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Úvod
Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává sborníček, který si klade za cíl představit v základní podobě
všechny sbory dobrovolných hasičů v okrese Liberec. Za pomoci mnohých z Vás jsem shromáždil podkladové materiály, které jsem poté zpracoval podle jednotné osnovy tak, aby měly
stejnou vypovídající hodnotu.
Z mnoha sborů jsem získal kompletní cenné informace i faktografický materiál, u dalších
stačilo jen malé doplnění z mého osobního archívu, aby se dalo zpracovat zamýšlené povídání a také usoudit, že i tyto sbory své historii věnují pozornost a mají v úctě činnost předcházejích hasičských generací ve svém městě či obci a historické podklady o své činnosti (různé nosiče, CD, filmy a písemné záznamy apod.) mají uloženy k dalšímu možnému využití. Všechny
informace od Vás si rád založím do svého archívu k možnému příštímu využití. Bohužel z části sborů jsem potřebné podklady musel „páčit“ někdy velmi dlouho a bohužel u několika sborů jsem se pomoci nedočkal vůbec a musel jsem si vystačit se svými poznámkami či si informace opatřit někde jinde. Je škoda, že některé sbory nemají svoji historii zaznamenánu. Přece každý spolek si potřebuje svoji historii občas připomenout při oslavách či výročích. S historií sboru by měli být seznamováni noví členové a zejména členové oddílů mladých hasičů působících ve sboru. Zlepšit tento stav by měli kronikáři sboru či aktivní zejména mladí lidé ve
sboru se zájmem o historii, kteří mohou potřebné podklady získat z kronik obcí či z Okresního archívu v Liberci a dalších institucí (na frýdlantsku z městského muzea na Městském úřadu
ve Frýdlantě apod.) a postupně historickou informaci pro sbor vytvořit, ale také ji průběžně
udržovat. Vřele doporučuji, aby si sbory pro budoucí potřebu také uchovávaly výroční zprávy o činnosti sboru přednesené na výročních valných hromadách. K tomu jim stačí jen dobrá vůle a jediný „šanon“.
Dovolte mně ještě jednu poznámku. Fotografie jednotlivých zbrojnic ukazují většinou objekty, které jsou chloubou místních hasičů, ať jsou to nové zbrojnice či pečlivě udržované starší či staré zbrojnice. Ale v některých případech by určitě prospělo, kdyby hasiči spojili své síly
s mateřskou obcí a zasadili se o opravu fasády zbrojnice a její nový nátěr, vždyť je to přece jenom viditelná vizitka hasičského sboru v centru obce.
Pro ucelenou informaci jsou ve sborníku kromě abecedního přehledu sborů dobrovolných hasičů okresu Liberec také pro Vás přiloženy další informace:
- základní historická data o hasičském hnutí
- hasičské okrsky – vznik sborů – prapory sborů
- roky vzniku jednotlivých sborů
- o sborech dnešních a také o již neexistujících sborech v jednotlivých obcích
Poznámka:
Budu velmi rád, když Vám sborníček přinese základní informci a hasičských sborech v blízkém i vzdáleném okolí, když Vám také bude zajímavou informací o okrscích, o vzniku jednotlivých sborů dobrovolných sborů, o jejich praporech a dá Vám také informaci o dnes již neexistujících sborech, které kdysi působily v jednotlivých obcích.
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Má-li mít tento zpracovaný a vydaný okresní sborník větší smysl tak bude důležité, aby
sborníček nezůstal ve sboru jen u jednoho člověka, ale aby se s ním seznámili členové výboru sboru a při vhodné příležitosti i členská základna. Důležité také bude, aby se dostal do rukou vedoucích oddílů mladých hasičů, kteří s jeho obsahem seznámí naši nejmladší hasičskou
generaci ve sborech.

Karel Boháč
vedoucí odborné rady OSH Liberec
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Základní historická data
o hasičském hnutí
1850

Vznik prvního hasičského (německého) sboru v Zákupech (okres Česká Lípa)
na území dnešní republiky, který byl dokonce prvním hasičským sborem i na
území Rakouska Uherska, kam tehdy české země spadaly

1864

Vznik prvního ryze českého sboru ve Velvarech (okres Kladno) v republice

1878

Vznik „Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“, kde byly
rovnoprávnými členy německé i české sbory

1891

„Ústřední zemská hasičská jednota království českého“ se rozdělila podle
národnostního hlediska na „Zemskou ústřední hasičskou jednotu království
českého“ pro české sbory a na „Fuerwehr Landes Zentral Verband für Böhmen“
pro německé sbory a vydán zároveň pokyn ke vzniku tzv. “hasičských žup“ jako
nižšího organisačního článku (jako jsou dnešní okresy a okrsky) pro lepší řízení
a spolupráci hasičských dobrovolných sborů

1919

Po I. světové válce vytvořen „Svaz dobrovolného hasičstva československého“,
který měl 5 zemských jednot (Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou
Rus) a který řídil veškerou činnost dobrovolných hasičů v Československé
republice

1945

Po ukončení II. světové války vytvořen „Svaz československého hasičstva“

1953

Vládním nařízením vzniká „Československý svaz požární ochrany“ včetně úřední
změny názvu „hasič“ na „požárník“

1968

Hasičská organizace se přejmenovává na „Svaz požární ochrany Československé
socialistické republiky“

1990

Po politických změnách ve společnosti se hasiči vrací k názvu „hasiči“ a jejich
orgán nese název „Svaz požární ochrany České republiky“

1992

Na celostátním sjezdu českých hasičů schválen název „Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska“, který se používá dosud
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Hasičské okrsky
- rok vzniku sborů - prapory sborů
Okrsek Liberec
Hasičský
sbor
Horní Hanychov
Karlinky
Růžodol I.
Vesec
Pilínkov
Machnín
Vratislavice n/N
Krásná Studánka
Liberec – sever
Lites Stáž n/N
Stráž nad Nisou
Dlouhý Most
Minkovice u Liberce
Textilana Liberec
Jeřmanice

vznik
sboru
1901
1888
1884
1865
1885
1884
1869
1898
2011
1982
1874
1868
1895
1945
1871

vlastní
prapor

1868
1868
1878
1876
1868
1874
1871

ano

čestný
prapor
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

Okrsek Chrastava
Chrastava
Bílý Kostel n/N
Vítkov
Kryštofovo Údolí
Nová Ves
Mníšek u Liberce
Oldřichov v Hájích

ano
ano

Okrsek Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou
Dolní Sedlo
Chotyně
Rynoltice

1870
1890
1890
1868

ano

1868
1876
1876
1876
1880
1878
1878

ano

ano

ano

Okrsek Frýdlant
Frýdlant
Větrov
Kunratice
Dětřichov
Heřmanice
Bulovka
Krásný Les

ano
ano
ano
ano
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ano

Okrsek Nové Město pod Smrkem
Nové Město pod Smrkem
Ludvíkov
Jindřichovice pod Smrkem
Dolní Řasnice
Horní Řasnice
Textilana Nové Město p/Sm

1873
1878
1883
1869
1878
1946

ano

ano
ano

Okrsek Hejnice
Hejnice
Ferdinandov
Bílý Potok pod Smrkem
Lázně Libverda
Raspenava
Lužec

1874
1884
1884
1884
1886
1873

ano

Okrsek Višňová
Višňová
Předlánce
Minkovice u Frýdlantu
Andělka
Ves
Habartice
Pertoltice

1873
1906
1890
1887
1890
1885
1878

ano

ano

Okrsek Český Dub
Český Dub
Smržov
Proseč pod Ještědem
Libíč
Modlibohov
Sobákov

1867
1904
1889
1902
1929
1953

ano

Okrsek Hodkovice nad Mohelkou
Hodkovice nad Mohelkou
Radostín
Sedlejovice
Paceřice
Radimovice
Vrchovina
Záskalí
Jílové
Žďárek

1865
1936
1895
1888
1936
1906
1889
1887
1888

ano

ano
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Okrsek Pěnčín
Pěnčín
Soběslavice
Kobyly
Havlovice
Vlastibořice
Svijanský Újezd
Svijany
Příšovice
Čtveřín
Lažany

1892
1890
1887
1901
1878
1889
1878
1882
1891
1889

ano
ano

ano
ano

Okrsek Všelibice
Všelibice
Březová
Hlavice
Cetenov+Hrubý Lesnov
Vrtky

1894
1900
1893
1936+1967
1935

Okrsek Osečná
Osečná
Druzcov
Janův Důl
Rozstání
Světlá pod Ještědem
Křížany
Zdislava

1882
1864
1894
1899
1899
1870
1871

ano

ano
ano
ano
ano

Okrsek Bílá
Bílá
Petrašovice
Vlčetín
Trávníček
Hradčany
Chvalčovice

1890
1894
1896
1897
1930
1932

ano

7

Sbory dobrovolných hasičů existujících
v obvodech dnešních obcí
dnes a v minulosti
Obec
Bílá
Bílý Kostel n/Nisou
Bílý Potok p/Smrkem
Bulovka
Cetenov
Černousy
Český Dub
Čtveřín
Dětřichov
Dlouhý Most
Dolní Řasnice
Frýdlant
Habartice
Hejnice
Heřmanice
Hlavice
Hodkovice n/Moh.
Horní Řasnice
Hrádek nad Nisou
Chotyně
Chrastava
Janův Důl
Jeřmanice
Jindřichovice p/Sm.
Kobyly
Krásný Les
Kryštofovo Údolí
Kunratice
Křížany
Lázně Libverda

Sbory, které byly v obci
i v minulosti:
Bílá, Hradčany, Chvalčovice, Vlčetín, Dehtáty, Letařovice
Petrašovice, Trávníček
Bílý Kostel n/N.
Panenská Hůrka
Bílý Potok p/Sm.
Bulovka
Arnoltice, Dolní Oldříš
Cetenov + Hrubý Lesnov
Ves
Černousy, Boleslav
Český Dub, Libíč, Sobákov,
Bohumileč, Kněžičky
Modlibohov, Smržov
Čtveřín
Doubí u Turnova
Dětřichov
Dlouhý Most
Dolní Řasnice
Frýdlant, Větrov
Albrechtice, Hág, Údolí
Habartice
Háj
Hejnice
Ferdinandov
Heřmanice
Kristánov, Vysoký
Hlavice
Vápno
Hodkovice n/M., Jílové, Záskalí
Radoňovice
Horní Řasnice
Srbská
Hrádek n/N., Václavice, Dolní Sedlo Dolní Suchá, Donín, Loučná,
Oldřichov n/Hr.
Chotyně
Grábštejn
Chrastava, Vítkov
Andělská Hora
Janův Důl
Jeřmanice
Jindřichovice p/Sm.
Dětřichovec
Kobyly, Havlovice
Radvanice, Podhora
Krásný Les
Kryštofovo Údolí
Novina
Kunratice
Křížany
Žibřidice
Lázně Libverda

Sbory, které zde působí dnes:
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Lažany
Liberec

Lažany
Hor. Hanychov, Vesec, Karlinky,
Růžodol I., Pilínkov, Machnín,
Krásná Studánka, Vratislavice n/N.,
Liberec – Sever

Mníšek u Liberce
Nová Ves
Nové Město p/Sm.
Osečná
Oldřichov v Hájích
Paceřice
Pěnčín

Mníšek u Liberce
Nová Ves
Nové Město p/S., Ludvíkov
Osečná, Druzcov
Oldřichov v Hájích
Paceřice
Pěnčín

Pertoltice
Proseč p. Ještědem
Příšovice
Radimovice
Raspenava
Rynoltice
Soběslavice
Stráž n/N.
Svijany
Svijanský Újezd
Světlá p. Ještědem
Sychrov
Šimonovice
Višňová

Pertoltice
Proseč p/J.
Příšovice
Radimovice
Raspenava, Lužec
Rynoltice
Soběslavice
Stráž n/N.
Svijany
Svijanský Újezd
Světlá p/J., Rozstání
Radostín, Vrchovina, Sedlejovice
Minkovice u Liberce
Višňová, Předlánce, Minkovice u
Frýdl., Andělka
Vlastibořice
Všelibice, Březová, Vrtky
Zdislava
Žďárek

Vlastibořice
Všelibice
Zdislava
Žďárek
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Rudolfov, Doubí, Janův Důl,
Radčice, Dol. Hanychov, Harcov,
Kateřinky, Ruprechtice, Rochlice,
Liberec, Ostašov, Horní Suchá,
Pavlovice, Hor. Růžodol
Fojtka
Hajniště, Přebytek
Kundratice
Husa
Střížovice, Kamenec, Albrechtice,
Vitanovice
Horní Pertoltice, Dolní Pertoltice
Javorník, Domaslavice

Luh, Karolinino Údolí
Jitrava
Padařavice
Svárov
Podolí

Třtí
Šimonovice, Rašovka
Loučná, Poustka, Saň, Filipovka,
Víska
Jivina
Malčice, Benešovice, Přibyslavice

Sbory dobrovolných hasičů obcí
Sbory dobrovolných hasičů mají v českých zemích více než 150 letou tradici. Historie hasičského hnutí v Evropě započala ve Francii, Belgii a Německu, kde ve spolupráci s místními
mocenskými orgány začaly být vytvářeny samostatné dobrovolné spolky, které měly za cíl bojovat proti požárům a dalším pohromám, které občany jednotlivých míst potkají. Tyto vzniklé spolky si velmi záhy získaly respekt a uznání a jejich příklad se začal rychle šířit i do dalších
zemí v Evropě.
První poznatky o těchto sborech přinesli do Čech obchodníci, kteří byli svědky jejich zásahů a následně se také seznámili i s jejich organizací. Vůbec první sbor dobrovolných hasičů
na území tehdejší Rakousko – Uherské monarchie byl ustaven z německých místních občanů v Zákupech u České Lípy v roce 1850. Ryze český sbor na podnět obchodníka Karla Krohna
a jeho přátel vznikl v roce 1864 ve Velvarech (okres Kladno). Tím byla nastartována vlna vzniku dalších sborů ve městech i vesnicích v Čechách.
I v dnešním libereckém okrese lze najít první stopy o vzniku dobrovolných sborů z tohoto období. Liberecký dobrovolný sbor vznikl po dvouletých přípravách v roce 1863, další sbory potom brzy následovaly Hodkovice n/M, Vesec (1865), Český Dub (1867), Frýdlant, Chrastava, Dlouhý Most (1868). Tempo zakládání sborů se stupňovalo a tak do konce 19. století vznikla drtivá většina dnešních sborů dobrovoných hasičů působících v současné době v městech
a obcích v okrese Liberec.
Dnešní sbory dobrovolných hasičů tvoří členská základna všech věkových kategorií od
těch nejmenších předškoláků až po hasičské veterány. Společnou je jim láska k hasičským
myšlenkám a ochota v případě potřeby pomáhat spoluobčanům. Važme si jejich činnosti, kterou stále dnes tak jako i v minulosti veřejnost oceňuje.

10

11

Sbor dobrovolných hasičů
ANDĚLKA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru:

1887
5
nemá
starosta
Miroslav Šnajdr
jednatel
Miroslav Mlejnek
Oddíl mladých hasičů: nemá
Technika:
plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor již nemá vlastní zbrojnici ta byla pro malý počet členů obecním úřadem prodána, ale v obci stále stojí - viz úvodní snímek
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Andělka
Po požáru obecního domku pro místní chudé byla svolána veřejná schůze občanů, kde
byl přednesen návrh na vytvoření zdejšího sboru. Po diskuzi se na místě přihlásilo několik
mužů za členy sboru a z nich byl vytvořen přípravný výbor ke zpracování základních dokumentů podle višňovského sboru. Po kladném vyjádření orgánů z Prahy začal sbor pracovat.
Od obce převzal ruční stříkačku pořízenou již v roce 1846 včetně hasičské kolny s minimálním vybavením. Hasiči se aktivně zapojili do činnosti a pořizování vlastního vybavení a tak ve
statistickém přehledu hasičských sborů okresu Frýdlant za rok 1904 je uvedeno, že má již 80
řádných členů, stříkačku, 220 metrů hadic, vlastní cvičnou lezeckou stěnu. Dále že uskutečnil
4 komplexní cvičení a 6 sborových schůzí. Pro své členy i místní občany organizoval každoročně různé společenské akce. Obdobná činnost se nesla prakticky až do vzniku druhé světové války, kdy na spolkovou činnost nebylo pomyšlení.
Po roce 1945 byl drtivá většina místních německých občanů odsunuta do Německa a tak
sbor byl obnoven na podzim téhož roku po příchodu českých dosídlenců mezi kterými bylo
i několik hasičů. Základní poválečnou činností byla ochrana majetku před požáry, které zde
často vznikaly. Později se sbor začlenil do „Svazu požární ochrany“ a zde se zúčastňoval všech
jeho akcí jako byly soutěže a cvičení. Pomáhal svou brigádnickou činností místnímu státnímu
statku, účastnil se i brigád v lesích. Dlouho patřil mezi aktivní organizátory společenských akcí
nejen pro vlastní členy, ale i pro zdejší občany.
Stagnace v práci sboru nastala s rapidním úbytkem občanů ve vsi pro nedostatek pracovních příležitostí po roce 1970 a také pro nedostatek obětavých funkcionářů hasičského sboru.
Výsledkem je dnešní stav, kdy členy sboru jsou již jen místní pamětníci, kteří pamatují fungující hasičský sbor. Mladých lidí dnes v obci moc není, ale snad se stav zlepší. V současné době
musíme ocenit zarputilost zdejší pětice, že se snaží sbor zachovat.
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Sbor dobrovolných hasičů
BÍLÁ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1890
86
nemá
starosta:
Petr Tvrzník
nám. starosty Tomáš Mizera
velitel
Jiří Valeš
strojník
Jan Honzejk
jednatel
Jitka Kubová
hospodář
Lenka Hořáková
vzdělavatel
Martin Gatter
kronikář
Vojta Valeš
člen
Josef Svátek, Václav Bláha, Josef Valeš, Pavel Kupec
revizor
Karolína Mizerová, Michal Jíra, Daxia Bláhová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 16, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
zdejší hasiči využívají původní zbrojnici, která však prošla v několika etapách různými rekonstrukcemi
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Bílá
Po velkém požáru zemědělského statku ve středu obce, který ohrožoval i okolní domy,
kdy jen šťastnou náhodou a zásahem hasičů z obcí v okolí, které již hasičské sbory měly (Český
Dub 1867, Hodkovice n/M 1865) se požár nerozšířil, si občané vyžádali svolání veřejné schůze,
kde by otázka zřízení vlastního sboru byla projednána. Po bouřlivé atmostéře, kdy byla zvažována i finanční náročnost takového kroku, byli vyzváni občané ke vstupu do sboru, což na
místě několik zájemců učinilo. Z nich byl zvolen přípravný výbor, který musel zpracovat návrh
stanov spolku hasičského podle stanov sboru z Českého Dubu a zaslat ho do Prahy ke schválení. Po kladném vyjádření z Prahy byla starostou svolána veřejná schůze k ustavení sboru
a vytvoření jeho řádného výboru. Vzniklý sbor převzal od obce hasičskou výzbroj včetně stříkačky. Protože získaný materiál byl nedostačující tak byla ihned vypsána veřejná peněžní sbírka, která částečně v tomto směru situaci zlepšila. Hasiči se ihned v obci stali i organizátory zábavy (taneční zábavy, oslavy různých výročí, výlety s hudbou a pod). Členové sboru také zahájili pravidelný výcvik každou neděli dopoledne. Obec postihl v roce 1903 velký požár, kdy
za podpory větru vyhořelo několik domů v obci přes obětavý zásah místních i přespolních hasičů. Sbor organizačně patřil k „Poještědské župě“, která sdružovala 28 sborů a téměř 1 500 hasičů. Jako ocenění dobré práce hasičů v Bílé bylo zdejším hasičům svěřeno pořádání 25. župního sjezdu v roce 1922, což bylo setkání hasičů celé župy se soutěží a večerní zábavou. Akce
se vydařila, neboť se jí zúčastnilo skoro 300 uniformovaných hasičů a vlastní soutěži přihlíželo velké množství diváků. Sboru to přineslo i nemalý finanční zisk. Čas plynul běžnou činností
sboru až do vzniku 2. světové války, kdy jeho činnost tak jako i v ostatních spolcích v Čechách
byla úředně zakázána.
Po osvobození v roce 1945 se činnost zdejší sboru obnovila hned na podzim téhož roku.
Byl zvolen nový výbor, který se snažil práci sboru opět oživit. Sbor se stal členem „ Svazu československého hasičstva“ a zúčastňoval se jeho akcí i pořádaných soutěží. Aktivně se podílel
na společenském životě v obci, pořádal taneční zábavy, výlety a jeho členové se zúčastňovali brigád na zvelebení obce i při pomoci v zemědělském družstvu. Zásahové družstvo se v té
době zúčastnilo likvidace několika požárů na území obce i blízkém okolí.
V dnešní době nová generace zdejších hasičů pokračuje ve spolkové činnosti. V rámci
svého okrsku se zúčastňuje soutěží, zásahové družstvo je připraveno v případě potřeby vyjet
k požárům. Velkou část života sboru dnes naplňuje pořádání kulturních akcí pro občany své
obce, které mají již svou tradici.
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Sbor dobrovolných hasičů
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru:

1868
27
nemá
starosta
Martin Dušek
velitel
Jan Mach
jednatel
Jana Machová
hospodář
Pavlína Dušková
revizor účtu Vojtěch Lacika
Oddíl mladých hasičů: nemá
Technika:
vozidlo GAZ, PPS 12, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
postavena počátkem 20. století obcí, později prošla svépomocí členů a za pomoci obce několika rekonstrukcemi, které vedly zejména
k vylepšení vnitřních prostor a k opravě střechy a je tak dodnes hasiči plně využívána
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Bílý Kostel n/N
K jeho historickým kořenům se toho moc nedá popsat, neboť při velkých povodních, které se přehnaly okresem Liberec v roce 2010 byla zatopena v Bílém Kostele i hasičská zbrojnice
téměř do výše půl metru a sbor tak přišel o svoji historickou dokumentaci. V členské základně
sboru v minulosti působili velmi významní dobrovolní funkcionáři okresního i krajského formátu jako byli například Julius Vöreš či Alois Chládek. I díky nim byl zdejší sbor hodnocen velmi vysoko mezi sbory okresu Liberec.
V současné době se sbor pravidelně schází každý pátek a společně řeší vzniklé potřeby
a plánuje činnost. V obci se velmi angažuje při pořádání a organizaci společenských akcí pro
místní občany. Některé akce se staly již tradičními (dětský čarodějnický rej, obecní pouť apod)
a i další akce jako jsou různé obecní oslavy mají příznivý ohlas mezi místními. V případě potřeby pomáhají své obci různými brigádami, pro vylepšení sborové pokladny sbírají železný šrot
a další druhotné suroviny.
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Sbor dobrovolných hasičů
BÍLÝ POTOK POD SMRKEM

Vznik sboru:
1884
Počet členů:
48
Webové stránky:
Složení výboru sboru: starosta
Martin Tecl
nám. starosty Josef Tecl
jednatel
Marek Tecl
hospodář
Irena Vaňková
předseda KRR Renáta Vaňková
revizor
Luboš Celba, Jiří Vostrý
Oddíl mladých hasičů: ano (15 dětí)
vedoucí: Martin Tecl
Technika:
CAS, DA Renault Trafic, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá původní zbrojnici, která prošla však generální opravou
v roce 2012
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Bílý Potok pod Smrkem
Po požáru truhlářské dílny, který velmi vážně ohrožoval okolní domy místních obyvatel,
se zdejší radní rozhodli, že po vzoru sousedních Hejnic bude založen sbor dobrovolných hasičů i Bílém Potoce p/Sm. Na svolané veřejné schůzi přednesl starosta návrh rady na zřízení
sboru a poté o významu hasičského sboru pro obec pohovořil vzdělavatel z hejnického sboru. Byl zde vybrán přípravný výbor pod vedením místního učitele, který měl za úkol zpracovat
návrh vlastních stanov. Jako vzor byly použity stanovy hejnické a po jejich dokončení byly poslány na místodržitelství do Prahy ke schválení. Po kladné odpovědi již na další veřejné schůzi
se zájemci přihlašovali za členy sboru. Sbor se pustil do výcviku a také do získávání finančních
prostředků na nákup základního hasičského náčiní. Hasiči se stali v obci brzy velmi populární, neboť se také pustili do organizování společenského života v obci. Počet členů sboru rostl a ve výkazu o hasičských sborech frýdlantského okresu za rok 1904 je uvedeno, že sbor má
95 činných hasičů a dokonce včetně vlastního lezeckého oddílu o síle 15 mužů. V materiálním
vybavení vykazuje mimo jiné dvoukolovou stříkačku, 350 metrů hadic „B“ a 350 metrů hadic
„C“. Za pomoci obce byla postavena první zbrojnice a za veliké slávy v létě roku 1893 otevřena.
Sbor se stal členem „Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“ a zúčastňoval se
jejích akcí i soutěží. Po jejím rozdělení na českou a německou část se stal v roce 1892 členem
německé organizace „Feuwehr Landes Zentral für Böhmen“, kde se rovněž zapojil do činnosti.
Bohužel hasičská historie dalších let ve sboru chybí . Zatím se ještě nenašel nadšenec, který by „bílá místa“ sborové historie z let 1920 – 1990 vyhledal a pro další generaci hasičů i občanů v Bílém Potoce p/Sm ji zpracoval a založil.
Současná generace zdejších hasičů má velké zásluhy na opětovné činnosti oddílu mladých hasičů v roce 2012, který pod vedením svých vedoucích dobře reprezentuje svůj sbor
i obec. Iniciativou hasičů byla obcí v roce 2012 provedena rozsáhlá oprava zbrojnice, která výrazně zlepšila podmínky pro místní hasiče. Hasiči i dnes jsou aktivní složkou pro pořádání různých společenských akcí v životě obce, což je občany pozitivně hodnoceno.
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Sbor dobrovolných hasičů
BŘEZOVÁ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1900
31 (22 mužů , 9 žen)
www.sdhbrezova.cz
starosta
Jaroslav Šámal ml.
místostarosta Václav Růta ml.
pokladník
Petra Mocová
velitel
Jiří Havlík
jednatel
Martina Šámalová
preventista
Soňa Vanderová
člen výboru Zuzana Mocová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 12, PS 12 sport
Hasičská zbrojnice:
původní zbrojnice je dosud používána, pouze přistavěn sklad
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Březová
Sbor vznikl v tzv „poslední vlně“ českých sborů na venkově v roce 1900. Do řad sboru na
úvodní přípravné schůzi vstoupilo jen několik členů, kteří zahájili přípravy na jeho oficiální
ustavení, což se stalo po schválení návrhu stanov, které přípravný výbor zaslal na tehdejší místodržitelství. Zpočátku měl sbor jen velmi chudé vybavení, což se však časem zlepšilo. Podílel
se i na společenském životě ve své obci, kdy například nacvičil a sehrál divadelní představení,
které mělo velký ohlas a přineslo i zisk do pokladny sboru. Sboru se dařilo a tak u příležitosti třicátého výročí jeho vzniku v roce 1930 měl sbor 22 členů i čtyřkolovou stříkačku. Po válce
sbor obnovil přerušenou spolkovou činnost, která byla po dobu války zakázána.
V dnešní době organizuje činnost sboru již nová vlastní generace. Soutěžní družstva
mužů i žen se s dobrými výsledky zúčastňují soutěží v okrese i mimo něj. Sám sbor pořádá již
několik let populární soutěž „Březovák“, která je dostaveníčkem, soutěžním a přátelským setkáním tradičních účastníků. Organizuje různé společenské akce ve své obci, zajišťuje sběr odpadního materiálu, pomáhá při úklidu veřejných prostranství, čištění vodní nádrže.
Sbor sice nemá svou zásahovou jednotku, ale jinými aktivitami si vydobyl pevné místo
a uznání mezi spoluobčany.
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Sbor dobrovolných hasičů
BULOVKA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1878
38
nemá
starosta
velitel
zást. velitele
strojník

Jana Kolesová
JUDr. Petr Dušek
Tomáš Prax
Jana Pavlíková, Jaroslav Čuban, Dominik Kobr,
Jaroslav Zedník
Jana Pažoutová
Jana Pavlíková
Václav Jansa

hospodář
kronikář
revizor
Oddíl mladých hasičů: ano (10 dětí)
vedoucí: Markéta Hegrová, Veronika Pavlíková, Alexandra Bubeníčková
Technika:
CAS 24, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá zbrojnici postavenou v roce 1972
poznámka: v obci stojí i bývalá zbrojnice, která byla prodána je z ní
dnes rodinný dům
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Bulovka
Sbor dobrovolných hasičů v Bulovce vznikl již v první vlně vznikajících hasičských sborů
v českém pohraničí tehdejší rakousko-uherské monarchie. Sbor se svými 69 zakládajícími členy se pustil vehementně do činnosti. Prostřednictvím peněžních sbírek si brzy pořídil stříkačku a základní hasičské náčiní a zahájil výcvik. Své schopnosti brzy prokázal při velkých povodních, které obec zasáhly v červnu 1880 a srpnu 1881. Nezůstalo však jen u hasičské činnosti,
ale hasiči se angažovali i při organizování kulturních a společenských akcích v obci. Rok 1886
znamená pro sbor pořízení nové stříkačky, která byla občanům záhy představena na ukázkovém cvičení. Sbor se stal členem „Oblastního hasičského spolku“, který sdružoval sbory bývalého frýdlantského okresu. Za dobrou práci byla Bulovka pověřena v létě roku 1895 uspořádáním slavnosti včetně soutěží uvedeného spolku. Na slavnosti u příležitosti 45. výročí založení sboru v květnu 1923 bylo oceněno několik zdejších hasičů záslužnými medailemi. Klidný život sboru i obce narušila 2. světová válka. Mnoho mužů, tedy i hasičů, odešlo na frontu.
Po válce sbor činnost neobnovil, neboť němečtí občané byli z českého pohraničí odsunuti
v rámci poválečných dohod vítězných mocností. Do pohraničí na výzvu tehdejší vlády přichází noví dosídlenci. Mezi nimi i hasiči z vnitrozemí a tak i v Bulovce je na podzim roku 1945 obnovena činnost hasičského sboru. Sbor se pustil ihned do činnosti. Byl zahájen výcvik, neboť
v té době v pohraničí vznikalo mnoho požárů nahodilých i založených. Obnovena byla společenská aktivita sboru pro nové občany. V duchu tehdejší doby se hasiči zúčastňovali brigád
v zemědělství i na pomoc obci.
V letech 1970 – 1972 byla realizována stavba nové zbrojnice – sen místních hasičů mnoha
generací. Její otevření se událo na velké slavnosti spojené se soutěží a taneční zábavou. V dalších letech se sbor dočkal i výměny techniky, kdy do sboru přišla vytoužená cisterna. Svou
činnost zahájilo i družstvo žen, které záhy získávalo úspěchy na okrskových i jiných soutěžích.
Díky několika obětavcům včele s Antonínem Skálou vznikl i vlastní oddíl mladých hasičů, který se měl čile k světu.
V současné době zásahová jednotka několikrát prokázala v posledních letech svou připravenost pomáhat v případě potřeby nejen ve své obci, ale i v okolí zejména při velkých povodních, které tento kraj sužují. Hasiči jsou organizátory mnoha kulturních akcí či se na nich spolupodílejí. Zdejší hasiči patří neodmyslitelně k životu obce, což místní občané oceňují.
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Sbor dobrovolných hasičů
CETENOV + HRUBÝ LESNOV

Vznik sboru:

Cetenov
1936
Hrubý Lesnov 1967
Počet členů:
58
Webové stránky:
ne
Složení výboru sboru: starosta
Radomír Štanclík
náměstek
Luboš Hajský
velitel
Petr Kováč
zást. velitele Lukáš Hajský
strojník
Vlastimil Hajský, Jaromír Straka
jednatel
Helena Kováčová
preventista
Michal Kováč
hospodář
Romana Řeháčková
referentka žen Iveta Nýdrlová
kronikář
Milan Nýdrle
MTZ
Petr Řeháček
člen
Roman Štancík, Ladislava Slezáková, Martin Šulc
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
Cetov – vlastní zbrojnice, Hrubý Lesnov – vlastní zbrojnice
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Cetenov – Hr. Lesnov
Jak již název sboru v úvodu napovídá jedná se dnes o sbor, který vznik sloučením dvou,
kdysi samostatných sborů. K tomuto sloučení došlo k 1. 3. 2012. Sbor má dvě zbrojnice v místních částech obce Všelibice (v Cetenově i v Hrubém Lesnově).
Starším za sborů je sbor v Hrubém Lesnově, který vznikl těsně před druhou světovou válkou v roce 1936. Důvodem jeho vzniku byl rozsáhlý požár zemědělského statku, který způsobil velké škody. Proto pod dojmem této události bylo na veřejné schůzi občanů projednáno
ustavení vlastního sboru, což bylo přítomnými akceptováno a do sboru vstoupili první členové. Prvotní snahou sboru bylo pořízení vlastní stříkačky, což se díky sbírkám po roce podařilo. Rozjezd sboru přerušila vlastní válka. Po osvobození plnil své poslání tak jako okolní sbory.Pro své občany organizoval různé akce, které získaly oblibu (taneční zábavy, zájezdy po republice apod.) Ač malý sbor podílel se i na několika zásazích přímo v obci a nejbližším okolí.
Historie druhého sboru v Cetenově je poněkud jiná. Sbor byl vlastně založen „z moci úřední“ v roce 1967, neboť tehdy vznikla samostatná obec Cetenov a musela mít dle nařízení vlastní sbor. Je zajímavé, že ke vstupu do nově utvořeného sboru museli být místní občané přesvědčováni, ale brzy jeho aktivita přesvědčila i další k vstupu do jeho řad. Hasičská i společenská činnost byla obdobná jako v Hrubém Lesnově.
V dalších letech se oba sbory potýkaly s ubýváním obyvatel a tedy i s úbytkem členů a tak
padla myšlenka oba sousední sbory sloučit. Po projednání na schůzích k tomu došlo v roce
2012. Sloučený sbor s novou energií se pustil do činnosti. A tak se dnes zúčastňuje soutěží
vlastním družstvem nejen v okrsku, ale i na jiných místech. Hasiči pořádají brigády a organizují kulturní akce.
Je přínosné, že i takto malé sbory najdou řešení své situace a že i nadále pokračují v naplňování hasičských myšlenek v místě, kde působí.
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Sbor dobrovolných hasičů
ČESKÝ DUB

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1867
114 (93 dospělých, 21 členů do osmnácti let)
starosta
jednatel
velitel
hospodář
zást. velitele
kronikář
ved. mládeže
strojník
preventista
MTZ
refer. sportu

Michal Knébl
Kateřina Medunová
Oldřich Laufke
Marcela Dostálová
Roman Kostelňák
Milan Meduna
Aleš Kneř
Milan Meduna
Jakub Pluhař
Pavel Kydlíček
Lukáš Pavlů

Oddíl mladých hasičů:
Technika:
DA Ford Transit, TA Ford Ranger, CAS 32 Tatra 815, CAS 24 Š 706,
Aut. žebřík AZ 30 Man, plov. čerpadlo, kal. čerpadlo, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
dnešní zbrojnici používá sbor od roku 1965; v posledním období
prošel objekt několika rekonstrukcemi včetně přístavby
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Český Dub
Sbor dobrovolných hasičů v Českém Dubu patří ve stovce dnes existujících dobrovolných
hasičských sborů v okrese Liberec mezi ty nejstarší. Jeho vznik byl motivován několika velkými požáry, které změnily ráz města. Zejména požár související s pruskou okupací města v roce
1866, který zničil celou severní část náměstí a přilehlé ulice, vyburcoval místní radní ke zřízení vlastního hasičského sboru k čemuž došlo v roce 1867. Ve městě sice již před tímto rokem
existovala hasičská oddělení při různých spolcích, ale to se ukázalo jako nedostačující. Nově
vzniklý sbor se pustil ihned do činnosti. S městskou stříkačkou a hasebním náčiním byl ihned
zahájen výcvik jednotlivých oddělení sboru (lezci, stříkačníci a další). Postupně se zvyšuje základna sboru a tak v roce 1877 má již 120 činných členů a dále je uváděno i další velmi dobré vybavení. Zajímavostí je, že stále v té době bylo hasební vybavení majetkem města. Sbor
si rychle vydobyl místo mezi sbory a tak při desátém výročí svého vzniku je pověřen uspořádat hasičskou slavnost – 8. župní sjezd, ke které byla vydána i pamětní medaile. Běžná činnost sboru se v poklidu odvíjela až do vzniku I. světové války; velká část členů sboru musela
narukovat do rakouské armády. Po roce 1918, kdy vznikla Československá republika“, sbor začal působit v nových podmínkách. V Českém Dubu vznikl v roce 1922 český sbor a původní
německý přešel pod tovární sbor fi Schmitt. Nový sbor organizačně patřil od roku 1922 pod
„Župu pojizerskou“. Delegace sboru v počtu 27 členů se zúčastnila sjezdu všeslovanského hasičstva v Praze v roce 1923. V té době je ve sboru 100 činných členů a sbor vlastní i motorovou
stříkačku. V roce 1931 si sbor pořídíl vlastní sborový prapor. Další přerušení činnosti ve sboru
vzniklo začátkem 2. světové války, kdy po dobu jejího trvání byla spolková činnost zakázána.
Po osvobození byl hasičský živod opět obnoven již v červenci roku 1945. Na schůzi bylo
zvoleno nové vedení sboru a zajištěno převzetí veškerého hasebního materiálu v Českém
Dubu pod jedno vedení. V poválečné době sbor získal několik trofejních vozidel pro svoji potřebu většinou velmi poruchových. Byl zahájen intenzivní výcvik a také zábavní odbor sboru
pečoval o kulturu. V roce 1947 měl sbor 72 činných hasičů a 66 přispívajících. V roce 1950 získal sbor nový prapor jako náhradu za původní, který se ztratil ve válce. V padesátých letech
vznikl „Československý svaz hasičstva“ jehož členem byl i Český Dub. S přibývající technikou
pro sbor se začalo uvažovat o výstavbě zbrojnice nové, což bylo realizováno velkou brigádnickou aktivitou členů sboru v roce 1965.
V současné době má sbor více než sto členů, kteří se podílí na jeho životě. Sbor má své
pevné místo i ve společenském dění ve městě. Jeho zásahová jednotka patří mezi významné
složky záchranného systému v okrese Liberec. Dnešní generace českodubských hasičů navazuje na tradice svých předků a jistě udělá vše proto, aby i ona předala budoucí generaci dobře fungující sbor.
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Sbor dobrovolných hasičů
ČTVEŘÍN

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1891
14
nemá
starosta
Miloš Mastník
velitel
Jaroslav Drbohlav
hospodář
Tomáš Oplt
jednatel
Ondřej Lamač
Oddíl mladých hasičů: nemá
Technika:
DA Avia, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sborem používaná zbrojnice je z roku 1978
poznámka: původní zbrojnice je prodána soukromníkovi, který ji
využívá jako garáž
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Čtveřín
Velký požár zemědělského statku v centru obce, který ohrožoval i okolní domy dal vzniknout myšlence, aby i ve Čtveříně tak jako tomu bylo už v okolních obcích (Lažany 1889, Vlastibořice 1878) byl založen vlastní hasičský sbor. Po nutných přípravách byla svolána veřejná
schůze občanů, kde se pvních 21 mužů přihlásilo za členy sboru. Zvolený výbor sboru zahájil
přípravné práce k jeho řádnému fungování. Pro pořízení nutného hasičského náčiní byla vypsána veřejná finanční sbírka a o příspěvek hasiči žádali i některé instituce v okolí. Postupně
se podařilo vybavení sboru zajistit a tak po nějaké době bylo vybudováno i požární skladiště
předchůdce pozdější zbrojnice. Kulturní akce organizované hasiči měly pozitivní ohlas u místních občanů a tak za členy sboru se přihlašovali i další zájemci. Sbor vstoupil v roce 1888 do
„Pojizerské župy“, kde se zúčastňoval všech jejich akcí a soutěží.
Bohužel své historické podklady sbor nemá v letech 1918 – 1945 k dispozici a tak jeho činnost navazuje až rokem 1945.
Po osvobození sbor zahájil svou obnovenou činnost již v listopadu 1945. Byl zahájen výcvik a také se rozjela angažovanost hasičů při pořádání různých kulturních akcí. Po letech obnovené činnosti přišla myšlenka nahradit nevyhovující zbrojnici novým objektem. Po dohodě
s obcí byla nová zbrojnice vybudována v letech 1975 – 1978. Její tragickou „kaňkou“ byla smrt
tehdejšího předsedy Místního národního výboru a velitele sboru Jaroslava Vaňátka při její výstavbě. Nová zbrojnice zvýšila aktivitu sboru; pořádaly se zájezdy, plesy a další akce. Družstvo
Čtveřína si vedlo dobře i na soutěžích v okrsku. Později sbor získal i nové vozidlo Avia a čerpadlo PS 12. Svoji připravenost prokázal sbor i zásahy u několika požárů v místě i okolí.
V dnešní době současná generace pokračuje v činnosti svých předchůdců; zejména je
organizátorem mnoha akcí (masopust, pálení čarodějnic, ukončení prázdnin, vepřové hody
apod.) a nebo se na dalších akcích spolupodílí (dětský den). Soutěžní družstvo prověřuje své
schopnosti na každoročních soutěžích v okrsku. Veškerou svou činností je nezbytnou součástí života obce.
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Sbor dobrovolných hasičů
DĚTŘICHOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1876
41
hasici.detrichov.net
starosta
Jiří Tymeš
velitel
Rudolf Vostal
hospodář
Anna Bořilová
Oddíl mladých hasičů: ano (10 členů)
vedoucí: Anna Kohoutová
Technika:
DA Avia 30, DA Toyota, DA Renault, PS 12
Hasičská zbrojnice:
zbrojnici hasiči využívají od roku 2011
Poznámka: původní zbrojnici zničila velká povodeň v roce 2010
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Dětřichov
Sbor vznikl v obci v roce 1876, kdy i v okolních obcích v uvedeném roce sbory dobrovolných hasičů vznikly (Větrov, Kunratice). Podle půjčených stanov hasičů ve Frýdlantě zpracoval zdejší přípravný výbor stanovy vlastní a odeslal je do Prahy ke schválení. Po kladném vyjádření místodržitelství svolal starosta obce veřejnou schůzi občanů s jediným bodem programu ustavení místního hasičského sboru. Hned na schůzi se do sboru přihlásilo několik zájemců a tak byl sbor ustaven. Výbor sboru stanovil na každou druhou neděli odpoledne, že bude
prováděn výcvik se stříkačkou, kterou sbor převzal od obce. Hasiči se také zapojili do organizování společenského života v obci, což místní občané kvitovali s povděkem. Členská základna sboru stále narůstala a tak ve výkazu za rok 1904 o sborech dobrovolných hasičů frýdlantského okresu je uvedeno, že sbor má 158 členů včetně vlastního lezeckého oddílu o síle 16
mužů, což znamenalo, že sbor patřil mezi pět nejpočetnějších sborů ve frýdlantském okrese.
Ve výzbroji udává mimo jiné čtyřkolovou a dvoukolovou stříkačku a 525 m hadic. Veškeré vybavení je však uloženo v provizorní hasičské kolně. Dobré vybavení bylo pořízeno díky darům
majitelů menších zdejších továren, neboť ti si uvědomovali, že v případě nutnosti jim sbor
pomůže. Ta největší zdejší továrna měla však již od roku 1876 svůj vlastní sbor, který v Dětřichově působil až do roku 1936. V roce 1906 byla provizorní hasičská kolna stržena a na jejím
místě postavena nová zbrojnice, která sloužila až do roku 2010, kdy byla zničena povodní.
V roce 1925 došlo k první obměně stříkačky a po deseti letech k další, kdy na obecní slavnosti za účasti okolních sborů a velkého počtu diváků byla v roce 1936 předvedena nová stříkačka a také siréna k vyhlašování poplachu na budově školy. Činnost sboru přerušila 2. světová
válka a po ní sbor v původní podobě již obnoven nebyl, neboť po jejím ukončení v roce 1945
byli němečtí občané z českého pohraničí odsunuti na základě dohod vítězných mocností.
Po válce na výzvu vlády Československé republiky přichází do pohraničí dosídlenci a mezi
nimi naštěstí i hasiči, kteří v Dětřichově hasičský sbor na podzim roku 1945 obnovili. Sbor se
zapojil do činnosti v celostátním hasičském orgánu „Svazu československého hasičstva“, kde
se zúčastňovali pořádaných akcí i soutěží. Hasiči v duchu doby chodili na brigády do zemědělství, pomáhali obci, účastnili se oslav různých výročí i soutěží.
Zlomovým rokem v činnosti sboru byly velké povodně v roce 2010, které napáchaly mnoho škod a dětřichovským hasičům zničily zbrojnici. Díky solidaritě se podařilo postavit novou zbrojnici v rekordně krátké době a již v roce 2011 byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Hasičům byl také doplněn vozový park o vozidla Toyota a Renault. Stále se hasiči podílí na
společenském životě obce; mnoho akcí sami pořádají a při některých pomáhají. Dobrá je také
spolupráce s obcí, která hasiče materiálně zajišťuje a hasiči jí to vracejí. Letitá tradice a aktivita
současné hasičské generace je předpokladem, že i nadále budou hasiči, pro svoji schopnost
pomáhat ostatním, uznáváni spoluobčany v Dětřichově.
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Sbor dobrovolných hasičů
DLOUHÝ MOST

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1868
50
www.hasici-dlouhymost.webnode.cz
starosta
Karel Lank
místostarosta Marek Richter
velitel
Václav Pařík
revizor
Rudolf Maštálko
hospodářka Ilona Rosenbaumová
ref. mládeže Ivo Künhel
Oddíl mladých hasičů: ano (30 členů)
vedoucí: Ivo Künhel
Technika:
DA Mercedes Sprinter, PS 12, PS 8, technický přívěs
Hasičská zbrojnice:
dnešní zbrojnice používaná sborem byla postavena po roce 1970
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Dlouhý Most
Sbor dobrovolných hasičů z Dlouhého Mostu patří mezi nejstarší hasičské sbory v okrese Liberec. Jeho vznik byl motivován již existujícím hasičským sborem v nedalekém Liberci a také požárem místní zemědělské usedlosti. Na veřejné schůzi občanů se přihlásili zájemci o členství ve sboru a z nich byl následně vytvořen i výbor sboru. Nově vzniklý sbor se pustil do aktivní spolkové činnosti. Nejenže se zdokonaloval v hasičských dovednostech, ale připravoval i veřejné společenské akce v obci, které se staly záhy velmi oblíbené a navštěvované.
Hasičský život narušila I. světová válka a tak téměř ustrnul. Obnovení aktivity se událo bezprostředně po jejím ukončení v roce 1918 již v podmínkách nové republiky. Postupně se zvyšoval
počet členů, který dosáhl v roce 1927 čísla 50. Opět se hasiči stali hybnou silou při organizaci
a zajišťování kulturního života v obci. V té době se již poprvé hasiči zabývali myšlenkou na výstavbu odpovídajících prostor pro svoji výzbroj, neboť ta stávající zbrojnice byla naprosto nevyhovující. Trvalo však ještě mnoho let než jejich myšlenka byla realizována. To už s schyluje
k další válce, která vypukla v roce 1939. Po dobu jejího trvání měl sbor (tak jako jiné spolky) zakázánu činnost a mohl jen provádět likvidaci požárů. Po válce v roce 1945 zdejší sbor obnovil
svou činnost až v roce 1946, kdy do obce přišli čeští dosídlenci, kteří nahradili původní německé obyvatele, kteří byli odsunuti. Postupně se zvyšoval počet členů, postupně se zlepšovalo
i vybavení sboru. Sboru bylo přiděleno trofejní vozidlo Mercedes a stříkačka DKW. V té době
byly pořádány sborem různé kulturní akce, sbor se zúčastňoval požárních hlídek při žních,
soutěží v okrsku a zasahoval i u několika požárů. Opět po letech byla otevřena otázka nové
zbrojnice. Plány byly připraveny, ale vlastní stavba byla realizována až v letech 1967 – 70. Po
jejím dokončení sbor obměnil techniku; do sboru bylo získáno vozidlo Robur a nová požární
stříkačka PS 12 a později vozidlo P V3S.
Nedlouho poté však přichází dlouholetá krize sboru. Funkcionáři sboru nedokázali sbor
aktivizovat a vše vyvrcholilo skutečností, že sbor měl pouze 7 členů a vážně bylo uvažováno
o jeho rozpuštění. Zlom nastal po roce 2010, kdy do sboru vstoupila nová generace. Členové
sboru se ihned zapojili do společenského života, který sami organizovali nebo se ho zúčastňovali (plesy, pálení čarodějnic, stavba a kácení máje, akce pro děti). Po delší odmlce se začali zúčastňovat i soutěží. Ve sboru byl dokonce založen oddíl mladých hasičů, který pod vedením zkušeného vedoucího má průběžně kolem třiceti členů a již dobře reprezentuje svůj
sbor i obec.
Sbor má velmi dlouho tradici a tedy jistě má na co navazovat. Po své vnitřní krizi je určitě schopen plnit své poslání a být ve své obci viditelný a zanechat tak příští generaci hasičů
v Dlouhém Mostě výrazný odkaz.
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Sbor dobrovolných hasičů
DOLNÍ ŘASNICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1869
103 (52 mužů, 22 žen, 27 dětí)
sdhdolnirasnice.netstranky.cz
starosta
Milan Horáček
velitel
Petr Sivák
jednatel
Hana Komárková
preventista
Ondřej Volský
hospodář
Lýdie Burešová
strojník
David Domián
člen výboru Milan Kneř, Luboš Bažant, Jaroslav Komárek
Oddíl mladých hasičů: ano (27 dětí)
vedoucí: Milan Kneř, Petra Luftová, Vladimíra Vagaiová,
Ladislav Zikmund, Lucie Sochorová
Technika:
CAS 25 Š 706, DA Ford Tranzit, PS 12, PPS 12, plovoucí a kalové
čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní hasičskou zbrojnici postavenou koncem
19. století, která prošla několika rekonstrukcemi
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Dolní Řasnice
Sbor patří mezi první sbory frýdlantského výběžku, které vznikly po vydání císařských
organisačním směrnic ve Vídni k ustavování hasičských sborů. Místní radní se inspirovali již
existujícím vzorem hasičského sboru ve Frýdlantě. K naplnění myšlenky vytvoření vlastního
hasičského sboru k ochraně majetku svolal starosta obce veřejnou schůzi občanů s jediným
bodem – ustavení sboru dobrovolných hasičů v Dolní Řasnici. Na schůzi vzdělavatel z frýdlantského sboru vysvětlil přítomným význam a výhody hasičského sboru v obci. Na základě
pozitivních reakcí přítomných byl ustaven přípravný výbor, který měl učinit potřebné úkoly
k vlastnímu vzniku sboru. Nejdříve zpracoval návrh stanov sboru podle frýdlantského vzoru
a poté návrh odeslal na příslušný úřad do Prahy. Na základě kladného posouzení byla svolána
veřejná schůze, kde byli přítomní seznámeni s návrhem stanov a zároveň vyzváni ke vstupu
do sboru, což na místě několik občanů učinilo. Nově vzniklý sbor se s elánem pustil do činnosti. Od obce byly převzaty zbytky hasebního náčiní a prozatímně ponechány uloženy v obecní
kolně. Začal výcvik a také se hasiči jako spolek začali prosazovat při organizaci společenského
života v obci. Z vypsaných sbírek bylo doplněno základní vybavení a tak již v roce 1904 ve statistickém přehledu o obcích frýdlantského výběžku je uvedeno, že sbor má 196 členů rozdělených do oddílů lezců, stříkačníků, obsluhy stříkačky, donašečů vody a družstvo samaritánů.
Ve vybavení vykazuje dvě stříkačky, 400 metrů hadic, žebříkové vybavení, trhací háky apod.
Pro vybavení sboru byla s pomocí obce postavena zbrojnice již koncem 19. století, která byla
posléze několikrát rekonstruována.
Po druhé světové válce, po odsunu německých obyvatel, byl sbor obnoven již českými dosídlenci na podzim roku 1945, kteří pro svoji činnost převzali původní vybavení sboru. V poválečných letech měl sbor asi 30 členů. Postupně bylo zlepšováno jeho technické vybavení včetně získání prvního dopravního vozidla. Sbor patřil mezi aktivní organizátory kulturního života v obci, ale nezapomněl ani na výcvik a účast v soutěžích. Velmi silnou stránkou práce sboru je dlouholetá péče o vlastní mládež, kde v oddílu mladých hasičů pod vedením zkušených a dlouholetých vedoucích dobře reprezentují svůj sbor i obec na obvodových i okresních soutěžích. Jsou pořádány osvědčené akce (taneční zábavy, dětské dny, čarodějnice) nejen pro členy sboru, ale i pro širokou veřejnost. Sbor má své pevné místo i jako zásahová jednotka, kdy účinně se zúčastnil požárů většího rozsahu (požáry nelegálních skládek odpadu, požár kostela v Krásném Lese), ale také pomocí při povodních nejen ve své obci.
Dnešní generace hasičů dobře spolupracuje s obcí a stále se aktivně podílí na společenském životě v Dolní Řasnici.
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Sbor dobrovolných hasičů
DOLNÍ SEDLO

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1890
83
www.hradek.eu/index.aspx?rub´=410
starosta
Miroslav Hochman
nám. starosty, velitel
Jaroslav Řeháček
jednatel
Romana Cermanová
hospodář
Marta Benešová
Oddíl mladých hasičů: nel
Technika:
Iveco Daily, PS Fabia
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá původní zbrojnici, kde byla postupně provedena její přístavba a vnitřní modernizace
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Dolní Sedlo
Po dvou velkých požárech zemědělských usedlostí, kdy při tom posledním byly ohroženy i další domy nebýt zásahu hasičů ze sousedního Hrádku nad Nisou, rozhodlo místní zastupitelstvo, že i v jejich obci zřídí sbor dobrovolných hasičů. Byl vytvořen přípravný výbor, který
zpracoval podle hrádeckého vzoru nezbytné dokumenty k založení sboru. Materiál byl odeslán do Prahy na místodržitelství k vyřízení. Po kladném vyjádření byla svolána veřejná schůze občanů, kde byl projednáván jediný bod programu – založení sboru dobrovolných hasičů
v Dolním Sedle. Význam sboru pro obec vysvětlil přítomným vzdělavatel z hasičského sboru
v Hrádku n/N a poté byli vyzváni přítomní muži ke vstupu do sboru, což na místě jich učinilo
21. Z přihlášených byl na místě zvolen výbor sboru, který se ujmul řízení sboru a organizace
jeho činnosti. Protože v obci nebylo žádné hasební náčiní vypsal sbor finanční sbírku a požádal také dopisem některé instituce o příspěvek. Peníze přibývaly pomalu a tak až po roce bylo
zakoupeno základní hasební vybavení a dvoukolová stříkačka až po dalším půlroce. Pořízený
materiál byl uskladněn v pronajaté kolně. Hasiči se pustili i do organizování svého spolkového
života a pořádali i veřejné akce, které byly místními oceňovány. Život ve sboru přerušila na několik let 1. světová válka, kdy i hasiči museli narukovat do rakouské armády. Po jejím ukončení v roce 1918 sbor obět obnovil svoji činnost. V nově vytvořené Československé republice by
sbor přijat za člena „Svazu dobrovolného hasičstva československého“. Zde se zúčastňoval pořádaných akcí i soutěží. Opět se významně podíl na organizaci různých kulturních akcí ve své
obci. Vážné přerušení hasičské práce znamenala 2. světová válka, neboť místní muži museli
opět do armády, tentokrát německé. Po válce původní sbor již obnoven nebyl, neboť i zdejší
němečtí obyvatelé byli odsunuti na základě rozhodnutí vítězných mocností.
Do pohraničí na výzvu vlády Československé republiky přichází dosídlenci. Také v Dolním
Sedle si dosídlenci obnovili hasičský sbor na ochranu svých domovů, neboť v poválečné době
pohraničí sužovalo velké množství požárů. Sbor po své obnově na podzim roku 1945 postupně obnovil i spolkový život a začal pořádat i různé kultuní akce pro nové občany. Sbor vstupuje v roce 1947 do nově vytvořeného republikového „Svazu československého hasičstva“, kde
plní své povinnosti v rámci hrádeckého obvodu. Zapojuje se i do veřejného života a v duchu
tehdejší doby se zúčastňuje různých brigád, oslav výročí apod. Několika akcemi vylepšil objekt své zbrojnice, což se dělo téměř výhradně svépomocnou prací jeho členů.
V současné době má sbor silnou členskou základnu. Družstva mužů i žen se zúčastňují
pravidelně okrskových i dalších netradičních soutěží. Sbor pořádá již několik let dovednostní soutěž pod názvem „O pohár SDH Dolní Sedlo“, které se pravidelně zúčastňují sbory z okolí.
Stále se podílí na drtivé většině akcí pořádaných v Dolním Sedle nejen pro hasiče. U místních
občanů je zdejší sbor dobrovolných hasičů velmi uznávanou složkou, která je schopna lidem
pomáhat, ale dokáže i připravit zábavu.
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Sbor dobrovolných hasičů
DRUZCOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1864
16
http://druzcov.wz.cz/sdh/index.html
starosta
David Honéger
nám. starosty Martin Smola ml.
jednatel
Petr Mach
hospodář
Martin Smola ml.
velitel
Roman Smola
revizor
Martin Smola st.
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 31, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá zbrojnici vybudovanou v roce 1976
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Druzcov
Zdejší sbor patří svým rokem vzniku mezi nejstarší sbory dobrovolných hasičů v okrese
Liberec. Vznikl tak zřejmě již v první vlně zakládání dobrovolných hasičských sborů na českém venkově tehdejší rakousko-uherské monarchie. Stal se členem „Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“, která sdružovala české i německé sbory dobrovolných hasičů
na území tehdejších Čech až do roku 1891.
Je jen strašná škoda, že stávající generace hasičů v Druzcově si nevytvořila vlastní archív
a tak nemá k dispozici žádné historické podklady, které by dokumentovaly činnost tohoto
sboru od jeho vzniku do roku 1989.
Dnešní generace druzcovských hasičů se ponejvíc angažuje v zabezpečování kulturních
a společenských akcí v Druzcově pro občany v místě. Mezi tradiční a oblíbené akce patří obnova venkovských tradic, pořádání sportovních akcí i další společenské aktivity. Vlastní soutěžní družstvo se zúčastňuje okrskových soutěží. Pro děti i dospělé jsou pořádány každoroční hasičské dny, kde má možnost veřejnost se seznámit s hasičskou výstrojí a výzbrojí. Sbor si
v roce 2004 připoměl 140. výročí svého založení okrskovou soutěží a oslavou.
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Sbor dobrovolných hasičů
FERDINANDOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Oddíl mladých hasičů:
Technika:
Hasičská zbrojnice:

1884
ne
ne
PS 8
v s oučasné době sbor zbrojnici nemá, zůstala mu jen sušící věž
s pozorovatelnou (viz foto)
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Ferdinandov
V původně samostatné obci, později patřící pod obecní úřad v Raspenavě a nakonec od
roku 1963 pod Městský úřad v Hejnicích vznikl zdejší sbor dobrovolných hasičů po vzoru sousední obce Lužec, kdy od tamního sboru si přípravný výbor zapůjčil jejich stanovy podle kterých zpracoval stanovy vlastní a ty byly odeslány na místodržitelství do Prahy ke schválení.
Po souhlasu z Prahy byla svolána veřejná schůze, kde se již muži přihlašovali za členy sboru.
Z přihlášených 22 členů byl na místě zvolen výbor sboru, který se vehementně kromě výcviku
pustil i do organizace spolkového života. Hasiči začali pořádat různé společenské akce, které
si záhy získaly mezi veřejností oblibu (taneční zábavy, pěší výlety, oslavy církevních svátků).
Sbor se stal členem „Frýdlantské župy“, ve které se zúčastňoval všech pořádaných akcí i soutěží. Na pozvání okolních sborů delegace ferdinandovských hasičů se zúčastnila výročních oslav
v Hejnicích, Lužci a Raspenavě. Velkou slavností byly oslavy 50. výročí vzniku sboru, které se
uskutečnily ve Ferdinandově v roce 1934 i jako setkání hasičů frýdlantské župy. Ale to už bylo
těsně před 2. světovou válkou, která činnost sboru úplně přerušila.
Po osvobození v roce 1945 již sbor v původní podobě nebyl obnoven, neboť místní německé obyvatelstvo, tak jako v celém pohraničí, bylo na základě rozhodnutí vítězných mocností odsunuto. Do pohraničí na výzvu vlády přichází české obyvatelstvo z vnitrozemí a mezi
nimi i hasiči, kteří spolu s místními dosídlenci již na podzim roku 1945 vytvořili ve Ferdinandově český hasičský sbor. Sbor zahájil činnost, ale tu mu komplikovala skutečnost, že v obci nezůstalo prakticky žádné hasičské vybavení.
O další činnosti zdejších hasičů nejsou z dalších let bohužel žádné zachovalé historické
podklady. Víme jen z vyprávění pamětníků, že sbor měl v šedesátých letech minulého století asi 30 členů a základní hasební výbavu. Zúčastňoval se okrskových soutěží, pořádal v místě
různé kulturní akce. Problém byl v nevyhovující zbrojnici.
Po změně politických poměrů v roce 1989 sbor o zbrojnici přišel vůbec. Činnost sboru začala postupně stagnovat, neboť nebyli schopní funkcionáři a nedostatečná byla i členská základna. Po diskuzi ve sboru bylo rozhodnuto, že sbor přeruší svou samostatnou činnost a členové, kteří chtějí v hasičské činnosti pokračovat přejdou do sboru v Hejnicích, což se také nakonec stalo.
V současné době sílí tendence, aby sbor se znovu osamostatnil a působil na území dnešního Ferdinandova, kde se s výstavbou nových domů zvýšil i počet obyvatel. Přejme ferdinadovským hasičům, aby myšlenka byla naplněna, neboť sbor v roce 2019 dosáhne na 125. výročí od svého vzniku a bylo by pěkné, aby to bylo už v obnovené činnosti.
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Sbor dobrovolných hasičů
FRÝDLANT

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1868
118
www.hasicifrydlant.cz
starosta
Zdeněk Průša
velitel
Bc. Stanislav Socha
nám. starosty Miroslav Vrátný
jednatelka
Eva Průšová
ochr. obyvatel Petr Celba
hospodář
Petr Koutník
ved. mládeže Jiří Kokta
člen výboru Jiří Janovský, Miroslav Žebro
Oddíl mladých hasičů: ano
Technika:
CAS 24 Renault, CAS 32 T 815, automobilový žebřík 30 MB Atongo,
VEA 13 Toyota, TA L 2 Ford Tranzit, DA L 2 VW Transportér,
DA 12 Avia, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
stávající hasičská zbrojnice byla postavena pro svoji rozsáhlost na
několik etap. První etapa (garáže) byla postavena dobrovolnou
bezplatnou brigádnickou prací členů sboru v letech 1972 – 75. Další část stavby se uskutečnila v letech 1976 – 78 částečně brigádniky a také dodavatelsky. Poslední dokončovací etapa se uskutečnila
až po deseti letech převážně dodavatelsky v letech 1985 – 87.
Poznámka: z původních několika zbrojnic ve městě stojí jediná a to
na Hrnčířském náměstí, kterou sbor využíval do roku 1987. Dnes je
v majetku města jako sklady.
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Frýdlant
Frýdlantský hasičský sbor patří mezi nejstarší hasičské sbory v okrese Liberec. Po vzoru libereckého sboru přípravný výbor zpracoval návrh stanov, který odeslal na místodržící úřad
v Praze. Po kladné odpovědi byla svolána na podzim roku 1868 veřejná schůze občanů s cílem založit vlastní sbor ve Frýdlantě. Po přihlášení prvních členů byl zvolen na místě i výbor
sboru, který se následně pustil do činnosti. Od města bylo převzato hasičské náčiní včetně
stříkačky s tím, že do vybudování vlastní zbrojnice bude materiál ponechán ve stávající kolně města. Zájemců o členství přibývalo a tak již v prvním roce existence sboru bylo v jeho řadách 145 členů. Významnou měrou již od počátku se hasiči podíleli na kulturním životě města; pořádali oblíbené taneční večery, výlety do okolí města zakončené vždy návštěvou vybraného pohostinství, zajišťovali oslavy státní i církevní. Do organizace sboru přibyl i samaritánský oddíl s místními lékaři. Poklidný život první poloviny 20. století narušil vznik II. světové války. Mnoho členů sboru muselo narukovat do německé armády. Spolková činnost sboru přestala tak prakticky existovat.
Po válce zdejší – původně německý sbor svoji činnost již neobnovil, neboť německé obyvatelstvo v pohraničí bylo na základě mírových dohod velmocí odsunuto. Do pohraničí přichází na výzvu vlády Československé republiky noví dosídlenci a mezi nimi i čeští hasiči z vnitrozemí, kteří se práci zdejší sboru pokusili již srpnu 1945 obnovit. Na první schůzi se do sboru
přihlásilo 44 zájemců včetně několika žen. Novému sboru se dařilo; aktivně byl prováděn výcvik, hasiči se podíleli i na společenském životě města. Velkou akcí potom byly oslavy pětiletého trvání českého sboru ve Frýdlantě za účasti okolních hasičských sborů a velkého množství
diváků v roce 1950. Pro zajištění finančních prostředků pro sbor byl organizován sběr železného šrotu a brigády v lesích. V šedesátých letech byla zahájena práce s vlastním hasičským
mládím. Pod vedením instruktorů si mladí frýdlantští hasiči vedli velmi dobře na obvodových
i okesních soutěžích a dobře reprezentovali svůj sbor i město. S přibývajícími roky se ukazovalo, že původní zbrojnice na Hrnčířském náměstí je nevyhovující požadavkům nové techniky. Byla proto zahájena dlouhá jednání s městem, aby nakonec vše vyústilo v rozhodnutí, že
bude postavena zbrojnice nová. Stavba byla zahájena v roce 1972 svépomoci v tzv. „akci Z“,
což znamenalo zdarma brigádnickou činností členů sboru. Dlouhá doba výstavby vyčerpala
elán hasičů a tak stavba prvních částí byla ukončena v roce 1978. Až ale po dalších sedmi letech bylo přikročeno k jejímu dokončení, ale to již dodavatelsky v roce 1987. Nová zbrojnice
byla téhož roku předána hasičům do užívání.
S novým elánem vstupuje sbor do činnosti. Soutěžnímu družstvu mužů se daří na soutěžích a nenechají se zahambit ani ženy na okrsových i okresních soutěžích. Největšího úspěchu
dosáhlo však družstvo starších žáků, které se probojovalo až na republikové mistrovství a kde
skončilo čtvrté. Nezapomíná se ani na kulturní akce. Nejen pro hasiče jsou určeny taneční zábavy, čarodějnice, den dětí, rozsvěcení vánoční stromečku apod. Frýdlantští hasiči navazují na
tradice svého sboru, které jsou již stopadesátileté.
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Sbor dobrovolných hasičů
HABARTICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1885
99
www.sdhhabartice.eu
starosta
Filip Demčák
místostarosta Jan Velzel
velitel
Martin Sedláček
kulturní ref.
Soňa Vocásková
hospodář
Marcela Knigová
referentka žen Lucie Kašíková
vedoucí dětí Jiří Bouček
brigád. ref.
Miroslav Polák
člen výboru Lucie Kašíková
člen výboru Iveta Přenosilová
Oddíl mladých hasičů: ano 25 dětí do 15 let
vedoucí: Petra Richtrová, Lucie Kašíková, Pavla Coufalová,
Jiří Bouček, Robert Jedlan, Iveta Přenosilová
Technika:
CAS 25 Liaz, Renault Trafic, PPS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
Sbor stále využívá původní hasičskou zbrojnici z roku 1899, která
v následujících letech prošla několika významnými rekonstrukcemi (např. 1934 přistavěna věž, 1998 přistavěna klubovna)
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Habartice
Obdobně jako v okolních obcích se obec rozhodla pro založení vlastního hasičského sboru. Stalo se tak na veřejné schůzi, kterou svolal starosta obce hned na začátku roku 1885 a kde
do sboru vstoupilo několik dobrovolníků. Obec nově vzniklému sboru hned předala obecní
stříkačku a přidělila mu i kolnu k jejímu uskladnění. Nově vzniklý sbor začal velmi rychle zabezpečovat výzbroj a výstroj pro své členy k čemuž mu pomohly i příspěvky a dary jednotlivců a institucí. Aktivnímu výboru sboru se podařilo do roku 1902 několikrát obměnit stříkačku
nákupem nové a také v roce 1899 zabezpečit výstavbu nové hasičské zbrojnice, která po různých úpravách hasičům slouží dodnes. Nedílnou činností sboru byla spolková a veřejná aktivita, která sboru zajistila velkou prestiž mezi obyvateli obce. Hasičům se podařilo v třicátých letech minulého století získat finanční prostředky a tak byla v roce 1934 přistavěna cvičná a sušící věž a provedena úprava celé zbrojnice.
Ale to byla již na obzoru 2. světová válka, do které muselo narukovat v uniformách německé armády mnoho zdejších mužů tedy i hasičů. Činnost sboru v průběhu války byla utlumena a nepozvedla se ani po jejím ukončení, neboť původní německé obyvatelstvo bylo
na základě mezinárodních dohod odsunuto. Do pohraničí poté přichází české obyvatelstvo
z vnitrozemí. Naštěstí mezi nimi i hasiči, kteří v Habarticích obnovili hasičský sbor. K dispozici měli však hasičský materiál ve velmi desolátním stavu. Byl prováděn nábor do sboru z řad
místních dosídlenců a již v prosinci roku 1945 měl sbor 27 členů a byl tak zahájen i výcvik.
Současně s obnovou činnosti sboru se hasiči začali podílet na organizaci kulturního a společenského života nových obyvatel Habartic. Byly pořádány taneční zábavy, výlety do okolí i na různá památná místa v republice, oslavy výročí. Pro získání finančních prostředků pro
sbor byly organizovány brigády na sběr železného šrotu, hasiči pomáhali v zemědělství i v lesích. Sbor se zúčastňuje okrskových soutěží i cvičení na různé objekty v obci a okolí. Obdobná činnost provází sbor i další období – stále je to aktivní organizace, která má prestiž mezi
místními občany.
Od počátku devadesátých let se změnila organizační struktura hasičského hnutí, ale ta
nemá vliv na činnost místních hasičů. Tak tomu je i v Habarticích, hasiči zde patří stále mezi
organizace, které dokáží připravit různé společenské a kulturní akce nejen pro sebe, ale i pro
širokou veřejnost (masopust, den dětí, drakiáda, rozsvěcení vánočního stromečku, den žen
a pod). Jezdí na soutěže a pomáhají své obci při zvelebování životního prostředí. Starají se
o vlastní oddíl mladých hasičů pro který připravují celoroční činnost. Ale hlavně jejich zásahová jednotka je připravena pomoci, tak jak to dokázala v minulosti při požárech a živelních pohromách, všem spoluobčanům v Habarticích i dalším v okolí.
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Sbor dobrovolných hasičů
HAVLOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1901

nemá
starosta
Ing. Martin Kovář
místostarosta, strojník Josef Kovář
velitel
Michal Bína
jednatel
Radek Šámal
hospodář
Marcela Bínová
Oddíl mladých hasičů: ano (14 dětí)
vedoucí: Josef Kovář
Technika:
DA Avia 30, PS 12, PS 16
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá původní zbrojnici z počátku 20. století, která byla několikrát modernizována
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Havlovice
Sbor dobrovolných hasičů v Havlovicích vznikl v poslední vlně vznikajících hasičských
sborů na českém venkově v tehdejší rakousko – uherské monarchii. Přípravný výbor zpracoval podle již existujících stanov hasičů v Českém Dubu návrh vlastních stanov, což bylo podmínkou založení sboru a tyto byly odeslány do Prahy na místodržitelství ke schválení. Kladné
vyjádření ke vzniku sboru obec obdržela a tak byl sbor v Havlovicích ustaven. Zvláštností je že,
ještě před jeho oficiálním založením měla osada už zakoupenu čtyřkolovou stříkačku a také
postavenu hasičskou kolnu k jejímu uskladnění. Zakládající hasiči v počtu 28 členů se pustili
ihned do výcviku, který probíhal odpoledne každou druhou neděli na návsi. Sbor se stal také
členem „Poještědské župy“ ve které se zúčastnoval všech jejích akcí i soutěží. Za dobrou činnost byl v červnu 1927 pověřen uspořádáním župního sjezdu se soutěží a večerní zábavou.
Akce přes nepříznivé dopolední počasí se zúčastnilo téměř 500 uniformovaných hasičů a večerní zábavy i další zájemci. Z pořádané akce získal sbor významnou finanční částku. Poklidný život sboru a osady narušil založený požár v prosinci téhož roku při kterém navíc byli úmyslně zabiti manželé Šulcovi a založený požár čp. 21 měl jejich smrt zahladit. Teprve po roce se
podařilo pachatele zajistit a potrestat. To už se blížila 2. světová válka, kdy česká spolková činnost, tedy i hasičská, byla výrazně omezena.
Hned po válce se sbor sešel k první schůzi na které zvolil nový výbor a obnovil svoji činnost. Hasiči se zapojili do výcviku a také do společenských akcí v osadě, které pořádali nejen
pro sebe ale i pro spoluobčany. Sbor se stal brzy členem „Svazu československého hasičstva“
a dobře plnil úkoly vyplývající z tohoto členství. Ve sboru působil i významný hasičský funkcionář Jaroslav Kiršner, který několik funkčních období vykonával funkci předsedy okresního
svazu hasičů v Turnově a později i v Liberci. Jeho zásluhou vzniklo a soutěžilo i havlovické ženské družstvo, které slavilo úspěchy nejen na okrskových, ale i na okresních soutěžích.
V současné době působí ve sboru i vlastní oddíl mladých hasičů, který pod vedením svého vedoucího dobře reprezentuje svůj sbor. Do vybavení sboru přibylo i první zásahové vozidlo Avia 30 v roce 2009. Dnešní generace zdejších hasičů spolupracuje s obecním úřadem
a také ve velké míře se věnuje společenským a kulturním akcím ve své osadě, kdy je v drtivé
většině i jejich organizátorem.
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Sbor dobrovolných hasičů
HEJNICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1874
84

starosta
Miroslav Šimon
nám. starosty Luboš Beran
nám. starosty František Schejbal
velitel
Jiří Šimon
zást. velitele Jan Tesař
ved. mládeže Jan Machan
člen
Václav Tulach, František Chudoba, Jan Gašpierik
Oddíl mladých hasičů: ano (24 dětí)
vedoucí: Jan Machan
Technika:
CAS 27 Tatra 815, CAS 20 Man, DA Land Rover, Praga V3S, PS 12,
Tohasu
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá stávající zbrojnici od roku 1992
poznámka: původní zbrojnice ve městě stojí, je prodána soukromníkovi a využívána jako pekárna
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Hejnice
Po velkém požáru na podzim roku 1873 v místní textilní továrně, kdy se požár rozšířil i na
dva okolní domy a navíc zde zahynuly čtyři osoby, zesílily snahy místních občanů o založení
vlastního sboru dobrovolných hasičů. Přípravný výbor zpracoval návrh vlastních stanov dle
vzoru stanov sboru z Lužce a ty byly zaslány do Prahy na místodržitelství ke schválení. Po kladném vyjádření byla svolána v červnu 1874 veřejná schůze občanů, kde byli přečteny stanovy
a vzdělavatel ze sboru Frýdlant seznámil přítomné s významem sboru. Přítomní muži byli vyzváni ke vstupu do sboru, což jich mnoho na místě učinilo. Nově založený sbor se pustil do intenzivní činnosti. Byl zahájen výcvik a také se hasiči začali podílet na kulturním životě města.
Oblíbené byly taneční zábavy, pěší výlety s hudbou, oslavy císařských výročí i církevních svátků. O důležitosti sboru svědčí statistika, která uvádí, že sbor za prvních deset let činnosti zasahoval u 35 požárů. Mezi občany byl brzy uznávanou složkou pro pořádání tanečních večerů,
které každoročně vyvrcholily tradičním hasičským plesem. Po několika letech činnosti se sbor
v roce 1902 dočkal parní stříkačky, která byla občanům předvedena na velké slavnosti. Rostla i členská základna; v roce 1904 má sbor 116 členů a 34 přispívajících. V roce 1908 byla otevřena zbrojnice sboru a za dva roky poté i cvičná věž pro lezecký oddíl. Poklidný život ve sboru narušily obě světové války. Zatím co po té první sbor obnovil svou činnost hned na podzim roku 1918 daleko horší situace nastala po ukončení druhé světové války v roce 1945. Sbor
nezahájil svou činnost, neboť německé obyvatelstvo bylo v rámci poválečných dohod odsunuto.
Do pohraničí přichází na výzvu vlády čeští dosídlenci a mezi nimi i hasiči, kteří na podzim roku 1945 obnoví práci sboru. Hasiči se pustili do výcviku a také jako složka do organizování společenského života ve městě. Sbor prošel v padesátých letech krizí, která vyvrcholila výměnou funkcionářů sboru. Sbor poté opět zaktivizoval svoji činnost. Úspěšné kulturní
akce, účinné zásahy při požárech v městě a okolí to vše přispělo k obnoveni prestiže hejnických hasičů. Byla provedena rekonstrukce zbrojnice a sbor se také dočkal vytoužené „cisterny“ a později i Avie.
Po roce 1989 v rámci politických změn se změnila i činnost hasičů, ale ochota poháhat
druhým ta zůstala. V té době vrcholí snahy o stavbu nové zbrojnice, která je realizována v letech 1989 – 1992. Hasiči se tak dočkali důstojného stánku po kterém tak dlouho toužili. Postupně do sboru přišla i nová technika. V devadesátých letech vznikl i oddíl mladých hasičů,
který pod vedením obětavých vedoucích svou činností a výkony na soutěžích dobře reprezentuje své město i svůj sbor. Je také navázána mezinárodní spolupráce s německými hasiči z Delitsch.
Dnešní generace hejnických hasičů navazuje na bohaté tradice svých předchůdců. Jejich
práce pro občany, péče o mladou generaci, podíl na společenském životě to vše je hejnickou
veřejností vnímáno a oceňováno.
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Sbor dobrovolných hasičů
HEŘMANICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1880
40
www.hermanice.com
starosta
Pavel Zadák
velitel
Vladimír Stříbrný
pokladník
Marta stříbrná
kronikář
Ivana Frankelová

Oddíl mladých hasičů:
Technika:
DA Avie 31, CAS 32 T 148, CAS 25 Škoda, DA Toyota Hilux, PS 12
Hasičská zbrojnice:
hasiči užívají původní zbrojnici z počátku 20. století, která prošla
zejména v posledních letech rekonstrukcemi
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Heřmanice
Po diskuzích občanů se místní rozhodli, že po vzoru okolních obcí (Dětřichov 1876, Kunratice 1875, Frýdlantu 1868) si založí vlastní hasičský sbor na ochranu svého majetku. Byla proto
starostou obce svolána veřejná schůze, kde zástupce frýdlantského sboru seznámil přítomné
občany s významem hasičského sboru. Po další diskuzi byli vyzváni občané ke vstupu do sboru, což první zájemci na místě učinili. Z přihlášených byl vytvořen přípravný výbor, který zpracoval podle frýdlantského vzoru potřebné náležitosti ke schválení. Sbor se pustil čile do práce. Nejdříve byla vypsána veřejná sbírka na potřebné sborové vybavení a také požádáni movití občané a firmy o finanční dary. Podařilo se shromáždit skutečně peníze na nákup základního vybavení sboru. Sbor se angažoval i v kulturním životě obce, kdy byly pořádány taneční
zábavy, pěší výlety či oslavy různých svátků. Sbor postupně zvyšoval svoji členskou základnu
a tak ve výroční zprávě okresu Frýdlant za rok 1904 je uvedeno, že sbor Heřmanice má 70 členů i vlastní čtyřkolovou stříkačku dále má lezecké družstvo a provedl také šest požárních cvičení v obci. Poklidný život sboru plynul až do vzniku II. světové války, kdy sbor prakticky přerušil činnost. Po válce v roce 1945 již jeho činnost nebyla obnovena, neboť na základě mezinárodních dohod bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Na výzvu vlády Československé republiky přichází do pohraničí dosídlenci z českého vnitrozemí. Tak tomu bylo i v Heřmanicích, kdy
v prosinci téhož roku obnovilo 19 zájemců hasičský sbor. Sbor se pustil hned do činností, zajímavostí je že první jeho akcí byla oslava Silvestra. Následně se rozběhl i výcvik a také se sbor
začal zúčastňovat i soutěží. Krize v jeho činnosti nastala v letech 1990 – 2000. Opětné nadechnutí se uskutečnilo se vstupem nové generace do čela sboru. Hasiče prověřila v následných
letech několikrát povodeň, z níchž ta poslední v roce 2010 byla s obrovskými škodami v obci.
Daří se spolupráce s obcí, kdy hasiči se snaží brigádami v obci obecnímu úřadu oplácet jeho
materiální pomoc sboru. V posledních letech došlo k významným úpravám zbrojnice, byla přistavěna garáž pro vozidlo a poslední úpravou byla výstavba sušící věže s hodinami jako novou
dominantou obce. Postupně se zvyšuje i počet členů a tak v roce 2016 je v Heřmanicích 42 hasičů z toho část tvoří děti. A právě dětský kolektiv dobře reprezentuje sbor i obec na různých
soutěží, kterých se účastní. Je navázána spolupráce s polskými hasiči z města Pieňsk. Hasiči se
s vervou podílí na společenském životě v obci. Již tradičními se stalo pálení čarodějnic, fotbalový turnaj, závody všestranosti či různé hasičské soutěže.
Je potěšitelné, že místním hasičům se podařilo obnovit činnost sboru po letech stagnace,
což dává předpoklad, že místní mladá generace bude tradici zdejších hasičů nadále rozvíjet.
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Sbor dobrovolných hasičů
HLAVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1893
69

starosta
Josef Artl
velitel
Jan Melichar
nám. starosty Jiří Pelinka
hospodář
Dagmar Melicharová
kult. referent Romana Pytlounová
člen
David Vincour, Roman Petrlák, Jaroslav Kristek
revizor
Miroslav Pytloun
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PPS 12
Hasičská zbrojnice:
potřebám hasičů slouží od sedmdesátých let minulého století
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Hlavice
Po velkém požáru zemědělské usedlosti v centru obce, kdy hrozilo přenesení požáru i na
další domy rozhodli zdejší radní zřídit vlastní sbor dobrovolných hasičů v obci. Nejdříve byl
stanoven přípravný výbor pod vedením místního řídícího učitele, aby zpracovat návrh vlastních stanov sboru, což byla podmínka místodržitelství v Praze k jeho vzniku. Po kladném vyjádření byla starostou obce svolána na Nový rok 1893 veřejná schůze občanů, kde již byli občané vyzváni ke vstupu do sboru, což na místě učinilo 25 mužů. Z přihlášených byl hlasováním vytvořen první výbor sboru, který se pustil do práce. Protože obec neměla žádné hasební
vybavení rozhodl, že musí být urychleně pořízeno základní hasební náčiní. Pro naplnění přání byla vypsána finanční sbírka a výbor se také rozhodl vzít si i půjčku. Proto mohla být brzy
zakoupena stříkačka od fi Smékal z Prahy a posléze i potřebné vybavení jako hadice, savice.
Později, když bylo v pokladně sboru dost prostředků, si sbor pořídil i vlastní stejnokroje. Hasiči byli aktivní i na poli kulturním ve své obci. Pořádali taneční zábavy, pěší výlety i oslavy císařských i církevních výročí. Za dobrou práci byl sbor oceněn pověřením uspořádat v Hlavici již
v roce 1896 4. sjezd „Župy poještědské“ jejímž byl členem. Slavnost se velmi vydařila a zúčastnilo se ji na 300 hasičů v uniformách a velké množství diváků. Poklidný život pokračoval až do
vzniku války, kdy byla přerušena. Po válce v roce 1918 vznikla Československá republika a hasiči se zapojili i do republikovém orgánu prací v novém hasičském orgánu – „Svazu dobrovolného hasičstva československého“. Poválečný život přinesl opět aktivní práci sboru. Sbor patřil v župě mezi nejlepší a tak byl v roce 1926 opět pověřen pořádáním župního sjezdu spojeného se soutěží a večerní zábavou. A tak v červenci se po třiceti letech sjelo opět velké množství uniformovaných hasičů na soutěž a večer spolu s četnými diváky i na taneční zábavu. Další činnost sboru přerušila 2. světová válka, kdy byla veškerá česká spolková činnost v protektorátu zakázána. Hned po osvobození na podzim roku 1945 sbor svoji práci obnovil. Zapojil
se do pomoci obci, členové se zúčastňovali brigád v zemědělství a hasiči nezapomněli ani na
kulturní akce v obci. Po delší diskuzi ve sboru a dohodě s obcí byla postavena v sedmdesátých letech minulého století nová hasičská zbrojnice, která se stavěla svépomocnou prací zejména zdejších hasičů a za pomoci místního zemědělského družstva. V té době se staly velmi populární taneční letní zábavy pod širým nebem, na které se sjížděli lidé ze širokého okolí. Družstvo mužů se pravidelně zúčastňovalo okrskových i dalších soutěží v okolí a dobře reprezentovalo svůj sbor i obec.
V současnédobě je situace ve sboru trochu komplikovaná, neboť sbor nemá vlastní vozidlo a tak pro účast na soutěžích musí si obstarat tažné vozidlo a je těžko pochopitelné, že
vlastní obec sboru nepomáhá při jeho opatření a tak je otázkou jak by to dopadlo při požáru
v obci. Sbor stále patří mezi spoluorganizátory kulturního života v obci a tak jeho členům přejme, aby v dalších letech se situace zlepšila, neboť tradice je zavazující, vždyť ve sboru dodnes
pracují potomci těch co hasičský sbor v Hlavici zakládali.
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Sbor dobrovolných hasičů
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Vznik sboru:
1865
Počet členů:
135
Webové stránky:
Složení výboru sboru: starosta
Jaroslav Mencl
místostarosta Horčička
velitel
Karel Horčička
zást. velitele Linka
preventista
Pavel Pechar
strojník
Kopecký
jednatel
Hana Linková
pokladník
Menclová
ref. mládeže Dana Kaplanová
referentka žen Pavla Krausová
člen
Tomáš Linka
Oddíl mladých hasičů: ano
vedoucí: Dana Kaplanová, Hana Linková, Pavla Krausová, Tomáš Linka
Technika:
CAS 20 Mercedes, DA Mercedes, DA Avia, PPS 8, plovoucí čerpadlo,
kalové čerpadlo, hadicový přívěs
Hasičská zbrojnice:
sborem je používána zbrojnice vybudovaná v roce 1953, která prošla v několika etapách vnitřní modernizací
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Hodkovice nad Mohelkou
V zimě roku 1864 zničil velký požár několik domů v centru města. Po této události svolala městská rada veřejnou schůzi občanů s cílem projednat ustavení sboru dobrovolných hasičů v Hodkovicích n/M. v obdobné podobě jaký vznikl nedávno v Liberci. Na další schůzi v
roce 1865 se do sboru přihlásili zájemci a byl také zvolen výbor sboru, který zahájil veškeré
potřebné kroky k jeho fungování. Nejdříve byl zpracován návrh stanov a odeslán do Prahy ke
schválení. Ze zájemců byla složena první družstva a neprodeně zahájen výcvik pod vedením
libereckého instruktora. Sbor převzal od města stávající hasičskou výbavu včetně kolny na její
uskladnění. Snahou výboru bylo rychle doplnit potřebné vybavení, neboť stávající bylo v žalostném stavu a nedostatečném množství. Byly vyhlášeny peněžní sbírky mezi obyvatelstvem
a o pomoc byli požádáni i místní podnikateké a instituce. Sbírka měla kladnou odezvu a tak
bylo postupně pořízeno potřebné vybavení a následně došlo i na vystrojení sboru stejnokroji. V dalším období pokračoval život ve sboru v poklidu. Narušení přinesla až I. světová válka,
kam muselo narukovat mnoho členů sboru. Z války se jich několik nevrátilo a tak sbor byl iniciátorem výstavby pomníku padlým, který stojí ve městě od dvacátých let minulého století.
U příležitosti oslav 55. výročí vzniku zdejšího sboru v roce 1920 se v Hodkovicích konal „župní
sjezd“ se soutěží a velkou slavností, kterého se zúčastnilo téměř dvěstě uniformovaných hasičů a programu přihlíželo velké množství diváků. Druhá světová válka přerušila činnost sboru
na několik let, neboť spolková činnost byla zakázána.
Po ukončení války se město prakticky vylidnilo, neboť zdejší němečtí občané byli v rámci poválečných dohod odsunuti. Sbor tak přestal existovat. Teprve s příchodem prvních českých dosídlenců na výzvu vlády se mezi nimi objevili i čeští hasiči, kteří ihned přistoupili k obnově činnosti sboru a tak již 22. května 1945 byl zde ustaven český sbor pod vedením Ludvíka Bobka. Sbor postupně posiloval i svoji členskou základnu, zahájil výcvik a stal se hybnou silou v organizaci společenského života ve městě. Postupně se zlepšovalo i technické vybavení sboru a proto po letech diskuzí bylo přikročeno k výstavbě zbrojnice, která byla dokončena v roce 1953. S novým objektem se ještě zvýšila aktivita hasičů. Připravovali se na soutěže
v několika družstvech včetně žen. Aktivně se podíleli na společenském životě města. Do práce
sboru se od šedesátých let zapojily i mládežnické kolektivy, které zde pod vedením obětavých
vedoucích působí dodnes a dobře na soutěžích reprezentují svůj sbor i město.
Dnešní generace hodkovických hasičů navazuje na dlouhé tradice svých předchůdců a jejich dlouholetá péče o mladou generaci bude jistě zárukou, že hasičský sbor bude mít zdatné následníky.
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Sbor dobrovolných hasičů
HORNÍ HANYCHOV

Vznik sboru:
1901
Počet členů:
90
Webové stránky:
Složení výboru sboru: starosta
Andrea Šmídová
velitel
Tomáš Stracke
nám. starosty Jiří Melichar ml., Jan Peška
jedn., pokladní Renata Kubíková
ref. mládeže Libor Novák
Oddíl mladých hasičů: ano (32 členů)
vedoucí: Libor Novák, Petra Vášová
Technika:
CAS 24 Tatra, VA Toyota Land Cruiser, PPS 12, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
stávající zbrojnici využívá sbor od roku 1980
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Horní Hanychov
Ke své ustavující schůzi se sbor, který byl složen z místních obyvatel tehdy samostatné
obce, sešel v lednu 1904. Ihned po zahájení činnosti se aktivně pustil do spolkového života.
Byl zahájen výcvik přihlášených členů a sbor se také aktivně podílí na společenském životě ve
své obci. V roce 1909 již sbor čítal 76 členů. Zajímavostí v dochované členské evidenci je, že
za jménem je vždy také i údaj o jeho zařazení (stříkačník, lezec, samaritán, podvelitel apod).
Organizačně je začleněn do „Liberecké župy“ ve které se zúčastňuje soutěží a cvičení. Hasičský život pokračuje v dalších letech plněním povinností i společenskými akce. Vážným přerušením činnosti sboru je vznik II. světové války, kdy sbor po válce neobnovil činnost z důvodu,
že na základě mezinárodních dohod byla drtivá většina německého obyvatelstva (tedy i místních hasičů) odsunuta.
Organizace vzniku českého sboru se ujali noví dosídlenci, kteří do Horního Hanychova přišli. Jeho právní ustavení se uskutečnilo v lednu 1946. Český sbor se stává členem nově ustavené „Lužicko-ještědské župy“. S vehemencí se pustili členové sboru do činnosti hned od svého vzniku. Byly pořádány taneční večery a také první český hasičský ples. V rámci propagace se sbor stal účastníkem velmi náročné akce – dálková doprava vody od bývalé restaurace „Pod lanovkou“ až na vrchol Ještědu, která se uskutečnila na počest osvobození v květnu
1949. Sbor však nemá zpočátku prakticky žádné vybavení, což je řešeno v roce 1949 nákupem čerpadla DS 16 a vozidla Phenomen a později přídělem čerpadla PPS 8. V roce 1954 začala ve sboru první činnost s vlastní mládeží a v roce 1959 vzniká i tým žen. Zdejší hasiči se v
roce 1963 zúčastňují likvidace prvního požáru na Ještědu. Družstvo mužů vyhrává v následujícím roce okresní soutěž. Pro své členy organizuje několik vydařených společenských akcí (Josefovské zábavy, silvestry, výlet na Safari, pálení čarodějnic, kácení máje). Soutěžnímu družstvu se daří na okrskových soutěžích a dokonce zvítězilo na okresní soutěži v roce 1964 v kategorii mužů.
Novou kapitolou v životě sboru je výstavba zbrojnice, která byla realizována v letech
1977 - 80, kdy bylo provedeno její slavnostní otevření. S novou zbrojnicí se pustil sbor do další činnosti. Jako odměna členům za aktivitu při výstavbě zbrojnice jsou pořádány zájezdy do
Znojma, Prahy, na jižní Moravu do sklípků. Zdatně si vede mládežnický oddíl sboru, který v kategorii mladších žáků v okresní soutěži Plamen v roce 1986 zvítězil. Členové sboru svoji aktivitou pomohli postavit hasičské hřiště ve Vratislavicích. Sbor má v roce 1990 41 členů.
Po roce 1989 se činnost sboru příliš nemění. Hasiči plní své povinnosti a opětovně se podílí na společenských akcích ve svém obvodu (hasičský ples, pěší výlety, zábavy, pálení čarodějnic). Sbor vlastní historickou stříkačku, se kterou se zúčastňuje propagačních akcí v širokém okolí a dokonce i v zahraničí. V roce 2001 se konají oslavy stého výročí vzniku sboru
v Horním Hanychově. Staré gardě sboru se daří na soutěžích své věkové kategorie, kde velmi často vítězí. Sbor tak pokračuje i v dnešní době v naplňování tradic dobrovolných hasičů
v Horním Hanychově.
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Sbor dobrovolných hasičů
HORNÍ ŘASNICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1878
12
nemá
starosta
Marek Fiala
velitel
Marcel Svoboda
zást. velitele Miloš Fiala
jednatel
Marek Fiala
hospodář
Vít Martin
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 30, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní zbrojnici z roku 1908
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Horní Řasnice
Po požáru největšího statku v obci, jehož majitel byl zároveň místním radním se obec rozhodla, že i v Horní Řasnici zřídí sbor dobrovolných hasičů tak jak tomu bylo již v okolních obcích (Dolní Řasnice 1869, Nové Město p/Sm 1873). Podle vzoru novoměstských hasičů zpracoval přípravný výbor potřebné podklady a tyto byly odeslány na místodržitelství do Prahy
k vyjádření. Po několika měsících došel souhlas a poté starosta obce svolal veřejnou schůzi občanů s jediným bodem programu – zřízení sboru dobrovolných hasičů v Horní Řasnici.
Na schůzi se přihlásilo prvních 24 mužů a z nich byl hlasováním zvolen i výbor sboru. Následně od obce bylo převzato hasičské vybavení uskladněné v obecní kolně. Bohužel moc ho nebylo a tak sbor vypsal veřejnou sbírku na jeho pořízení. Po shromáždění finančních prostředků bylo nakoupeno hasební náčiní a po daru majitele největší továrny v obci také i stříkačka.
Byl zahájen intenzivní výcvik s novou stříkačkou a hasiči uskutečnili několik cvičení z nichž to
největší na místní textilní továrnu, jejíž majitel hasičům přispěl významnu částkou na vybavení. Sbor se pustil i do organizace spolkového i kulturního života v obci. Sboru se dařilo a tak
v přehledu za rok 1904 je uvedeno, že sbor má již 89 členů, má vlastní lezecké družstvo i družstvo samaritánů. Ve výbavě měl dvoukolovou stříkačku, 500 metrů hadic a také lezeckou stěnu pro výcvik lezeckého družstva a sušení hadic. V roce 1907 bylo rozhodnuto, že bude postavena vlastní zbrojnice. Ta byla dokončena v roce 1908 a na velké slavnosti otevřena. Sbor byl
členem „Frýdlantské župy“, kde se zúčastňoval jejich akcí i soutěží a cvičení. Přerušení činnosti
přinesla 1. světová válka, kdy muži odešli do rakouské armády. Hned po jejím skončení v roce
1918 se sbor pustildo práce. V roce 1919 vstoupil sbor do „Svazu dobrovolného hasičstva československého“, kde se zapojil do práce. Opět byl aktivní i v kulturní oblasti nejen pro sbor, ale
i pro místní občany. Populární byly taneční zábavy, pěší výlety do okolí, oslavy různých státních i církevních svátků. S nástupem 2. světové války byla činnost sboru přerušena úplně a po
válce už sbor v původní podobě obnoven nebyl.
Za odsunuté německé obyvatelstvo přišli do pohraničí dosídlenci z vnitrozemí Českolovenské republiky. Tak tomu bylo i v Horní Řasnici, kde se noví dosídlenci snažli obnovit hasičský sbor, což se podařilo až počátkem roku 1947. Sbor převzal zbytky hasičského vybavení ve zbrojnici a následně požádal okresní správní komisi o dovybavení. Poté byl zahájen výcvik a také se hasiči zapojili do veřejného života v obci. Hasiči v duchu doby chodili na brigády do zemědělství, pomáhali při různých úpravách v obci, sbírali staré železo, ale podíleli se
též na společenském životě. Další roky činnosti byly jako na houpačce, chvíli se sboru dařilo,
chvíli sbor zasáhla stagnace.
Dnešní sbor má poměrně malou členskou základnu, jeho práce je ovlivněna tím, že drtivá většina místních občanů dojiždí za prací mimo obec a tak na hasičskou práci zbývá víkend.
Přejme zdejší „hasičské partě“, aby se jí problémy podařilo brzy vyřešit a sbor s pomocí obce
pracoval i nadále v duchu tradic, které sbor má.
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Sbor dobrovolných hasičů
HRADČANY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1930
34
ne
starosta
Václav Najman
velitel
Josef Bobek
jednatel
Lukáš Čepela
pokladník
Helena Najmanová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Ford Tranzit, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici postavenou v roce 1996
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Hradčany
Hasičský sbor v Hradčanech vznikl odlukou od již fungujícího sboru v Trávníčku na schůzi
občanů v květnu 1930. Již v červnu díky pomoci obce byla zakoupena první sborová stříkačka fi „Holeček“ a také základní vybavení. Po roce své existence sbor vykazoval 27 členů a na
velké slavnosti za účasti celé obce představil veřejnosti svoji stříkačku při hasičském cvičení. Je úsměvné jak pro tuto slavnost byly rozděleny úkoly. A tak bylo zabezpečeno hoblování prken na venkovní stoly, stanoveny úkoly k napečení koláčů a dortů a další drobnosti pro
zdar první velké hasičské akce. Vše se podařilo a tak obecní sláva byla veliká a hasičům získala reputaci pro jejich konání. Hasiči se zapojili ihned do společenského dění v obci i dalšími
aktivitami jako byly venkovní taneční zábavy a velmi oblíbené společné pěší výlety po okolí se závěrečným posezením ve vybrané hospůdce a pod. Spolková činnost však byla v průběhu druhé světové války zakázána a tak nové nadechnutí sboru přišlo po osvobození na podzim roku 1945.
Po válce se stal sbor členem „Okresní hasičské jednoty – obvod Podještědský“ se sídlem
v Českém Dubu, kde plnil v pátém okrsku své povinnosti stran výcviku i školení. Několikrát se
zúčastnil i likvidace požárů v okolí obce. Opět byl hybnou silou kulturních akcí pro místní občany, účastnil se brigád na zvelebení obce, pomáhal v zemědělství.
V roce 1996 se členové sboru dočkali své vlastní vytoužené zbrojnice, která se zároveň
stala i kulturním centrem Hradčan, neboť v přístavbě má místo místní knihovna a v podkroví je společenské centrum pro pořádání různých akcí. S pomocí obecního úřadu byl sbor vybaven i dopravním automobilem Avia, který velmi zlepšil možnosti místních hasičů. Hradčanský sbor byl pověřen v roce 2005 uspořádáním okrskové soutěže za účasti sedmi sborů, kde
se představilo i jeho nové soutěžní družstvo, které si vedlo velmi dobře a od té doby dosahuje
stále výborných výsledků. Soutěžní družstvo se navíc zúčastňuje dalších soutěží i mimo okres.
Zdejší hasiči se dočkali v roce 2017 i nového dopravního vozidla Ford Tranzit ze sdružené dotace obce, Libereckého kraje a Ministerstva vnitra.
Zdejší sbor se ve své novodobé historii nadechl k velmi aktivní práci. Stále se aktivně podílí na kulturních akcích, které mají již delší tradici jako jsou plesy, mikulášsé nadílky, ale zejména pořadatelství obnovené „Letařovické pouti“ vždy v červenci. Stávající činnost dává reálný předpoklad, že místní hasiči budou i nadále uznávanou složkou, která je oceňována občany domovské obce Hradčany.
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Sbor dobrovolných hasičů
HRÁDEK NAD NISOU

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1870
131
www.hradek.eu/hasici
starosta
Václav Růžička
místostarosta Petr Holeček st.
velitel
Ing. Jaromír Mottl
člen výboru Karel Arnold
Roman Blusk
Oldřich Lanc
Jiří Řeháček
Oddíl mladých hasičů: ano (36 dětí)
vedoucí Roman Blusk, Tomáš Hledík, ing. Pavla Košťálová
Technika:
CAS 20, CAS 32 2x, AZ 30, VEA, DA, nákladní kontejner 2x, nákladní přívěs EKO, hasící přívěs, hadicový přívěs, PS 15 Tohasu, plovoucí
čerpadlo, kalové čerpadlo, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
Na stávajícím místě byla otevřena v roce 1913. V následujících letech prošel objekt několika rekonstrukcemi, z níž ta nejvýznamější byla provedena v letech 1988 - 1991 (ze dvou třetin dobrovolnou brigádnickou činností členů sboru). Další větší rekonstrukce se
uskutečnily dodavatelsky v letech 2016 (zateplení budovy) a 2017
(oprava střechy).
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Hrádek nad Nisou
Po rozáhlém požáru v roce 1861, který zničil 15 domů se město zabývalo myšlenkou založit vlastní hasičský sbor. Realizace se však stále oddalovala a tak k vlastnímu založení sboru
došlo až v roce 1870. Vlastní akt byl spojen s velkou městskou slavností. Výbor sboru se ihned
pustil do příprav na jeho vyzbrojení a vystrojení, neboť materiál, který sbor při svém vzniku
získal od města byl velmi skromný. Zajímavostí je, že si sbor hned vlastním předpisem stanovil náležitosti stejnokroje a jeho barvu, označení funkcí a délky členství ve sboru na stejnokroji. Byly organizovány různé slavnosti, taneční zábavy, spolkové výlety. Podařilo se významnou
měrou posílit vybavení sboru (evropské novinky stříkačka s výkonem 900 litrů za minutu a výsuvný žebřík s dosahem 18 metrů).
Rozvoj sboru přerušila I. světová válka, kdy ustala veškerá spolková činnost. Ta byla obnovena bezprostředně po válce již v podmínkách nově vzniklé Československé republiky. Opět
byl zahájen aktivní hasičský i společenský život. Pro sbor byla pořízena motorová stříkačka
a také motorové vozidlo Praga pro 15 hasičů. Politické události před nadcházející II. světovou
válkou se negativně projevili na chodu sboru. Byli vyloučeni hasiči, kteří nebyli německé národnosti a v průběhu války došlo k velkým změnám v organizaci sboru dle německého vzoru.
Po ukončení války se sbor musel potýkat s novou realitou, neboť na základě rozhodnutí vítězných mocností byli odsunuti z pohraničí němečtí občané, což znamenalo v praxi 90 %
hrádeckých obyvatel a mezi nimi i většina členů hasičského sboru. Na výzvu vlády přichází
osídlovat pohraničí čeští dosídlenci a mezi nimi byli naštěstí i hasiči, kteří se ihned pustili do
obnovy sboru tak, že 29. 11. 1945 byl zde ustaven český hasičský sbor. V poválečných letech
měl hodně práce, neboť jen do konce roku zasahoval v desítkách případů požárů. Změny nastaly v organisaci hasičského hnutí, z hasičů se stali „požárníci“a jako centrální orgán vznikl
„Český svaz požární ochrany“. Členové sboru se zapojili do brigádnických aktivit, měli za povinnost účastnit se politických oslav, ale přes tyto skutečnosti žili svým spolkovým životem
a zasahovali při požárech a mimořádných událostech. Postupně se vylepšovalo vybavení pro
zásahovou činnost, kdy do sboru byla přidělena nová vozidla CAS 32 Tatra, CAS 25 Škoda. Byla
zahájena mezinárodní příhraniční spolupráce s hasiči německé Žitavy a polského Kópaczova.
Velkou změnou v životě hrádeckých hasičů byla výstavba nové zbrojnice, která byla z velké části realizována bezplatnou brigádnickou aktivitou členů sboru v letech 1988 - 92. Hasiči tak získali velmi moderní stánek pro své potřeby. Později při několika rekonstrukcích město dodavatelsky zabezpečilo ještě nová automatická prosklená vrata, opravu střechy a fasády
budovy, zřízení asfaltového parkoviště před zbrojnicí. Dnešní hrádečtí hasiči navazují úspěšně na činnost předcházejících zdejších hasičských generací. Patří mezi nejaktivnější složky ve
městě, pořádají pro veřejnost dnes již tradiční akce, pečují o vlastní mládež ve svém oddíle
„Mladých hasičů“ a zejména jsou stále připraveni pomoci občanům v širokém okolí při požárech a mimořádných událostech.
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Sbor dobrovolných hasičů
CHOTYNĚ

Vznik sboru:
1890
Počet členů:
34
Webové stránky:
Složení výboru sboru: starosta
Oddíl mladých hasičů:
Technika:
Hasičská zbrojnice:
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Sbor dobrovolných hasičů
CHRASTAVA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1868
127
www.sdhchrastava.wbs.cz
starosta
Petr Tlach
velitel
Petr Čálek
jednatel
Renata Šmíková
hospodář
Daniela Reslová
ref. mládeže Vladimír Židlický
referent MTZ Michal Kolner
hist. muzeum Miroslav Pivoňka
revizor
Ladislava Honíšková, Ladislav Židlický, Simona Čálková
Oddíl mladých hasičů: ano (53 členů)
vedoucí: Vladimír Židlický, Daniela Reslová, Lada Hlavatá, Šárka
Kolnerová, Daniela Jarischová
Technika:
CAS 20 Tatra 815, CAS 32 Tatra 148,DA Avia 31, TA Toyota Hilus, Avia 31,
DA Mercedes Benz, DA VW Caravelle, mont. plošina 13 Avia, PPS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici postavenou v roce 1960, která během let
prošla několika rekonstrukcemi (poznámka: ve městě jsou dvě staré zbrojnice; jednu využívá sbor na sklad překážek, druhá je prodána soukromníkovi)
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Chrastava
Po vzoru města Liberec zvažovali místní radní založení vlastního hasičského sboru. Po diskuzích v radě města byla svolána veřejná schůze občanů k projednání tohoto zámyslu v létě
1867. Na schůzi byl schválen přípravný výbor, který zabezpečil potřebné náležitosti ke vzniku sboru. Po schválení stanov, které byly zpracovány přípravným výborem podle libereckého vzoru, místodržitelstvím v Praze byla svolána v roce 1868 veřejná schůze občanů a ustaven sbor. Od města sbor převzal hasičské náčiní, které bylo ponecháno v kolně obce. Veřejnými sbírkami a dary od movitých jedinců a organizací se podařilo brzy sbor vybavit nutnou výzbrojí. Již v roce 1883 si sbor pořídil vlastní hasičskou zbrojnici. Hasiči se také ihned začali projevovat v organizaci společenského života ve městě. Po ukončené první světové válce se aktivita sboru opět zvýšila. V záznamech je uvedeno, že v roce 1925 měl sbor 101 aktivních členů
a velké množství přispívajících. Útlum činnosti v práci sboru vznikl po vypuknutí druhé světové války, kdy spolková činnost byla omezena, neboť mnoho členů sboru muselo narukovat
do německé armády. Po ukončení války sbor v původní podobě obnoven již nebyl. Německé
obyvatelstvo bylo rozhodnutím vítězných mocností odsunuto. Do Chrastavy přichází postupně na výzvu vlády čeští dosídlenci a ti na podzim založí zde nový český sbor. Pro své vybavení
převezmnou původní výstroj a výzbroj včetně stříkačky i zbrojnice. Je zahájen intenzivní výcvik, neboť v poválečných letech vzniklo v Chrastavě a okolí několik požárů. Hasičí se také zapojí do společenského života v samotném městě. Organizačně jsou po válce začleněni do „Liberecké župy“, kde se zúčastňují soutěží i společných cvičení. Vzhledem ke stoupajícímu vybavení sboru je zvažována výstavba nové zbrojnice, což se podaří realizovat v roce 1960. Nová
zbrojnice podpořila aktivitu hasičů; jsou organizovány zájezdy, taneční večery, pořádány svatovavřinecké poutě. Postupně se daří zlepšovat technické vybavení sboru, do sboru postupně po prvním vozidle z roku 1950 přichází již nová soudobá technika. Oslavy 120. výročí založení sboru daly v roce 1988 impuls k založení dnes již věhlasného „Muzea historické hasičské
techniky“, které je dodnes spravováno sborem.
V současné době žije sbor svým životem. Daří se práce s mladou hasičskou generací, které vedou obětaví vedoucí. Právě mládež – starší žáci v roce 1997 dosáhli jeden z největších
úspěchů sboru, neboť se dokázali sítí předkol probojovat až na mistrovství republiky a tak příkladně reprezentovat sbor i město. Výjezdová jednotka je stále připravena pomáhat tak jako
to dokázala při povodních v roce 2010 ve městí i okolí. Sbor se podílí na veřejných akcích na
které si našla cestu i chrastavská veřejnost (pálení čarodějnic, svatovavřinecká pouť, chrastavské slavnosti, rozsvěcení vánočního stromečku apod). Zdejší hasiči navazují na dlouholeté historické tradice svých předchůdců a jistě i jejich generace svou prací zanechá dobrý odkaz generaci nové.
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Sbor dobrovolných hasičů
CHVALČOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1930
12
nemá
starosta
Miroslav Ludvík st.
nám.starosty Zdeněk Novák
velitel
Miroslav Ludvík ml.
hospodář
Jiří Ludvík
jednatel
František Dlask
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
stříkačka Stratílek
Hasičská zbrojnice:
sbor používá původní zbrojnici z roku 1932
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Chvalčovice
Během dvou let (1930 – 31) při dvou rozsáhlých požárech bylo zničeno sedm zemědělských usedlostí v obci. Proto na veřejné schůzi občanů následující rok bylo projednáno a poté
i rozhodnuto, že se v obci Chvalčovice vytvoří další hasičský sbor, neboť tehdy již od roku 1902
zde existoval sbor v Dehtárech, aby napříště se dalo živlu účinně čeliti. Na březnové schůzi
v roce 1932 byli přijati první občané za členy sboru a schválen i výbor sboru, který musel připravit podle vzoru hasičů z Českého Dubu náležité podklady k jeho existenci. Byly vypsány veřejné finanční sbírky na vybavení sboru, které byly úspěšné a tak již v roce 1933 sbor zakoupil stříkačku „Stratílek“. Na velké slavnosti byla posvěcena a tak uvedena ve sboru do služby.
Sbor jako další sbory kromě výcviku se věnoval i společenským akcím ve své obci přerušovanými jen světovými válkami.
Po druhé světové válce, pro malý počet členů se sbor dohodl v roce 1958 na sloučení se
sborem z Dehtár. Sloučení neubralo sboru na aktivitě, což trvá dodnes (sousedská setkání,
koncerty a další kulturní akce). Početně malý chvalčovický sbor stále žije a je trvalou součástí místního života.
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Sbor dobrovolných hasičů
JANŮV DŮL

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1894
28 (18 mužů, 10 žen)
www.sdhjanuvdul@seznam.wz.cz
starosta
Rainer Neuman
nám. starosty Jan Mašek
velitel
Jan Urban
strojník
Libor Mašek
jednatel
Jitka Urbanová
hospodář
Pavlína Neumanová
referent MTZ Jiří Kořínek st.
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
vozidlo Nissan Patrol, PS 12, PPS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor používá nyní zbrojnici, která byla vybudována v roce 2009
částečně brigádnicky členy sboru a částečně dodavatelsky rekonstrukcí objektu v areálu obecního úřadu
poznámka: původní zbrojnice z dvacátých let 20. století dodnes
v obci stojí a je dnes využívána sborem
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Janův Důl
Po požáru zemědělského stavení v obci v roce 1893 se místní občané rozhodli, že ve své
obci si ustaví také vlastní sbor dobrovolných hasičů tak jak tomu bylo již několik let v okolních obcích (v Křížanech, Druzcově, Osečné). Na veřejné schůzi byl vytvořen první přípravný
výbor sboru, který začal organizovat jeho činnost. Podle vzorových stanov z Druzcova byly
zpracovány stanovy vlastní a neprodleně odeslány na císařské místodržitelství ke schválení.
Poté byla svolána obecní schůze, kde starosta obce vyzval občany ke vstupu do sboru, což na
místě jich několik učinilo. Protože v obci chybělo jakékoliv hasičské náčiní byly organizovány
mezi veřejností sbírky na jeho pořízení a také požádáni movití mecenáši z okolí o příspěvek.
Šlo to pomalu, ale podařilo se sbor postupně vybavit potřebnou výzbrojí a jako vrchol snah
bylo přivezení hasičské stříkačky do sboru. Hasiči kromě výcviku se aktivně podíleli i na společenském životě v obci. Sbor se stal členem „Podještědské župy“ a již v roce 1895 se zúčastnili zástupci sboru župního setkání v Českém Dubu. Činnost sboru přerušila válka v roce 1914.
Hned po jejím ukončení v roce 1918 se členové sboru s novým elánem pustili do práce. V nově
vzniklé Československé republice si hasiči zvolili nový centrální orgán, který začal koordinovat
činnost hasičů novou formou. Velká delegace zdejšího sboru se zúčastnila v roce 1923 sjezdu
„Župy podještědské“ s bohatým programen organizovaným na principu československé hrdosti. Politické události v republice pomalu směřovaly ke vzniku II. světové války, kdy hasičům
byla zakázána spolková činnost a mohli se pouze zúčastňovat likvidace požárů a plnit leteckou výstražní službu v případě náletů.
Po válce v roce 1945 byla činnost sboru obnovena, ale jeho práce už nebyla taková jako
před válkou. Sboru sice bylo v roce 1955 přiděleno požární čerpadlo PS 4, ale prakticky vůbec
neprobíhal výcvik zásahového družstva a ani společenskému dění se hasiči moc nevěnovali.
Období stagnace, kdy sbor plnil jen nejnutnější povinnosti, trvalo poměrně velmi dlouho. Až
po obnově samostatnosti obce v roce 1992 se několik nadšenců rozhodlo oživit také hasičský sbor. Na svolané schůzi byl zvolen nový výbor, který se postupně pustil do obnovy spolkového života a zformoval i zásahové družstvo, což bylo impulsem k tomu, že se zdejšími hasiči se začalo opět počítat při eventuelních zásazích. Do sboru postupně přišlo několik vozidel. K plné spokojenosti funguje až to stávající - Nissan Patrol. Sbor se zúčastňuje soutěží a dosahuje dobrých výsledků. Opět je také iniciátorem nebo spoluorganizátorem společenských
akcí jako jsou pálení čarodějnic, společenské zábavy, oslavy dne dětí či výlety na různá místa
v republice. Po letech „přešlapování“ je konečně i dobrá spolupráce s obecním úřadem, díky
které se podařilo vybudovat nové prostory pro sbor přímo v areálu obce.
Přejme zdejšímu sboru, aby krize byla trvale zažehnána, aby stávající generace hasičů
v Janově Dole opět žila bohatým spolkovým životem, aby sbor byl připraven pomoci v mimořádných událostech svým spoluobčanům.
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Sbor dobrovolných hasičů
JEŘMANICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1871
58
https://sdhjermanice.webnode.cz/o-nas/
starosta
Alena Vyskočilová
místostarosta Václav Žák
velitel
Jan Kühnel
zást. velitele Jakub Hedvičák
hospodář
Tomáš Jáč
jednatel
Jan Kühnel
strojník
Matěj Hedvičák
člen
Martin Babó, Kateřina Kučerová
Oddíl mladých hasičů: ano (23 dětí)
vedoucí: Jan Kühnel, Alena Kühnel, Kateřina Kučerová
Technika:
DA Ford Transporter, PS 12, PS 19
Hasičská zbrojnice:
původní
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Jeřmanice
Protože v sousední obci Dlouhý Most sbor dobrovolných hasičů již několik let úspěšně fugoval, rozhodli se místní radní, že obdobný sbor zřídí i v Jeřmanicích. Přípravný výbor zpracoval nutné podklady k jeho vzniku a po schválení zpracovaných stanov pražským místodržitelstvím byla svolána veřejná schůze občanů, kde se zájemci do sboru přihlašovali. Z přihlášených byl schválen první výbor sboru, který se ihned pustil do činnosti. Byl stanoven výcvik na
každou druhou neděli odpoledne a také sbor zahájil pořádání společenských akcí v obci. Mez
občany se velmi brzy staly oblíbené taneční večery, pěší výlety i oslavy církevních a císařských
svátků. Sbor se stal členem „Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“ a po rozdělení tohoto orgánu na českou a německou část byl členem německé organizace „ Feuwehr
Landes Zentral Verband für Böhmen“, kde se zúčastnoval jejich akcí i soutěží. Poklidný sborový život narušila 1. světová válka; po jejím skončení v roce 1918 v nových podmíkách Československé republiky“se sbor opět zapojil do organizovaného hasičského hnutí. Podstatně
horší situace pro sbor vznikla 2. světovou válkou, kdy i muži ze sboru museli na frontu a sbor
byl v nečinnosti.
Po válce sbor vlastně již obnoven nebyl, neboť místní němečtí občané byli z Československa odsunuti. Až příchodem dosídlenců do Jeřmanic byl obnoven hasičský sbor na podzim
roku 1945. Hasiči v duchu té doby pomáhali na brigádách v zemědělství i v obci. Sbor se stal
po válce také členem „Svazu československého hasičstva“ a působil v tzv. „Liberecké župě“,
což byla předchůdce pozdějších okrsků.
Bohužel ve sboru se nedochovaly historické podklady z dalších let až do devadesátých let
minulého století.
V dnešní době je ve sboru velmi aktivní mládežnické hasičské hnutí, které navazuje na
více než třicetiletou tradicí ve sboru. I dnešní generace mladých hasičů se v několika družstvech zúčastňuje celoroční hry „Plamen“, úspěšně se pod vedením svých obětavých vedoucích se zúčastňuje soutěží a tak velmi dobře reprezentuje svoji obec i sbor. Sbor pořádá již tradiční mládežnickou soutěž „Jeřmanický víceboj“, která je pravidelným setkáváním dětských
kolektivů. Hasiči se podílí i nadále na organizaci kulturního života v obci, což místní občané
oceňují. Snad jen jeřmanickým hasičům přát, aby se tato nová generace hasičů v Jeřmanicích
konečně dočkala své nové zbrojnice, o kterou bez úspěchu usilovaly generace místních hasičů v minulosti.
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Sbor dobrovolných hasičů
JÍLOVÉ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1887
19
nemá
starosta
Kadec Zdeněk
velitel
Bobek Jan st.
jednatel
Bobek Jan ml.
pokladník
Karatsiolis Savvas
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici postavenou v osmdesátých letech minulého století (poznámka: stará zbrojnice v obci stojí, sbor ji používá
jako svůj sklad materiálu)

74

Jílové
Požárem zemědělské stodoly ve středu obce byly ohroženy další domy v jejím okolí a nebýt včasného zásahu hasičského sboru z blízkých Hodkovic n/M byly by škody velmi vysoké.
Proto místní obec svolala veřenou schůzi občanů, kde bylo projednáváno založení vlastního
sboru v Jílovém. Po nezbytných přípravách a konečném chválení zpracovaného návrhu stanov dle hodkovického vzoru místodržitelstvím v Praze se s elánem pustili členové sboru do
spolkové činnosti. Pro zabezpečení základního hasičského náčiní po vzoru okolních sborů organizovali sbírky a také delegace hasičů žádaly movité občany a instituce v okolí o milodar
pro hasiče. Postupně se podařilo sbor vybavit a tak vyvstala otázka kde materiál sboru uskladnit. Pronajatá kolna od obce nevyhovovala a tak hasiči po letech dohadování iniciovali výstavbu zbrojnice se zvoničkou pro vyhlašování poplachu. Sbor žil i společenskou aktivitou. Velmi
oblíbené byly pěší po okolí zakončené na závěr posezením v nějaké hospodě na trase výletu. Poklidná aktivita vydržela až do vzniku 2. druhé světové války, kdy česká spolková činnost
byla všeobecně zakázána
Hned v létě roku 1945 sbor svoji činnost obnovil. Brzy se stal členem „Svazu československého hasičstva“, kde se zúčastňoval všech jeho akcí pořádaných v příslušné župě. V duchu poválečné doby se členové zúčastňovali brigád v zemědělství a na zvelebení obce. Opět
byli hasiči aktivní složkou při organizování kulturního života v místě. V zásahové činnosti se
zúčastňovali likvidace drobných požárů v okolí železniční tratě po celou dobu provozu parních lokomotiv.
V dnešní době se zásahová aktivita přesunula do likvidace následků povodní. Stále se sbor
podílí či přímo organizuje akce pro místní občany jako jsou každoroční hasičské plesy, pálení
čarodějnic, pořádání výletů (že by v tradici svých předchůdců ?) a další. Početně nevelký sbor
má tak stále pevné místo v životě své obce.
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Sbor dobrovolných hasičů
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1883
38
www.hasici-jindrichovice.cz
starosta
Michal Krause
velitel
Otto Novotný
členové
Martin Gažo
Oto Novotný
Martin Vondráček
Pavel Novotný
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 25 T 815, DA Mercedes Benz, DA Fiat Ducato PS 19, PS 15,
plovoucí čepadlo, kalové čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
od roku 2002 užívá sbor vybudovanou zbrojnici v areálu bývalého
podniku Unitex
poznámka: původní zbrojnice v obcí stojí; po rekonstrukci je i nadále využívána místním sborem
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Jindřichovice pod Smrkem
Po požáru zemědělského statku v obci se místní obec rozhodla, že i Jindřichovicích vznikne hasičský sbor tak jak tomu bylo již v sousedních obcích (Horní Řasnice 1878, Dolní Řasnice
1869). K tomuto byla svolána veřejná schůze, kde byli místní seznámeni s posláním hasičského sboru a hned byly konány přípravy k jeho vzniku. Po schválení návrhu stanov sboru který
byl poslán do Prahy se na další schůzi hlásili muži do sboru. Již v prvním roce působení měl
sbor 96 členů, nový sbor si počínal velmi aktivně. Stal se členem „Frýdlantské župy“, která organizačně spojovala hasičské sbory tehdejšího frýdlantského okresu. Dařilo se mu také vylepšovat svou výzbroj a tak ve statistice okresu Frýdlant za rok 1904 je uvedeno, že sbor vlastní čtyřkolovou stříkačku, má svou cvičnou lezeckou stěnu, uskutečnil pět sborových cvičení,
deset členských schůzí a početem 170 členů patřil mezi největší hasičské sbory uvedeného
okresu. V roce 1909 byla obcí pro hasiče postavena zbrojnice, která byla otevřena velkou slavností. Rozvoj sboru přerušila I. světová válka, neboť muži tedy i hasiči museli narukovat do rakouské armády. Po válce vstoupila hasičská činnosti do nových podmínek, neboť vznikla Československá republika. Sbor pokračoval ve své dobré činnost i v nových podmínkách. Patřil
mezi hlavní pořadatele kulturních akcí v obci a aktivně se podílel na likvidaci několika požárů
ve své obci i přilehlém okolí. V roce 1933 oslavil velkou slavností 50. let sboru. Další omezení
práce sboru přinesl vznik druhé světové války. Mnoho hasičů muselo narukovat tentokrát do
německé armády a tak sbor zabezpečoval pouze likvidaci požárů a hlídkovou protileteckou
činnost. Po válce se již původní sbor neobnovil, neboť místní němečtí občané byli rozhodnutím velmocí z českého pohraničí odsunuti.
Do pohraničí na výzvu vlády Československé republiky přichází čeští občané z vnitrozemí. Zdejší sbor byl novými přistěhovalci obnoven na počátku roku 1946. Začíná nová etapa
existence hasičského sboru včetně náplně jeho činnosti. Poválečná doba přináší v pohraničí
mnoho požárů, které nový sbor pomáhá likvidovat. Hasiči se také zapojují do brigádnické činnosti na pomoc zemědělství, na zvelebení obce apod. Je potěšitelné, že se opět významnou
měrou podílí na společenském životu obce. Sbor zasáhla v jeho práci krize po roce 1992, kdy
sbor stál před svým zánikem. Oživení nastalo po roce 2000, kdy se práce ve výboru i vlastním
sboru uchopila nová generace. Podařilo se dokonce na několik let ustavit ve sboru i oddíl mladých hasičů - dětí do 15 let. Přišla i nová technika, která výrazně pomohla v zásahové činnosti.
Sbor se nadechl do nové aktivity. Zase je v Jindřichovicích u pořádání či spolupořádání kulturních akcí, technickou činností pomáhá nejen obci, ale i přímo spoluobčanům, což místní velmi oceňují. Právě spolupráce s místním obecním úřadem dává předpoklad další dobré existence hasičského sboru v Jindřichovicích pod Smrkem.
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Sbor dobrovolných hasičů
KARLINKY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1888
118 (z toho 55 mladých hasičů do 15 let)
www.sdhkarlinky.cz
starosta
Karel Císařovský
nám. starosty Jiří Sadílek
velitel
Michal Nováček
hospodář
Vladimír Sadílek
zást. velitele Petr Augusta
ved. mládeže Ivan Přenosil, Vojtěch Malec
člen
Vít Hradec, Radim Přenosil, Lenka Fatková
Oddíl mladých hasičů: ano 55 členů
vedoucí: Ivan Přenosil, Vojtěch Malec, Vít Hradec, Radim Přenosil,
Jiří Sadílek, Josef Charvát, Petr Augusta, Jiří Brázda,
Michael Přenosil
Technika:
CAS 25 Liaz, DA Iveco, PS 12, PS 8, PS 15 Tohatsu
Hasičská zbrojnice:
Stávající zbrojnice má podobu z roku 2004; k jejímu rozšíření došlo
v pozdější době svépomocí členů sboru
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Karlinky
Z historie sboru se toho moc bohužel zatím nepodařilo dohledat. A tak lze říci, že sbor žije
svůj velmi aktivní život přítomností. Je zejména znám v širokém okolí prací s mladou generací, které se věnuje velmi aktivně. O děti pečuje velký kádr vedoucích a instruktorů a výsledky
dětských kolektivů v příslušných kategoriích to dokládají úspěchy na místních, obvodových
i vyšších soutěžích.
Jako místní část města Liberce spolupracuje při kulturních a společenských akcích s dalšími neziskovými spolky ve svém obvodu. Společné akce mají již svůj zvuk a jsou hojně navštěvovány i nehasičskou veřejností (rekonstrukce ostašovské bitvy, masopust, rej čarodějnic,
pohádková noc, dny dětí, vánoční stromeček, plesy a další akce v jednotlivých ročních obdobích). Velká pozornost je věnována požárnímu sportu, ať již družstvy dětí tak i družstvy mužů
i žen. Družstvo mužů representující svůj sbor i okres Liberec dokonce v letech 2014 a 2015 po
vítězství v okresním a krajském kole postoupilo na mistrovství republiky. Sbor je především
znám svou dlouholetou prací s mládeží, kdy jeho družstva díky pečlivé přípravě dosahují výborných výsledků jak je výše uvedeno.
Dobrovolní hasiči z Karlinek bezpochyby patří mezi nejaktivnější sbory dobrovolných hasičů v krajském městě Liberec.
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Sbor dobrovolných hasičů
KOBYLY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1887
48
www.sdhkobyly.cz
starosta a jednatel
Josef Filip
nám. starosty a hospodář
Zbyněk Hozák
velitel
Michal Sláma
strojník
Otakar Čížek
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 31, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní zbrojnici z počátku 20. století, která byla postupně několikrát rekonstruována
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Kobyly
Zdejší sbor byl jedním z prvních, který vznikl na českodubsku. Předcházel mu požár zemědělského statku se značnou škodou po kterém se na veřejné schůzi místní občané rozhodli ustavit vlastní hasičský sbor. Jako vzor si vzali již existující sbor v Českém Dubě, kde se inspirovali jejich stanovami, které zpracovali pro svoji potřebu. Sbor plnil své běžné povinnosti, které vyplývaly z jeho členství v „Pojizerské župě“ až do vzniku I. světové války, která jeho
činnost výrazně omezila. Po jejím ukončení v roce 1918 spolkový život opět ožil. Bohužel ve
sboru poté chybí záznamy o jeho činnosti prakticky do ukončení II. světové války v roce 1945.
V poválečném období začal sbor pracovat v nových podmínkách. Bylo nutné zlepšit vybavení sboru a tak v roce 1948 z veřejné sbírky byla zakoupena první sborová motorová stříkačka. Členové sboru se museli vyrovnat s událostí, která se stala v roce 1952, kdy do objektu jejich zbrojnice narazil nákladní automobil, který způsobil značné škody. S pomocí obecního úřadu a vlastní dobrovolnou prací členů sboru byla zbrojnice opravena a při té příležitosti
provedena i její nástavba, čímž byla získána pěkná kulturní místnost. Nastal čas spolkové činnosti. Hasičské družstvo se zúčastnilo několika větší požárů, pořádány byly i společenské akce
pro místní občany. Pěknou událostí bylo zasazení „Lípy svobody“ v roce 1968 nad kterou sbor
převzal patronát.
V dalším období sbor organizoval několik okrskových soutěží, připomněl si svá výročí
vzniku místními oslavami právě při konaných okrskových soutěžích, organizuje „Hasičský trojboj“, který již vešel do povědomí pravidelných účastníků. Sbor dobrovolných hasičů v Kobylech navazuje na svou dlouholetou historii ve své obci a tak si lze přát, aby i ta současná generace se nedala zahambit.
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Sbor dobrovolných hasičů
KRÁSNÁ STUDÁNKA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1898
87
www.sdhkrasnastudanka.cz
starosta
Mgr. Bohdan Marek
nám. starosty Bc. Jan Hazi
velitel
Josef Hazi
hospodář
Ing. Martina Jabůrková
revizor
Miroslav Svědík
Oddíl mladých hasičů: ano (35 členů)
vedoucí: Jana Havelková
Technika:
CAS 15 Tatra, DA Avia 31, VEA Lada Niva, DA 15 L 1 Z, VEA L 1 Z,
PPS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
současně používaná zbrojnice je z roku 1950, byla několikrát rekonstruována a přestavována (v současné době se staví nová
zbrojnice – s předpokladem otevření do konce roku 2018)
poznámka: stará původní zbrojnice stojí v části Radčice a je prodána soukromníkovi
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Krásná Studánka
Studánecký sbor vznikl těsně před koncem devatenáctého století po velkém požáru zemědělského statku v obci. Protože v té době již i v okolních obcích hasičské sbory existovaly
(Stráž n/N 1874, Machnín 1884) rozhodli se místní radní svolat veřejnou schůzi občanů a myšlenku založení sboru na ní projednat. Po příznivých reakcích přítomných byl zvolen přípravný
výbor, který po vzoru podkladů ze Stráže n/N zpracoval potřebné náležitosti a odeslal je k vyjádření na místodržitelství do Prahy. Po kladném vyjádření z Prahy byla svolána veřejná schůze, kde přítomní byli vyzváni ke vstupu do sboru, což na místě 34 mužů učinilo. Z přihlášených
byl zároveň zvolen výbor sboru, který se okamžitě pustil do práce. Sbor zpočátku neměl žádné vybavení, neboť sama obec nic nevlastnila. Byla proto vypsána veřejná sbírka a delegace
hasičů byly požádat o dar i místní movité jedince a poslány prosebné dopisy i na různé instituce v okolí. Po dvou letech měl sbor základní vybavení, které skladoval v pronajaté kolně. Proto bylo základním cílem pořídit si vlastní zbrojnici, což bylo uskutečněno v roce 1904. Její otevření provázela velká slavnost s ukázkami hasičského výcviku, sekerkové cvičení a na závěr taneční zábavou. Činnost sboru stagnovalo po období I. světové války, kdy mnoho mužů – hasičů ze sboru muselo na frontu v uniformě rakouské armády.
Bohužel další období práce sboru v letech 1918 - 1989 není historicky ve sboru zachyceno.
Snad jen kusé zaznamenávání četnosti požárů v jednotlivých letech dokladuje, že sbor i nadále pracoval a plnil své hasičské povinnosti a je předpokad, že se i bavil. Třeba se ještě podaří objevit písemnosti dokladující činnost sboru v těchto letech.
Po roce 1989 se sbor stal členem „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, kde plní své
povinnosti. Zúčastňuje se soutěží ve svém okrsku i dalších soutěží mimo Liberec. Zásahová
jednotka několikrát prokázala svou akceschopnost nejen na teritoriu města, ale při povodních i v dalších obcích, kde účinně zasahovala a pomáhala. V činnosti sboru má dlouhodobě pevné místo péče o mládež. Oddíl mladých hasičů již několik let se zúčastňuje pod vedením obětavých vedoucích celoroční hry „Plamen“ a dobře na soutěžích reprezentuje svůj sbor.
Největších úspěchů v historii sboru dosáhlo družstvo dorostenců v letech 1993 – 1997, které se třikrát probojovalo sítí okresních a krajských kol na mistrovství republiky. V roce 1997 se
dokonce umístilo na stupních vítězů – 3. místo. Sbor žije i společenským životem; populární
jsou turistické výlety, taneční večery, různá hasičská odpoledne, dětské dny a další akce nejen
pro členy sboru, ale i pro veřejnost.
Sbor v současné době žije hlavní událostí, kdy by měla být dokončena výstavba jeho nové
zbrojnice a tak i tímto způsobem, kromě jiných akcí, by mělo být oslaveno 120. výročí sboru,
které připadá na letošní rok 2018.
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Sbor dobrovolných hasičů
KRÁSNÝ LES

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1878
72
nemá
starosta
Miloš Strnádek
nám. starosty Mgr. Renata Hošová
velitel
Vojtěch Rekšák
jednatel
Hana Strnádková
hospodář
Lenka Hégrová
preventista
Dáša Rekšáková
ref. mládeže Vladimíra Urbanová
strojník
Miloslav Mlejnek
revizor
Tereza Hošová
Oddíl mladých hasičů: ano
vedoucí: Hana Strnádková, Vladimíra Urbanová, Miloš Strnádek,
Tomáš Strnádek, Tereza Hrošová, Dáša Rekšáková, Vojtěch Rekšák,
Jiří Vencl
Technika:
DA Avia 30, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor vyžívá zbrojnici postavenou v roce 1902, která však prošla
mnohými rekonstrukcemi
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Krásný Les
Bezprostředním impulsem založení zdejšího sboru byl velký požár zemědělského statku
v obci, který ohrožoval svým rozsahem i okolní zástavbu. Po této události byla svolána veřejná
schůze občanů, kde starosta obce přednesl návrh na založení vlastního sboru dobrovolných
hasičů. Po kladných reakcích a také argumentaci, že v sousední Dolní Řasnici obdobný sbor
dobře existuje již téměř deset let byl vytvořen přípravný výbor, který zpracoval podle frýdlantského vzoru vlastní návrh stanov a ty byly odeslány do Prahy na místodržitelství ke schválení. Po došlém kladném vyjádření byli na další schůzi přijímáni již zájemci o členství ve sboru.
Pro zabezpečení materiálového vybavení vypsal sbor peněžní sbírky a také poslal dopisy různým institucím v okolí se žádostí o příspěvek pro hasiče. Postupně se daří vybavení zlepšovat a tak v ročním výkaze o činnosti hasičských sborů ve frýdlantském okrese za rok 1904 již
je uvedeno, že sbor má 145 členů, vlastní lezeckou stěnu; materiální vybavení potom je 200
m hadic „C“, 200 m hadic „B“, vlastní stříkačka a také samostatná družstva lezců a samaritánů.
Hasiči se aktivně zapojili do společenského života obce; byly pořádány taneční večery z nichž
největší úspěch měly letní taneční večery pod širým nebem, pěší výlety, oslavy císařských výročí a pod. S podporou obce byla také postavena první stálá zbrojnice, která byla slavnostně
otevřena v roce 1902. Činnost sboru stagnovala po dobu I. světové války, aby se znovu obnovila po jejím ukončení v roce 1918.
V následujících letech sbor obnovil své členství ve „Frýdlantské župě“, která sdružovala
sbory dobrovolných hasičů bývalého frýdlantského okresu. Zúčastňoval se všech jejích akcí
i soutěží. Poklidný život ve sboru narušila další světová válka. Činnost sboru byla ochromena,
neboť muži museli narukovat do německé armády. Po válce již sbor nebyl v původním rozsahu obnoven, neboť zdejší němečtí občané byly rozhodnutím vítězných mocností odsunuti z českého pohraničí.
Do pohraničí na výzvu vlády začali přicházet čeští dosídlenci a mezi nimi naštěstí i hasiči.
A tak i v Krásném Lese na podzim roku 1945 byla obnovena činnost místního hasičského sboru. Hasiči po převzetí zbytků výzbroje se pustili hned do výcviku, neboť v poválečné době pohraničí sužovalo značné množství požárů. Postupně se zapojili do života obce i po stránce kulturní a společenské. Organizovali taneční zábavy, vlastní plesy, zájezdy a další akce. Významnou měrou se brigádnickou prací podíleli na zvelebování obce. Mnoho hodin bylo hasiči bezplatně odpracováno v osmdesátých letech minulého století na stavbě obchodu v rámci tehdejší „Akce Z“ a potom i na přístavbě vlastní zbrojnice.
Zdejší hasiči jsou dnes známi v širokém okolí výbornou prací s vlastní mládeží, které se
věnují mnoho let. Jednotlivá mládežnická družstva pod vedením obětavých vedoucích a instruktorů dosahují čelní umístění nejen ve svém obvodu, ale i na soutěžích vyšších, kde tak
dobře reprezentují svoji obec i sbor.
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Sbor dobrovolných hasičů
KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru sboru:

1876
22
facebook.com/sdhkrystofovoudoli
starosta
Josef Hrdý
velitel
Jiří Hübsch ml.
jednatel
Filip Houška
hospodář
Lenka Novotná
strojník
Roman Novotný
MTZ, prev.
Libor Čech
revizor
Lenka Hübschová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 30, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
stávající zbrojnici využívá sbor od roku 2009, je tvořena přístavbou
k obecnímu úřadu
Poznámka: původní zbrojnice v obci stojí; dnes je pronajmuta soukromníkovi
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Kryštofovo Údolí
Časté požáry v ryze zemědělské obci daly podnět k vytvoření vlastního hasičského sboru. Na svolané schůzi občanů přednesl informaci o výhodě hasičského sboru pro obec vzdělavatel ze sousedního chrastavského sboru. Na místě byl vytvořen přípravný výbor, který podle
chrastavských dokumentů připravil vlastní návrh stanov, který byl odeslán na místodržitelství
do Prahy ke schválení. Po souhlasném vyjádření se přijímali zájemci do sboru a tak již na první valné hromadě sboru měl tento 27 členů. Sbor převzal od obce stříkačku fi Linser i hasičské
náčiní a ponechal vše v hasičské kolně obce, kterou začal využívat pro vlastní potřebu sboru.
Vehementně se pustil i do pořádání různých kulturních akcí, které byly místními občany ceněny. Obec svým hasičům přála a tak postupně z vlastních obecních prostředků zakoupila hasičům v letech 1907-10 vůz na hadice a vůz na transport raněných, což bylo v té době věc nevídaná. Za svoji dobrou práci obdržel sbor mimořádné a ojedinělé ocenění – čestné uznání od
císaře Františka Josefa I. Poklidný život narušila válka. Postupně do německé armády musela
narukovat podstatná většina mužů ze sboru. Sbor stagnoval a z tohoto stavu se již nevzpamatoval, neboť po roce 1945 byli zdejší němečtí občané odsunuti.
Do pohraničí přichází na výzvu vlády čeští dosídlenci z vnitrozemí. Z nich se podařilo na
počátku roku 1946 ustavit sbor, který zahájil činnost. Stal se brzy členem „Svazu československého hasičstva“. Zde se zúčastňoval všech jeho akcí, cvičení a soutěží. Sbor několikrát se zúčastnil likvidace požárů nejen ve své obci, ale i v blízkém okolí. Zábavní odbor sboru začal organizovat společenský život v obci. Hasiči hráli divadlo, pořádali zábavy a plesy, organizovali výlety a další akce. Později mnohokrát v té době prokázali svoji připravenost na boj s požáry zejména od jisker parních lokomotiv na trati, která vedla obcí. Pro zajištění dostatku požární vody v případě zásahu byla v obci vybudována požární nádrž, která byla dokončena v roce
1972. Pro zajiště aktivity sboru získal sbor vozidlo GAZ a čerpadlo PS 12.
Krizi sbor zažil počátkem devadesátých let minulého století, problém bylo financování
sboru, chybí členská základna. Bylo však potěšitelné, že sbor nazanikl a že i za těchto podmínek byl přínosem pro život obce. Dnes se již poměry ustálily a po vrácení obecního statutu do
Kryštofofa Údolí mají hasiči ve svém obecním úřadu oporu. S jeho pomocí byla vybudována v
roce 2009 nová zbrojnice v těsném sousedství obecního úřadu. Hasiči se nadechli k nové aktivitě; uspořádali oslavy výročí svého vzniku, založili tradici soutěží, kterých se zúčastňují hasičské sbory z okolí. Podporu obce splácí organizováním různých společenských a kulturních
akcí pro místní občany. Přejme zdejší hasičské generaci hodně sil, aby činnost zdejšího sboru
byla uznávanou složkou Kryštofova Údolí.
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Sbor dobrovolných hasičů
KŘÍŽANY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1870
40
sbor-dobrovolnych-hasicu-webnode.cz
starosta
Filip Mikásek
zást. starosty Miloslav Trnka ml.
velitel
Jaroslav Šebesta ml.
jednatel
Jiří Bretl
pokladník
Jiří Šupol
Oddíl mladých hasičů: nemá
Technika:
CAS 30 T 815, DA Gazzele, T 805, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici zkolaudovanou v roce 2010
poznámka: v místní části Žibřidice je ještě původní zbrojnice tamních hasičů, kteří zanikli
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Křížany
Vznik zdejšího sboru je z období prvního zakládání sborů v Čechách v rámci tehdejší rakousko-uherské monarchie, kdy zdejší sbor dobrovolných hasičů vznikl jako jeden z prvních
sborů za Ještědem. Ihned po svém založení se pustil do aktivní spolkové činnosti. Byl zahájen výcvik se stříkačkou, kterou sbor převzal od obce a také se hasiči pustili do organizování společenského a kulturního života v obci. Velmi oblíbené byly pěší výlety, které končily ve
vybrané hospůdce nebo taneční zábavy či oslavy různých církevních svátků či oslavy týkající se císařské monarchie. Poklidný život v obci i ve sboru narušila 1. světová válka, kdy mnoho zdejších hasičů muselo narukovat do rakouské armády. Po jejím ukončení a vzniku Československé republiky v roce 1918 sbor opět oživil svoji činnost. Brzy se stal členem „Svazu dobrovolného hasičstva československého“ a zúčstňoval se jeho akcí a soutěží. Na župním setkání v roce 1922 v sousední Zdislavě převzal starosta křížanských hasičů medaili za dlouholetou
činnost v hasičském hnutí, která mu nemohla být předána při oslavách 50. výročí vzniku sboru
v Křížanech v roce 1921 pro jeho dlouhodobou nemoc. Přerušení činnosti ve sboru znamenala druhá světová válka, kdy němečtí občané museli odejít na frontu tentokrát v uniformě německé armády. Po válce již původní sbor nebyl obnoven, neboť němečtí občané, kteří tvořili
drtivou část sboru, byli na základě dohody vítězných mocností z Čech odsunuti.
Do pohraničí na výzvu vlády přichází čeští dosídlenci a mezi nimi i hasiči, kteří stáli na
podzim roku 1945 u obnovení hasičského sboru v Křížanech. Pro svoji činnost převzali zbytky hasičského vybavení a byl zahájen výcvik, neboť poválečná doby přinášela mnoho požárů.
Hasiči v duchu doby chodili na brigády do zemědělství i na pomoc obci. Snažili se pro občany organizovat společenské akce (taneční zábavy, výlety). Sbor vstoupil v roce 1946 do „Svazu československého hasičstva“ a po změnách v organizační struktuře se stal členem v roce
1953 „Československého svazu požární ochrany“ a působil v okrsku Křížany, který dále sdružoval ještě sbory ze Žibřidic, Zdislavy a Jitravy. Družstvu mužů se dařilo na soutěžích, kterých
se zúčastňoval a to nejen v okrsku.
Po politických změnách ve společnosti v roce 1989 začali hasiči působit v nových podmínkách, ale stále s potřebnou aktivitou. Tak tomu bylo i v Křížanech; hasiči stále pomáhali a pomáhají obci, která se jim snaží všemožně materiálně pomáhat. Díky podpoře obce byla
tak vybudována nová zbrojnice, na které hasiči odpracovali zdarma mnoho brigádnických hodin, aby byla slavnostně otevřena v roce 2010. Do zbrojnice přibyla za pomoci obce a Libereckého kraje nová technika v podobě CAS 30 i dopravního vozidla. Hasiči na oplátku pomáhají
při zajišťování velkých a dnes již tradičních místních akcí jako je „Křížanský dixilend“ či „Křižanský mejdan“ v obci, kterých se zúčastní stovky návštěvníků.
Dnešní generace hasičů v Křížanech dál rozvíjí dědictví svých předchdců; pomáhá obci
a je připravena pomáhat v případě potřeby i svým spoluobčanům, což právě oni velmi oceňují.
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Sbor dobrovolných hasičů
KUNRATICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1876
106 (59 mužů, 47 žen)
hasicikunratice@seznam.cz
starosta
Antonín Liška
jednatel
Milan Götz
velitel
Martin Götz
hospodář
Marcela Pažoutová
ved. mládeže Miroslava Pospíchalová
revizor
Josef Vojta, Jaroslav Lachman, Jiří Novák
člen
Luděk Pažout, Miloslav Götz, Iva Richtrová
Oddíl mladých hasičů: ano 14 členů
vedoucí: Blanka Juhošová, Miroslava Pospíchalová, Ladislava Lišková
Technika:
DA 30 Avie, VEA Lada Niva, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici z roku 1899, která vznikla přestavbou starého objektu a poté však prošla postupně mnohými rekonstrukcemi
až do současné podoby
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Kunratice
Po velkém požáru zemědělské usedlosti v roce 1875, který ohrožoval i další domy v okolí svolal starosta veřejnou schůzi občanů k projednání vzniku hasičského sboru v obci. Po vysvětlení významu vlastního sboru, které přednesl zástupce frýdlantského hasičského sboru,
byli vyzváni přítomní občané ke vstupu do sboru, což na místě učinilo 41 mužů. Přípravný výbor zpracoval návrh stanov, který byl odeslán ke schválení. Po kladném vyjádření orgánů byla
následně svolána řádná ustavující schůze, kde do sboru vstoupili další občané takže sbor měl
rázem 96 členů. Od obce bylo převzato hasičské náčiní i kolna k jejímu uskladnění. Sbor se
s vehemencí pustil i do organizování společenského života jako byly taneční zábavy, společné pěší výlety do okolí apod. Pilně se připravoval také na aktivní boj s požáry pravidelným výcvikem včetně požárních cvičení často ve spolupráci se sousedním Dětřichovem. Po organizační stánce byl zařazen do tzv. Frýdlantské župy kam patřily všechny sbory frýdlantského výběžku. Poklidný život narušila I. světová válka, kdy činnost ve sboru prakticky ustala. Po jejím
skončení v nových podmínkách po vzniku Československé republiky byla činnost počátkem
roku 1919 obnovena. Díky podpoře místních podnikatelů si sbor opatřil moderní stříkačku zn.
Flader, která byla pokřtěna a uvedena do provozu při župním sjezdu za velké účasti hasičů i diváků v roce 1932. Koncem třicátých let minulého století se v pohraničí vyostřuje národnostní
boj, který končí vznikem II. světové války. Do německé armády odešlo mnoho místních mužů,
což znamenalo i stagnaci sboru. Po ukončení války se ocitlo hasičské hnutí v nových podmínkách, neboť na základě dohody vítězných mocností muselo odejít z pohraničí německé obyvatelstvo a tak i Kunratice se vylidnily. Teprve příchod nových českých dosídlenců znamenal
i obnovu sboru, kdy je uváděno, že sbor má 26 členů. Postupně je zlepšováno jeho vybavení
(nejdříve vozidlo Steyer a později Praga 150 Aero). Sbor se pustil do organizování společenského života v obci (taneční zábavy, posvícení, dožínkové slavnosti apod). Ale v padesátých
letech vznikla ve sboru velká krize, která hrozila jeho zánikem. Problém byl řešen ve spolupráci s obecním úřadem a podařilo se ho ustát a sbor opět zahájil činnost. Zabezpečením netradičních akcí (vlastní divadelní představení, noční lampionový průvod, pouťová zabava, opětovné zavěšení zvonu do věže kostela) se hasiči zapsali do povědomí místních občanů.
Další období bylo obdobím běžné činnosti hasičského sboru. Sbor se poctivě připravoval na soutěže a dosahoval na nich dobrých výsledků. Například na okrskové soutěži v roce
1972 v Bulovce zvítězila ve všech kategoriích kunratická družstva (muži, ženy, děti). A právě
péče o vlastní hasičskou generaci dominuje v další činnosti sboru. Dětské kolektivy dosahují úspěchy a dobře tak reprezentují sbor i obec. Dnešní aktivita sboru je velmi různorodá. Patří mezi hlavní organizátory společenského života v obci. Průběžně se připravuje na soutěže i k zásahové činnosti. Pro svoji práci má velmi dobré podmínky i díky spolupráci a pomoci obecního úřadu. Současná hasičská generace tak v Kunraticích úpěšně navazuje na práci
svých předchůdců.
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Sbor dobrovolných hasičů
LAŽANY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1889
28

starosta
Josef Polák
nám. starosty Ing. Eduard Dvořák
velitel
David Hejl
jednatel
Jaroslav Pekárek
hospodář
Daniel Hauft
revizor účtů Michaela Hejlová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 30, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá novou zbrojnici od roku 2015, která byla postavena na
místě původní zbrojnice
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Lažany
Po vzniku několika požárů v letech 1885 – 1889 přímo v obci svolal starosta veřejnou
schůzi k projednání návrhu založit vlastní sbor dobrovolných hasičů v Lažanech. V té době
sice již existoval hasičský sbor v blízkém Turnově, ale mít vlastní sbor byla i otázka prestižní. Na schůzi byl zvolen přípravný výbor, který později zpracoval podle podkladů od turnovských hasičů vlastní návrh stanov, který byl odeslán ke schválení na místodržitelství do Prahy. Po kladném vyjádření již na další schůzi byli přijímáni zájemci do sboru. Sbor se pustil vehementně do činnosti. Byla pořízena ruční stříkačka a také velmi brzy bylo 29 hasičů vybaveno plátěnými uniformami. Již v roce 1890 bylo hasičské náčiní přemístěno do nově vybudované hasičské kolny. Velká pozornost od prvopočátku existence sboru byla věnována kulturním a společenským akcím. První takovou akcí byla společná vycházka s hudbou na mši svatou. Protože hasiči získali dostatek finančních prostředků tak již v roce 1891 měli místní hasiči i slavnostní kabáty a čapky. Sbor se stal členem „Pojizerské župy“ a zúčastňoval se všech jejích akcí i soutěží. Jako uznání dobré práce byl v roce 1905 v Lažanech uspořádán sjezd „Pojizerské župy“ se soutěží a večerní zábavou, kterého se zúčastnilo více než 250 hasičů v uniformách a velké množství diváků ze širokého okolí.
Útlum činnosti zaznamenal sbor po dobu I. světové války, ale hned po jejím ukončení
a vyhlášení Československé republiky se opět nadechl k dalšímu rozvoji. V roce 1926 byla
v obci postavena nová zbrojnice převážně dobrovolnou prací místních občanů zdarma. Opět
byl sbor velmi aktivní v kulturní činnosti. Další a daleko hlubší útlum ve sborové činnosti přišel se vznikem 2. světové války, kdy spolková činnost byla zakázána.
S nadšením byla obnovena činnost sboru hned na podzim roku 1945. Do sboru byla pořízena starší motorová stříkačka, aby ji v roce 1956 nahradila nová stříkačka DS 16. V roce následujícím sbor získal i motorové vozidlo A 150. Hasiči patřili mezi nejaktivnější složky v obci,
ať již účastí na brigádách pro obec či zabezpečováním kulturního života. Ze státního přídělu
sbor obdržel v roce 1981 vozidlo T 805, které nahradilo vozidlo A 150.
Po roce 1990 se stal sbor členem „Svazu požární ochrany České republiky“ a plně se zapojuje do jeho práce v rámci svého okrsku. Pro práci ve sboru se daří získat mladou generaci
a ve spolupráci s místním Obecním úřadem dochází tak k velkému rozmachu v jeho činnosti i na poli kulturním a společenském. Obec pro hasiče zajistila dodavatelsky postavení nové
zbrojnice v roce 2015 a v témže roce jako ocenění přínosu hasičů pro obec byl sboru předán
vlastní hasičský prapor.
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Sbor dobrovolných hasičů
LÁZNĚ LIBVERDA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1884
28
nemá – bližší na stránkách obce
starosta
Jan Rodr
zást. velitele Jiří Mucha
velitel
Tomáš Prchal
jednatel
Veronika Hardyová
strojník
Jan Hardy
hospodář
Vlastimil Řezníček
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 32 T 148, VA Toyota, DA Renault, PS 12, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
Stávající zbrojnice je v užívání od roku 1981
Poznámka: původní poválečná zbrojnice existuje, byla však prodána soukromníkovi
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Lázně Libverda
Po požáru v obci byla svolána schůze občanů, aby byl založen sbor dobrovolných hasičů tak jak tomu bylo již učiněno v sousedních obcích (v Hejnicích či na Přebytku), kde sbory k plné spokojenosti již několik let fungovaly. Na schůzi se přihlásili první zájemci o členství
a také byl zvolen výbor, který zahájil nutné práce k právnímu ustavení sboru. To se stalo v roce
1884 a členové sboru se vehementně pustili do aktivní činnosti. Byl zahájen výcvik a vypsány
sbírky na pořízení hasebních prostředků a později i stejnokrojů členů. Sbor pořádal i taneční večery a další akce s cílem získat tolik potřebné finanční prostředky. Vše se postupně dařilo
a za svoji dobrou činnost byl sbor pověřen v roce 1902 uspořádáním sjezdu tzv. „Frýdlantské
župy“, jejíž členy byly hasičské sbory bývalého frýdlantského okresu. Do obce se sjeli delegáti 48 sborů. Běžná činnost sboru probíhala až do vypuknutí I. světové války, kdy mnoho mužů
za sboru muselo narukovat do armády a tak žádná činnost nebyly vyvíjena. Po váce byla aktivita ve sboru obnovena v podmínkách nově vzniklé Československé republiky. Sbor několikrát zasahoval při požárech ve své obci, ale pomáhal i při požárech v Lužci, Hejnicích i Bílém
Potoce. Konal i různé kulturní aktivity najen pro své členy, ale i pro libverdské občany. Poklidný život rozvířila II. světová válka. Spolkový život byl zakázán a hasiči měli jen povinnost likvidovat požáry. Po jejím ukončení v roce 1945 sbor přestal vůbec existovat, neboť zdejší německé obyvatelstvo bylo odsunuto. Naštěstí do obce přichází čeští dosídlenci a mezi nimi i hasiči, kteří na podzim sbor obnovili. Zpočátku máločetný sbor plnil své povinnosti při požárech
a také se angažoval při společenských akcích. Sbor dostal novou stříkačku PS 8 a později své
první vlastní vozidlo T 805.
Po několikaletých diskuzích bylo rozhodnuto, že bude v obci postavena nová zbrojnice,
neboť ta původní už naprosto nevyhovovala. Ta, díky velkému nasazení místních hasičů, kteří
zde odpracovali mnoho hodin zdarma a díky pomoci obce byla dokončena v roce 1981.Zbrojnice zvýšila aktivitu členů, dokonce zde vznikl i aktivní oddíl mladých hasičů. Krize ve sboru
začala počátkem devadesátých let. Oživení sboru nastalo s nástupem nové generace do funkcí. Zase byli hasiči u pořádaných akcí, navázali spolupráci s polskými hasiči z města Trzebiel a
zejména byli opět schopni účinně zasahovat při různých katastrofách (velké lesní požáry, povodně apod). Do sboru přichází nové vozidlo Toyota se zásahovým vybavením, což významně zvyšuje akceschopnost zásahové jednotky.
V současné době se činnost ustálila na pořádání vlastních akcí či na spoluúčasti na akcích
jiných místních složek či obce. Dobrá je i spolupráce s obecním úřadem, který se svým hasičům snaží pomáhat. Libverdští hasiči tak dobře navazují na činnost svých předchůdců a jsou
přesvědčeni, že vytváří dobrý základ pro další generaci hasičů v Lázních Libverda.
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Sbor dobrovolných hasičů
LIBEREC – SEVER

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

2011
25
www.sdhliberecsever.webnode.cz
starosta
Jan Čmuchálek
místostarosta Libor Brunclík
velitel
Jan Mandl
jednatel
Markéta Mandlová
hospodář
Kateřina Čmuchálková
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
čtyřkolka Artic Car, nákl. automobil PV3S, motorové pily
Hasičská zbrojnice:
klasickou zbrojnici nemá, jen sklad vzhledem k tomu, že na základě
smlouvy pomáhá jen při povodních a kalamitách
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Liberec - sever
Nejmladší sbor dobrovolných hasičů v okrese Liberec, který vznikl odlukou od původního sboru v Liberec – Růžodol I. Členové sboru stále ještě nemají dokončené své zázemí pro
svoji činnost. V hasičské činnosti jsou využíváni na pomoc při mimořádných událostech a kalamitách typu povodně či větrná smršť. Velmi aktivní jsou při pořádání kulturních a společenských akcí v místě svého působení (hasičský ples, sportovní akce a zejména pořádají ve své
čtvrti mnoho akcí pro děti). K tomu využívají hřiště, které vlastní brigádnickou aktivitou upravili a oplotili a kde mají také svou základnu.
Mladý sbor hledá svoji „hasičskou tvář“, ale jeho nadšení a funkcionářské zkušenosti spolu
s elánem členské základny jsou určitě předpokladem, že ji najde a bude dalším aktivním dobrovolným hasičským sborem v okrese Liberec.
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Sbor dobrovolných hasičů
LIBÍČ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1902
8
ne
starosta
Bohumil Jáč
velitel
Miroslav Antuš
jednatel
Zdeněk Tvrzník
pokladník
Břetislav Nieger
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 8
Hasičská zbrojnice:
hasičská zbrojnice stojí v místní části Bohumileč
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Libíč
Zdejší sbor dobrovolných hasičů vznikl v poslední vlně zakládání hasičských sborů na českém venkově. K jeho založení vedla místní občany snaha mít vlastní hasičský sbor pro ochranu jejich majetku. Hasičské sboru v těsném sousedství obce již existovaly (Podhora od roku
1888 a Český Dub dokonce již od roku 1868), ale mít vlastní „hasiče“ byla i prestižní záležitost.
Po jeho vzniku byla nutnost zajistit alespoň základní hasební vybavení, což se podařilo po několika letech na základě vypsaných veřejných finančních sbírek.
Rozvoj sboru přerušila I. světová válka, jeho obnova činnosti nastala hned po jejím skončení na podzim roku 1918 v nových podmínkách Československé republiky. Sbor se stal členem „Podještědské župy“. Za dobrou práci byl pověřen uspořádáním župního sjezdu, který
se uskutečnil v Libiči - Bohumilči v červnu 1912. Slavnost to byla náramná, které se v soutěži zúčastnilo více než 200 hasičů v uniformách a celé slavnosti příhlíželo velké množství diváků ze širokého okolí. Poklidný život sboru narušil vznik 2. světové války. Sborům nebyla dovolena spolková činnost a tak obnovení práce ve sboru nastalo až po osvobození v roce 1945.
V poválečném období se stal sbor členem „Svazu požární ochrany“ a plnil jeho úkoly. Velká sláva byla, když sbor pro svoji činnost obdržel převodem v roce 1960 motorovou stříkačku
PS 8. V dalších letech činnost sboru se odvíjela s velikostí členské základny, která nebyla nikdy
vysoká. Po ztrátě samostatnsti obce a začlenění pod město Český Dub se krize ještě vyhrotila. V posledních letech se situace v tomto směru zlepšuje. U zdejšího sboru se pro jeho malý
početní stav nepředpokládá účast při požárech, ale sbor žije svým životem a nadále se podílí na kulturním životě v Libíči.
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Sbor dobrovolných hasičů
LUDVÍKOV POD SMRKEM

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1876
76
www.sdhludvikov.cz
starosta
Andrej Babuka
velitel
Petr Novák
zást. velitele Pavel Malý ml.
jednatel
Pavel Malý st.
hospodář
Mg. Josef Mrkvička
preventista
Ondřej Suchánek
kult. referent Bohumila Chmelová
strojník
Zbyněk Bařina
člen výboru Milan Karala
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 25, DA Ford Tranzit,PPS 12, PPS 8, plovoucí a kalové čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní zbrojnici z konce 19. století, která však prošla
postupně několika rekonstrukcemi
(Poznámka: další zbrojnice, která stála v horní části obce spolu se
sušící věží byly zlikvidovány v 80. letech minulého století. V části
Přebytek je dosud stojící zbrojnice v soukromých rukou)
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Ludvíkov
Sbor dobrovolných hasičů v Ludvíkově vznikl spolu s mnoha dalšími sbory na Frýdlantsku
v osmdesátých létech devatenáctého století. K vlastnímu založení hasičského sboru v Ludvíkově přispěl velký požár zemědělské usedlosti Antona Ullricha, který způsobil blesk. Krátce
po tomto požáru svolal starosta schůzi občanů s jediným bodem – založení hasičského sboru
tak jak tomu bylo v okolních obcích. Již na schůzi se přihlásili první dobrovolníci, kteří zahájili přípravy na jeho založení. Po nutných přípravách a zpracování návrhu stanov (jako vzor posloužily stanovy hasičského sboru v Novém Městě p/Sm.) byl vlastní sbor založen roku 1878
a ihned zahájil činnost. Jeho prvotní snahou bylo opatřit základní výstroj a výzbroj a za několik let ve spolupráci s obecním úřadem zajistit i výstavbu hasičské zbrojnice. Později byly
další dvě zbrojnice postaveny v místní části Přebytek (dodnes tam stojí) a v horní části obce
a také sušící a cvičnou věž. Vznikem sboru se také naplno rozvinul spolkový život a hasiči byli
hybnou silou společenského života v obci. Zajímavostí je skutečnost, že v tehdejším frýdlantském okresním výkazu obcí za rok 1904 v hasičské části má ludvíkovský sbor obdobné vybavení jako daleko větší sbory a jeho členská základna čítá 92 aktivních členů a je evidován
i sbor hasičů Přebytek s 36 členy. Život sboru a jeho členů probíhal v obvyklých zvyklostech až
do vzniku I. světové války. Několik členů sboru muselo narukovat a někteří se z války nevrátili. Po skončené válce se brzy podařilo činnost sboru obnovit. Technika ve sboru byla doplněna
a modernizována. Velkou událostí byl nákup motorové stříkačky Flader v roce 1935.Další přerušení činnosti znamenal vznik 2. světové války. Život ve sboru se úplně zastavil, drtivá většina
členů sboru musela postupně narukovat do německé armády a následně na frontu. Po ukončení války přišel odsun německého obyvatelstva z pohraničí a tím i konec původního německého sboru. Hasičský život v Ludvíkově obnovili čeští občané, kteří na výzvu vlády přišli osidlovat pohraničí. Bylo mezi nimi i několik aktivních hasičů, kteří s dalšími spoluobčany převzali
vybavení zbrojnic a zahájili i výcvik, neboť v poválečných letech požáry často sužovaly pohraničí. S aktivitou sboru se oživil společenský život. Hasiči pořádali taneční zábavy, výlety a další společenské akce. Pro zlepšení stavu své pokladny sbírali železo a další druhotné suroviny.
Četnými bezplatnými brigádami pomáhali v zemědělství, v lesích a také při zvelebování obce
(výstavba požární nádrže, chodníků a hřiště, stavba víceúčelového domu a mateřské školky,
stavba prodejny Jednoty, oprava hřbitova).
I dnes patří ludvíkovští hasiči k hybným pákám ve své obci. Pořádají kulturní akce pro sebe
i širokou veřejnost. Mnohé akce si již získaly popularitu (ples, pálení čarodějnic, kácení máje,
halloween, rozsvícení vánočního stromečku, mikulášská besídka a další sportovní a turisticklé aktivity). Nezapomínají však také na svou odbornou přípravu. Jejich zásahová jednotka má
16 členů připravených k zásahu. Účastní se cvičení a soutěží nejen ve svém okrsku, ale vyjíždí
na soutěže i mimo obec. Členové sboru tak jako jejich předkové se aktivní bezplatnou brigádnickou činností podílí na údržbě hasičské techniky, vodních zdrojů a objektu hasičské zbrojnice a pomáhají i své obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
LUŽEC

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1873
58
sdhluzec@estranky.cz
starosta
nám. starosty
nám. starosty
velitel
jednatel, ved. mládeže
strojník, hospodář
preventista
kronikář
revizor

Jiří Skalický
Miloslav Martinka
Václav Mleziva
Radek Skalický
Josef Kodeš
Stanislav Roušar
Jaroslav Sieratovski
Roman Mojžíš
Miroslav Mojžíš, Jan Vávra,
Květoslav Žlebek

Oddíl mladých hasičů: ano (12 členů)
vedoucí: Josef Kodeš, Stanislav Roušar, Roman Mojžíš
Technika:
DA Volkswagen, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor dnes stále užívá původní zbrojnici z roku 1874, která prošla
několika rekonstrukcemi a modernizací
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Lužec
V Lužci se začali zabývat myšlenkou na vytvoření hasičského sboru již počátkem sedmdesátých let 19. století. Nejdříve na vytvoření společného sboru s dalšími obcemi (Raspenava
a Luh), ale po špatných předcházejících zkušenostech se rozhodli zdejší občané tehdy samostatné obce, že vytvoří sbor jen lužecký. Po pečlivých přípravách se tak stalo v prosinci roku
1873. Sbor si zvolil neobvyklý název – „První hasičský sbor horní Smědé“ a hned se pustil do
aktivní práce. Již ke konci roku díky místnímu mecenáši a zároveň prvnímu starostovi sboru
Gustavu Richterovi sbor dostal stříkačku a za další rok měl sbor postavenu i zbrojnici. Byl zahájen pravidelný výcvik každé nedělní dopoledne. Sbor měl samostatný oddíl lezců, pro který byla postavena cvičná věž. Vehementně se pustil i do pořádání kulturních a společenských
akcí. Tyto všechny aktivity sboru si získaly uznání u občanů a postupně se zvyšoval i počet členů. V roce 1904 dosáhl čísla 100. Padesáté výročí existence sboru v roce 1923 bylo pojato jako
velká lidová slavnost s hasičskými soutěžemi i velkou taneční zábavou. V rámci oslav prošel
obcí průvod s hudbou za účasti 300 uniformovaných hasičů.
Problémy s činností sboru nastaly se vznikem druhé světové války. Muži, tedy i hasiči, museli narukovat do německé armády a tak spolkový život úplně ustal. Sbor nebyl obnoven ani
po válce, neboť němečtí občané byli rozhodnutím vítězných mocností odsunuti z českého
pohraničí. Do pohraničí přichází čeští dosídlenci, ale v Lužci se nepodařilo sbor obnovit. Obrat nastal v roce 1967, kdy na veřejné schůzi se občané rozhodli lužecký sbor obnovit. Pracovní skupina, která zahájila potřebné práce se musela potýkat s mnohými nesnázemi. Zbrojnici sice hasiči měli, ale v ní chybělo potřebné vybavení. Postupně se situace díky pomoci obce
lepšila a tak sbor získal čerpadlo PPS 12 a vozidlo T 805. Sbor se jako jeho předchůdci vrátil
k organizování kulturního života, zúčastňoval se různých brigád. Zásahové družstvo mnohokrát prokázalo svoji připravenost.
V současné době sbor pokračuje v pestré činnosti. Oblíbené akce (vinobraní, zábavy, výlety) jsou už tradice. Pokračuje práce s vlastní mládeží, která se zúčastňuje různých soutěží
a dobře pod vedením svých vedoucích reprezentuje svůj sbor. Každoroční soutěž „Lužecký
pohár“ přiláká na start týmy ze širokého okolí. Zásahové družstvo, které bylo několikrát oceněno, získalo pro svoji činnost nové vozidlo. Dnešní lužečtí hasiči navazují na dobrou činnost
svých předchůdců a jsou dnes uznávanou a respektovanou složkou v životě občanů v Raspenavě.
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Sbor dobrovolných hasičů
MACHNÍN

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1884
73
www.sdhmachnin.cz
starosta
Kateřina Papajová
nám. starosty David Gašpar, Petr Fořt
velitel
David Gašpar
jednatel
Pavlína Szepová
hospodář
Kateřina Papajová
revizor
Petra Svobodová
Oddíl mladých hasičů: ano (27 dětí)
vedoucí: Kateřina Papajová, Jan Papaj, Jakub Košnar
Technika:
CAS 15 Tatra, DA Peugeot, DS 16, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor používá původní zbrojnici z roku 1887, která prošla několika
etapami modernizace

104

Machnín
V kdysi samostatné obci Machnín po vzoru sousední obce Stráž nad Nisou, kde sbor hasičů byl založen v roce 1874, se místní občané rozhodli na veřejné schůzi založit obdobný sbor
na ochranu jejich majetku před požáry. U jeho zrodu stál místní mlynář p. Vágner a drážní zaměstnanec p. John, kteří byli na zakládající schůzi zvoleni do čela sboru. Sbor se vehementně
pustil do hasičské i spolkové činnosti a brzy se stal uznávaným místním spolkem. Postupně si
vylepšoval své vybavení a tak byl brzy zván k účasti na likvidaci požárů i mimo svoji obec. Jako
člen „Liberecké župy“ se zúčastňoval soutěží i župních sjezdů pořádaných postupně u členských sborů župy. Činnost přerušila I. světová válka; její obnovení nastalo v nových podmínkách Československé republiky v roce 1918 hned po návratu členů sboru z války. Další období existence sboru není ve sboru do roku 1945 zachyceno.
Činnost po druhé světové válce byla obnovena na podzim 1945 již českými dosídlenci,
kteří přišli do Machnína po odsunu původních německých obyvatel. Nový český velitel Josef
Matouš spolu se starostou Jaroslavem Táborským sbor aktivizovali a tak byla započata nová
etapa činnosti. Hasiči v duchu doby se zúčastňovali dobrovolných brigád v zemědělství, pomáhali v obci, sbírali staré železo apod. Nezapomněli však ani na kulturní a společenský život.
Uskutečňovaly se taneční zábavy, oslavy MDŽ, vepřové hody, maškarní bály. Družstva mužů
i žen se pravidelně zúčastňovala soutěží. Pokračovalo se s opravami původní zbrojnice, aby
bylo zlepšeno její prostředí, z nichž ty největší se uskutečnily v letech 1978 a 1982. Zásahová jednotka byla povolána k několika velkým požárů té doby (Ještěd, hotel Radnice apod).
Po roce 1989 se změny ve společnosti dotkly i činnosti a organizace hasičského hnutí.
Byl vytvořen nový centrální orgán „Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska“ jehož členem je i
machnínský sbor. Ve sboru vznikl oddíl mladých hasičů, který zde působí dodnes. Požáry v zásahové činnosti sboru v posledních letech vystřídala pomoc při povodních. Hasiči pořádají nové akce pro občany i své členy (čarodějnice, adventní oslavy, turistické pochody, dětské
dny) a u mnoha dalších jsou spoluorganizátory.
Machnínský sbor pracuje v nových podmínkách a vede ho nová generace hasičů, která
má bezpochyby vzor v činnosti předcházejících zdejších hasičských generací.
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Sbor dobrovolných hasičů
MINKOVICE U FRÝDLANTU

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1890
50
www.sdhminkovice.estranky.cz
starosta
Ing. Michal Scheidl
velitel
Vít Velzel
místostarosta Jaroslav Kolačný
jednatel
Míla Metelka
hospodář
Ing. Markéta Hlavová
člen
Jiří Kremina, Jaroslav Kremina
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA VW Transporter, PPS 12, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
současně používaná zbrojnice vznikla přestavbou objektu v roce
1957, která prošla několika opravami včetně přístavby kulturní
místnosti
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Minkovice u Frýdlantu
Po požáru obecní kolny, který hrozil rozšířením na okolní domy a jen včasným zásahem
višňovských hasičů k tomu nedošlo, svolal starosta obce schůzi občanů k projednání vytvoření vlastního sboru, neboť navíc všude v okolí je již obce měly. Vybavení hasebním materiálem
šlo velmi ztuha a teprve za několik let sbor potřebné vybavení.
Bohužel historické podklady o existenci sboru a jeho činnosti nemá dnešní generace hasičů v Minkovicích k dispozici a tak období od roku 1895 – 1945 je zatím stále zahaleno tajemstvím.
Po osvobození v roce 1945 z českých dosídlenců, kteří přišli do pohraničí na výzvu vlády,
byl ustaven český sbor již v září t.r. Nově zvolený výbor sboru včele se starostou Bohumilem
Jehličkou se intenzivně pustil do práce. Hasiči se velmi brzy stali hybnou pákou všeho dění
a tak v duchu tehdejší doby pomáhali na brigádách v zemědělství a při zvelebování obce. Nezapomněli však ani na společenský život. Byli u pořádání mnoha kulturních akcí, ať již to byly
taneční zábavy, pálení čarodějnic, stavění májky či výlety apod. Podařilo se i realizovat přístavbu kulturní místnosti k hasičské zbrojnici, což byl velmi významný počin v životě sboru. Členů sboru se dařilo i na okrskových soutěžích. Největším úspěchem reprezentace sboru v jeho
dosavadní historii je družstvo žen, které v roce 1959 po vítězství na okrskové a okresní soutěži se probojovalo na krajskou soutěž do Březiny.
Dnes žije sbor normálním spolkovým životem. Soutěžní družstvo se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží, kde se pohybuje ve středu výsledkové listiny. Pro místní jsou pořádány různé akce (kácení máje, pálení čarodějnic). Hasiči se v součastnosti podílí na přípravách
oslav 250. let obce Minkovice, kde budou patřit tak jako obvykle mezi hlavní organizátory.
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Sbor dobrovolných hasičů
MINKOVICE U LIBERCE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1895
20
nemá
starosta
Oldřich Nosek ml.
nám. starosty Radek Píša
hospodář
Jakub Meloun
jednatel
Jan Čihák
velitel
Marek Čihák
člen
Filip Kubla
revizor
Tomáš Wondrák
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 25 RTH, DA Avia 31, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor má provizorní zbrojnici v bývalém zemědělském areálu; původní skutečná zbrojnice z prostorových důvodů naprosto dnešním potřebám nevyhovuje
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Minkovice u Liberce
Po vzoru okolních obcí, kde již vlastní sbory dobrovolných hasičů v té době existovaly
se rozhodla zdejší obec, že zřídí také vlastní sbor. Přípravný výbor zpracoval návrh vlastních
stanov dle libereckého vzoru, který byl následně pražským místodržitelstvím schválen. Poté
byla svolána veřejná schůze občanů, kde muži byli vyzváni ke vstupu, což na místě několik
z nich učinilo, čímž byl sbor založen. Hasiči měli štěstí, že místní továrník Dolenský se rozhodl je materiálně podporovat, což učinil nákupem stříkačky a významným příspěvkem v pozdější době i na výstavbu zbrojnice. Hasiči se pustili i do organizování kulturního a společenského života. Velmi oblíbené byly taneční zábavy, pěší výlety do okolí, oslavy různých církevních i císařských výročí a svátků. Poklidný život byl narušen 1. světovou válkou, kdy muži museli do rakouské armády. Po válce již v nových podmínkách Československé republiky sbor
plně obnovil svoji činnost. Stal se členem celorepublikové organizace dobrovolných hasičů
a v jeho zemské části Čechy se zúčastňoval všech jeho akcí i soutěží. Přerušení činnosti způsobila II. světová válka, která sborovou činnost úplně zastavila.
Po válce zdejší sbor obnovili dosídlenci, kteří do pohraničí přicházeli na výzvu vlády z celých Čech. Hasiči se ihned pustili do činnosti, v duchu tehdejší doby se zúčastňovali různých
brigád v obci i v zemědělství, pořádali akce pro místní občany. V padesátých letech byl založen i oddíl mladých hasičů, který sbor po několik desetiletí velmi dobře reprezentoval na různých akcích a soutěžích. Pro členy sboru se pořádaly zájezdy i návštěvy divadel. Po roce 1989
dochází k oslabení činnosti; sbor se slučuje v roce 2005 se sousedním sborem Šimonovice. Po
chvilkové stagnaci se sbor rozmáchl k další aktivitě. Hasiči získali zásahové vozidlo CAS a v případě potřeby jejich zásahová jednotka je schopna účinně pomáhat profesionálním kolegům.
V dnešní době pokračuje společenská a kulturní aktivita. Jsou pořádány dětské dny, nohejbalové turnaje, mikulášská nadílka, loučení s prázdninami, pálení čarodějnic a mnoho dalších akcí. Stávají hasičskou generaci nejvíce v současné době trápí naprosto nevyhovující zázemí sboru. Provizorně je jejich technika uskladněna v bývalém skladu brambor a bohužel pomoc obecních orgánů v tomto směru je velmi liknavá. Přejme zdejším hasičům, aby brzy nastalo zlepšení a oni se dočkali nové zbrojnice, kterou si za ta dlouhá léta aktivní práce pro veřejnost určitě zaslouží.
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Sbor dobrovolných hasičů
MNÍŠEK U LIBERCE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1874
33
nemá
starosta
Trojan Petr
velitel
Holubec Bedřich
preventista
Prachar Rudolf
jednatel, hospodář
Daněčková Blanka
kult. referent Trojanová Jindřiška
mlád. referent Dostálová Petra
revizor
Trojanová Jindřiška, Dostálová Petra, Medek Ondřej
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia, DA Ford Tranzit, PPS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
dnešní zbrojnice byla postavena v roce 1962
poznámka: původní zbrojnice v obci ještě stojí, využívá ji obec, sušící věž používá sbor
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Mníšek u Lbc
Občané Mníšku se rozhodli pro svoji ochranu zřídit si hasičský sbor obdobně jak již fungoval v sousedních obcích (Nová Ves 1868, Oldřichov v Hájích 1871). Proto byla starostou obce
svolána veřejná schůze občanů, kde byla myšlenka projednávána. Pro realizaci byl vybrán přípravný výbor, který zpracoval návrh vlastních stanov dle stanov sboru v Nové Vsi a odeslal ho
ke schválení na císařské místodržitelství do Prahy. Po souhlasu tohoto orgánu byla svolána
další veřejná schůze v obci, kde již zájemci se přímo hlásili za členy sboru. Od této doby píše
zdejší sbor své dějiny. Sbor byl velmi aktivní při pořizování základního hasebního vybavení
a tak již v roce 1876 byl plně vybaven včetně stříkačky. Zvláštností je, že sbor spolu se sborem
v Oldřichově v H. patřil pod „Frýdlantskou župu“, neboť obě obce patřily až do roku 1918 pod
frýdlantský okres. Po první světové válce přešel pod župu libereckou, kde se hned zapojil do
všech akcí. Sbor byl také hybnou pákou společenského dění v obci; organizoval nebo se podílel na různých akcích, které měly mezi občany příznivý ohlas (taneční večery, společné pěší
výlety, oslavy státních i církevních svátků). Poklidný život přerušily události II. světové války,
kdy sboru byla, tak jako i jiným spolkům, zakázána spolková činnost a měl jen povinnost provádět likvidaci požárů a zabezpečovat protiletecké hlídky na svém území.
Po osvobození v roce 1945 sbor vzkřísili čeští dosídlenci, kteří přišli do pohraničí na výzvu
vlády po odsunu německého obyvatelstva. Díky jejich nadšení a znalostem sbor brzy obnovil
svou činnost; účastnil se soutěží, pořádal kulturní akce a hlavně byl připraven na likvidaci požárů a pomoc při povodních. Pro svoji činnost potřebovali hasiči odpovídající prostory a proto jim obec přidělila v šedesátých letech chátrající objekt k vybudování zbrojnice, což hasiči neúnavnou dobrovolnou brigádnickou prací dokázali. Ve sboru v té době působila na soutěžích družstva mužů i žen. A právě ženy, k nelibosti mužů, dosahovaly na soutěžích větších
úspěchů. Úspěšná byla i žákovská družstva děvčat, která několikrát postoupila po vítězství
v okrsku na okresní soutěž. V sedmdesátých letech přistavěli hasiči svépomocí sušící věž u staré zbrojnice, kterou dodnes využívají. Ve vozovém parku sboru se po válce vystřídalo několik
vozidel. Zpočátku to byla trofejní válečná poruchová vozidla, která byla nahrazena T 805 z armádních zásob v roce 1975, která byla pro sbor přínosem. Tu později nahradila Avia a v současné době sbor má CAS i dopravní vozidlo. Velké přípravy byly sborem činěny k oslavě 130.
výročí vzniku sboru v roce 2004. Velká oslava spojená se soutěží vyvrcholila předáním praporu sboru od Obecního úřadu v Mníšku. V následujících letech obec zabezpečila velkou rekonstrukci zbrojnice, kdy hasiči získali pěkné prostory pro svoji činnost.
V současné době plní sbor své povinnosti v rámci okrsku; pořádá opět společenské i hasičské akce, zúčastňuje i netradičních hasičských akcí (dálková doprava vody, podíl na hasičské fontáně, noční soutěže). Navázal spolupráci s polskými hasiči z Gozdnice. Současná generace mníšeckých hasičů důstojně navazuje na hasičskou historii ve své obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
MODLIBOHOV











Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:
Technika:
Hasičská zbrojnice:

1928
48
nemá
starosta
Ing. Martin Havelka
velitel
Bc. Tomáš Bulíř
PS 8, PS 12
postavenou zbrojnici z první poloviny 20. století sbor stále využívá
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Modlibohov
Zdejší sbor vznikl v poslední vlně zakládání hasičských sborů na českém venkově již
v nově vzniklé Československé republice a patří v okrese Liberec mezi ty „nejmladší“. Sbor měl
sice jen lokální význam z hlediska hasičských zásahů, ale byl vždy velmi aktivní v organizování
kulturních a společenských akcí v místě. Stal se členem „Poještědské župy“, kde se zúčastňoval všech jejích akcí i soutěží. Za dobrou činnost byl pověřen uspořádáním jubilejního 35. sjezdu župy v červnu 1932. Akce jejíž součástí byla soutěž a poté i lidová veselice byla pro malou
obec velmi významná, vždyť se jí zúčastnilo téměř 250 uniformovaných hasičů a celé slavnosti přihlíželo velké množství diváků ze širokého okolí.
Bohužel z dalších let historie sboru nemá dnešní sbor žádnou povědomost prakticky až
do konce 2. světové války. Sbor tak jako ostatní hasičské sbory po dobu války nesměl vyvíjet
žádnou činnost a tak se k obnovené práci vrátil až po válce v roce 1945. Brzy se stal členem
„Svazu československého hasičstva“. Zúčastňoval se jeho soutěží i dalších akcí. V duchu poválečných let hasiči prováděli brigády pro zlepšení vzledu obce, pomáhali bezplatně v zemědělství. Opět se však vrátili k organizování kulturního života v místě.
A obdobná je i činnost hasičského sboru v dnešní době. Zúčastňuje se okrskových soutěží, pořádá již tradiční akce pro místní i přespolní jako jsou letní posezení s grilováním, oslava
Velikonoc, nezapomíná ani na akce pro děti. Je potěšitelné, že sbor žije svým životem a že patří do života obce jako jeho nedílná součást.
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Sbor dobrovolných hasičů
NOVÁ VES

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1868
35
nemá
starosta
Pavel Číla
velitel
Pavel Dvořák ml.
zást. velitele Marek Jahelka
jednatel
Pavel Dvořák st.
pokladník
Lucie Cellerová
Oddíl mladých hasičů: ano (14 dětí)
Technika:
CAS 25 Škoda, DA Avia 30, VEA Toyota Hillux, PS 8, PS 12, PS 19
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá přestavěnou a rekonstruovanou zbrojnici z roku 2010
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Nová Ves
Po vzoru sousedního města Chrastavy se i zdejší radní rozhodli, že na ochranu obecního
i soukromého majetku založí vlastní sbor. Po přípravných pracích byla svolána veřejná schůze
občanů, kde zámysl o vytvoření sboru přednesl starosta a výklad o významu hasičského sboru
provedl vzdělavatel hasičského sboru z Liberce. Na místě se přihlásili první zájemci a na první valné hromadě po roce měl již sbor 47 členů. Z prvních vybraných a darovaných peněz byla
zakoupena stříkačka a výbor sboru ve spolupráci s obcí začal uvažovat o požárním přístřešku na její uskladnění. Hasiči vytvořili tři základní družstva (lezce, stříkačníky, přivaděče vody),
která zahájila ihned výcvik. Pro lezecký oddíl sbor postavil v roce 1872 cvičnou lezeckou věž,
kterou využívaly i další sbory z okolí. Hasiči se podíleli i na kultuře ve své obci, organizovali taneční zábavy, pěší výlety, podíleli se na zabezpečování císařských i církevních svátků a výročí.
Poklidný život plynul až do vzniku I. světové války, kdy spolková činnost ustala. Po jejím ukončení se sbor aktivizoval v nově vzniklé Československé republice, kde se stál záhy členem celorepublikové organizace hasičů. V její zemské části Čechy se zúčastňoval jejích akcí i soutěží.
Další přerušení činnosti znamenal vznik války, která však také po jejím ukončení znamenala ukončení činnosti původního sboru, kdy němečtí občané byli odsunuti. Do pohraničí
na výzvu vlády přichází dosídlenci, kteří již v srpnu 1945 obnovují zdejší hasičský sbor. Hasiči ihned zahajují výcvik a po finančních darech místních občanů kupují i své první vozidlo. Vehementně se pustili do organizování kulturního života, pořádají zábavy, výlety a jsou u zrodu
divadelního představení. Podílí se při brigádách na zvelebení obce, pomáhají v zemědělství.
V osmdesátých letech minulého století prochází sbor hlubokou krizí; jeho existence je jen
formální a hrozí jeho likvidace. Teprve po iniciativě obce a několika bývalých hasičů je zjednána náprava. Přichází nová generace, která chce sbor zachovat. Velkou podporou je jí obec, která zajistí materiální vybavení sboru včetně vozidla.
V dnešní době má sbor schopnou zásahovou jednotku, které v minulosti prokázala mnohokrát zejména při povodních svoji opodstatněnost. Také aktivní oddíl mladých hasičů, pod
vedením svých obětavých vedoucích dobře reprezentuje svůj sbor i obec. Sbor je opět hlavním protagonistou kulturních akcí v obci. Dnešní parta zdejších hasičů má všechny předpoklady, aby i nadále byla uznávanou složkou v obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1871
59
nemá
starosta
Martin Bulíř
jednatel
Ladislav Rabina
místostarosta Maxim Popovič
velitel
Jan Kozlovský
pokladník
Hana Bulířová
preventista
Arnošt Bulíř
revizor
Miroslav Křepelka
Oddíl mladých hasičů: ano (20 členů)
vedoucí: Maxim Popovič, Nikola Průšková, Martin Vladař ml.
Technika:
CAS 25, CAS 32 T 815, DA Opel, DA Ford, DA Škoda Octavia,
PS 8, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici z roku 1912, která byla několikrát opravována a vnitřně rekonstruována
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Nové Město pod Smrkem
Také i v Novém Městě p/Sm. byl sbor založen po několika velkých požárech, které výrazně
změnily vzhled města. Nejdříve přípravný výbor zpracoval návrh stanov, který byl odeslán na
místodržitelství ke schválení. Po kladném vyjádření, které trvalo 2 roky než bylo vyřízeno, byla
svolána veřejná schůze občanů s tím, že se mohou přítomní muži přihlásit za členy nově vznikajícího sboru, což na místě jich mnoho učinilo. Neprodleně bylo od města převzato hasební náčiní včetně stříkačky. Sbor, který byl již od počátku velmi početný (údajně přes třista členů), se v několika rozdělených četách pustil do výcviku. Zároveň formou sbírky se získávaly
prostředky na nákup stejnokrojů. Dařilo se doplňovat technické vybavení sboru (mechanický
žebřík s dosahem 18 metrů, sanitní vůz). Město na popud hasičů vybudovalo ve městě účinný hydrantový rozvod, který se v budoucnosti velmi osvědčil. Aktivně se místní hasiči zapojili i do organizace kulturního života ve městě. Přes všechno uznání však hasiči stále upozorňovali na absenci vhodné zbrojnice, kde by na jednom místě bylo uloženo veškeré jejich vybavení. Teprve na počátku dvacátého století se rozhodlo město argumenty vyslyšet a tak byla
v roce 1912 na podzim slavnostně otevřena zbrojnice, kterou hasiči dodnes používají. Další
období činnosti sboru bylo limitováno dvěma světovými válkami, které činnost sboru ovlivnily. Zejména ta druhá válka práci sboru poznamenala. V jejím průběhu měl sbor úředně zakázánu spolkovou činnost a vše vyvrcholilo po jejím ukončení, kdy německé obyvatelstvo bylo
odsunuto a sbor zanikl. Naštěstí na výzvu vlády přichází čeští dosídlenci, kteří sbor obnovili.
Převzali hasičské vybavení, které bylo nezničeno a uchováno a tak na podzim 1945 vznikl český sbor v Novém Městě pod Smrkem.
Sbor zpočátku neměl četnou základnu a musel se potýkat s častými požáry ve městě
a okolí. Postupně se podařilo členskou základnu zvýšit a členové sboru už měli také sílu podílet se na organizaci společenského a kulturního života ve městě. Jejich plesy a společenské
večery se staly proslulými a zúčastňovalo je jich mnoho lidí. Hasiči pomáhali na různých brigádách (pomoc městu, v zemědělství, v lesích). Sběrem železného šrotu se snažili vylepšit svůj
rozpočet. Za svoji činnost obdrželi sborový prapor, který patří mezi nejstarší v okrese Liberec.
Aktivně se zúčastňovali soutěží ve svém okrsku a později i mimo něj. Svého času byly organizátory velmi populární soutěže obcí nesoucí název Nové Město, která vznikla v roce 1975. Postupně, vlastní brigádnickou prací, si s podporou města upravovali vnitřní prostory zbrojnice. Podařilo se také založit dětský hasičský oddíl, který si vede velmi dobře nejen ve svém obvodu, ale i na okresní úrovni. Zlepšilo se technické vybavení sboru, když sboru byla postupně
přidělena nová zásahová vozidla, která posílila akceschopnost výjezdové jednotky.
Novoměští hasiči navazují na dlouholetou tradici ve svém městě ke které se hrdě hlásí. Jistě i současná generace dobrovolných hasičů zde dokáže existovat tak, že na svoji práci bude
hrdá a předá ji budoucí generaci k dalšímu rozkvětu.
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Sbor dobrovolných hasičů
OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1871

http://oldrichov.cz/spolky/sdh-oldrichov-v-hajich
starosta
Jiří Práč
nám. starosty Andrea Práčová
velitel
Petr Martínek
zást. velitele Libor Práč
jednatel
Jana Hodačová
hospodář
Jitka Andrová
kult. referent Klára Kafková
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 32 T 148, VA Toyota HILUX, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici z roku 1905, která byla několikrát opravována a rekonstruována
poznámka: v obci byly pro její rozlehlost ještě další tři malé zbrojnice sloužící k uskladnění materiálu. Dnes již stojí jediná v části „Na
pilách“ využívaná soukromou osobou jako garáž
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Oldřichov v Hájích
Po velkém požáru továrny a pily v roce 1871 na následně svolané veřejné schůzi se místní občané rozhodli založit vlastní sbor. Ze zájemců o členství byl vytvořen přípravný výbor,
který započal vše potřebné pro vznik sboru. Od obce převzali hasiči hasební nářadí a následně byla vypsána sbírka k jeho obnově a potom také na nákup uniforem. Již po roce bylo vybavení sboru na velmi dobré úrovni a tak mohl pokračovat intenzivní výcvik. Svoji opodstatněnost prokázali hasiči úspěšnou likvidací požárů v obci, ale i okolí. Zajímavostí té doby je, že
se velmi aktivně zúčastnili rozsáhlého požáru areálu farního úřadu v Raspenavě, neboť tamní
obec ještě své hasiče neměla. Ve spolupráci s obcí se podařilo postavit v roce 1888 zbrojnici
a také tři přístřešky na materiál. Aktivně se zapojili do společenského života v obci. Jejich kulturní akce se záhy staly velmi navštěvované a hasiči si získali uznání a další příliv členů do sboru. Rozvoj sboru přerušila I. světová válka a obnovit jeho činnost se podařilo až koncem roku
1918 již v nových podmínkách Československé republiky, kdy sbor navázal na svoji předválečnou činnost. Sbor jako jeden z prvních začal do sboru přijímat ženy a také vytvořil dorostenecké družstvo. Stačil ještě na velkolepé slavnosti oslavit 60. výročí svého vzniku, ale to již
bylo na prahu další války. V ní činnost sboru z úředního nařízení přestala existovat. Po ukončení války v roce 1945 sbor neobnovil činnost, neboť původní němečtí obyvatelé byli odsunuti
z celého pohraničí. Naštěstí do pohraničí přichází na výzvu vlády čeští dosídlenci a mezi nimi
i hasiči, kteří sbor již v červnu 1945 vzkřísili k plnění povinností.
Velký rozvoj činnosti nastal až po ro roce 1960, kdy do funkcí byli zvolení noví členové.
Sboru bylo přiděleno vozidlo T 805 a byl zintenzivněn výcvik, což se projevilo i úspěchy na
soutěžích. Hasiči v té době stáli i za kulturním děním v obci. Po dohodě s obcí bylo přikročeno
v roce 2005 k velké rekonstrukci hasičské zbrojnice, která se tak stala důstojným stánkem pro
zdejší hasiče. Pro lepší vybavení přišla do sboru cisterna (CAS 32 T 148) a později také malé zásahové vozidlo TOYOTA. Hasiči několikrát osvědčili svoji připravenost ať účastí na likvidaci povodní ve vlstní obci, ale i výpomocí v Raspenavě.
Dnešní generace místních hasičů se i nadále podílí na společenském životě v obci. Dobrá
je spolupráce s obecním úřadem a díky ní se přikročilo k poslední rekonstrukci zbrojnice (přístavba stání, rekonstrukce v podkroví zbrojnice). Oldřichovští hasiči jsou dobrými pokračovateli činnosti svých předchůdců a jejich stávající aktivní činnost dává předpoklad, že budoucí
generaci hasičů předají funkční sbor.
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Sbor dobrovolných hasičů
OSEČNÁ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1882
73
www.osecna.info-odkaz.sdh
starosta
Zdeňka Hajleková
tajemník
Karel Třešňák
hospodář
Romana Neušlová
jednatel
Jarmila Bláhová
ref. mládeže Lenka Chlupáčková
ref. kulturní
Josef Müller
velitel
Miroslav Hauzr
strojník
Jiří Chlupáček
preventista
Alan Jiránek
členové
Josef Tomáš, Václav Hofman, Dalibor Holán,
Jitka Ulrychová, Martin Šámal, Michal Radula,
Jiří Diblíček
revizor
Jan Třešňák
Oddíl mladých hasičů: ano (28 členů)
vedoucí: Lenka Chlupáčková, Zdeňka Halejková, Martin Hudec,
Jitka Ulrychová, Lucie Černá
Technika:
CAS 24 Tatra, DA Avia, autom. žebřík Magirus, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici otevřenou v roce 2000
poznámka: jeho původní zbrojnice je majetkem obce
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Osečná
Po velkém požáru roce 1877 v centru obce, kdy byly požárem způsobeny značné škody
a navíc při něm zahynuly dvě osoby se místní radní znovu začali zabývat myšlenkou založení vlastního hasičského sboru podle okolních obcí kde obdobné sbory již existovaly. S časem
byly tyto myšlenky zapomenuty a až v roce 1882 bylo opět na veřejné schůzi občanů diskutováno o sboru. Tentokrát však již vznikl přípravný výbor, který podle podkladů z Křížan zpracoval vlastní návrh stanov a ten byl odeslán na místodržitelství do Prahy ke schválení. Po kladném vyjádření na další svolané schůzi se zájemci přihlašovali do sboru. Od obce nově vzniklý sbor převzal hasební náčiní i kolnu na jeho uskladnění. Ihned bylo zahájeno cvičení a také
byly hasiči zabezpečovány společenské akce, které hasičům zajistily velkou prestiž. Poklidný
život sboru i obce narušila první světová válka, kdy i mnoho hasičů muselo narukovat do rakouské armády. Po válce v roce 1918 vstoupil sbor do jiných podmínek, neboť vznikla Československá republika. Na jeho aktivitě to nic nezměnilo a i nadále byl aktivním spolkem. Své
povinnosti plnil v rámci členství ve „Svazu dobrovolného hasičststva československého“, který vznikl hned po válce v roce 1919. Zde se zúčastňoval soutěží i dalších akci jím pořadaných.
Stagnace sboru přišla s druhou světovou válkou, kdy pro odchod mužů na frontu nevyvíjel
žádnou činnost.
Po válce nastal odsun německých obyvatel a tak sbor zahájil svou obnovenou činnost až
po příchodu českých dosídlenců do Osečné na podzim roku 1945. Aktivní činnost v duchu
poválečné doby uplatňoval sbor při brigádách po obec i v zemědělství a lesích. Jeho aktivita
byla vidět i na poli kulturním, kdy připravil mnoho akcí pro občany Osečné. V padesátých letech však nastává útlum v práci sboru, který se podaří zažehnat až nové generaci ve výboru
sboru. Vzniká i oddíl mladých hasičů, který je dlouhodobě chloubou sboru. Sboru byly přiděleny nové zásahové prostředky (CAS a Avia) a tak zároveň vzniká problém s jejich garážováním, který se podaří vyřešit až za pomoci obce v roce 2000, kdy sbor začal využívat upravený
objekt bývalých garáží ČSAD.
V současné době kolektiv zdejších hasičů se podílí na společenském životě obce, byly vytvořeny nové tradice soutěží „O pohár starosty Osečné“ či „Kunratická lávka“, které každoročné
přitahují soutěžní družstva ze širokého okolí. Velkým podporovatelem hasičů je místní obecní úřad, který si svých hasičů váží a všestraně jim pomáhá. Hasiči pomoc obci vrací nejrůznější formou a tak v povědomí zdejších občanů jsou vysoce hodnoceni mezi místními spolky, neboť dokáží občanům Osečné v případě potřeby vždy pomoci.
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Sbor dobrovolných hasičů
PACEŘICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1888
67 (32 mužů, 14 žen a 21 mládeže do 18 let)
www.sdh-pacerice.webnode.cz
starosta
Miroslav Divecký
velitel
Miroslav Křikava
zást. velitele Stanislav Dlask
pokadník
Tomáš Chlebna
strojník
Zdeněk Bažant
Oddíl mladých hasičů: ano – 16 dětí do 15 let
vedoucí: Petra Křikavová, Ondřej Chlebna
Technika:
CAS 25 Š 706, dopravní automobil VW Transporter T 5, čerpadla
PPS 12, PS 8 dále kalové čerpadlo a plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
otevřena v roce 1965 , byla postavena svépomocí brigádnickou
činností členů sboru v letech 1963 – 1965
poznámka: původní hasičská zbrojnice sboru na návsi byla využívána mnoho let jako obchod a dodnes stojí
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Paceřice
Po několika požárech v obcích i blízkém okolí se tehdy dvě samostatné obce Žďárek a Paceřice dohody, že z úsporných důvodů vytvoří jeden společný hasičský sbor pro obě obce. Záměr byl v obecních radách schválen a tak vznikl v roce 1888 sbor, který měl celkem 37 členů
z obou obcí. Společný sbor vyvíjel činnost do roku 1911, kdy byl rozdělen na dva samostatné
sbory a svoji společnou působnost zakončily sbory velkým hasičským bálem. Paceřický sbor
po osamostatnění se zapojil intenzivně do hasičského života i práci v „Pojizerské župě“. Činnost na čas přerušila I. světová válka. Po jejím ukončení v roce 1918 byl sborový život opět obnoven již v nových podmínkách Československé republiky. Paceřičtí hasiči se stali členy „Svazu dobrovolného hasičstva československého“ a zúčastňovali se všech akcí jím pořádaných.
Ve dvacátých letech byli hasiči iniciátoři postavení pomníku v obci padlým ve válce. V roce
1937 dochází ve sboru k významné události, neboť díky darům si mohl sbor pořídit vlastní
motorovou stříkačku. Další přerušení činnosti přináší druhá světová válka, kdy je spolková činnost všeobecně zakázána.
Po osvobození v roce 1945 byl hasičský život opět obnoven. Do nově vytvořeného „Svazu požární ochrany“ vstupuje i zdejší sbor. Zapojuje se do soutěží, pomáhá obci na brigádách
a podílí se na kulturním životě obce. Postupně dozrál čas na výstavbu nové zbrojnice, která díky velké brigádnické aktivitě členů sboru byla otevřena v roce 1965 velkou slavností za
účasti mnoha hostí i zájmu občanů. Sbor také konečně dostal provozuschopné vozidlo T 805,
které již s dříve přidělenou stříkačkou PS 8 vytvořilo dobrý základ pro zásahovou činnost, kterou v té době hasiči prováděli v hojné míře zejména v přilehlém okolí obce.
Po roce 1989 se změnily podmínky pro hasičskou činnost. Přesto zdejší sbor je stále aktivní. V roce 1990 obec pro sbor pořídila vozidlo Avia a čerpadlo PS 12 jako náhradu za dosluhující T 805. Později dokonce převodem sbor obdržel CAS 25 Š 706 od místního zemědělského
družstva Sychov. Další léta jsou naplněna i péčí o mladou hasičskou generaci, která ve sboru
byla založena. Soutěžní družstvo mužů se zúčastňuje okrskových i dalších soutěží se střídavými úspěchy. Sbor má stále hlavní podíl na organizaci společenského života v obci. Pro ty nejmladší připravuje dětské karnevaly, pořádány jsou dny dětí a akce jsou i v zimním období. Veřejnost se již tradičně těší na letní hudební večery a další příležitostné akce. Ohlédnutím za
dosavadní činností sboru byly oslavy 120. výročí jeho založení v roce 2008, které bylo připomenuto i bohatým programem.
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Sbor dobrovolných hasičů
PERTOLTICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1878
74
nemá
starosta
Olga Čepelíková
strojník
Ladislav Severýn
nám. starosty Jindřich Mlejnek
jednatel
Šárka Severýnová
ved. mládeže Irena Závůrová ml.
hospodář
Dagmar Čepelíková
preventista
Jiří Penčo
vzdělavatel
Věra Stříbrná
refentka žen Irena Závůrková st.
člen
Markéta Valášková
revizor
Edita Soukupová
Oddíl mladých hasičů: ano (26 členů)
vedoucí: Irena Závůrková ml., Olga Čepelíková, Irena Závůrková st.,
Markéta Valášková, Radek Valášek
Technika:
DA Avie 30, CAS 24 Liaz, PS 16, PPS 12, PPS 8, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici z roku 1985
(Poznámka: původní zbrojnice v obcí stojí a je využívána jako garáž
obecního úřadu)
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Pertoltice.
Vlastní vznik sboru byl motivován požáry dvou domů v obci, které následovaly krátce po
sobě. Obecní rada se proto rozhodla, že zřídí vlastní hasičský sbor, neboť v té době byly již
existující hasičské sbory od obce poměrně vzdáleny (Frýdlant, Višňová). Na veřejné schůzi zástupce frýdlantského sboru seznámil občany s posláním hasičského sboru. Na místě byly přijímány přihlášky za členy sboru. Po prvním roce působnosti měl sbor již 52 členů. Postupně narůstala aktivita hasičů nejen při výcviku, ale byli i hybnou pákou kulturního dění v obci. Ve výkazu obcí frýdlatského okresu za rok 1904 má sbor již uvedeno 107 členů z toho 94 činných,
vlastní stříkačku zn. Smékal i vlastní zbrojnici a lezeckou stěnu pro družstvo lezců.
Po několika letech sbor s pomocí obce a z veřejných sbírek zakoupil svou první stříkačku
značky Smékal od pražského výrobce, která ve sboru sloužila samostatně až do roku 1908, kdy
byla pořízena další stříkačka od fy Linser z Liberce. Sbor se zodpovědně připravoval pilným
nácvikem na své poslání a byl také od prvopočátku organizátorem kulturního dění v obci. Organizačně byl začleněn do tzv. „Frýdlantské župy“, kde byly jejími členy hasičské sbory z celého frýdlantského výběžku. Poklidný život byl narušen vznikem I. světové války, která činnost
sboru ochromila. Po jejím ukončení v roce 1918 se hasičský život opět rozhořel. V nových podmínkách vzniklé Československé republiky byli hasiči opět ve své činnosti velmi aktivní. Účinně také zasahovali v následujících letech při požárech nejen ve své obci, ale i v okolních obcích při tzv. „hasičské výpomoci“. To už ale události spěly k další tragédii. Vznik II. světové války
znamenal úřední zákaz spolkového hasičského života a hasiči jen byli využívání k likvidaci požárů. Po skončení válečných útrap však původní zdejší sbor nebyl obnoven.
O jeho znovuzrození se postarali až čeští dosídlenci, kteří na výzvu vlády přišli do pohraničí. Byl vytvořen český přípravný výbor, který převzal také zbývající hasičský materiál ve zbrojnici a zahájil získávání nových členů. Obnova se začala dařit a tak již v roce 1948 měl sbor 80
členů. Hasiči se začali opět podílet výrazně na společenském dění v obci. Časem se ukázalo, že
stará zbrojnice je nevyhovující a tak byla v letech 1987 - 88 vybudována ve středu obce zbrojnice nová. Do zbrojnice přišla i vytoužená cisterna - CAS 25 Škoda, která tak doplnila původní
vozidlo DA Avie 30. Během 80. let postupně však dochází ve sboru ke stagnaci, která je vyřešena až příchodem nové generace v roce 1999. Obnovila se práce s mládeží, hasiči začali pořádat taneční zábavy, organizovali pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, masopustní průvody. Trvale dobrou připraveností se prezentuje i zásahová jednotky. Velmi významnou měrou se podílela na pomoci ve Višňové při povodních v roce 2010 a také při rozsáhlém požáru
ve skladovém areálu v Jindřichovicích pod Smrkem. Že se místním hasičům v současné době
daří je toho dokladem ocenění v celostátní anketě „Dobrovolní hasiči roku“, kdy se v roce 2017
umístili na 4. místě.
Pertoltičtí hasiči navazují úspěšně na činnost svých předchůdců a jejich současná práce
dává předpoklad k tomu, že budoucí zdejší generace bude mít na čem stavět.
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Sbor dobrovolných hasičů
PETRAŠOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Složení výboru:

1894
77
nemá
starosta
Václav Honzejk
nám. starosty Ladislav Bradáč
velitel
Vladimír Kučera ml.
zást. velitele Vladimír Kučera st.
jednatel
Michal Tvrzník
hospodář
Leoš Červa
člen výboru Milan Sluka
Oddíl mladých hasičů: sbor nemá oddíl s pravidelnou činností, místní děti jsou připravovány jen na okrskové soutěže, kterých se zúčastňuje i několik družstev
Technika:
požární čerpadlo PPS 12
Hasičská zbrojnice:
Zbrojnice postavena převážně svépomocí brigádnickou činností členů na místě původní zbrojnice z roku 1895. Otevřena byla
v roce 1992 a v dalších letech prošla rekonstrukcí a vytvořeno z ní
tak společenské středisko obce. Zajímavostí je, že pro zvon z původní zbrojnice byla u nové zbrojnice postavena zvonička kam byl
poté slavnostně zavěšen.
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Petrašovice
Vznik sboru tak jako mnoho jiných byl iniciován rozsáhlým požárem zemědělské usedlosti v roce 1893 v obci. Krátce poté svolal starosta obce veřejnou schůzi k projednání myšlenky založit vlastní sbor dobrovolných hasičů. Vytvořený přípravný výbor se pustil do práce a tak
již v lednu následujícího roku byl sbor v Petrašovicích ustaven. Pro jeho vybavení se pořádaly
různé sbírky mezi členy sboru i místními osadníky. Žádost o pomoc nebyla sice vyslyšena císařem, ale kníže Rohan z nedalekého sychrovského zámku na vybavení sboru přispěl významnou částkou a pomohla i Hospodářská záložna z Českého Dubu. Podařilo se tak poměrně brzy
zabezpečit základní vybavení a byl zahájen i výcvik, který vedl instruktor z hodkovického sboru. Za pomoci obce byla postavena už v roce 1895 hasičskou zbrojnice se zvonem, který ohlašoval požáry a jiné živelné pohromy. Sbor se brzy po svém vzniku stal i významným organizátorem místního společenského života. Konaly se různé taneční zábavy, výlety do okolí, oslavy císařských i církevních svátků a další akce. Opodstatněnost vzniku sboru se brzy prokázala jeho účinnými zásahy v obci a jeho pomocí také v obcích sousedních jako například při velkém požáru sedmi domů v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1895. Činnost sboru narušila
I. světová válka, neboť mnoho členů sboru muselo narukovat do rakouské armády a tak život ve sboru prakticky ustal. Plně byl obnoven ihned po vzniku republiky v roce 1918 a navázal tak na svoji aktivní předválečnou činnost. Zlepšilo se i vybavení sboru, kdy byla zakoupena
v roce 1937 nejmodernější požární stříkačka od fi . Smékal, která velmi dlouho sloužila ve sboru k plné spokojenosti (dnes je zapůjčena do Hasičského muzea v Chrastavě).
Další přerušení práce sboru znamenala II. světová válka. Válečné strádání a nutnost zajistit obživu vlastní rodiny bylo příčinou stagnace sboru. V poválečném období se však znovu
hasičský i spolkový život plně obnovil. Hasiči se zúčastňovali okrskových soutěží, pro zlepšení své pokladny sbírali železný šrot a chodili na brigády do místního zemědělského družstva.
Stali se opět dominantní silou při organizaci a zabezpečování kulturního života v obci. Po několikaletých úvahách bylo přikročeno k výstavbě nové hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1992. Její výstavba byla realizována bezplatnou brigádnickou prací většiny členské základy a také za významné pomoci obce Bílá, kam dnes Petrašovice patří. Hasiči
tak mají dnes po několika rekonstrukcích velmi pěkné zázemí, které slouží nejen jim, ale i dalším spolkům a široké veřejnosti. Sbor si pro původní zvon ze staré zbrojnice vybudoval vedle stávající zbrojnice dřevěnou zvoničku, kam byl zvon asi před deseti lety slavnostně přemístěn jako připomínka hasičské historie v Petrašovicích. Dnešní generace petrašovických hasičů
navazuje na práci předcházejících generací. Má své družstvo připravené k zásahům, zúčastňuje se soutěží, stará se o děti a pořád má hlavní slovo při zabezpečování společenského života v obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
PĚNČÍN

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1892
47 (26 mužů, 21 žen)
www.pencin-obec.cz
starosta
Jakub Hruška
velitel
Michal Kozderka
místostarosta Petr Šulc
strojník
Jiří Tomáš
jednatel
Pavel Král
hospodář
Jana Pašková
ved. mládeže Kateřina Macounová
revizor
Josef Kvapil
člen výboru Jaroslav Pilař
Oddíl mladých hasičů: ano – 27 dětí do 15 let (3 družstva)
vedoucí: J. Pašková, J. Hruška, K. Macounová, M. Bernat, B. Heiningerová, V. Jislová
Technika:
CAS 32 T 138, DA Avie 30, Ford Tranzit, PPS 12, PS 12
Hasičská zbrojnice:
stávající hasičská zbrojnice byla stavěna brigádnicky svépomocí
obcí v tzv. „Akci Z“ a uvedena do provozu v roce 1992 (Poznámka:
stará zbrojnice je dnes využívána jako obecní sklad)
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Pěnčín
Po požáru dvou usedlostí v obci se rozhodlo obecní zastupitelstvo svolat veřejnou schůzi k založení sboru dobrovolných hasičů. V té době již existovalo v okolí několik nově založených sborů, kde se zvolený přípravný výbor mohl inspirovat. Vlastní vznik sboru je datován
1. listopadem 1892, kdy na schůzi byli do sboru přijati zájemci a zvoleni i první funkcionáři
sboru, kteří pod vedením zvoleného starosty, kterým se stal místní řídící učitel Václav Šíp, začali psát hasičskou historii v Pěnčíně. První snahou bylo zajištění finančních prostředků na výstroj a výzbroj. K tomu sloužili různé sbírky a také dary některých institucí jako např. Hospodářské záložny v Turnově apod. Podařilo se v krátké době potřebnou výstroj zajistit a poté následoval nákup stříkačky. Materiál však byl uložen provizorně v kolně, kterou hasičům poskytl obecní úřad a tak byla snaha hasičů postavit si vlastní hasičskou zbrojnici, což se jim podařilo těsně před rokem 1900 (zbrojnice v obci dodnes stojí a je využívána obecním úřadem jako
sklad). Členové sboru se vehementně pustili do organizování společenského a kulturního života v obci. Byly pořádány taneční zábavy, oslavy církevních svátků a různých výročí císařství
apod. Spolkový život narušila I. světová válka. Mnoho zdejších mužů muselo narukovat do
rakouské armády a zbývající obyvatelstvo se snažilo zajistit obživu svým rodinám. Po válce
v nově vzniklé republice se život ve sboru plně obnovil a dále rozvinul. Byla slavena výročí vážící se k nově vzniklé Československé republice, novou formu mělo i hasičské hnutí, nové byly
i hasičské soutěže, které se začaly pořádat. V hasičských sborech jsou také vytvářena družstva
samaritánů, aby v případě potřeby byla pomoc komplexní.
Pěnčín byl pověřen v roce 1928 uspořádáním veřejného cvičení „Župy pojizerské“, kam
sbor organizačně patřil. Akce to byla velkolepá za účasti mnoha cvičících hasičů i diváků a přinesla sboru značné finanční prostředky do sborové pokladny. Po II. světové válce byla činnost
sboru obnovena již v červnu roku 1945. Pěnčín se stal členem Okresní hasičské jednoty v Turnově, kde bylo 55 sborů. Opět se podílel na organizaci kulturního života v obci. Hasiči se zúčastňovali různých bezplatných brigád v místním zemědělském družstvu a při dalších akcích
v obci (výstavba prodejny, oprava tělocvičny, úpravy veřejných prostor apod). Sbor měl více
než sto členů. Bohužel v dalších letech nastává v hasičské činnosti stagnace. Je velká obměna
ve funkcích, jednotka necvičí a ani požární technika není v dobrém stavu. Zlepšení nastává až
v šedesátých letech, kdy se podaří stabilizovat funkcionářské složení výboru a vydatnou měrou sboru pomáhá obec v čele s jejím předsedou Jaroslavem Sunkem. Opětovně ožívá myšlenka na vybudování požární nádrže, sušáku hadic a zejména nové hasičské zbrojnice. Novou
hasičskou zbrojnici, kterou dnes sbor využívá se podařilo otevřít v červnu roku 1992. Součástí oslav byla okrsková soutěž a další akce, kterých kromě hasičů se zúčastnil i nebývalý počet
diváků. V té době je také ve sboru zahájena dlouholetá práce s mládeží v několika věkových
kategoriích, která stále pokračuje. Velkou propagací sboru bylo družstvo dorostenek, které se
v letech 2002 a 2005 stalo dokonce na celostátní soutěži mistryněmi České republiky ve své
věkové kategorii. Činnost hasičů v Pěnčíně v dnešní době navazuje na práci jejich předchůdců a dává předpoklady, že bude pokračovat. Na území dnešní obce působily v historii i další samostatné hasičské sbory (Kamenec, Vitanovice, Albrechtice a Střížovice), které byly nakonec sloučeny s pěnčínským sborem.
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Sbor dobrovolných hasičů
PILÍNKOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1885
75
www.sdhpilinkov.cz
starosta
Renata Svobodová
velitel, nám. starosty
Daniel Svoboda
nám. star., zást. velitele Pavel Exner
strojník,ved. mládeže Marek Sedmidubský
preventista
Miroslav Kubín
jednatel
Alena Wernerová
hospodář
Ing. Ilona Mikezová
vzdělavatel
Pavel Werner
referent MTZ
Jaroslav Sedmidubský
člen
Vladimír Franc, Lukáš Hamouz
kontr. a revizní rada
Hana Kubínová, Pavel Hušek
Oddíl mladých hasičů: ano (34 dětí)
vedoucí: Marek Sedmidubský, Veronika Bobrovská, Věra Jirásková,
Šárka Rainerová
Technika:
CAS 24 Tatra 815 Terrno, DA Nissan Patrol, Minibus Ford Tranzit,
PS 8, PS 12
Hasičská zbrojnice:
stávající zbrojnice používaná sborem je ze 60. let minulého století
poznámka: původní zbrojnice stojí v centru a je využívaná hasiči
jako jejich skladové prostory

130

Pilínkov
V původně samostné obci vznikl sbor dobrovolných hasičů v roce 1885 jako český sbor,
což byla v liberecké oblati s převážně německým obyvatelstvem rarita. Vznikl v místní osadě
Hluboká a po několika letech přesídlil do centra obce. Postupně členové sboru si opatřovali
hasičské náčiní a ze sbírky i první stříkačku. Poté se rozhodli postavit i vlastní zbrojnici a v roce
1912 k ní přistavěli na počest narozenin císaře Františka Josefa lezeckou věž využívanou i na
sušení hadic. Na památku této akce při velké obecní slavnosti byla na věži odhalena i mramorová deska připomínající tuto událost. Dnes je deska bohužel v muzeu v Novém Oldřichově.
Sbor se velmi angažoval i při organizování společenských akcí pro místní obyvatele. Oblíbené
byly taneční večery, pěší výlety do okolí vždy s cílem v nějaké hospůdce, oslavy císařských výročí apod. Klidný život v obci a ve sboru narušila 2. světová válka, kdy museli muži (tedy i hasiči) narukovat do německé armády a tak sbor nevyvíjel činnot. Po válce svou činnost sbor neobnovil v původní podobě.
K tomu došlo až na podzim roku 1945, kdy i do Liberce na výzvu vlády přišli noví dosídlenci z vnitrozemí. S nadšením se členové sboru pustili do činnosti. V duchu tehdejší doby se
zúčastňovali brigád na zvelebení obce i brigád v místním zemědělském družstvu. Pravidelně
prověřovali svoji připravenost na soutěžích a cvičeních. Sbor byl v té době členem „Župy liberecko – ještědské“, kde měl zastoupení i v jeho řídícím orgánu. Původní zbrojnice přestávala
nárokům doby stačit a tak problém vyřešila obec předáním hospodářské budovy sboru s tím,
že si ji hasiči musí zdarma opravit. Později v dalších letech byla dále modernizována a to již
za přispění města Liberce ke kterému byl Pilínkov jako další městská část připojen. Hasiči za
svoji dobrou a obětavou práci byli několikrát oceněni nejvyššími orgány dobrovolných hasičů
v České republice. Tak postupně dostal sbor medaili „Za příkladnou práci“ a také čestný prapor „Sdružení hasičů ČMS“. Zdejší jednotka patřila a stále patří mezi nejlepší zásahové jednotky na území města a mnohokrát je profesionálním sborem požádána o pomoc. Aktivita byla
oceněna i přídělem nové techniky CAS 24 Tatra 815.
V současné době žije svým klidným spolkovým životem; radost mu dělá i početný oddíl
mladých hasičů, který pod vedením svých obětavých vedoucích a instruktorů dobře reprezentuje svůj sbor na soutěžích a dalších akcích. Zdejší hasiči stále pořádají různé kulturní akce
pro zdejší občany části, mezi nejznámější bezpochyby však patří velké dětské sportovní odpoledne, které již téměř 25 let organizují na závěr školního roku. Parta pilínkovských hasičů je
tak neodmyslitelnou součástí stávající městské části Liberce.
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Sbor dobrovolných hasičů
PROSEČ POD JEŠTĚDEM

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1889
26
www.sdh-prosec.8u.cz
starosta
Jiří Prskavec
velitel
Petr Prskavec
zást. velitele Jindřich Guschl ml.
jednatel
Pavel Brandýský
pokladník
Pavel Prskavec
preventita
Jindřich Guschl st.
revizor
Lukáš Guschl
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 25 Š 706, PS 16, PS 12
Hasičská zbrojnice:
Z části objektu v majetku obce byla vybudována v horní části obce
v roce 2001 současná hasičská zbrojnice
poznámka: stará zbrojnice je v majetku obce a slouží jako sklad tříděných odpadů
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Proseč pod Ještědem
Po velkém požáru na počátku roku 1889 svolal starosta obce veřejnou schůzi občanů s cílem projednat ustavení hasičského sboru v obci. Ze zájemců o členství byl schválen výbor
sboru, který zpracoval návrh stanov a odeslal je ke schválení. Na květnové schůzi téhož roku
byl sbor oficiálně ustaven a hned se pustil do aktivní činnosti. Byl zahájen výcvik a také se hasiči pustili do aktivní společenské činnosti v obci. Organizovali různé kulturní akce, účastnili
se zásahové činnosti v obci i okolí. Čtyři zástupci sboru se v roce 1895 zúčastnili sjezdu všeslovanského hasičstva v Praze. Velkou akcí byly oslavy 25. výročí vzniku sboru, kterých se zúčastnilo mnoho okolních hasičů i občanů. To už ale bylo těsně před vznikem I. světové války. Po
celou dobu války byla činnost sboru velmi omezena. Po válce v nově vzniklé republice začali
hasiči opět plně naplňovat spolkový život. Po dohodě s obcí byla roce 1929 postavena zbrojnice, která nahradila nevyhovující kolnu na hasičské nářadí. Za dobrou činnost byl sbor pověřen v roce 1936 organisací a pořádáním župního hasičského sjezdu. Sjezdu v Proseči pod Ještědem se zúčastnilo téměř 550 hasičů v uniformách a slavnost za krásného počasí sledovalo
několik tisíc diváků.
Válečné události postihly i zdejší obec. Veškerá spolková činnost, tedy i hasičů, v republice
byla zakázána. Hasiči měli za povinnost jen likvidovat požáry. Po osvobození na podzim roku
1945 obnovil sbor svou činnost. Nově vytvořený výbor začal organisovat činnost sboru a podílet se i na kulturním životě v obci. Postupně byly činěny přípravy na oslavy na 60. výročí založení hasičského sboru v Proseči pod Ještědem. Vlastní slavnost se cvičením sborů, průvodem hasičů obcí a večerní zábavou se uskutečnila 17. července 1949. Další léta činnost sboru pokračovala v běžné hasičské činnosti. Soutěžní družstvo se zúčastňovalo soutěží v okrsku a několikrát se různých soutěží zúčastnilo i mimo něj. Pro nevyhovující podmínky ve staré zbrojnici bylo hledáno řešení. Nakonec po roce 1989 zvítězila varianta rekonstruovat část
bývalého kravína, dnes v majetku obce, na hasičskou zbrojnici v roce 2001. Bohužel se však
ukázalo, že obec nevyřešila důsledně podmínky převodu objektu a tak „nový“ objekt hasičské
zbrojnice vůbec potřebám hasičů nevyhovuje.
Přes tyto problémy hasiči v Proseči pod Ještědem aktivně pracují, pořádají kulturní akce
pro dospělé i mládež, zúčastňují se s úspěchem soutěží a jednotka sboru je připravena pomáhat v případě potřeby svým spoluobčanům, tak jak tomu bylo i u předcházejích hasičských
generací v obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
PŘEDLÁNCE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1906
47 (23 mužů, 10 žen, 14 dětí do 15 let)

starosta
Alena Kanioková
velitel
Martin Ďuraško
jednatel
Alena Kanioková ml.
pokladník
Jaroslava Vohnoutová
Oddíl mladých hasičů: ano (14 dětí)
vedoucí: Jaroslava Vohnoutová, Pavel Kovanda, František Starý
Technika:
DA Iveco, PS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor používá původní zbrojnici z roku 1908, která prošla několika
modernizacemi
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Předlánce
Po požáru zemědělského statku ve středu obce se místní rozhodli, že i v Předláncích založí
vlastní hasičský sbor tak jak tomu bylo již ve všech obcích v okolí. K tomu byla svolána veřejná
schůze, kde po informaci hasičského vzdělavatele ze sousední obce Višňová o významu hasičského sboru pro obec a její občany bylo na místě přikročeno k přijímání přihlášek do sboru.
Sbor se měl čile k světu a již v roce 1908 na velké obecní slavnosti byla otevřena zbrojnice se
základním vybavením a brzy i s ruční a později i motorovou stříkačkou. Krátce nato jako jeden
z mála tehdejších hasičských sborů frýdlantského okresu zřídil sbor i družstvo mládeže. Práce sboru byla ceněna ve „Frýdlantské župě“ a jako výraz ocenění byl sbor pověřen v roce 1930
uspořádáním okresní hasičské slavnosti se soutěží, které se zúčastnilo na 200 hasičů a velké
množství diváků. Ohlednutím za 30 roky činnosti byla letní slavnost v roce 1936 na louce u
hasičské zbrojnice. Ale to se již blížila II. světová válka po kterou sbor nepracoval, neboť mnoho členů sboru muselo na frontu do německé armády. Po jejím ukončení v roce 1945 sbor již
svou činnost neobnovil, neboť původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto.
Do Předlánců přichází čeští dosídlenci, kteří již na podzim ustavili český hasičský sbor, který převzal původní vybavení ve zbrojnici. Zdejší hasiči se zapojili do poválečné obnovy pohraničí; sbor se stal členem „Svazu požární ochrany“. Členové sboru se účastnili veřejných brigád,
pomáhali v zemědělství, pořádali kulturní akce pro spoluobčany. Zásahová jednotka sboru se
mnohokrát aktivně podílela při likvidaci následků povodní, které tento kraj velmi často sužují.
V posledních letech aktivita ve sboru neutuchá; díky obětavým vedoucím vznikl ve sboru
oddíl mladých hasičů, který se zapojil do celoroční soutěže mládežnických družstev. Svou tradici si vytvořila soutěž s čerpadly PS 8. Sbor se rozhodující měrou podílí na kulturním a společenském životě v obci. Důkazem toho jsou různé akce pro děti (turistické výlety, lampionový
průvod, strašidelný les a pod.), ale i pro dospělé.
Hasiči v Předláncích se dokáží bavit sami a baví i ostatní. Jejich zásahové družstvo je trvale připraveno pomáhat svým spoluobčanům. Dokazují tak, že jako sbor dobrovolných hasičů
mají své pevné místo mezi hasiči na višňovsku.
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Sbor dobrovolných hasičů
PŘÍŠOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1882
88
www.prisovice.cz
starosta
Antonín Macášek
zást. starosty Tomáš Hruška
velitel
Ladislav Košek
kronikář
Petr Daniš
hospodář
Jaroslav Macášek
řidič - strojník Jiří Vilhelm
kult. referent Miroslav Novotný
strojník
Jaroslav Šubrt st.
jednatel
Romana Danišová
ved. mládeže Pavlína Dlasková
zást. v. ml.
Václav Blažek
člen výboru Josef Mašek, Jaroslav Najmon
referentka žen Vlad. Borovičková
Oddíl mladých hasičů: ano (24 dětí do 15 let)
vedoucí:
Technika:
CAS 20 T 815, Avie 30, Ford Transit, PPS 12, PS 8, požár. stříkačka VC 85, člun
Hasičská zbrojnice:
Stávající zbrojnice byla postavena svépomocí bezplatnou brigádnickou aktivitou členů sboru za podpory obce v tzv „Akci Z“ v letech 1977 – 1982. Otevření se uskutečnilo 5.6.1982 velkou slavností v rámci oslav 100. výročí založení sboru. (Poznámka: původní zbrojnice, která byla v obci postavena v roce 1896 v místě dnešního parku naproti zdravotnímu již neexistuje a z druhé zbrojnice
z roku 1950 v místní části „Na kovárně“ je rodinný dům).
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Příšovice
Na veřejné schůzi svolané 15.2.1882 byl projednáván jediný bod - založení obecního hasičského sboru. Na výzvu starosty se přihlásilo 27 mužů ze kterých byl posléze zvolen první
výbor včele se starostou Václavem Šťastným místním zámečníkem. Výbor připravil dle hodkovického vzoru návrh stanov, který byl odeslán ke schválení. Sbor převzal od obce hasící náčiní, kterého však bylo poskrovnu. Proto byla snaha zabezpečit nákup nové stříkačky k čemuž
došlo v roce 1896 od fi Stratílek a ještě téhož roku byla postavena i první hasičská zbrojnice.
Velmi aktivně se pustili členové sboru do kulturní a společenské činnosti v obci a nezapomínali ani na pravidelný výcvik. Učastnili se řady cvičení a likvidace požárů nejen v obci. Velkou
akcí byly oslavy 25. výročí vzniku sboru, které se zúčasnilo mnoho hasičů z „Pojizerské župy“
kde byli příšovičtí členy. V té době má sbor 50 členů. Sbor ve své aktivitě pokračoval a tak byla
v roce 1933 zakoupena nejmodernější stříkačka opět od fi Stratílek. Nově vzniklý zábavní odbor sboru se také pustil do práce. Hasiči sehráli několik divadelních představení, pravidelně
pořádali plesy s tombolou, maškarní merendy, osvětové přednášky a další akce. Oslavy 50. výročí založení sboru proběhly po přípravách až v roce 1933, ale byly velkolepé. Sbor nacvičil
akci znázorňující letecko-chemickou válku včetně leteckých ukázek. Zdařilé podívané se zúčastnilo 10 000 tisíc diváků. To už ale události spěly k II. světové válce, kdy hasičská činnost
byly zakázána. Obnova života ve sboru byla bezprostředně po jejím ukončení. Sbor si pořídil
své první motorové vozidlo - trofejní válečný Mercedes a začal stavět svou druhou zbrojnici,
která byla dokončena v padesátých letech v místní části „Na kovárně“. Změny nastaly v organizaci hasičských složek v duchu tehdejších let, ale hasičům to nebránilo, aby byli i nadále jednou z hlavních složek při organizování společenského života. S rozvojem hasičské techniky se
ukázalo, že ani druhá zbrojnice již nestačí a tak v letech 1977 - 1982 vznikla třetí zbrojnice ve
středu obce, kterou hasiči ke své spokojenosti dodnes užívají. S novou zbrojnicí přibyla i technika, nejdříve AVIE potom i vytoužená cisterna. Sbor začal pracovat i s dětmi a pod vedením
svých vedoucích dosahovaly děti úspěchů v obvodových i okresních soutěžích.
V novodobé historii postavili hasiči „Na písečáku“ cvičiště, které je využíváno i sbory
z okolí. Opodstatněnost své existence prokázal sbor při dvou velkých povodních (roky 2000
a 2002), kdy zásahová jednotka sboru pomáhala nejen místním občanům, ale i v Letech u Prahy. Obec ve spolupráci s Euroregionem Nisa zakoupila pro hasiče vozidlo CAS 20 T 815 a také
člun a novou přenosnou stříkačku. Stále pořádají akce pro místní občany, účastní se soutěží
a cvičení v rámci okrsku. Velkou akcí byly oslavy 130. výročí vzniku sboru v roce 2012. Dnešní generace příšovických hasičů je důstojnou pokračovatelkou hasičské tradice ve své obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
RADIMOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1936
96 (34 mužů, 22 žen, 40 dětí)
www.sdhradimovice.estranky.cz
starosta
Ing. Aleš Šrytr
nám. starosty Mgr. Luděk Rozkovec
velitel
Tomáš Rulec
jedn., kronikář Mgr. Dagmar Šrytrová
ref. mládeže Ing. Václav Holeček
revizoři
Iveta Slavíková, Ladislav Dvořák, Ing. Dušan Iker
členové
Petr Srstek, Anna Rozkovcová, Libor Šrytr,
Ing. Lukáš Holeček, Robert Marek, Anna Rozkovcová,
Leoš Slavík
Oddíl mladých hasičů: ano (40 členů)
vedoucí: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Vendulka Rozkovcová, Anna
Rozkovcová, Lenka Svátková, Robert Marek, Marcela Bradáčová
Technika:
DA Ford Transit, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor používá stávající zbrojnici od roku 2006
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Radimovice
Radimovický sbor dobrovolných hasičů je v okresní galerii sborů dobrovolných hasičů jeden z nejmladších. Drtivá většina jich vznikla do roku 1900, zatím co tento sbor až v roce 1937.
Na katastru dnešní obce již při jeho vzniku existovaly sbory v Sedlejovicích (1885), Paceřicích
(1888), Vrchovině (1906) ve Žďárku (1888).
Po přípravné schůzi byl sbor ustaven na první valné hromadě v roce 1937, kde byl zvolen
členy sboru i první výbor včele se starostou Čeňkem Kocourem. Sbor čítal 31 členů a 19 přispívajících. Tak jako i u jiných nově vznikajících sborech chyběly finanční prostředky na nákup hasičského náčiní a tak bylo přikročeno k veřejným sbírkám. Velmi aktivně i sami členové svou aktivitou se snažili naplnit sborovou pokladnu. Práce sboru je místními ceněna a další zájemci do sboru vstupují, takže v roce 1939 je jich už 65. Sborovou činnost přerušily události II. světové války, kdy úředně byla veškerá spolková činnost zakázána. Obnovy se sbor dočkal hned po osvobození v roce 1945. Hasiči se zapojili do oprav obecních cest, úpravy sokolského hřiště a jako příjem do sborové pokladny organizovali akce na sběr železného šrotu. Na
poli kulturním taneční zábavy, prvomájové oslavy. V sedmdesátých letech se konečně „ledy
pohnuly“ a byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice u koupaliště, která trvala dlouhých šest
let a byla dokončena v roce 1978.
Po roce 1989, kdy změny ve společnosti přinesly i změny v hasičském hnutí, vznikla ve
sboru nová tradice – pořádání „Sychrovského poháru“, která byla založena v roce 1990 a která
díky ohlasu účastníků (např. v roce 1993 soutěžilo 104 týmů) se stala známou akcí i mezi hasiči v republice. Znovu je diskutována otázka zbrojnice, neboť ta stávající novým potřebám nevyhovuje. Ve spolupráci s obcí bylo nalezeno místo ve středu obce a zahájena výstavba, která vrcholí v roce 2006 slavnostním otevřením víceúčelového objektu, kde je i hasičská zbrojnice. Při slavnostním otevření zároveň sbor obdržel sborový prapor. Pokračuje dobrá práce
s mládeží, o kterou se obětavě starají vedoucí z řad členů sboru. Nezapomíná se ani na kulturní činnost, čehož jsou dokladem taneční zábavy, lyžařské expedice, poznávání republiky, sjíždění řek, pálení čarodějnic.
Radimovický sbor ač „mladík“ mezi ostatními sbory v okrese je partou lidí, která se dokáže obětovat pro druhé a má bezpochyby potenciál rozvíjet i nadále hasičské hnutí ve své obci
pro další generace.
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Sbor dobrovolných hasičů
RADOSTÍN

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1936
6
nemá
starosta
Lubomír Nejedlo
velitel
Lubomír Nejedlo
strojník
Jan Nejedlo
hospodář
Kateřina Nejedlová
preventista
Karel Florián
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní zbrojnici z roku 1937, která prošla přestavbou a rekonstrukcí
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Radostín
Zdejší sbor vznikl v předválečném období, kdy v okolních obcích (vyjma obce Radimovice) již sbory dobrovolných hasičů existovaly. Bezprostředním impulsem byl požár zemědělského statku, který místní občany velmi vystrašil. Následně na veřejné schůzi se dohodli, že
i v Radostíně si svůj sbor založí. Po jeho ustavení se malý sbor se pustil ihned i do spolkové
činnosti. Jeho 22 členů již za rok dokázalo získat finanční prostředky, aby potom i za jejich aktivního přičinění byla postavena hasičská zbrojnice pro hasební náčiní i malou dvoukolovou
stříkačku. Další hasičskou činnost přerušila válečná léta, kdy český spolkový život byl úředně zakázán.
Po válce již na podzim místní občané sbor obnovili. Sbor se stal členem „Svazu československého hasičstva“ a zúčastňoval se jeho akcí i soutěží. Hasiči pomáhali i na brigádách v obci
a zemědělství a snažili se také přispívat ke kulturnímu životu osady. V osmdesátých letech minulého století měl sbor více než 30 členů.
V současné době se sbor potýká s malou členskou základnou, ale za pomoci obce dokázal
rekonstruovat svoji zbrojnici ve které je dnes společenská místnost sloužící celému Radostínu.
Je také stále spolupořadatelem různých akcí pro zdejší občany. Dokázal zorganizovat oslavy
80. výročí sboru se soutěží a následným kulturním programem. Přejme zdejším hasičům, aby
dokázali získat další členy a tak pokračovat v hasičské tradici v Radostíně.
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Sbor dobrovolných hasičů
RASPENAVA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1886
65 (33 mužů, 29 žen, 3 děti do 15 let)
www.hasiciraspenava.webnode.cz
starosta
Hanzl Josef st.
velitel
Hanzl Jaromír
jednatel
Hanzl Josef ml.
pokladník
Hanzlová Libuše
člen
Jan Málek, Lubomír Dörfl, Jiřina Němcová,
Ondřej Ječný, Drahomíra Mussilová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 30 T 815, CAS 20 Karosa, VA Renault, VA Toyota, člun, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
dnešní zbrojnice byla uvedena do provozu v roce 1987 (poznámka:
předcházející zbrojnice užívaná hasiči v letech 1970 - 1986 v obci
ještě stojí a je využívána k jiným účelům
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Raspenava
Po velkém požáru fary a přilehlých hospodářských objektů v roce 1872 sílily myšlenky na
vznik hasičského sboru v samotné Raspenavě. Navíc v té době již existovaly hasičské sbory v
okolních obcích (v samostatné obci Lužec v roce 1873, v Hejnicích v roce 1884 a ve Frýdlantě
již v roce 1868), které si vysloužily uznání místních obyvatel. K vlastnímu založení raspenavského sboru došlo však až v roce 1886. Ač místní radní dlouho váhali při vzniku sboru o to větším tempem se zasloužili o jeho materiální vybavení. Již létě 1886 byla slavnostně otevřena
hasičská zbrojnice a do ní převezena již dříve zakoupená stříkačka. Díky sbírkám a mecenášům se brzy povedlo vybavit sbor i stejnokroji. Razantně se hasiči zapojili i do organizace kulturního a společenského života. Byly pořádány taneční zábavy, pěší výlety, dožínky a zábavní
odbor sboru dokonce nacvičil několik divadelních přestavení. Slibný rozvoj přerušila I. světová válka, kdy činnost sboru prakticky neexistovala. Po ukončení války v roce 1918 sbor ihned
obnovil svou činnost v nových podmínkách Československé republiky. Opět se hrálo divadlo
tentokrát na přírodní scéně pod Vápeným vrchem. Zásahové družstvo se podílelo na úspěšných zásazích i v okolí obce.
Poklidný život narušila další válka, která znamenala po svém ukončení v roce 1945 prakticky ukončení činnosti sboru, neboť z důvodů poválečnýh dohod vítězných mocností bylo
odsunuto německé obyvatelstvo. Oživení sboru nastalo až po příchodu českých dosídlenců
mezi kterými byli i hasiči. Sbor převzal pro svoji činnosti zbrojnici, kterou dosud do konce války využíval sbor z Luhu a pustil se velmi aktivně do činnosti. Podílel se na likvidaci několika
požárů, organizoval kulturní akce (např. kácení máje v roce 1946 se zúčastnilo na 500 občanů,
novodobou tradicí se staly hasičské plesy). Protože zbrojnice již nebyla vyhovující pro novou
techniku byla s podporu obce zahájena rekonstrukce stodoly na novou zbrojnici, která byla
dána do provozu v roce 1970. Ve sboru jsou organizována i družstva žáků, která na soutěžích
dosahují výborných výsledků
Čas ukázal, že postavená zbrojnice bylo jen provizorium a tak s pomocí obce a za přispění velké brigádnické aktivity hasičů se v Raspenavě pustili do úplně nové zbrojnice, kterou realizovali v letech 1984 - 87. Zdejší hasiči se tak konečně dočkali naplnění svého snu. S novou
aktivitou se pustili do běžné hasičské činnosti, zúčastňovali se soutěží a námětových cvičení
a lvím způsobem se podíleli na organizaci společenského života v obci. A tak tomu je i dnes.
Navíc navázali družební styky s polskými a německými dobrovolnými hasiči z příhraničí, se
kterými pořádají různé akce. Pomáhají svému městu a město pomáhá jim. Z této vzájemné
spolupráce mají užitek zejména místní občané.
Dnešní generace raspenavských hasičů navazuje na práci svých předků a dále ji rozvíjí. Určitě budoucí generaci předá nadšení pro hasičskou činnost.
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Sbor dobrovolných hasičů
ROZSTÁNÍ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1899
109 (54 mužů, 27 žen, 28 dětí do 15 let)
http://sdh-rozstani.wz.cz/
starosta a velitel Jaroslav Felkner
jednatel
Milan Kořínek
pokladník
Iva Vanerová
strojník
Jiří Tvrzník
referentka žen Helena Bulířová
členové výboru Jiří Ulrich, Karel Šimůnek, Jiří Horník ml.,
Jiří Horník st.
Oddíl mladých hasičů: ano – 28 členů
vedoucí: Tomáš Bulíř, Helena Bulířová, Štěpánka Mazánková,
Jarmila Šimůnková, Hana Kerdová, Ivo Gréger
Technika:
CAS 32 T 815, VEA Mercedes Benz, DA – L1Z-214 CDI, PS 8, PS 12
Hasičská zbrojnice:
současná hasičská zbrojnice byla stavěna v letech 1987 – 91.
Poznámka: původní zbrojnice ještě v obci stojí a je soukromě využívána jako dílna a garáž
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Rozstání
Sbor byl založen v únoru 1899 na ustavující schůzi, kde se do sboru přihlásilo 47 zájemců.
Zároveň byl zvolen první výbor a obsazeny nutné funkce. Zdejší obec neměla žádného hasičského vybavení a tak musel sbor vyvinout snahu o jeho získání. K tomu sloužily vypsané sbírky a žádosti o milodary. Částečně se podařilo vybavení získat a tak již v červenci téhož roku
se sbor zúčastnil likvidace rozsáhlého požáru v sousední obci Světlá p/J. Velmi aktivně se členové sboru zapojili do organizace společenského života v obci. Velkou akcí byla účast sboru na „Prvním všeslovanském sjezdů hasičů“ v Praze. Spolkový život přitahoval další zájemce a tak v roce 1910 měl již sbor 59 členů a několik přispívajících. Zajímavostí je fakt, že jako
jeden z mála sborů měl i vlastní dorostenecké družstvo. Slibně se rozvíjející činnost přerušila I. světová válka, kdy zahynulo také 5 členů sboru. Obnovení činnosti v nových podmínkách
Československé republiky bylo zahájeno ještě koncem roku 1918. Kulturní akce byly pořádány v podmínkách nové republiky; intenzivně se konal lezecký výcvik, pořadová cvičení a sbor
se zúčastňoval i poplachových cvičení. V roce 1932 měl sbor evidován 136 členů . V té době
byla postavena věž na lezecký výcvik, která zároveň sloužila na sušení hadic. Do dějin sboru
a společnosti opět vstoupila válka. Činnost sboru byla úředně zakázána.
Po osvobození se nově zvolený výbor pustil do organizace aktivního života sboru. Plní své
povinnosti na úseku přípravy na boj s požáry, zúčastňuje se školení a zejména pořádá kulturní akce (účast hasičů na oslavách 1. máje, dne osvobození, pořádání tanečních večerů a plesů
a další akce). Vybavení sboru bylo postupně posíleno o motorové stříkačky PS 4 a PS 6 později
i vozidla. Bylo vytvořeno i první žákovské družstvo o počtu 26 žáků. Po opravě zbrojnice v roce
1959 se sbor dočkal i vlastního vozidla Ford-Canada, čerpadla PS 8 a v roce 1965 vozidla T 805.
Při oslavách 75. výročí založení sboru byla diskutována myšlenka postavit novou zbrojnici,
neboť ta původní už vůbec navyhovovala. Vlastní stavba byla realizována v letech 1987 – 91.
Slavnostní otevření završilo čtyři roky dobrovolné brigádnické činnosti zejména členů místního sboru. Pro novou zbrojnici byla sboru přidělena vytoužená cisterna CAS 32 T 148. Své stoleté výročí vzniku oslavili hasiči v roce 1999 na velké slavnosti za účasti mnoha okolních sborů i diváků. Nově vytvořené soutěžní družstvo žen se pustilo do přípravy a slavilo i první úspěchy. Kulturní akce se rozrostly o nové akce (mikulášká nadílka, karnevaly, dny otevřených dveří). Hasiči nezapomněli ani na své hlavní poslání. Pomáhali při povodních v Bílém Kostele n/N
a zúčastnili se likvidace několika požárů. Krásným aktem ve sboru bylo pořízení vlastního sborového praporu, který v roce 2011 vytvořily členky sboru.
Jaký je sbor v dnešních podmínkách? Stále se podílí na kulturním a společenském životě
v obci, pečuje o svůj vlastní oddíl mladých hasičů, spolupracuje s obecním úřadem, je připraven pomoci v případě potřeby. Bezpochyby se mu daří navazovat na dobrou činnost předcházejících hasičských generací v Rozstání.
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Sbor dobrovolných hasičů
RŮŽODOL I.

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1884
85
www.sdhruzodol.cz
starosta
Josef Bečvář
velitel
Ladislav Krejzl
hospodář
Ondřej Žaloudek
jednatel
Jana Hozáková
ref. mládeže Petra Svačinková
Oddíl mladých hasičů: ano (40 dětí )
vedoucí: Petra Svačinková, Radka Mocová, Veronika Tvrdá,
Andrea Radniaková
Technika:
CAS 15 Tatra, DA Peugeot Boxer, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici, která byla otevřena v roce 1985
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Růžodol I.
Růžolský sbor dobrovolných hasičů vznikl v období, kdy několik příměstských tehdy samostatných obcí se rozhodlo, že si založí vlastní sbor, ačkoliv liberecký sbor byl schopen území jejich obcí obsáhnout. Byla to také otázka prestiže obce. A tak vznikly hasičské sbory ve
Vesci (1865), Machníně (1884), Pilínkově (1885) a také v Růžodole a to hned dva (Horní Růžodol měl zbrojnici poblíž dnešního hokejového stadionu) a Růžodol I., který působil v obvodě
dnešního sboru. Na rozdíl od hasičských sborů působících v Liberci a okolí, které byly německé v Růžodole I. byli ve sboru čeští i němečtí občané, neboť zde byla velmi početná česká komunita. Sbor byl velmi aktivní při zabezpečování finančních prostředků na potřebné vybavení sboru, k čemuž používal dopisy zaslané různým institucím v Liberci. Podařilo se shromáždit potřebné prostředky a tak bylo zakoupena i první stříkačka. Hasiči se v místě své působnosti prezentovali i zabezpečováním kulturních a společenských akcí nejen pro sebe, ale i pro
místní občany, což jim přineslo velkou popularitu. Sbor se stal také členem „Liberecké župy“,
kde se zúčastňoval všech jejich akcí i soutěží. V roce 1939 se stal městskou částí Liberce, ale na
jeho činnosti se nic nezměnilo. Velký zásah však byla 2. světová válka, neboť muži museli do
německé armády a sborovou činnost nikdo nezabezpečoval.
Po válce již sbor svou činnost v původním rozsahu neobnovil, němečtí občané a tedy i hasiči byli na základě mezinárodních dohod odsunuti. Do pohraničí přichází na výzvu vlády čeští dosídlenci, kteří již na podzim 1945 obnovili činnost sboru a v listopadu téhož roku se sbor
stal členem „Lužicko-ještědské župy“, kterou tvořily liberecké sbory a sbory z blízkého okolí. Hasiči se aktivně podíleli na brigádnické činnosti na zvelebení města, opět jejich kulturní odbor sboru překypoval aktivitou a nápady pro společenský život jejich městské čtvrti. Jejich hlavním působištěm byla místní restaurace - populární „Letka“. Za aktivní práci jim město
přidělilo novou stříkačku PS 8. Krize v práci sboru nastala v letech 1968 – 71, kdy sbor živořil.
Oživení přinesla mladá generace ve výboru sboru, která dokázala stmelit partu a nabídnout
jí odpovídající náplň činnosti. Vytvořila se soutěžní družstva mužů i žen a také se ve sboru začalo úspěšně pracovat s vlastní mládeží. Všechna družstva dobře reprezentovala sbor i město a tak vznikla odvážná myšlenka – postavit si novou zbrojnici. Po souhlasu města to jinak
nešlo než v tehdejší „Akci Z“, což v praxi znamenalo postavit zbrojnici brigádnickou prací členů sboru zdarma s tím, že město zajistí materiál. Nezměrné úsilí pod vedením tehdejšího velitele Milana Mirovského bylo korunováno úspěchem a tak zbrojnice po třech letech vysilující práce byla hasičům předána na podzim roku 1985. Za odměnu bylo sboru přiděleno nové
vozidlo Š 1203.
Vlastní zbrojnice vlila nový elán do práce zdejších hasičů. Jejich práce byla několikrát oceněna na okresní i krajské úrovni a jako výraz nejvyššího ocenění byl sboru v roce 1995 předán čestný prapor nejvyššího orgánu dobrovolných hasičů. Postupně byla ve sboru obměněna i zásahová technika, takže dnes je sbor připraven účinně zasahovat ve spolupráci s profesionálními hasiči. Trvale dobrá je ve sboru práce s vlastním oddílem mladých hasičů, kde děti
pod vedením svých obětavých vedoucích jsou jistě zárukou, že i další nová generace růžodolských hasičů bude naplňovat odkaz svých předchůdců.
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Sbor dobrovolných hasičů
RYNOLTICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1868
35 (27 mužů, 8 žen)
nemá
starosta
Martin Kolomný
velitel
Josef Gross
jednatel
Jiří Zdobinský
hospodář
Jana Košlíková
člen výboru
Philip Kuriál
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 32 T 148, DA Avie 30, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
dnešní hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1972 – 73 v tehdejší akci Z, což znamenalo bezplatnou brigádnickou aktivitu zejména členů sboru
poznámka: původní zbrojnice z roku 1882 v obci stále stojí a je nyní
využívána jako sklad obecního úřadu
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Rynoltice
Zdejší sbor vznikl na podzim roku 1868 na podnět člena obecního zastupitelstva. Na ustavující schůzi se do sboru přihlásilo 94 členů a byl zvolen také první výbor. Obec nově vzniklému sboru předala haisčské vybavení obce včetně stříkačky a zbrojnice, která byla již dříve
postavena. Několik dní po svém ustavení už sbor zasahoval při požáru ve Stráži pod Ralskem.
Nejen výcvikem zahájil sbor svou činnost; angažoval se i při organizování společenských akcí
v obci. Za dobrou činnost byl sbor pověřen v roce 1873 uspořádáním župního sjezdu, kterého
se zúčastnilo 23 hasičských sborů a téměř 600 hasičů v uniformách. Do období vzniku I. světové války sbor vyvíjel běžnou činnost, která však byla válkou přerušena. Po jejím ukončení
v roce 1918 a vzniku Československé republiky hasiči v Rynolticích obnovili svou činnost. Byl
zahájen intenzivní výcvik na požáry a soutěže, které byly organizovány v nových odmínkách.
Opětovně se sbor podílel na kulturním životě v obci, oslavách státních výročí či obecních slavností. Poklidný život byl přerušen další válkou. Činnost sboru byla úředně zakázána a sbor
mohl být pouze být používán k likvidaci požárů. Po válce v roce 1945 vstoupil sbor do nových podmínek. Převážná část místních občanů - Němců byla odsunuta v souladu s rozhodnutím vítězných mocností a mezi nimi i zdejší hasiči. Naštěstí do Rynoltic přišli na podzim čestí dosídlenci a mezi nimi i hasiči, kteří se pustili do obnovy sboru. Na první poválečné hasičské
schůzi byl zvolen první český výbor, který zahájil činnost sboru. Snahou bylo získat motorové
vozidlo, ale pokusy přes velkou snahu nebyly úspěšné. Daleko úspěšnější byly snahy o oživení
kulturního života v obci. Byly pořádány taneční zábavy a sbor se zúčastňoval oslav všech tehdejších politických výročí jako byly oslavy 1. máje, Dne osvobození, vyhlášení republiky a dalších akcí. V šedesátých letech se rynoltickým dařilo na okrskových i vyšších soutěžích nejen
v kategorii mužů, ale i v kategoriích žákovských. Po několikaletých diskuzích byly zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice, neboť ta stará přestala vyhovovat novým podmínkám. Slavnostní otevření se uskutečnilo v červnu roku 1973, jehož součástí byla velká slavnost s mnoha hosty ze širokého okolí. S novou zbrojnicí se zvýšila aktivita sboru. Sbor se zúčastnil úpravy
hráze rybníka, uspořádal netradiční akce jako kácení máje, masopust a pokračovaly i akce tradiční jako ohňová vatra, hasičský ples. Zásahové družstvo se zúčastnilo likvidace několika požárů v obci a okolí z nichž ten největší byl několikadenní požár lesa v Dolním Sedle. Problémy
zůsobily i velké deště. Sbor se rozhodl oslavit své 135. výročí vzniku netradiční soutěží, které
se zúčastnilo devět družstev.
V dalších letech se opět rozjela činnost s dětmi, které dobře reprezentovaly zdejší sbor.
Funkcionářské problémy vedly k rozdělení sboru na dva tábory. Po určitém útlumu se podařilo situaci stabilizovat. Za poslední tři roky se zásahová jednotka zúčastnila 44 různých výjezdů. Pravidelná je i účast družstva mužů na soutěžích a některých soutěží se zúčastnilo i družstvo žen. Sbor se i nadále podílí na kulturních akcích (dětský den, čarodějnice, stavění májky, zabíjačkových hodů či mikulášské) a to vlastní organizací či výpomocí. Rynoltická hasičská
parta tak pokračuje ve zdejší hasičské tradici svých předků.
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Sbor dobrovolných hasičů
SEDLEJOVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1895
19
www.sdh-sedlejovice.webnode.cz
starosta
David Červa
velitel
Václav Červa
strojník
Petr Kvapil
jednatel
Lukáš Drešer
hospodář
Martina Červová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia 30, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá zbrojnici postavenou v roce 1978 (poznámka: původní
zbrojnice v obci ještě stojí)

150

Sedlejovice
Po vzoru okolních obcí byla na veřejné schůzi občanů projednávána myšlenka ustavení
hasičského sboru. Návrh byl přítomnými podpořen a tak na místě se přihlásili první občané
do hasičského sboru. Zároveň byl schválen výbor, který podnikl nutné první kroky k zahájení vlastní činnosti (zpracování návrhu stanov sboru a jejich odeslání na císařské místodržitelství do Prahy). Od obce byly převzaty zbytky hasičského náčiní a hned začal výcvik hasičského družstva. Hasiči však nejenom cvičili, ale i pořádali různé akce pro soudržnost nového spolku. Pro pořízení vybavení sboru včetně stejnokrojů byly vypisovány sbírky a o finanční dary
byly žádány i různé organizace. Hned vznikl také podnět, aby byla v obci postavena hasičská
zbrojnice, kam bude hasičské vybavení průběžně po jeho nakoupení ukládáno. První hasičská zbrojnice byla postavena skutečně velmi rychle. Již v roce 1896, na velké slavnosti, byla
otevřena. Z hasičského sboru se stal záhy uznávaný spolek, kdy si občané pokládali za čest, že
byli do něho přijati. Slibný rozvoj přerušila I. světová válka, ale hned po jejím ukončení a vzniku Československé republiky v roce 1918 se život ve sboru opět obnovil.
Sbor se stal řádným členem „Pojizerské župy“ a pilně se zúčastňoval jejich akcí jako byly
soutěže a župní sjezdy pořádané přímo u vybraných sborů, většinou u příležitosti výročí vzniku daného sboru. Zajímavostí je, že na 6. župním sjezdu v Soběslavicích pořádaným v roce
1898 byl přítomnými zvolen za místopředsedu župy J. Valenta ze Sedlejovic. Další léta práce
ve sboru probíhala ustáleně až do vzniku další války. Po dobu 2. světové války byla spolková
činnost sborů úředně zakázána.
Po válce v roce 1945 sbor znovu, již po druhé, obnovil svou činnost. Plnil své úkoly v rámci nově vzniklého hasičského orgánu – „Svazu požární ochrany“, účastnil se brigád na zvelebení obce i soutěží, uspořádal několik zájezdů. V roce 1978 se místním hasičům splnil sen – dokončili převážně svou dobrovolnou brigádnickou prací zdarma zbrojnici, kde nalezli potřebné zázemí.
V současné době vede sbor nová generace místních hasičů, která se snaží navázat na práci předcházejících generací. Pořádá netradiční hasičské soutěže, které si získaly v okolí oblibu.
Společně se při různých příležitostech scházejí a snaží se spolupracovat i s obcí.
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Sbor dobrovolných hasičů
SMRŽOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1904
58
nemá
starostka
Jaroslava Vaňková
velitel
František Šéfr
jednatel
Jana Nedvědová
hospodář
Marie Šámalová
MTZ
Miroslav Čermk
kronikář
Ludmila Rutová
člen
Lubomír Šaroch, Jaromír Šéfr, Tomáš Ebert
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Mercedes, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici, která byla přestavěna v roce 1953 na místě
původní zbrojnice
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Smržov
Impulzem vzniku zdejšího hasičského sboru byl rozsáhlý požár v roce 1903 ve středu
obce, který ohrožoval i ostatní domy. Nebýt hasičského sboru z Českého Dubu tak by rozsah
požáru i škody byly daleko větší. Proto byla svolána veřejná schůze s jediným programem založení vlastního sboru. Po přípravném období se tak stalo v létě 1904. Nově vzniklý sbor začal si postupně opatřovat základní hasební vybavení ze sbírek a milodarů bohatých. Rozvoj
sboru přerušila světová válka. Po jejím ukončení byla ve sboru obnovena jeho činnost v lednu 1919. Za dobrou práci bylo sboru přiděleno pořádání sjezdu „Župy poještědské“ jejímž
členem byl i smržovský sbor. Sjezd se soutěží a slavností se uskutečnil 10. 6. 1921 ve Smržově za účasti 200 hasičů a mnoha diváků ze širokého okolí. Pro další rozvoj sboru byla nutnost
výstavby hasičské kolny k uskladnění materiálu sboru, což bylo realizováno v roce 1926. Hasiči přispívali ke kulturnímu životu v obci mnoha způsoby (hráli ochotnické divadlo, pořádali
taneční zábavy a mnoho dalších akcí). Spolkovou činnost přerušila II. světová válka, kdy bylo
vše české zakázáno.
Po válce v roce 1945 byla práce ve sboru již v červnu obnovena. Sbor se zapojil do různých
brigád na zvelebování obce a pořádal i kulturní akce pro místní obyvatelstvo. Stal se členem
„Svazu československého hasičstva“, kde se zúčastňoval soutěží a cvičení. Do sboru bylo převedeno první vozidlo „Mercedes“, které slouží sboru dodnes.
V současné době se sbor spíše angažuje při organizování či spoluúčasti na různých společenských akcí v místě. Mezi tradiční a oblíbené akce patří výstup na Čertovu zeď, maškarní
průvody, pálení čarodějic, lampionový průvod, letní grilování či společné výlety. Sbor je neopomenutelným spolkem v obci.
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Sbor dobrovolných hasičů
SOBÁKOV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1953
32
nemá
starosta
Vladimír Dlouhý
jednatel
Vladimír Bulíř
velitel
Jan Tomáš
pokladník
Hana Tomášová
kronikář
Jana Tomášová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
T 805, PS 4, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá zbrojnici kolaudovanou v roce 1988
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Sobákov
Zdejší sbor patří svým rokem vzniku mezi tři nejmladší sbory dobrovolných hasičů okresu Liberec. Jeho vznik se datuje od odchodu občanů Sobákova z hasičského sboru v Modlibohově a jejich iniciativou vytvořit si vlastní sbor, což se událo v roce 1953. Takto vzniklý sbor
měl 21 členů a hned po odloučení se vehementně pustil do vlastní činnosti. Začali organizovat kulturní akce pro zdejší občany jako byly taneční zábavy, společné výlety apod. Pro zásahovou činnost měl sbor k dispozici vozidlo T 805 a čerpadlo PS 4. Po diskuzi ve sboru sbor zahájil stavbu vlastní zbrojnice, ale přecenil síly svých členů a tak stavba zbrojnice byla zastavena. Další pokus o její dostavbu byl zahájen v roce 1984, aby potom s pomocí Města Český Dub,
kam Sobákov spadá, byla stavba dokončena v roce 1988. Tím byly vytvořeny dobré podmínky
pro činnost sboru a hasiči to bylo velmi využíváno. Družstvo mužů se pravidelně zúčastňovalo okrskových soutěží, byly pro místní občany pořádány sportovní a kulturní akce a nezapomnělo se ani na mladou generaci v obci.
Ve stejném stylu pokračuje činnost sboru i v dnešní době naplňovaná již novou mladou
generací, která dokazuje, že sbor má své místo v životě obyvatel Sobákova.
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Sbor dobrovolných hasičů
SOBĚSLAVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1890
49
ne
starosta
Josef Vondráček
jednatel
Miroslav Heizdral st.
nám. starosty Tomáš Kubát
velitel
Jiří Seiwald ml.
strojník
Martin Seiwald
ref. kultury
Jana Vondráčková, Jan Nohýnek
zást. velitele Jaroslav Bernard
hospodář
Jana Seiwaldová
ref. žen
Lenka Menzlová
člen výboru Luděk Plot st, Jaroslav Vála st., Lucie Kubátová
předseda KRR Jiří Kunst
revizor
Luděk Bičík, Rudolf Šťastný, Vlastimil Musil
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia, PS 12, PS 16
Hasičská zbrojnice:
stávající zbrojnici hasiči využívají od roku 1976 (poznámka: v obci
jsou ještě dvě stojící staré zbrojnice; ta soběslavická je prodána do
soukromých rukou na garáž a ta druhá v Padařavicích je využívána
jako sklad obce)
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Soběslavice
K ustavující schůzi se sešli místní občané v květnu roku 1890, aby po vzoru okolních již
existujících hasičských sborů (Vlastibořice 1878) založili si svůj sbor vlastní. K členství se přihlásilo 27 občanů, z nich byl zvolen i první výbor, který se pustil ihned do činnosti. Od obce
bylo převzato hasičské náčiní včetně poměrně moderní čtyřkolové stříkačky zn. Smékal, byl
zahájen výcvik a hasiči se tužili i při organizování společenského života v obci. Svoji připravenost sbor dokumentoval již při prvním požáru v obci v červenci t. r. Jako nově vzniklý sbor
byl přijat za člena „Pojizerské župy“. Zpočátku se potýkal s nedůvěrou občanů, ale ta byla brzy
překonána účinnými zásahy a podílu na kulturním životě v obci. Poklidný čas i práci sboru
přerušily události I. světové války. Po jejím ukončení a vzniku Československé republiky se
sbor opět pustil vehementně do činnosti. Byl připraven na pomoc druhým, podílel se na akcích, které byly v obci (oslavy vzniku republiky, narozeniny Jana Husa a T. G. Masaryka, taneční
večery apod.) i v hasičské župě organizovány (župní sjezdy a soutěže). Další přerušení přinesl vznik II. světové války, kdy veškerý spolkový život (tedy i hasičský) byl protektorátní vládou
zakázán a hasičům bylo jen stanoveno likvidovat požáry a zabezpečovat letecké poplachy.
Po osvobození v roce 1945 se sbor nadechl k obnovené činnosti. S nadšením se podílel na
přípravě kulturních akcí v obci, ale nezapomněl ani na své hlavní poslání – být připraven na
boj s ohni. Do soutěží se zapojily i ženy, které dosáhly historický úspěch v dějinách soběslavických hasičů, neboť po vítězství v okresním a krajském kole v roce 1963 se dostaly do celostátního kola v Hradci Králové a zde se také neztratily. S příchodem nové techniky do sboru sílily
myšlenky na vybudování nové zbrojnice, což se nakonec podařilo a v roce 1976 byla zbrojnice slavnostně otevřena. Zvýšil se počet členů a do garáží přibylo i nové ryze hasičské vozidlo
Avia a později i čerpadlo PPS 12.
V současné době je sbor hlavním garantem akcí ve své obci. Tradiční akce (šachový turnaj, setkání důchodců, svátky jara, dětský den, taneční večery, pálení čarodějnic) jsou převážně navštěvovány místními občany, ale ještě větší ohlas mají letní posezení s hudbou na návsi
v Padařavicích. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží a tradičně je dobrá spolupráce s místním obecním úřadem, kdy se hasiči snaží svoji prací pro obec „splácet“ její vstřícnost a finanční podporu. Velkou akcí byly oslavy 125. výročí založení sboru, kdy si sbor vydal velmi pěkný sborníček k tomuto výročí s ohlednutím na celou dobu existence hasičského
sboru v Soběslavicích. Stávající generace úspěšně navazuje na zdejší dlouholetou hasičskou
činnost a určitě předá budoucí generaci dobře fungující sbor.
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Sbor dobrovolných hasičů
STRÁŽ NAD NISOU

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1874
71

starosta
Antonín Zmítko
místostarosta, velitel
Bohdan Kvapil
organ. referent Eva Jiroušková
ved. mládeže Jindra Kvapilová
zást. velitele Vladimír Frýba
strojník
Marek Kysilka
jednatel
Barbora Vejrašková
Oddíl mladých hasičů: ano (16 dětí)
vedoucí: Jindra Kvapilová
Technika:
CAS 20 T 815, DA 8 Iveco, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá původní zbrojnici z konce osmdesátých let 19. století,
která byla v roce 1989 celkově modernizována
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Stráž nad Nisou
Zdejší sbor vděčí za svůj vznik rozrůstající se průmyslové výrobě v obci. Majitelé vznikajících továren a dílen si uvědomovali možné nebezpečí z požárů, které by ohrozily samu podstatu jejich podnikání a proto ve spolupráci s obcí byl dán impuls ke vzniku sboru dobrovolných hasičů ve Stráži nad Nisou. Přípravný výbor zpracoval návrh stanov podle libereckého
sboru a stanovy byly odeslány do Prahy na místodržitelství ke schválení. Po kladném vyjádření bylo na veřejné schůzi přijmuto 29 občanů do sboru. Výbor hasičského sboru vytvořili převážně místní podnikatelé, kteří tak materiálně velmi podpořili sbor v jeho počátcích. Proto
místní hasiči oproti okolním sborům měli velmi brzy potřebné vybavení včetně dvoukolové
a čtyřkolové stříkačky, pracovních i slavnostních uniforem. Brzy se také hasiči podíleli na kulturním a společenském životě obce a záhy získali mezi veřejností uznání. Spolkový život sboru narušily obě války. Zatím co po té první byla činnost obnovena již na podzim roku 1918
v nově vzniklé Československé republice tak druhá světová válka měla za následek, že sbor po
válce v roce 1945 v původní podobě svou činnost neobnovil, neboť němečtí občané byli rozhodnutím vítězných mocností odsunuti z českého pohraničí.
Na výzvu vlády Československé republiky přichází dosídlenci a naštěstí mezi nimi i hasiči
z vnitrozemí. Také ve Stráži nad Nisou vznikl již na podzim roku 1945 z dosídlenců český sbor,
který velmi rychle začal pracovat. V duchu doby se hasiči zúčastňovali brigád v obci, pomáhali v zemědělství. Nezapomínali však ani na kulturní akce pro místní občany. Do sboru přichází i nové vybavení v podobě vozidel a čerpadel. Sbor byl člen „Svazu československého hasičstva“ a zúčastňoval se jeho akcí i soutěží. Zásahové družstvo se podílelo na četných zásazích
nejen ve své obci, ale i v okolí.
Po politických změnách v roce 1989 se změnil charakter činnosti dobrovolných hasičů, ale
nezměnilo se nadšení hasičů pro práci v jejich sboru. Vznikl zde oddíl mladých hasičů, kteří
pod vedením obětavých vedoucích již mnoho let dobře reprezentuje svůj sbor i obec. Po letech diskuzí se sbor za pomoci obce rozhodl pro velkou modernizaci své zbrojnice, která byla
završena v roce 1989 jejím slavnostním otevřením. V následujících letech prošel významnou
obměnou vozový park sboru. Hasiči i nadále jsou jedním z hlavních protagonistů různých kulturních akcí v obci a jsou připraveni k zásahům různého typu. Svou tradici má i jimi pořádaná soutěž „Strážský vršek“, která každoročně na start přivádí mnoho družstev. Dnešní generace zdejších hasičů navazuje na tradice svých předchůdců a jejich činnost jim po zásluze přináší uznání svých spoluobčanů ve Stráži nad Nisou.
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Sbor dobrovolných hasičů
SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1899
32 členů (23 mužů, 9 žen)
svetlapodjestedem.ikpo.cz/sdh-svetla-pod-jestedem
starosta
Pavel Glaser
nám. starosty Jaroslav Tvrzník
velitel
Josef Třešňák
zást. velitele Petr Bulíř
strojník
Jan Třešňák
ref. prevence Michal Štěpánek
jednatel
Jaroslav Pavlů
hospodář
Tereza Pivoňková
kronikář
Eva Švarcová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Praga V3S, OA Lada Niva, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
postavena brigádnicky svépomocí členů sboru v letech 1985 - 1987
(poznámka: původní hasičská zbrojnice byla v roce 1996 prodána
soukromníkovi a slouží jako garáž)
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Světlá pod Ještědem
Velký požár v červenci roku 1899 při kterém bylo zničeno 5 domů a také místní kostel
zapříčinil, že starosta obce ihned svolal obecní schůzi s cílem zřídit v obci vlastní dobrovolný sbor hasičů. Na schůzi se do sboru přihlásilo 35 mužů a zvolen i první výbor. Sbor převzal
obecní hasičské vybavení, které však bylo v žalostném stavu. Starosta sboru proto veřejně vyhlásil, že z prostředků obce bude pořízena výstroj po hasiče a také zakoupena stříkačka. Členové sboru se vehementně pustili do výcviku a také do organizace společenského života nejen sboru ale i ve prospěch místních občanů (pořádají se taneční zábavy, členové sboru hrají
divadlo, pořádány jsou pěší výlety do okolí). Aktivně se sbor zúčastnil likvidace několika požárů v obci a okolí, což přineslo uznání občanů a do sboru se přihlásili další zájemci, takže v roce
1914 měl sbor již 92 členů. Sbor byl organizačně zařazen do „Podještědské župy“. Nadcházející I. světová válka přinesla do života sboru útlum, ale bezprostředně po jejím ukončení byla
činnost obnovena. Činnost v nově vzniklé republice přinesla i další prvky do hasičské činnosti. Kromě dosavadní činnosti mají akce národnostní charakter (odhalení památníku obětem
I. světové války, slavnost u památníku Karoliny Světlé, sokolské slavnosti) a všude tam je zapojen i zdejší sbor. Největší akcí této doby je pro hasiče slavnostní rozvinutí hasičského praporu, který si sbor pořídil v roce 1929. Světelský prapor patří mezi nejstarší hasičské prapory v okrese Liberec.
Další válka v letech 1939 - 45 nuceně přerušila činnost sboru, která však byla hned po jejím
ukončení obnovena. Sbor byl začleněn do okrsku Osečná a patřil do nově ustavené „Okresní hasičské jednoty“ v Liberci. Sbor se zúčastňuje společenského života v obci, brigád v obci
i v zemědělství, sbírá se železný šrot. Pro lepší technické vybavení obec zakoupí motorovou
stříkačku DKV 8 a později do sboru přichází i vozidlo T 805. V šedesátých letech po kratší krizi
ve sboru se sbor nadechl k nové aktivitě. Postaven byl také i sušák na hadice. Na soutěžích se
světelští úspěšně zúčastňují nejen týmem mužů, ale i družstvy chlapců a dívek. Stále se však
přes velké úsilí nedaří realizovat výstavbu nové zbrojnice. Místo je vybráno již v roce 1971, ale
k vlastní výstavbě dojde až za několik let. Velkou akcí, které se sbor zúčastnil byla dálková doprava vody na Ještěd v roce 1973. Voda tam byla dopravována položeným dálkovým vedením pro 15 čerpadel z Výpřeže až k patě Ještědu. Hasičská družstva to dokázala za 28 minut.
V roce 1987 byla konečně dostavěna hasičská zbrojnice. Její otevření se uskutečnilo hasičskou slavností, které se zúčastnilo i mnoho místních občanů. Pro lepší vybavení bylo sboru přiděleno čerpadlo PPS 12. Pokračuje aktivní podíl sboru na společenském životě obce (taneční zábavy, oslavy výročí, zájezdy a pod). S politickými změnami v roce 1989 přichází i částečné změny v životě sboru. Protože dřívější akce se z finanční náročnosti (plesy) či poklesu
zájmu (zájezdy) již nepořádají, soustředil se sbor na jednorázové akce (opékání berana, pomoc na soutěžích v okrsku a pod). Sbor se i nadále zúčastňuje soutěží a námětových cvičení
a je připraven pomáhat svým spoluobčanům.
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Sbor dobrovolných hasičů
SVIJANY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1878
53
nemá
starosta
velitel
hospodář
jednatel
strojník
členové

Ing. Petr Lelek
Petra Adamová
Miroslav Lelek
Zdena Bičíková
Jiří Hrabar
Josef Bukvic, Petr Stanislav st., Roman Adam,
Miroslav Vaňouček

Oddíl mladých hasičů: ano (15 členů)
vedoucí: Petra Adamová, Jana Bukvicová
Technika:
DA Renault, DS 16, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá zbrojnici kolaudovanou v roce 1957
poznámka: stará zbrojnice je v místní části Podolí se zvonem ve věžičce k vyhlašování poplachů dnes je pronajata soukromé osobě
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Svijany
S návrhem na vytvoření vlatní hasičského sboru v obci přišel tehdejší starosta obce na veřejné schůzi občanů. Jeho návrh získal podporu a tak hned byl ustaven přípravný výbor, který
zpracoval podle turnovského vzoru návrh vlastních stanov, které byly odeslány na místodržitelství do Prahy. Již tehdy se přihlašovali první zájemci do sboru a když na podzim roku 1878
schválení z Prahy přišlo tak již sbor měl 29 členů. Pro potřebné vybavení pořádal finanční sbírky a posílal dopisy se žádostmi o podporu. Uspěl u správy velkostatku ve Svijanech a dokonce i u knížete Rohana ze sychrovského zámku. Do sboru postupně přišlo několik stříkaček, přičemž tu poslední čtyřkolovou zakoupila pro hasiče obec v roce 1888. Velmi vehementně se
hasiči pustili i do kulturního života. Vyhlášený byl jeho divadelní odbor, který nacvičil a uvedl
několik představení. Pořádali taneční zábavy a společné vycházky do okolí. Raritou byl lyžařský skokanský odbor sboru, který pro soutěže postavil v místní části u bažantnice dva skokanské můstky pro závody, které zde v několika sezonách skutečně za zájmu veřejnosti proběhly.
Nutnou akcí byla výstavba zbrojnice se zvoničkou k vyhlašování poplachu, která byla dokončena těsně před válkou. Spolková činnot sboru byla po dobu II. světové války, tak jako i jiných
českých spolků, úředně zakázána.
Hned na podzim roku 1945 byla práce sboru obnovena. Hasiči v poválečném nadšení se
opět podíleli na společenském životě obce, zúčastňovali se všech akci a soutěží v rámci „Svazu československého hasičstva“ jehož se stali členem. Projednávala se otázka nové zbrojnice, aby tato myšlenka byla realizována svépomocnou brigádnickou aktivitou členů sboru a za
pomoci obce v letech 1954 – 57. V roce 1980 získal sbor převodem z místních „Drůbežářských
závodů Příšovice“ automobil Avia, který byl přestavěn pro potřeby sboru.
Aktivita sboru neustala ani po společenských změnách v roce 1989. Do soutěží se zapojují družstva mužů i žen a vzniká i oddíl mladých hasičů. Největší úspěch na soutěžích v historii sboru získalo v té době družstvo žen, které se na krajské soutěži umístilo na druhém místě
a jen těsně jim unikl postup na mistrovství republiky. Hasiči jsou přímo pořadateli nebo spolupořadateli všech společenských akcí v obci (čarodějnice, venkovní posezení, slavnosti piva,
vytváření ledové plochy pro děti a mládež a další akce). Svoji tradici má i zdejší soutěž „Svijanská 13“, které se každoročně zúčastňuje více než 50 týmů z celé republiky a také soutěž pro
dětské hasičské kolektivy pod názvem „Svijanský soptík“.
Dobrá spolupráce s místním obecním úřadem, dobrá parta hasičů a aktivní výbor sboru
je předpokladem další dobré činnosti zdejšího sboru dobrovolných hasičů i v dalších letech.
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Sbor dobrovolných hasičů
SVIJANSKÝ ÚJEZD

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1889
49
www.svijanskyujezd.cz
starosta
Jindřich Picek
velitel
Jaroslav Šelemberk
pokladník
Jaroslav Bursa
jednatel
Lukáš Bursa
zást. velitele Matěj Picek
strojník
Roman Kapras, Miloslav Havle
revizor
Blahoslav Kratochvíl
člen
Jiří Prokorát, Zdeněk Šifta, Michal Adam, Květuše
Prokorátová, Blanka Maršíková
Oddíl mladých hasičů: ne oficiálně (v oddíle 10 členů)
vedoucí: Blanka Maršíková, Jaroslav Šelemberk
Technika:
CAS Avia, PS Tohatsu, PS 16, PS 12, plovoucí čerpadlo
Hasičská zbrojnice:
sbor používá stávající zbrojnici od roku 1963 (poznámka: původní
zbrojnice v obci ještě stojí – majetek obce jako sklad)
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Svijanský Újezd
Po několika velkých požárech v okolí obce, které vyděsily i místní občany, svolal starosta
obce koncem roku 1888 veřejnou schůzi občanů, kde byla projednávána otázka zřízení vlastního sboru. Protože tato myšlenka našla odezvu u přítomných tak byl na místě v tajném hlasování zvolen přípravný výbor, který měl připravit potřebné náležitosti k ustavení sboru ve Svijanském Újezdě podle podkladů z již existujících sborů v okolí (Sezemice, Příšovice). Poté byla
v březnu 1889 svolána schůze občanů s jediným bodem – založení sboru, což se také stalo; do
nového sboru se přihlásilo 32 občanů. Činnost sboru se rozjela velkým tempem, byly pořízeny slavnostní uniformy, nakoupeno základní hasební vybavení. Sbor se hned pustil do organizování společenského života a tak již v lednu 1890 byl uspořádán první hasičský ples v obci.
V dalších letech plnil sbor běžné své povinnosti jako člen „Pojizerské župy“, kam organizačně
spadal. Velké přípravy byly konány na oslavy 25. výročí vzniku sboru, ke kterým již nedošlo,
neboť vypukla I. světová válka. Po jejím ukončení sbor obnovil činnost v lednu 1919 po návratu členů sboru z války. V roce 1920 nahradila ve sboru starou stříkačku, která sloužila od vzniku sboru, stříkačka nová, kterou dal sbor v roce 1922 modernizovat na motorovou. Významný podíl na společenském dění v obci umocnil sbor návrhem na zřízení pomníku padlým ve
válce a přispěl i na jeho realizaci. Přípravný výbor sboru naplánoval oslavy 50. výročí vzniku,
které se opět neuskutečnily. Malou náplastí bylo zakoupení nové motorové stříkačky fi Ebert.
Po válce, počátkem roku 1946, nově zvolený výbor obnovil v plném rozsahu činnost sboru. Nově se stal sbor členem 111. okrsku a byl pověřen uspořádáním v roce 1947 ve Svijanském Újezdě soutěže spojenou s taneční veselicí. Další léta probíhala běžnou činností. V roce
1956 do sboru poprvé přišlo vozidlo zn. Peugeot. Bohužel problémy byly s jeho špatným technickým stavem i garážováním. Uvedené vozidlo vystřídal v roce 1965 vůz Mercedes – Benz,
který byl ve sboru do roku 1977 a poté předán do hasičského muzea v Přibyslavi. Jeho vystřídal ve zbrojnici vůz Robur až do roku 1988, kdy sbor získal skutečné hasičské vozidlo Avii 30.
V té době má sbor 92 členů a je hlavním organizátorem kultury v obci. Začaly akce, které si
získaly velkou oblibu (MDŽ pro členky sboru, plesy, pořádání zájezdů po republice apod). Významnou měrou se hasiči podíleli při budování požární nádrže – koupaliště a následných prostor pro kulturní akce. Oslavy 100. výročí vzniku sboru v roce 1989 se konečně uskutečnily
dle přání hasičů. Byla uspořádána výstava fotografií a písemností dokumentující činnost sboru a výstava hasičské techniky. Součástí oslav byla i okrsková soutěž pořádaná ve Svijanském
Újezdě a taneční zábava pod širým nebem jako vyvrcholení oslav. Nelze neuvést péči sboru o své mládí, která má zde dlouhou tradici. Od roku 1959 pracují zde mládežnické kolektivy pod obětavým vedením svých vedoucích. Největší úspěchy jsou od sedmdesátých let, kdy
pod vedením bratří Hejduků dívčí i chlapecký kolektiv dosahoval významných úspěchů na
okrskových i okresních soutěžích.
Dnešní sbor vede nová generace zdejších hasičů a daří se jí navazovat na práci předcházejících generací. Nové aktivity i využívání tradičních akcí je jistě zárukou, zdejší hasiči jsou stále
významnou složkou v životě dnešních obyvatel Svijanského Újezda.
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Sbor dobrovolných hasičů
TRÁVNÍČEK

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1897
20
nemá
starosta
Jiří Křivánek
velitel
Zdeněk Vinš
kronikář
Jiří Bláha
hospodář
Ladislav Bláha
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 8, PS 12, přívěs na hasičský materiál
Hasičská zbrojnice:
nová zbrojnice je z roku 2006
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Trávníček
Původně byl hasičský sbor založen jako společný pro dvě tehdejší části obce Hradčany (Trávníček a Hradčany) po vzoru okolních obcí (Petrašovice, Vlčetín, Bílá), kde již hasičské sbory k plné spokojenosti existovaly a osvědčily se. Za místo byl zvolen Trávníček, neboť zde byl dobrý přístup v případě požáru k řece Mohelce. Osadní výbor si pořídil čtyřkolovou tažnou stříkačku, která byla uskladněna ve vybudované hasičské kolně. Ve sboru
se odbýval běžný hasičský život i jeho účast a pořádání kulturních akcí. Aktivita neustala
ani po rozdělení původního jednoho sboru v roce 1930 na dva samostatné sbory (Trávníček a Hradčany). V poválečných letech se sbor potýkal s nedostatečnou členskou základnou z důvodů vylidňování venkova, což se odrazilo i na jeho činnosti. Navíc chyběli funkcionáři, kteří by činnost sboru nastartovali.
Obrození sboru se tak uskutečnilo až nástupem nové mladé generace, která se v roce
1992 ujmula řízení sboru v nově zvoleném výboru. Zvýšila se postupně členská základna,
sbor se opět začal zúčastňovat soutěží a společenského života v obci. Aktivita sboru v té
době vrcholí stavbou nové zbrojnice, kterou zabezpečil Obecní úřad v Bílé a kdy hasiči
se podíleli také aktivně na brigádnické činnosti. Nová zbrojnice vyrostla na místě té původní. Slavnostní otevření zbrojnice v roce 2006 odstartovalo další aktivitu v práci sboru.
Slavnost k 125. výročí vzniku sboru v roce 2017 byla důstojným ohlédnutím zdejších hasičů za činností nejen současné generace, ale i generací předcházejících a je velký předpoklad, že s postupným příchodem nových členů, kteří do sboru přicházejí, bude činnost
sboru ještě lepší.
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Sbor dobrovolných hasičů
VÁCLAVICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:
Oddíl mladých hasičů:
Technika:
Hasičská zbrojnice:

1873
9
nemá
ne
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Václavice
Po vzoru blízkého Hrádku nad Nisou se i zdejší občané rozhodli, že na ochranu svých majetků zřídí si vlastní sbor dobrovolných hasičů. Přípravy probíhaly velmi rychle a poměrně
rychle byly schváleny zpracované přípravným výborem podle hrádeckého vzoru i stanovy
sboru místodržitelstvím v Praze a tak místní sbor dobrovolných hasičů byl vytvořen již v roce
1873. Výbor sboru se pustil do organizace sborového života a jako prvořadý úkol stanovil pořídit pro sbor základní hasební náčiní. Protože nebylo jiných zdrojů tak byla vyhlášena veřejná sbírka a sbor poslal také dopisy se žádostí o příspěvek na okolní instituce. Po shromáždění finančních prostředků byla zakoupena dvoukolová stříkačka s nutným vybavením. Materiál byl uskladněn v pronajaté kolně, neboť ze získaných prostředků se již zbrojnice nedala postavit. Hasiči kromě spolkového života organizovali různé akce i pro spoluobčany jako byly taneční zábavy, pěší výlety či oslavy různých svátků církevních i císařských. Život ve společnosti narušila 1. světová válka, která znamenala i přerušení spolkové činnosti. Po jejím ukončení
v roce 1918 hasiči obnovili svoji činnost. Brzy se stal sbor členem republikového „Svazu dobrovolného hasičstva československého“, kde se zúčastňoval jeho akcí i soutěží. Zlomem v práci václavických hasičů byla další válka. Po jejím skončení původní sbor již neobnovil svoji činnost, neboť německé obyvatelstvo bylo rozhodnutím vítězných mocností odsunuto z českého pohraničí.
Do pohraničí na výzvu vlády přichází čeští dosídlenci a mezi nimi i hasiči z vnitrozemí a tak
i ve Václavicích byl na podzim roku 1945 sbor dobrovolných hasičů obnoven. Sbor převzal
zbylé hasební vybavení ze zbrojnice a byl zahájen výcvik.
Bohužel ve sboru se nedochovala jeho historie a tak další léta nemohou být zde popsána. Navíc sbor v současné době prochází velkou krizí a je otázka jeho další budoucnosti. Chybí schopní funkcionáři, kteří by stávající nevelkou členskou základnu vedli. Je to škoda, neboť
sbor má velmi dobré zázemí ve své zbrojnici, která byla zmodernizována díky podpoře města Hrádek n/N, kam v současnosti bývalá samostatná obec Václavice patří. Přejme zdejším hasičům, aby se jim krizi podařilo překonat a sbor se nadechl do lepší budoucnosti, vždyť jeho
historie je úctyhodná – 145. let.
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Sbor dobrovolných hasičů
VES

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1890
56
http://cernousy.cz - zde mají hasiči blok
starosta
Petr Coufal
místostarosta Rudolf Štrbák
jednatel
Alois Deschmann
velitel
Ondřej Šikola
zást. velitele Marek Zikmund
strojník
Tomáš Klein
hospodář
Ivana Krišáková
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 25 Liaz, PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
původní zbrojnice prošla rekonstrukcí a přístavbou v roce 2005 a je
hasiči stále využívána
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Ves
Po vzoru sousedních obcí, kde již existovaly hasičské sbory (Višňová 1873, Andělka 1887)
se místní občané začali zabývat myšlenkou založit v kdysi samostatné obci vlastní sbor dobrovolných hasičů. Byla svolána veřejná schůze občanů kde zástupce hasičského sboru z Višňové vysvětlil význam a výhody hasičského sboru. Na místě byl vytvořen přípravný výbor, který musel zpracovat návrh vlastních stanov sboru. Jako vzor posloužily již zpracované stanovy sborů z Višňové a Frýdlantu. Poté byly odeslány císařskému místodržitelství do Prahy ke
schválení. Po jejich schválení byla svolána schůze občanů, kde se přihlašovali zájemci do sboru. Sbor se po svém vzniku pustil vehementně do činnosti po vzoru okolních sborů.
Bohužel další historii sboru do roku 1945 se nepodařilo dohledat snad jen ze statistického
výkazu o činnosti obcí za rok 1904 tehdejšího frýdlantského okresu lze vyčíst, že sbor měl 55
členů a běžné vybavení jako jiné sbory včetně čtyřkolové stříkačky.
Novou kapitolu začal sbor psát po ukončení druhé světové války. Původní místní německé obyvatelstvo bylo na základě dohody vítězných mocností odsunuto a do pohraničí na výzvu vlády Československé republiky přichází dosídlenci z vnitrozemí. Mezi nimi se našli téměž
vždy i hasiči, kteří se v nových domovech snažili obnovit činnost sboru. Tak tomu bylo i ve Vsi.
Bohužel zájemců o hasičskou činnost však zde bylo málo a nedařilo se to zlepšit ani v následujících letech. A tak sbor se jen z povinnosti zúčastňoval likvidací požárů a zásahů při povodních a vlastním spolkovým životem moc nežil.
Obrat nastal po roce 2011, kdy se několik nadšenců pokusilo oživit hasičský sbor i jako
společenskou složku. Nově zvolený výbor se pustil do práce. Začal se připravovat tým mužů
včetně účasti na okrskových soutěžích. V některých letech soutěžilo i družstvo žen. Organizují
se akce, kterých se zúčastňují i místní občané (pálení čarodějnic, kácení máje, dětský den, mikulášská nadílka, taneční zábavy a další). Do povědomí občanů se hasiči zapsali i pomocí při
povodních, které obec často sužují. Zdejší hasiči mají trochu zvláštní postavení, jsou jediným
hasičským sborem v obci, neboť na katastru obce Černousy jiný sbor již není. Přejme jim, aby
stávajícímu hasičskému kolektivu ve Vsi elán a nadšení dlouho vydrželo.
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Sbor dobrovolných hasičů
VESEC

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1865
91
https://www.facebook.com/sdhvesec/
starosta
JUDr. Vladimír Maxa
nám. starosty Jana Kovaříková
velitel
Bc. Richard Michna
zást. velitele Jiří Šimon
strojník
Miroslav Palr
preventista
Ludvík Halmich
jednatel
Libuše Krejbichová
hospodář
Eva Palírová
ved. mládeže Anna Mikezová
kronikář
Jana Pilnáčková
člen výboru Jakub Sedláček
revizor
Jana Pilnáčková, Helena Maxová, Daniel Strejc
Oddíl mladých hasičů: ano (21 členů)
vedoucí: Anna Mikezová, Jakub Sedláček
Technika:
CAS Liaz, DA Citroen, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá dnešní zbrojnici od roku 1990
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Vesec
Po velkém požáru textilní továrny na území kdysi samostatné obce Vesec, který ohrožoval i domy v sousedství se rozhodli místní radní, že na veřejné schůzi projednají možnost vzniku samostatného hasičského sboru v jejich obci. Zahájili přípravy k jeho ustavení a na veřejné schůzi zástupce již existujícího sboru z Liberce občany seznámil s výhodami vlastního sboru pro obec. Do sboru vstoupili první zájemci a tak byl ustaven přípravný výbor, který zpracoval návrh stanov podle libereckého vzoru a ty byly odeslány do Prahy na místodržitelství
ke schválení. Již po roce měl sbor 52 členů ze kterých byly vytvořeny jednotlivé odborné čety
(lezci, stříkačníci, přivaděči vody). Kromě odborné hasičské činnosti se členové sboru pustili do organizování společenských akcí v obci. Populární byly pěší výlety do okolí se zakončením v nějaké vybrané hospůdce, taneční zábavy či oslavy císařských výročí. Narušení práce ve sboru přinese I. světová válka. Po jejím skončení byla činnost obnovena v nových podmínkách vzniku Československé republiky. Sbor se stal členem nově vzniklého „Svazu dobrovolného hasičstva československého“, kde se zúčastňoval jeho akcí i soutěží. Další a vážnější přerušení spolkového života ve sboru byla II. světová válka, kdy muži museli narukovat do
německé armády.
Po válce sbor činnost neobnovil, neboť zdejší německé obyvatelstvo bylo odsututo. Do
obce přichází na výzvu vlády Československé republiky dosílenci z vnitrozemí. Naštěstí jsou
mezi nimi i hasiči a tak se podaří činnost sboru již na podzim roku 1945 obnovit. Převzal zbytky hasebního vybavení a zahájil intenzivní výcvik. V duchu poválečné doby se hasiči zúčastňovali brigád v zemědělství, v lesích nebo na úpravě obecních prostor. Zapojili se i do kulturní činnosti. Jejich aktivitám bránila nevyhovující zbrojnice, která byla jen provizoriem. V roce
1975 sbor oslavil své 110. výročí vzniku; v té době měl 59 členů. Stále však veškeré aktivity kalilo pomyšlení, že sbor nemá důstojnou zbrojnici a obec na jejich požadavky nereaguje. Změna nastala po roce 1976, kdy Vesec se stal městskou částí Liberce. Zdejší funkcionáři měli pro
hasiče pochopení a tak byla konečně zahájena stavba zbrojnice, která po několika letech usilovné práce skončila v roce 1990 jejím slavnostním otevřením. S novou chutí se sbor pustil do
práce. Pořádal kulturní akce ve své čtvrti, s výbornými úspěchy se zúčastňoval soutěží. Svou
činnost obnovuje kolektiv mladých hasičů, jehož práce má ve sboru dlouholetou tradici. Obětaví vedoucí organizují jeho činnost a mladí si vedou dobře i na soutěžích a příkladně tak reprezentují svůj sbor.
V současné době má sbor 91 členů z nichž většina se podílí na životě sboru. Podařila se
díky podpoře města obnova vozového parku a tak zásahová jednotka je připravena na pomoc v případě vyžádání. Stále se pořádají akce nejen pro členy sboru, ale i pro veřejnost jako
je oslava MDŽ, čarodějnice, den dětí, taneční večery, dny otevřených dveří, výlety a další akce.
Vesečtí hasiči pokračují v dlouholeté tradici svého sboru a jistě i ta stávající generace zanechá
nové generaci dobrý a fungující sbor.
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Sbor dobrovolných hasičů
VĚTROV

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1876
37
nemá
starosta
Jiří Čečatka ml.
velitel
Jan Čečatka
zást. velitele Pavel Hrouda
jednatel
Pavel Smrčka
pokladník
Petr Máček
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
CAS 24 Karosa, PS 12
Hasičská zbrojnice:
od roku 1969 sbor využívá stávající zbrojnici
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Větrov
Velký požár v létě roku 1875, který způsobil blesk zničil zemědělskou usedlost a ohrožoval
domy v sousedství. Rozšíření požáru zabránil účinný zásah sboru dobrovolných hasičů z Frýdlantu. Po této události na podzim téhož roku na veřejné schůzi občanů bylo rozhodnuto, že
se připraví nutné podklady pro zřízení sboru ve Větrově. Podle stanov sboru z Frýdlantu byly
zpracovány vlastní sborové stanovy a tyto odeslány do Prahy na místodržitelství ke schválení.
Po obdržení kladného vyjádření byla v roce 1876 svolána další veřejná schůze, kde již se zájemci přihlašovali do sboru. Takto vzniklý sbor měl 37 členů a brzy také si pořídil i stříkačku ze
sbírek a milodarů od institucí ve Frýdlantě. Sboru se činnost všeobecně dařila a tak ve výkazu
o své činnosti za rok 1904 je uváděno, že sbor má 123 členů z toho i vlastní lezecký oddíl o 17
členech a také sedmičlenné družstvo samaritánů. Sbor disponuje 550 m hadic a čtyřkolovou
stříkačkou, což je poměrně bohaté vybavení té doby. Za uvedený rok bylo vykonána 2 sborová cvičení a také 6 schůzí.
Bohužel další podklady o historii z let 1905 – 1990 chybí, sbor o ně údajně přišel při povodni v roce 2010, kdy přívalová povodňová voda zatopila i jeho zbrojnici.
V současné době má sbor své zásahové družstvo a zúčastňuje se soutěží i pořádaných cvičení ve svém okrsku. Velmi aktivní je při organizování společenského vyžití v místě svého působení. Pořádá nohejbalové turnaje, letní taneční zábavy, pálení čarodějnic, mikulášské nadílky, rozsvěcení vánočního stromku a pod. Dlouhodobě také pečuje o dětské hřiště instalované městským úřadem za zbrojnicí ve Větrově. Dlouhá tradice zdejších hasičů za podpory městského úřadu je předpokladem, že hasiči budou i nadále trvalou součástí života občanů ve Větrově.
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Sbor dobrovolných hasičů
VIŠŇOVÁ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1873
79 (33 mužů, 12 žen, 34 dětí)
Lubomir.erbanv@seznam.cz
starosta
Erban Lubomír st.
velitel
Erban Lubomír ml.
zást. velitele Rudolf Jágr
preventista
Michoň Bohuslav
jednatel
Ing. Lorenc Bohumil
ved. mládeže Mgr. Erbanová Vladimíra
pokladník
Melka František
Oddíl mladých hasičů: ano (32 členů)
vedoucí: Vladimíra Erbanová, Jarmila Lorencová, Monika Doležalová,
Hana Jágrová st., Rudolf Jágr, Barbora Micková, Hana Jágrová ml.
Technika:
CAS 24 Liaz, CAS 8 S 706 VA 1 Toyota, DA 12 Iveco, DA VW transportér,
PS 12, PS 8, kalová čerpadla
Hasičská zbrojnice:
původní zbrojnici z konce 19. století sbor po několika rekonstrukcích a přístavbách používá dodnes (poznámka: na katastru obce
ještě dnes stojí zbrojnice sborů, které již neexistují a jsou využívány
soukromníky)
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Višňová
Vznik zdejšího hasičského sboru pro absenci historických podkladů je zahalen dosud tajemstvím až do roku 1945. Snad jen z dochovaných písemných podkladů ve frýdlantském
muzeu, kde ve výročním přehledu obcí tehdejšího okresu za rok 1904 v části sbory dobrovolných hasičů je uvedeno, že sbor má 141 členů včetně lezeckého družstva, stotřicet metrů hadic „C“ a 440 metrů hadic „B“, čtyřkolovou stříkačku a další materiál. Dále je uvedeno, že sbor
má vlastní lezeckou stěnu a 26 členů je organizováno v pohřební pokladně sboru. Byl celkem
u 5 požárů a jedenkrát mu byl vyhlášen planý poplach.
Ze zachovalých záznamů z doby po roce 1945 lze již hasičskou historii mapovat. Do Višňové, tak jako do jiných obcí v pohraničí přišli čeští dosídlenci mezi kterými byli i hasiči působící
ve vnitrozemských českých hasičských sborech na výzvu vlády Československé republiky. Pro
ochranu nových obyvatel byl na ustavující schůzi v srpnu 1945 obnoven hasičský sbor, který
měl 21 členů. Jako své vybavení převzal hasičský materiál ve zbrojnici včetně staré stříkačky.
Pro rozlehlost obce bylo nutné zajistit dopravní vozidlo, které by hasičům mohlo sloužit. Podařilo se to již počátkem roku 1946 a po jeho rekonstrukci byl vůz slavnostně hasičům předán
v září tohoto roku. Poválečná léta byla bohatá na četné požáry nejen v obci, ale pomoc zdejší hasiči poskytovali i v širokém okolí. Největším zásahem té doby byl požár lesa v okolí chaty Smědava, kde zasahovalo 22 hasičských sborů včetně višňovského. Hasiči se snažili organizovat i společenský život (pořádány byly taneční zábavy, masopustní reje, oslavy různých výročí apod). Mezi veškerou činností se hasiči museli naučit čelit záplavám, které obec opakovaně postihovali a postihují. Pro zlepšení prostor zbrojnice byl v šedesátých letech vybudován sklad PHM a také tolik potřebná schůzovní místnost. Velmi dobrá je ve višňovském sboru práce s mládeží, která započala v roce 1977. U činnosti prvního desetičlenného kolektivu
mládeže stál Ladislav Konkus. V dalších letechse kolektiv rozrůstal, měnili se i vedoucí, ale začaly přicházely i první úspěchy (několikrát vítězství v obvodových soutěžích, dobré umístění
i v okresním kole a zatím největší úspěch bylo vítězství dorostenek v obvodovém i okresním
kole a postup do krajského kola).
V letech 1997 - 98 došlo opět s pomocí obce k úpravám zbrojnice. V novém století také
několikrát povodně prověřili připravenost sboru, který při likvidaci následků povodní získal
uznání svých spoluobčanů. V současné době žije sbor svým životem, podílí se na společenských aktivitách a je platnou součástí obce, která si „svých hasičů“ váží.
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Sbor dobrovolných hasičů
VLASTIBOŘICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1878
46
nemá
starosta
Josef Chlupáč
místostarosta Zdeněk Sluka
velitel
Stanislav Bittner
hospodář
Ernest Štěrbavý
strojník
Radek Sluka, Miroslav Kratochvíl
revizor
Ladislav Beksa
Oddíl mladých hasičů: ano (15 dětí)
vedoucí: Stanislav Bittner, Radek Sluka
Technika:
DA Avia Furgon, PPS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici postavenou v roce 1985
poznámka: staré zbrojnice v místních částech Jivina a Sedlíšťky ještě jsou – využívá je obec. úřad
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Vlastibořice
Místní obchodník František Sluka při svých obchodních cestách po Čechách se seznámil
se zakládáním hasičských sborů. Myšlenka ho nadchla natolik, že doma o ní vyprávěl občanům. Na jeho podnět svolal starosta veřejnou schůzi občanů, kde bylo možnost založení sboru ve Vlastibořicích projednána. Byl vytvořen přípravný výbor, který zpracoval návrh stanov,
který byl odeslán na místodržitelství do Prahy ke schválení. Po souhlasu této instituce, podalo na následující veřejné schůzi 27 zájemců přihlášku do sboru. Tak vznikl jeden z nejdříve založených sborů na turnovsku.
Bohužel další jeho historie není ve sboru založena a tak jen některé poznámky získané
v archívu.
V roce 1883 se stal sbor členem „Pojizerské župy“, kde působil až do vzniku „Župy poještědské“ v roce 1892. Zde se zúčastňoval všech jejich akcí i soutěží. O jeho významu svědčí skutečnost, že několik let působil ve funkci starosty župy Jozef Kozderka ze zdejšího sboru. Za aktivní činnost byl sbor pověřen uspořádáním župního sjezdu v červnu 1920, kde se uskutečnila
ve Vlastibořicích soutěž a večerní zábava. Téměř 400 uniformovaných hasičů a velké množství
diváků ze širokého okolí umožnilo sboru získat velmi významnou částku pro svoji pokladnu.
Poklidná spolková činnost plynula až do vzniku 2. světové války, kdy následně byla zakázána.
Hned po osvobození v roce 1945 byla činnost obnovena. V rámci nové organizační struktury byl sbor zařazen do Okresní hasičské jednoty Turnov – obvod „Poještědský“, šestý okrsek.
Hasiči v duchu té doby chodili na brigády do zemědělství, brigádami pomáhali i ve své obci.
Postupně sílí myšlenka na odpovídající objekt pro sbor, která však byla naplněna až v roce
1985, kdy po brigádnické praci zdarma členů sboru byla zbrojnice otevřena. V roce 2004 se
hasiči dočkali i vlastního dopravního vozidla Avia, které však museli komplexně generálkovat. Dnešní generace hasičů patří mezi nezastupitelné složky v obci bez které by nebyl zdejší
dnešní kulturní a společenský život, což občané Vlastibořic oceňují.
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Sbor dobrovolných hasičů
VLČETÍN

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1896
72
www.sdh-vlcetin.cz
starosta
Martin Škoda
strojník
František Škoda
hospodář
Věra Škodová
člen
Jaroslav Mečíř, Milan Vančura, Václav Škoda
členka
Vladimíra Roubínková
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
AS IFA, PS 16
Hasičská zbrojnice:
hasičská zbrojnice postavená v roce 1985 (poznámka: původní
zbrojnice v obci ještě stojí, je prodána soukromníkovi jako garáž
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Vlčetín
Místní občané po vzoru okolních obcí se rozhodli založit vlastní sbor pro ochranu jejich
majetků. Přispěla k tomu také skutečnost, že v obci nezletilé děti způsobily požár rodinného domu. Po schůzi, kde byl zvolen přípravný výbor byl zpracován návrh stanov a odeslán ke
schválení do Prahy příslušným úřadům. Po jejich schválení v lednu 1896 trvalo ještě skoro celý
rok než na veřejné schůzi byli přijati zájemci o členství ve sboru a zahájena vlastní spolková
činnost hasičů ve Vlčetíně. Členové sboru nejen pilně cvičili, ale pustili se i aktivně do organizování společenského života v obci. Taneční zábavy a daší akce si získaly brzy mezi obyvatelstvem dobrý zvuk a hasiči byli velmi váženi. Bylo zakoupeno potřebné náčiní a po získání finančních prostředků ze sbírek i stejnokroje pro členy sboru. S velkou slávou byla do obce přivezena stříkačka pro obsluhu čtyřmi muži se kterou byl ihned zahájen výcvik. Svoji důležitost
dokázal sbor účastí při několika požárech v obci a blízkém okolí (Petrašovice, Bílá, Proseč p/J.).
Aktivitu sboru zabrzdila I. světová válka, kdy činnost prakticky ustala. Její obnovení bylo bezprostředně po ukončení války a vzniku nové republiky v roce 1918. Hasiči se vehementně pustili do výcviku a neméně aktivně do zabezpečování kulturního života v obci jako byly oslavy
vzniku republiky či pořádání masopustů, zábav apod.
Druhá světová válka znamenala zákaz činnosti spolků a tedy i hasičů. Hasiči měli za povinnost jen likvidovat požáry a zabezpečovat leteckou hlídkovou činnost. Po válce byla zdejší činnost obnovena v roce 1946. Opět jsou hasiči velmi aktivní a na schůzích se projednávají i myšlenky zřízení požární nádrže a také výstavba hasičské zbrojnice. Nejdříve je postavena požární nádrž využívaná i jako koupaliště, čímž byl odstraněn velký problém obce - nedostatek vody pro případný zásah. Po několika letech oddechu se opětovně místní občané pustili svépomocí brigádnickou prací zdarma do výstavby hasičské zbrojnice, která byla dokončena v roce 1985. Sbor získal i své první vozidlo automobilovou stříkačku IFA, které dodnes
slouží hasičům k plné spokojenosti. Hasiči se starají i o místní omladinu, pořádají kulturní akce
a jsou připraveni i k zásahu. Bezpochyby stávající hasičská generace navázala na dobrou činnost svých předchůdců ve Vlčetíně.
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Sbor dobrovolných hasičů
VRATISLAVICE NAD NISOU

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1869
134

starosta
Věra Nemešová
velitel
Michal Stejskal
hospodář
Marie Vacková
preventista
Jakub Jeništa
ved. mládeže Daniela Petrová
kronikář
Monika Hylmanová
kult. referent Nicole Rolantová
člen
Tomáš Hrudka, Radek Hylmar
Oddíl mladých hasičů: ano (50 dětí)
vedoucí: Daniela Petrová, Michal Stejskal, Petr Míka, Dana Mainerová,
Martina Mihočková, Nicole Rolantová, Pavlína Drechslerová, Věra Nemešová, Dominik Míka, Monika Hanzlíčková, Ivana Vítková
Technika:
CAS 32 T 148, CAS 16 T 815, autom. plošina Š 706, DA Avia 31,
VEA 1, DA 8 Renault Boxer, PS 12, PS 8, motorový člun
Hasičská zbrojnice:
dnešní zbrojnice je z roku 1972
poznámka: původní zbrojnice z roku 1875 je rekonstuovaná a využívaná jako všeobecné kulturní zázemí v obci
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Vratislavice nad Nisou
Silně průmyslová obec zažila několik požárů s velkou škodu právě v továrnách, kdy byly
také ohroženy i domy místních občanů. Proto místní zastupitelé se rozhodli, že po vzoru hasičského sboru v Liberci (od roku 1863) či sboru ve Vesci (od roku 1865) si vytvoří sbor vlastní. Zastupitelstvo obce svolalo veřejnou schůzi občanů, kde byl záměr, založit ve Vratislavicích
nad Nisou hasičský sbor, projednáván. Základní informaci přednesl vzdělavatel z libereckého sboru a poté byl schválen přípravný výbor, který připravil základní písemnosti pro založení sboru, které byly odeslány na místodržitelství do Prahy ke schválení. Po kladném vyjádření
již na další schůzi byly přijímány přihlášky za členy sboru a to byl oficiální vznik sboru. Ze zájemců byly vytvořeny postupně základní organizační oddíly (lezci, stříkačníci, doprava vody,
ochranný oddíl a později i samaritánský oddíl), které zahájily ihned výcvik. V roce 1875 se podařilo ve spolupráci s místní textilní továrnou postavit hasičskou zbrojnici kam byl převezen
veškerý materiál sboru. Dobrá činnost sboru pokračovala až do vypuknutí první světové války, kdy jeho činnost byla narušena odchodem velkého množství členů sboru na frontu do rakouské armády. Po ukončení války v roce 1918, již v nových podmínkách Československé republiky, sbor obnovil činnost. Jako člen tehdejší „Župy liberecké“ se podílel na všech jejích akcích i soutěžích až do vzniku 2. světové války, která spolkový život značně omezila.
Po osvobození v roce 1945 již původní sbor obnoven nebyl, neboť němečtí občané byli
odsunuti, mezi nimi i naprostá většina členů sboru. Po příchodu českých dosídlenců se ustavil na podzim již český sbor, který převzal původní vybavení sboru. Sbor zahájil svou činnost
při výcviku a také se podílel na společenském životě nových přistěhovalců a posléze se stal
členem „Svazu požární ochrany“, kde plnil své povinnosti. Nevyhovující podmínky daly podnět k výstavbě nové zbrojnice, která byla postavena převážně svépomocí hasičů a dokončena
v roce 1972. Zásahová jednotka pod vedením Miroslava Sádovského byla po dlouhá léta významnou zálohou profesionálních hasičů v Liberci. Svoji dlouhou tradici ve sboru má i práce
s vlastní mládeží. Pod vedením dobré party vedoucích mladá generace vratislavických hasičů dobře reprezentuje sbor na soutěžích všeho druhu, kterých se zúčastňuje a účastní se také
každoročně celoroční hry „Plamen“. Zásahová jednotka je trvale připravena pomáhat v případě potřeby v rámci poplachových plánů.
Vratislavický sbor patří mezi největší organizace v okrese Liberec. Navazuje na dlouholeté tradice vytvářené svými předchůdci a jistě i současná generace předá sbor v dobré kondici k dalšímu rozvoji příští generaci.
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Sbor dobrovolných hasičů
VRCHOVINA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1906
11
nemá
starosta
Petr Stárek
nám. starosty Josef Kvapil
velitel
Martin Volf
jednatel
Božena Stárková
hospodář
Kateřina Králová
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 8
Hasičská zbrojnice:
stále využívá svoji zbrojnici z roku 1906
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Vrchovina
I ve zdejší osadě se její občané domlouvali, že by bylo záhodno zřídit na ochranu osady
vlastní sbor dobrovolných hasičů tak jak je tomu v sousedních obcích. Myšlenka došla naplnění počátkem roku 1906, kdy osadní zastupitelstvo zakoupilo výkonnou čtyřkolovou stříkačku a rozhodlo, že ji musí obsluhovat znalá obsluha. Proto v červnu téhož roku byla svolána veřejná schůze občanů, kde se diskutovala otázka zřízení sboru. Po vysvětlující přednášce
se přihlásilo 18 mužů za členy nového sboru. Sbor se pustil ihned do výcviku a také do pořádání společenských akcí v místě. Roční činnost sboru byla vzpomenuta letní slavností v roce
1907 za účasti sedmi delegací sousedních sborů. V té době už měl sbor svou vlastní zbrojnici
se zvoničkou. Sbor se také stal členem „Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“,
kde plnil stanovené povinnosti a účastnil se i soutěží. Činnost sboru byla přerušena obdobím
1. světové války, ale již na podzim roku 1918 obnovil svoji činnost. Dobrá práce sboru lákala
do jeho řád další zájemce a tak v roce 1926 měl sbor již 30 členů činných a 10 přispívajících.
Za dobrou práci byl sbor pověřen v červnu roku 1937 pořádáním velké hasičské akce - sjezdu
„Župy poještědské“, jejímž členem od roku 1919 se sbor stal. Byla to velká událost pro Vrchovinu, neboť se jí zúčastnilo více než 400 uniformovaných hasičů z 34 sborů župy a na 800 diváků z celého okolí. Byl to poslední sjezd župy, před vypuknutím 2. světové války a také poslední v existenci „Župy poještědské“, neboť župa v květnu 1939 ukončila svoji činnost a své jmění rozdělila mezi jednotlivé členské sbory.
Ale to se již pomalu blížila další válka, kdy čeští hasiči nesměli vyvíjet žádnou spolkovou
činnost. Obnova práce sboru se uskutečnila na podzim roku 1945, po zvolení nového výboru.
Hasiči se pustili do obdobné činnosti jako před válkou, navíc se k tomu přidaly v duchu doby
brigády pro obec či v zemědělství. V roce 1955 měl sbor 22 členů. Velmi aktivnímu družstvu
mužů se dařilo v těchto letech na soutěžích, což vyvrcholilo vítězstvím v okresní soutěži v roce
1958. V letech 1979 – 1982 probíhala svépomocí zejména členů sboru výstavba společenské
místnosti, která byla slavnostně otevřena v listopadu 1982. Sbor se rozhodl oslavit sté výročí svého vzniku slavností včetně netradiční soutěže. Akce na které se podíleli nejen hasiči, ale
i místní občané byla i díky nádhernému počasí velmi pěkná. Obdobné připomenutí činnosti
hasičů byly oslavy 110. výročí vzniku sboru v roce 2016, které si místní hasiči, jejich přespolní
hosté i přítomní diváci velmi užili.
Zdejší sbor není v současné době příliž početný, ale je schopen díky svým aktivním členům udržovat místní hasičskou tradici a pomáhat své obci a obec to hasičům zpětně v různé
podobě vrací. Bez party hasičů by se také neobešly žádné kulturní a společenské akce na Vrchovině, což místní včetně „chalupářů“ velmi oceňují.
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Sbor dobrovolných hasičů
VRTKY

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1935
21
nemá
starosta
Petr Nejedlo
velitel
Roman Knespl
preventista
Petr Kadlec
jednatel
Ing. Vladislav Crhák, Ph.D.
hospodář
Petr Nejedlo
člen
Jan Stříž, Tomáš Rybář
revizor
Josef Koštejn ml.
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PPS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor využívá zbrojnici postavenou v roce 1994
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Vrtky
Samostatný vrtecký sbor vznikl za poněkud dramatických okolností. V obci Přibyslavice,
kam Vrtky jako osada spadala, byl založen společný sbor v roce 1931. Při dohadování o místě budoucí zbrojnice došlo ke sporu, který vyvrcholil odchodem vrteckých hasičů ze společného sboru a založení samostatného vlastního sboru v roce 1935 přímo ve Vrtkách. Do sboru
se na ustavující schůzi přihlásilo 18 mužů a z nich byl poté zvolen i výbor sboru. První starostí hasičů byla snaha vybudovat vlastní zbrojnici k uskladnění materiálu, který si z rozděleného
sboru přinesli. Místní měli pro stavbu velké pochopení a tak ještě v prvním roce existence sboru byla zbrojnice postavena. Následující rok byla od fi Smékal pořízena stříkačka a zakoupen
další materiál. Sbor byl i velmi aktivní na společenském poli při organizování tanečních zábav
i pěších výletů. V jejich kronice jsou zaznamenány i jejich účasti při požárech nejen v místě, ale
i okolí. Vznikem druhé světové války byla spolková činnost zakázána. Obnovení práce sboru
nastalo hned po osvobození, kdy jednou z největších událostí byla vatra na počest T. G. Masaryka i za účasti okolních sborů. Sbor si vedl velmi dobře při cvičeních i soutěžích a nezapomněl ani na kulturní akce. Oblíbenými akcemi té doby byly zájezdy, promítání filmů, pořádání
naučných přednášek. V roce 1965 byly původně samostatné sbory ve Vrtkách a Přibyslavicích
sloučeny pod název sboru „Vrtky“. Sloučení neohrozilo aktivitu členů sboru v obou osadách.
S pomocí obce byla vybudována v roce 1994 nová zbrojnice ve Vrtkách včetně klubovny. Sbor
se aktivně podílel na oslavách 250 let Vrtek. Sbor se sice v současnosti potýká s nedostatečným počtem hasičů pro soutěže, ale zatím stačí své základní povinnosti plnit.
Přejme hasičům z Vrtek, aby ač jsou menším sborem, jim nechyběla aktivita a elán do dalších let.

187

Sbor dobrovolných hasičů
VŠELIBICE

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1894
146 (74 mužů, 30 žen, 42 mládež do 18 let)
www.sdhvselibice.cz
starosta
Zdeněk Lebeda
velitel
Jiří Müller
zást. velitele Dalibor Bitner
strojník
Zdeněk Česák
preventista
Josef Sadílek ml.
jednatel
Denisa Jandusová
hospodář
Štěpán Sadílek
kult. referent Josef Želechovský
ved. mládeže Martina Sluková
kronikář
Hana Želechovská
referentka žen Olexandra Lebedová
referent MTZ Filip Kolomazník
člen výboru Jana Bitnerová, Tomáš Rolf
revizor
Hana Želechovská, Eva Lebedová, Pavlína Červová
Oddíl mladých hasičů: ano - 38 dětí do 15 let
vedoucí: Josef Lebeda, Nikola Kotlárová, Tomáš Rolf
Martina Sluková, Martina Šámalová
Technika:
DAF CA 20, DA Gazela, PPS 12, PS 12
Hasičská zbrojnice:
vybudována v letech 1972 - 1974 svépomocí brigádnickou činností
členů sboru, později prošla několika rekonstrukcemi (1998 oprava
střechy, fasády, zasedací místnosti, garáž.vrat; 2016 podlahy zbrojnice). Poznámka: původní zbrojnice byla postavena v roce 1896
a po výstavbě nové byla zbořena v roce 1974

188

Všelibice
V květnu 1894 se na podnět starosty obce sešli zájemci k ustavení hasičského sboru.
Všichni přítomní (38) se stali členy sboru. Na následující schůzi doporučil výbor sboru, aby se
sbor vybavil základní výstrojí, což bylo přítomnými schváleno. Pro naplnění myšlenky sloužily různé sbírky či žádosti o dotace. Již počátkem září téhož roku, jak konstatuje zápis, byl sbor
řádně vystrojen a také zakoupena první sborová stříkačka od firmy Smékal, která byla 9. září
1899 vysvěcena. Sbor se však zadlužil a tak bylo přijato s povděkem, že některé instituce darovaly finanční prostředky na jeho umoření (Banka Slávia, Okresní záložna, továrník Blaschka,
baronka Ida Schmidttová a další). Sbor se pustil i do organizace společenského života. Pořádal
taneční zábavy, hrál divadlo, organizoval společné pěší výlety do okolí vždy s oblíbeným posezením v nějakém hostinci na závěr výletu. Už v roce 1896 dokázal sbor s pomocí obce vybudovat hasičskou zbrojnici, která místním hasičům sloužila téměř osmdesát let.
Rozvoj sboru přibrzdila válka, kdy činnost stagnovala. S elánem v nové Československé
republice po roce 1918 se hasiči pustili do práce. Velmi aktivní byl divadelní odbor sboru, který sehrál v období mezi válkami 58 divadelních představení na sále i v přírodním divadle. Velkou slavností a oceněním činnosti sboru byl v roce 1935 župní sjezd, kterého se zúčastnilo téměř 500 uniformovaných hasičů a více než 1500 diváků. A to se již blížila další válka, která opět
přerušila sborovou činnost úředními zákazy. Aktivizace sboru přišla ihned po ukončení války
na podzim roku 1945. Postupně se zvýšila členská základna, sbor získal novou motorovou stříkačku a je opět aktivní při pořádání různých kulturních akcí.
Všelibičtí hasiči se v roce 1974 dočkali nové hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena a za deset let poté i tolik vytoužené hasičské cisterny. Ve spolupráci s obcí byla v roce
1987 otevřena ve středu obce potřebná víceúčelová požární nádrž. V té době je sbor velmi
aktivní a dosahuje i dobrých výsledků na soutěžích v okrsku i v okresním měřítku. Politické
změny po roce 1989 přinesly změny ve financování hasičských sborů, ale naštěstí nepřinesly
změny v aktivitě členů. Tak i všelibičtí pokračují v odkazu práce zdejších hasičských generací.
Dnes má sbor téměř stopadesát členů a je potěšitelné, že z toho je více než čtyřicet mladých
do 18 let. Stále se i v současné době podílí na organizaci kulturních a společenských akcí, které už mají svou tradici (plesy, masopust, akce pro děti) a pomáhá i při akcích, které koná obec.
Dnešní generace všelibických hasičů má trvalé místo v životě své obce.
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Sbor dobrovolných hasičů
ZÁSKALÍ

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1889
64
nemá
starosta
Jaroslav Pluhař st.
velitel
Miroslav Pluhař st.
jednatel
Jiří Burde
zást. velitele Martin Dopita
kult.referent Iva Stupková
pokladník
Irena Roubíčková
revizor
František Koza, Miroslav Burde, Jaroslav Pluhař ml.
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
DA Avia, PS 8, PS 12
Hasičská zbrojnice:
sbor používá zbrojnici z první poloviny 20. století, která prošla rekonstrukcí
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Záskalí
Dlouhou dobu se obec se svými občany v případě požáru spoléhala na hasičský sbor z nedalekých Hodkovic nad Mohelkou. Později si zdejší občané stále více uvědomovali prudké
stoupání z Hodkovic nad Mohelkou do Záskalí a tak stále více sílila myšlenka pořídit si sbor
vlastní, který by mohl zasáhnout dříve než přijedou hodkovičtí. Na svolané veřejné místní
schůzi občanů vznikl přípravný výbor, který připravil potřebné podklady podle hodkovického
vzoru a tyto odeslal na místodržitelství do Prahy ke schválení. Po kladném vyjádření místodržitelství byly svolána opět veřejná schůze občanů, kde se muži přihlásili za členy sboru. Sbor
se později stal členem tzv. „Liberecké župy“, kde se zúčastňoval pořádaných akcí a soutěží.
Bohužel za období od roku 1918 až do konce II. světové války nejsou ve sboru žádné historické podklady, které by uvedené období zachycovaly.
Po válce již na podzim roku 1945 byla činnost sboru obnovena. Hasiči se pustili do úprav
zbrojnice, účastnili se brigád v zemědělství a také organizovali kulturní akce pro místní občany. Sbor byl přijat za člena „Svazu československého hasičstva“ a zúčastňoval se akcí jím pořádaných včetně soutěží a cvičení. Populární byly i společné výlety, pořádání tanečních zábav a plesů na Záskalí. Zvláštní kapitolou byla potom pomoc hasičů při automobilových soutěžích, které několik let byly na Záskalí pořádány. Sbor také získal pro svoji potřebu dopravní automobil Avia 30.
V současné době žije sbor svým ustáleným životem. Soutěžní družstvo se zúčastňuje
okrskových soutěží i dalších soutěží v okolí a dobře reprezentuje svůj sbor. Jsou pořádány různé kulturní akce pro děti i dospělé, které si získaly u veřejnosti oblibu. Sbor v dnešní místní
části města Hodkovice nad Mohelkou má své pevné místo v životě zdejších občanů.
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Sbor dobrovolných hasičů
ZDISLAVA

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Oddíl mladých hasičů:
Technika:
Hasičská zbrojnice:

1871
40
ano
CAS 32 T 138, DA WV Transporter, PS 12
od roku prosince 2017 sbor využívá nově postavenou zbrojnici

192

Zdislava
Po dvou velkých požárech zemědělských usedlosti v obci v roce 1870, kde jejich likvidace byla značně chaotická, ačkoliv obec měla vlastní stříkačku se dohodli místní radní že si zřídí také vlastní sbor dobrovolných hasičů tak jak ho již měla sousední obec Křížany. Přípravný
výbor zpracoval návrh stanov dle křížanského vzoru a ty byly odeslány na místodržitelství. Po
kladném vyjádření byla svolána veřejná schůze občanů, kde se zájemci do sboru již přihlašovali a poté byl zvolen i první výbor sboru. Sbor se pustil intenzivně do výcviku a pozornost věnoval i organizování kulturních akcí v obci. Brzy byly pořízeny i bílé pracovní stejnokroje, které
měl každý hasič doma a v případě zásahu musel se dostavit již řádně ustrojen. Poklidný spolkový život narušila první světová válka. Po jejím ukončení sbor zahájil činnost v podmínkách
nově vzniklé Československé republiky. Stal se členem „Svazu dobrovolného hasičstva československého“, kde se zúčastňoval pořádaných akcí i soutěží. Za dobrou činnost byl sbor pověřen uspořádáním župní slavnosti v souvislosti s 50. výročím založení sboru. Soutěže i pokračující veřejné slavnosti se zúčastnilo mnoho uniformovaných hasičů i velké množství přihlížejících diváků. Další přerušení práce ve sboru přinesla 2. světová válka. Po jejím ukončení původní sbor svou činnost neobnovil, neboť němečtí občané byli rozhodnutím vítězných mocností odsunuti z českého pohraničí.
Do pohraničí přichází dosídlenci a naštěstí mezi nimi i hasiči. Z dvaceti dosídlenců už
v červnu 1945 byl vytvořen obnovený sbor, který ihned převzal materiál ve zbrojnici a započal výcvik. Pokouší se i o organizaci kulturního života v obci. V padesátých letech zasáhne sbor
krize, chybí funkcionáři i členská základna a tak činnost sboru je minimální. Teprve po osamostanění obce v osmdesátých letech minulého století se zlepšuje situace ve sboru. Trvalé zlepšení nástává až po roce 2008, kdy do výboru nastupuje mladá generace, které se podaří spolkový život rozhýbat. Navíc nově vytvořená družstva mužů i žen dosahují úspěchů na okrskových i dalších soutěžích. Sbor zakládá i vlastní oddíl mladých hasičů, který přihlásil i do celoroční soutěže „Plamen“. Hasiči zahájili také tradici společenských akcí v obci (stavění máje,
pálení čarodějnic, mikulášské besídky, plesy, různé hasičsko-sportovní soutěže apod). Zdejší sbor se stal velmi známým pořádáním „Hasičské noci pod Ještědem“, náročné akci pro zúčastněné jednotky, ale i pro pořadatele ze sboru. Místním hasičům se po dlouhé době splnilo
velké přání, kdy obec dokázala získat finanční prostředky na výstavbu nové zbrojnice a tuto
realizovat koncem roku 2017, když už předtím pořídila hasičům i nové dopravní vozidlo WV
Transportér.
V současné době obec i sbor rozděluje nespolupráce funkcionářů místní organizace sdružení hasičů ČMS s obcí, což je ke škodě zdejších hasičů.
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Sbor dobrovolných hasičů
ŽĎÁREK

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1888
15
nemá
starosta
Ivo Matouš
místostarosta Luděk Florián
velitel
Milan Hurt
zást. velitele Ladislav Matouš
strojník
Milan Kamenský
preventista
Petr Mázdra
jednatel
Bohuslav Šulc
hospodář
Tomáš Louda
vzdělavatel
Josef Rožďalovský
ref. mládeže Michal Brzch
ref. žen
Hana Mázdrová
kronikář
Monika Červová
revizor účtů Aleš Kašpárek
členové
Martin Havlík, Milan Neuhauser, Ladislav Havel,
Dalibor Matouš, Jaroslava Pánková
Oddíl mladých hasičů: nemá
Technika:
DA Avia, PPS 12, PPS 8
Hasičská zbrojnice:
sbor užívá stávající zbrojnici od roku 1960
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Žďárek
Sbor vznikl původně jako jeden sbor pro dvě tehdy samostatné obce (Žďárek a Paceřice)
z důvodu, že radní obou obcí na společném jednání se dohodli, že tak ušetří finanční prostředky. Po vzniku měl sbor 47 členů z obou obcí. V roce 1901 byla sboru zakoupena tehdy
moderní čtyřkolová stříkačka. Hasiči se zúčastňovali různých kulturních a společenských akcí
střídavě v obou obcích, ale brzy docházelo k třenicím a také z důvodu obtížného získávání peněz z dotací pro dvě obce se sbor po vzájemné dohodě v roce 1911 rozdělil na dva samostatné sbory Paceřice a Žďárek, které žijí svůj samostatný život dodnes.
Po ukončení první světové války v roce 1918 započal sbor svou novu kapitolu v Československé republice. V roce 1919 po ustavení „Svazu dobrovolného hasičstva československého“se stal jeho členem a zúčastňoval se všech jeho akcí i soutěží. Hasiči pořádali ve své vesnici
mnoho kulturních akcí za které byli místními občany oceňováni. Poklidný život narušila 2. světová válka, kdy byla česká spolková činnost zakázána.
Po osvobození na podzim roku 1945 sbor svoji práci plně obnovil. Hasiči aktivně pomáhali obci, množství brigádnických hodin odpracovali na pomoc zemědělství. Nezapomínali však
ani na školení a výcvik. Svoji připravenost v té době prokázali několika dobrými zásahy v obci
i okolí a velmi dobře si vedli i na soutěžích. Na počátku padesátých let sbor obdržel stříkačku a později také dopravní vozidlo. V těchto letech padlo rozhodnutí, že si sbor pořídí novou
zbrojnici. Po dvouletém brigádnickém úsilí hasičů a za pomoci obce byla zbrojnice slavnostně
otevřena v roce 1960. V dalších letech s podporou obce byla postavena opět převážně dobrovolnými brigádami hasičů mísní požární nádrž (1986) a poté i hřiště (1988).
Dnešní hasičská generace rozvíjí tradice svých předchůdců, podílí se na kulturním a společenském životě své obce, což místní občané kvitují s povděkem.
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Závodní požární sbory
Závodní požární sbory působily v letech 1945 - 2000 téměř ve třiceti závodech na území měst a obcí celého okresu Liberec. Byly platným článkem při eventuelní zásahové činnosti na území svého závodu a některé dokonce v rámci poplachových plánů zasahovaly i mimo
obvod mateřského závodu. Významnou měrou se podílely na preventivních opatřeních; jeho
členové prováděli kontrolní činnost, asistenci při nebezpečné činnosti a mnohde i školili své
spoluzaměstnance.Většina z nich se zúčastňovala oblíbených podnikových požárních soutěží
a také v okrese Liberec byla Hasičským záchranným sborem v Liberci pro závodní požární sbory organizována každoroční meziresortní požární soutěž „Pohár sv. Floriána“.
V roce 1990 po změně politických poměrů se staly závodní požární sbory v očích nových
majitelů závodů a v souladu s novou platnou legislativou již nepotřebné a tak byly postupně
do konce roku 2000 rušeny a jejich technické vybavení včetně vozového parku prodáno převážně v dražbách.
Závodní požární sbory a jejich členové mohou být na svoji historii právem hrdi a to víc
si musíme cenit toho, že tři sbory existují až do dnešních dnů i když jejich původní podniky
již vůbec neexistují. Právem si tyto organizace zaslouží, aby byly uvedeny v tomto sborníku,
a mají naše uznání.
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LITES Liberec

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1982
16
nemá
staosta
Zdeněk Vavřena
nám. starosty Martin Marek
velitel
Antonín Adamec
zást. velitele Milan Voldřich
hospodář
Luděk Lukšík
revizor
Heinz Effenberger
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
nemá
Hasičská zbrojnice:
nemá
Původní zbrojnice poblíž areálu bývalého podniku Lites dodnes
stojí, je prodána soukromníkovi
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Lites Liberec
Po převzetí výroby od původního podniku Tesla Liberec novou firmou pod názvem LITES
v devadesátých letech zůstal zde působit závodní požární sbor. Rozhodně měl na co navazovat, neboť zdejší hasiči tvořili v historii silnou a dobrou partu a vedením firem byli oceňováni
jako platná složka v organizaci. Sbor byl vytvořen k ochraně majetku, ale členové sboru dokázali organizovat i kulturní a společenské akce. Byly pořádány zájezdy i společenská posezení.
Po přípravě se začalo dařit i na soutěžích nejen v Liberci, ale i na oborových. Pro zlepšení stavu pokladny byly organizovány sběry železného šrotu. Úspěch měl hasičský bál s tombolou. V
té době na návrh p. Krupičky sbor vstoupil do organizované dobrovolné požární ochrany jako
organizace „Svazu požární ochrany“, což se v budoucnosti ukázalo jako prozíravé.
Po změně zřizovatele pokračoval sbor účastí na soutěžích a po slabších letech se mnohokrát družstvo postavilo na stupně vítězů (memoriál Luboše Petáka, pohár sv. Floriána, Strážský vršek). Nezapomnělo se na akce pro členy sboru. Pro zlepšení prostředí byla v roce 1995
realizována přestavba zbrojnice, která byla zakončena vepřovými hody. To už se ale blížil rok
2008, kdy zánikem zřizovatele zanikl i závodní požární sbor. Bezohledně byla prodána zbrojnice i technika a hasiči skončili jen jako organizace „Sdružení hasičů ČMS“. Část členské základny
se rozhodla, že bude v této organizaci i nadále působit i v nových podmínkách. Členové sboru se tak schází i nadále, konají se i výroční valné hromady.
S obdivem musíme ocenit realitu, že je to další závodní sbor v okrese Liberec, který ač
nemá za sebou zřizovatele žije svým životem.
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TEXTILANA Liberec

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1945
16
ne
starosta
Vladimír Stejskal
velitel
Miroslav Růžička
hospodář
Jana Jarošová
jednatel
Karel Janovec
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
PS 12, PS 8
Hasičská zbrojnice:
ne, jen garáž pro materiál sboru
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Textilana Liberec
Ihned po osvobození v roce 1945 byla obnovena výroba v největší textilní továrně v libereckém regionu. Protože si nové české vedení továrny uvědomovalo velké požární nebezpečí hrozící z textilní výroby, byly podniknuty organizační kroky k obnovení firemního
hasičského sboru, které zde i před válkou působil. Z nových českých dosídlenců, kteří přišli do zdejší továrny, byla utvořena organizace dobrovolných hasičů, která pro svoji činnost
převzala i původní vybavení včetně hasičské zbrojnice se základní technikou.
Sbor z počátku plnil jen povinnosti na úseku školení a výcviku, aby později k této činnosti přidal i společenskou aktivitu pro své členy. Byly pořádány společné výlety a přátelská posezení, která si získala oblibu mezi členy. Po souhlasu hospodářského vedení se sbor
stal později i členem Sdružení dobrovolných hasičů. S příchodem žen na některé technicko-hospodářské funkce (preventistky, požární techničky) se i ženy staly členkami sboru.
Sbor potvrzoval oprávněnost svého působení, neboť několikrát zasahoval v areálu podniku a později byl využíván i k zásahům mimo svůj areál (např. Ještěd, hotel „Radnice“, pivovar Vratislavice n/N, restaurace „Letka“). Svoji připravenost dokazoval každoročně na podnikových soutěžích, kterých se zúčastňovaly všechny závody podniku Textilana v Československu a zde sbor velmi dobře reprezentoval mateřský závod 01. Jako vítěz podnikových
soutěží se zúčastnil i oborových a ministerských soutěží.
Společně v době svého volna jezdili hasiči na brigády do Jinolic, pomáhali při výstavbě
okresního cvičiště hasičů ve Vratislavicích n/N. To vše se dělo až do zastavení textilní výroby
v libereckém závodě v devadesátých letech. Hasičská parta se poté rozhodla sbor zachovat
a tak i nadále pokračují. Společné kulturní akce, které se v minulosti osvědčily a které dodnes utužují hasičskou partu ačkoliv jejich původní podnik byl srovnán se zemí.
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TEXTILANA Nové Město pod Smrkem

Vznik sboru:
Počet členů:
Webové stránky:
Výbor sboru:

1946
11
ne
starosta
nám. starosty
velitel
hospodář
Oddíl mladých hasičů: ne
Technika:
bez techniky
Hasičská zbrojnice:
nemá

Jan Slotík
Václav Salaba
Jan Bárta
Palo Robert
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Textilana Nové Město pod Smrkem
Po ukončení druhé světové války se v největším textilním závodě v tehdejším okrese
Frýdlant v Č. postupně obnovovala výroba. Protože se jednalo o rizikovou – požárně nebezpečnou výrobu vyvstala nutnost obnovy hasičského sboru přímo v závodě, který zde
v minulosti po velkém požáru již od roku 1877 působil a osvědčil se. Nebyla to cesta jednoduchá, neboť sbor po svém českém vzniku v roce 1946 si musel vychovat vlastní členskou základnu. Naštěstí mezi prvními českými dosílenci, kteří přišli do Nového Města pod
Smrkem a začali pracovat v tehdejším textilním závodě byli i čeští hasiči z vnitrozemí.Těm
se s podporou hospodářského vedení podařilo obnovit činnost sboru. K dispozici bylo poměrně dobré technické vybavení. Ve sboru se rozjela velká aktivita při přípravě a nácviku
na soutěže, která probíhala zejména o sobotách a nedělích. V roce 1958 sbor s podporou
vedení vstoupil do Svazu požární ochrany a začal se angažovat i na jeho akcích. Rozjela se i
mimopracovní činnost, družební vztahy s německými hasiči, společné oslavy životních výročí, zájezdy na různé akce v Čechách apod.
Sbor nezapomínal na své hlavní poslání – být připraven na boj s požáry. Několikrát
účinně zasáhl při požárech v závodě. Svoji připravenost potom každoročně prověřovala
družstva mužů i žen na soutěžích v okrsku, ale zejména na podnikovém měření sil všech závodů podniku Textilana. Několikrát po vítězství v podnikové soutěži se zúčastnil tým soutěže oborové. I nadále byly organizovány mimo závod různé akce, kterých se členové sboru zúčastňovali (např. pokus o „Německý rekord“ a poté i o světový rekord na letišti v Hradčanech, pálení čarodějnic, pořádání tanečních zábav, pomoc při organizaci dětských dnů,
besedy s dětmi ve školách či pionýrských táborech).
Po roce 1989 došlo k útlumu textilní výroby, závod omezoval výrobu, aby v roce 2005
výroba úplně zanikla a závod byl uzavřen. V té době končí i činnost zásahové jednotky,
technika je rozprodána v lepším případě převedena jiným hasičským sborům. Část členů,
kteří byli v organizaci „Sdružení hasičů ČMS“, která se sborem v Textilaně působila se rozhodlo, že budou pokračovat ve své činnosti, ač jejich zřizovatel sboru již neexistuje. Držme
jim palce, ať jim to vydrží.
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