia se svými dravci a dále 
byly zajištěny vyjížďky v obrněném transportéru Jizerskohorského technického muzea a to díky panu 
Šerclovi.  Akce se zúčastnilo 125 dětí, které mimo jiné soutěžily i v tombole o 25 cen od sponzorů. Na 
místě byla předvedena technika SDH Lázně Libverda. Ze strany dětí byla nejvíce očekávaná koupel a 
dovádění v mýdlové pěně, kterou nám pomohl připravit, jako každý rok, sousední sbor  SDH  Hejnice. 



Na tuto atrakci navázala i vodní skluzavka vytvořená za pomocí techniky SDH Lázně Libverda. Poprvé 
a řádně se osvědčila nově pořízená výčepní technika  a byla tak prodávaná stáčená limonáda nejen 
pro nejmenší.  Bohužel, tak jako v předchozích letech byla ze strany sboru na tuto akci zpracována 
žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, která byla zcela v pořádku, ale 
nedostalo se na nás s finančními prostředky.  

Dále jsme pořádali dne 22.7.2017 soutěž v požárním sportu již XIV. ročník O Pohár starosty 
obce. Soutěž proběhla důstojně a oslava soutěže se protáhla  do  nočních hodin. Pořádající družstvo 
SDH Lázně Libverda skončilo na 5. místě.  Soutěže se zúčastnilo celkem 6  mužských družstev  a 2 
ženská družstva včetně zástupců z SDH Ferdinandov.  Na naší soutěži byla poprvé představena nová 
soutěžní a vlastní červená trička SDH Lázně Libverda s kohoutem – symbolem obce, na zádech.  

V soutěži požárního sportu jsme se dále zúčastnili dne 2.9.2017  v Raspenavě, kde v rámci 

okrsku naše družstvo získalo 5. místo. Bohužel ten den jsem neměl dobře naladěné ruce a rozdělovač 

je nepředvídatelný.  Ke třetí aktivitě v soutěžním sportu jsme vyjeli  na konci září 2017 na Memorial 

Alexandra Juklíčka do Hejnic. Zde  jsme skončili na 12. místě.  

K dalším pravidelným akcím, na kterých se SDH Lázně Libverda podílí s TJ Sokol Lázně 
Libverda,   je i běh lázeňským parkem nazvaný Memorial Ing. Františka Svobody.   Tak tomu bylo i dne 
7.10.2017, kdy se konal již 57. ročník. Sbor zde pomáhal  především se zajištěním  a  zabezpečením 
klidného a bezpečného průběhu akce.  

  Na základě požadavků OSH Liberec pana Boháče byly zpracovány podklady z kroniky sboru 
pro vytvoření sborníku sborů soustředěných pod OSH Liberec.   

Na závěr roku 2017 dne 6.12.2017 pro svoje nejmenší a nejbližší známé a rodinné příslušníky 
členky SDH Lázně Libverda pí. Prchalová a pí. Chmelíková uspořádaly mikulášskou nadílku. Do 
tělocvičny v restauraci Vzlet dorazila skupina krampusových čertů a s Mikulášem a andělem rozdaly 
dárky dětem.   

V roce 2017 pro náš sbor zachytil fotograf a editor portálu freedlantsko.eu  Petr Bíma soutěž 
v požárním sportu, dětský den a vytvořil motiv libverdského hasičského kohouta, kterému tímto 
náleží velké  poděkování.  

Celkem bylo odpracováno přes 540 hodin na uvedených brigádách a akcích. Zvláštní 
poděkování patří i Pavlu Chmelíkovi a Janu Hardymu  za připravenou Tatru CAS T 148 k pravidelné 
roční technické prohlídce.   Ke konci roku 2017 má sbor 28 členů, z toho 18 mužů a 10 žen.        
         

                                                                                                                                Jan Rodr                                                                                        

starosta SDH Lázně Libverda  


