Oslavy výročí založení hasič.sborů v okrese Liberec – 2019
V letošním roce níže uvedené sbory dobrovolných hasičů si připomínají výročí založení
svého sboru.Pro mnohé je to důvod připravit veřejné oslavy vzniku sboru, připomenou tak
své výročí členům sboru a také presentovat svoji činnost před veřejností.Oslavy mohou být
také možností a inspirací pro další sbory, které se na oslavy chystají v následujících letech.
18.května 2019

PETRAŠOVICE

125 let

Místo : náves v Petrašovicích od 13 00 hodin
- slavnostní nástup , ocenění zasloužilých a aktivních členů ,
- okrsková soutěž dětí a dospělých , živá hudba a občerstvení po celý den
25.května 2019

SVIJANSKÝ ÚJEZD

130 let

Místo : areál na koupališti od 9 00 hodin
-slavnostní nástup , okrsková soutěž všech věkových kategorií , hudba , občerstvení ,
- v prosinci slavnostní výroč.val.hromada s oceněním aktivních a zasloužilých členů
25.května 2019

PROSEČ POD JEŠTĚDEM

130 let

Místo : sport.areál „Borovičky“ v Proseči p/J. od 9 00 hodin
-nástup , okrsková soutěž , občerstvení
- koncem roku 2019 slavnost. výroč. valná hromada /ocenění aktivních a zasloužil. členů /
8.června 2019

MODLIBOHOV

90 let

Místo : prostor u místní školy od 14 hodin
-

hasičská soutěž se stříkačkami PS 8
od 18 00 hod.hudební vystoupení skupin Power Cover a Prozatímní řešení

15.června 2019

MACHNÍN

135 let

Místo : zdejší sportoviště od 9 00 hodin
- dětská soutěž „Machnínská paralela“ při které bude připomenuto výročí sboru

15.června 2019

STRÁŽ NAD NISOU

145 let

Místo : náměstí od 12 00 hodin
-

slavnostní nástup , ocenění aktivních a zasloužilých členů sboru ,
průvod historických hasičských praporů ,
výstava techniky , ve škole - výstava histor.hasič.dokumentů a rukáv.hasič.nášivek ,
hudba , občerstvení / akce je v rámci oslav 550.let založení obce /

21.června 2019

LIBEREC _ RÜŽODOL I

135 let

Místo : zbrojnice sboru v Liberci – Růžodole /od 9 00 hodin/
„Den otevřených dveří“ s programem

22.června 2019

DOLNÍ ŘASNICE

150 let

Místo : fotbal. hřiště v Dolní Řasnici , zahájení v 9 00 hodin
-

nástup , žehnání praporu , ukázky výcviku psů ,
ukázky profesionálních hasičů , hudba ,
občerstvení , akce pro děti , spanilá jízda hasič.techniky

22.června 2019

ROZSTÁNÍ

120 let

Místo : prostor u hasičské zbrojnice v Rozstání od 14 00 hodin
-

výstava ze života sboru v „Domě hasičů“
expozice hasičské techniky včetně ukázek zásahů
občerstvení a kulturní program

20.července 2019

VŠELIBICE

125 let

Místo : u hasičské zbrojnice od 15 00 hodin
- slavnostní nástup ; ocenění zasloužilých a aktivních členů
- hasičská soutěž „Všelibický pohár“
- občerstvení po celý den

20.července 2019

LÁZNĚ LIBVERDA

135 let

Místo : zdejší sportovní hřiště od 15 hodin
- slavnostní nástup , ocenění aktivních a zasloužilých členů ,
- hasičská soutěž , občerstvení, hudba

17.srpna 2019

MNÍŠEK U LIBERCE

145 let

Místo : prostor u fotbalového hřiště od 14 00 hodin
-

slavnostní zahájení
spanilá jízda techniky obcí
soutěže , programový blok , občerstvení

24.srpna 2018

SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM

120 let

Místo : u hasičské zbrojnice , předpokl.začátek v 10 00 hodin
Program se ještě upřesňuje

7.září 2019

LAŽANY

130 let

Místo : prostor u hájenky „Hubertka“ ve Čtveříně od 9 00 hodin
9 00 - dětská soutěž
11 00 - slavnostní nástup jednotek
-hasičská soutěž „Lažanský srandamač“
vyhodnocení , hudba po celý den , občerstvení po celou dobu akce

14.září 2019

VRATISLAVICE NAD NISOU

150 let

Místo : u zdejší hasič.zbrojnice se zahájením ve 14 00 hodin
-

hasičské soutěže
vystoupení mladých hasičů
předání praporu sboru
občerstvení

Hejnice - neplánují oslavu svého 145. výročí
Bílý Potok p/Sm. - neplánuje oslavu svého 135.výročí
Smržov – neplánuje žádné oslavy svého 115.výročí

Sbory FERDINANDOV a ZÁSKALÍ na vyžádanou informaci vůbec
neodpověděly.

Karel Boháč
vedoucí odborné rady pro historii
OSH Liberec

