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Kapitola 1 

Předmluva 
___________________________________________________________________________ 

 

Co dělat když 

Vypukne požár 

 zachovejte klid a jednejte s rozvahou 
 pokuste se oheň uhasit všemi dostupnými prostředky, je-li to ve vašich silách 
 volejte tísňovou linku 150 nebo 112 
 s operátorem tísňové linky se snažte mluvit srozumitelně a pokud možno klidně 
 oznamte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, co nejpřesněji popište, co hoří, adresu kde 

hoří, zdali jsou ohroženi lidé a přístupovou cestu pro jednotky hasičů 
 varujte ostatní např. voláním ("hoří")  
 nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v 

důsledku nadýchání se plynů) 
 neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné 

účinky než vzduch) 
 prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je 

zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace 
pro hasiče 

 vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor 
opusťte!  

 vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující 
informace 

 po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc a 
uposlechněte všech pokynů velitele zásahu 

 při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici 
hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu 

 

Máte v důsledku požáru znemožněn únik 

 snažte se zachovat klid 
 uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.) 
 vyvěste z okna prostěradlo, ručník, záclonu atp., je to jednoznačné znamení hasičům 
 snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli 
 otevřením okna můžete způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru 
 v případě silného zakouření si lehněte na zem 
 ústa si kryjte látkou jako improvizačním filtrem 
 snažte se dýchat klidně a zhluboka 
 vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu 
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Kapitola 1 

Předmluva 
___________________________________________________________________________ 

Český Květoslav 

Florián je v počeštěné podobě Květoslav nebo Květoš. Základem jména je latinské Florianus, které 
vychází ze slova florere – kvést. Je patronem Horního Rakouska, Bologně, Krakova a celého Polska. U nás 
je mu zasvěcen např. chrám v Kladně, Bzenec – zaniklá kaple, kostel Kostelany, Moravský Krumlov, 
Příbram na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři, kostel v Oskavě v Radouni u Štětí i jinde. Málo je 
známo, že v Žatci se dnešní náměstí 5. května až do začátku 2. světové války jmenovalo Floriánské, podle 
své hlavní dominanty, a to barokního sloupu sv. Floriána z let 1742 – 1746. 

U nás se uctívali i jiní světci ve spojitosti s ochranou před ohněm: sv. Vavřinec, sv. Háta, Panna 

Marie Hromnická, sv. Jan Burian, sv. Donáta a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řád svatého Floriána 

Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním 
jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile 
\\\\\\\"Za mimořádné zásluhy“\\\\\\\. Řád sv. Floriána je výběrové 
vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního 
sdružení. K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného 
osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a na 
něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny a 
opisem: SV. FLORIAN. 

 

 

http://sdh.zdarna.eu/upload/273.jpg
http://sdh.zdarna.eu/upload/274.jpg
http://sdh.zdarna.eu/upload/275.jpg
http://sdh.zdarna.eu/upload/276.jpg
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Kapitola 2 

Shrnutí roku 2015 
___________________________________________________________________ 

2.1 Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála  (28. 11. 2015) 
 

Sbor má k dnešnímu dni 117 členů, z toho 36 žen a 12 mladých hasičů.  

Bohužel i letos odešel z našich řad jeden náš člen. Byl to Rudolf Anděl. Poslední rozloučení 

proběhlo v rodinném kruhu.  

Na druhou stranu se nám po letech znovu podařilo začít pracovat s mládeží.  

Od poslední výroční valné hromady bylo svoláno 5 výborových a 4 členské schůze. Většiny jednání 

výboru se podle možností účastní téměř všichni jeho členové. Účast na členských schůzích je dlouhodobě na 

stejné, tedy neuspokojivé úrovni. Když pomineme fakt, že členská základna kopíruje demografický vývoj v 

celé společnosti, tudíž stárne, stále zbývá mnoho členů v relativně produktivním věku. Je proto na místě, 

ptát se proč si většina z nich nedokáže několikrát do roka udělat čas. Mnozí se, jak vidíte, neúčastní ani 

výroční valné hromady. S tím zřejmě souvisí i to, že sbor několik let nevybírá členské příspěvky. Je vidět, že 

toto rozhodnutí nebylo správné. Placení příspěvků bylo totiž pro mnoho členů sboru to jediné, co jim 

připomínalo, že jsou jeho součástí.  

Je třeba zmínit, že za každého člena sbor odvádí do pokladny okresního sdružení určitou finanční 

částku. Pokud ji nevybere zpět, tak část ročních příjmů padne právě na tento odvod. Proto navrhuji jako 

součást usnesení, aby se sbor k výběru členských příspěvků opět vrátil. O výši členského příspěvku bychom 

se měli dohodnout v diskuzi.  

V letošním roce také proběhly volby do orgánů SH ČMS. Počínaje okrsky a okresy až k ústředním 

orgánům. Ve výboru okrsku náš sbor zastupuje Aleš Vaníček jako zástupce velitele okrsku. Starostou 

okrsku byl zvolen Petr Hýbl z SDH Ktová. Ve výkonném výboru okresního sdružení je také Jiří Koželuh 

jako náměstek starosty. S funkcí starosty okresního sdružení se po mnoha letech rozloučil Miloslav 

Miksánek a nahradil jej Arnošt Černý.  

Hlavní náplní aktivních členů sboru je práce v JSDHO. Jednotka má v současnosti 16 členů a je 

velice pozitivní, že se do práce v jednotce zapojují mladí členové. Vybavení technikou a ochrannými 

prostředky je na poměry dobrovolných hasičů malé obce na dobré úrovni. Toto je především zásluha 

zřizovatele, částečně si sbor zakoupil některé vybavení ze sponzorských darů. V minulosti byla naším 

nejštědřejším sponzorem Zea Sedmihorky. Postupně se podařilo vyměnit zastaralou dýchací techniku, 

doplnit vybavení například o kalové čerpadlo, elektrocentrálu a rozbrušovačku. O výzbroj a výstroj je třeba 

neustále pečovat a udržovat ji v náležitém stavu. Při této činnosti stráví ve zbrojnici nejvíce svého času 

velitel Jiří Koželuh. Členové jednotky se pravidelně účastní školení, odborných příprav, námětových a 

prověřovacích cvičení, které organizuje HZS LK.  

Pokud se podíváme na činnost jednotky z hlediska statistických údajů, potom do dnešního dne 

zasahovala celkem u 13 nahlášených událostí. Z toho bylo 6 požárů travního a lesního porostu, 2 požáry 

budov, 4 technické výjezdy, což bývá především likvidace padlých stromů, a 1 planý poplach. Jednotka 

vždy vyjela v předepsaném čase.  

V poslední době se stává, že po vyhlášení poplachu operační středisko teprve po nasednutí do 

vozidel a nahlášení výjezdu upřesní, jakou techniku k zásahu požaduje. Protože v případě výjezdu CAS 32 

je posádka pouze 1+2, ostatní členové se vrací domů. Bohužel se může stát, že po několika takových 

případech nedorazí po vyhlášení poplachu ani potřebný počet pro výjezd.  



 
7 

 

Kapitola 2 

Shrnutí roku 2015 
___________________________________________________________________ 

Také v letošním roce se sbor zúčastnil několika soutěží. Byla to především okrsková soutěž, kterou 

pořádal 30. 5. SDH Štěpánovice-Blatec. Soutěž se konala z technických důvodů na louce u hasičské 

zbrojnice v Karlovicích. Do soutěže jsme vyslali 1 družstvo mužů v kategorii požární sport, 1 družstvo 

mužů nad 35 let a po dvouleté přestávce také družstvo žen nad 30 let. Obě družstva mužů ve svých 

kategoriích zvítězila a družstvo žen obsadilo druhé místo.  

Družstvo mužů v kategorii požární sport postoupilo jako vítěz prvního kola na Okresní soutěž v 

požárním sportu, která se konala 6. 6. v Turnově. Zde skončilo v konkurenci o generaci mladších závodníků 

na 9. místě.  

19. 9. se naše družstvo zúčastnilo netradiční soutěže v požárním útoku do kopce, kterou pořádal 

sbor z Karlovic. Soutěž byla specifická v tom, že družstvo nejprve muselo přemístit materiál včetně 

stříkačky v přívěsném vozíku ze startovací čáry na základnu a teprve pak začít s rozvinutím dopravního a 

útočného vedení. Družstvo soutěžilo ve složení: Michal Najman, Tomáš Bugno, Aleš Vaníček ml. a Jana 

Bugnová. Jako nováček soutěže družstvo obsadilo krásné 3. Místo. Věříme, že se podobných soutěží, které 

pořádají sbory z našeho okrsku, budeme účastnit i v budoucnu.  

Jak bylo uvedeno výše, po několika letech se sbor vrátil k práci s mládeží. Vedoucím kolektivu je 

Michal Najman za vydatné pomoci Jiřího Koželuha. Pravidelné schůzky kolektivu jsou každý pátek u 

hasičské zbrojnice. V letošním roce se družstvo mladých hasičů ještě nezapojilo do okresního kola hry 

Plamen. Děti se nejprve učí ovládat základní dovednosti a seznamují se s disciplínami. Aby měly větší 

představu o tom, jak vypadají soutěže hry Plamen, navštívily 17. října podzimní závod hasičské 

všestrannosti v Jilemnici. Příslibem do dalších let je minimální věkové rozpětí, kdy všechny děti budou 

soutěžit v kategorii, do které svým věkem patří.  

Nábor do kolektivu mladých hasičů začal prakticky již na dětském dni. Ten po mnoha letech 

uspořádala Obec poslední květnovou neděli. Náš sbor se k pořádání připojil zajištěním občerstvení a pomocí 

s obsluhou stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Na jednom z nich si mohly vyzkoušet některé hasičské 

disciplíny. Letos se bude také poprvé v zahradě obecního úřadu rozsvěcet vánoční stromek. Také na této 

akci se sbor bude aktivně podílet.  

Již tradicí se stalo pořádání hasičského bálu a velikonoční zábavy. Obě akce sice v posledních letech 

nejsou tak finančně zajímavé, ale jsou to společenské akce, kde se mohou lidé sejít a bavit se. Proto by byla 

chyba pořádat akce pouze pro finanční efekt. Věříme, že je zvládneme pořádat i v budoucnu. Podobně na 

tom je i pravidelný sběr železného šrotu, kdy množství sebraného železa je každým rokem menší. Jedná se 

ale svým způsobem o službu občanům, kteří nemají možnost odvézt železo do sběrny sami, a tím i pomoc 

obci při eliminaci vzniku černých skládek. A také jsou to jediné příjmy do pokladny sboru. Nemůžeme si 

dovolit o ně přijít. Pokud tedy chceme jako v minulosti pořádat nejen pro své členy zájezdy, výlety a 

podobné akce.  

Letos jsme po několika letech uspořádali místo autobusového zájezdu „tajný výlet“. Tentokrát to 

byl pěší výlet do blízkého okolí se závěrečným občerstvením v restauraci Vidlák. Počasí se vydařilo a tak ti 

kteří se zúčastnili, měli krásný podzimní zážitek. O ten se bezesporu zasloužili také manželé Marta a Karel 

Pitrovi, kteří pro výletníky na trase připravili ve spolupráci s organizátorkou Janou Bugnovou překvapení. 
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Shrnutí roku 2015 
___________________________________________________________________ 

Za to jim moc děkujeme. Děti i dospělí si přišli na své. Z tohoto prvního ročníku by mohla vzniknout pěkná 

tradice tajných výletů, neboť účastníci byli velmi spokojeni.  

V loňské zprávě byla zmíněna potřeba uspořádat historické písemnosti a kroniku sboru. Tímto 

pověřil výbor hned na svém prvním jednání Květoslavu Österreicherovou, která o tuto práci projevila zájem, 

má do ní chuť a příslušné technické vybavení. Zajišťuje tak, aby materiály z historie i současnosti měli 

k dispozici i naši následovníci. Protože je zároveň vášnivá fotografka, stará se o fotodokumentaci ze 

soutěží a pohárů. Pokud si uděláte někdy čas a zavítáte na členskou schůzi, můžete zhlédnout například 

prezentaci a video z netradiční soutěže do kopce z Karlovic a mnoho dalších. S tím souvisí i rozhodnutí 

výboru spustit nové internetové stránky sboru - hasicihrubaskala.cz, kde bude množné získat aktuální 

informace o činnosti, plánovaných akcích, zápisy z jednání, výsledky soutěží, odkazy na fotografie a videa 

atd… Přípravu stránek na sebe vzal Michal Najman a o jejich aktualizaci se budou starat společně s 

Květoslavou Österreicherovou. Chceme vás tímto zároveň požádat, pokud máte k dispozici nějaké 

fotografie, případně písemnosti, které se bezprostředně týkají našeho sboru, abyste na sebe dali kontakt naší 

kronikářce. V dnešní době není problém materiály i fotografie zkopírovat, aniž by bylo nutné někam je 

převážet. Nemusíte se tedy bát jejich ztráty.  

V této zprávě jsme se pokusili alespoň částečně o shrnutí, co zásadního se v tomto roce ve sboru 

událo a kam by měl sbor směřovat. S návrhy na to, jak zlepšit činnost, přitáhnout nové členy, co by podle 

Vašeho názoru mohlo přispět k tomu, abychom takto mohli bilancovat i za několik let, můžete vystoupit v 

diskuzi, nebo je přednést na členské či výborové schůzi, kde jste srdečně vítáni.  

     

 Výbor děkuje všem členům, příznivcům a sponzorům, kteří se 

podíleli na činnosti sboru. Všem přejeme nejen v příštím roce především 

pevné zdraví a mnoho zdaru v „hasičině“ i v osobním a pracovním 

životě. 
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2.2  Výjezd: požár objektu, Turnov (3. 12. 2015)  
 

Požár průmyslového objektu Agba, sklady Turnov, Daliměřice, Vesecko čp. 488, došlo k výbuchu 

technického plynu. Poplach byl vyhlášen v 8,44 hodin. Po příjezdu na místo zásahu prováděla jednotka 

dálkovou dopravu vody z místní retenční nádrže. V 14,27 hodin byla jednotka vyslána zpět na základnu s 

požadavkem na střídání ve 20,00 hodin. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Koželuh Jiří a 

přísl. jednotky Vaníček Aleš ml.. Po příjezdu jednotky na místo v 20,17 hodin prováděla jednotka 

kyvadlovou dálkovou dopravu vody z čerpacího stanoviště na řece Jizeře na požářiště. Jednotka se vrátila 

zpět na základnu 4. 12. 2015 v 7,19 hodin. Řidič vozidla – Koželuh Jiří, velitel vozidla – Vaníček Aleš, 

přísl. jednotky – Procházka Michal a Najman Michal.  

Požár v Turnově byl jednou z největších mimořádných událostí v Libereckém kraji za posledních 

mnoho měsíců. Bez nasazení členů jednotek dobrovolných hasičů by profesionálové zvládali požár jen 

obtížně, především v případě dohašovacích prací. Za jejich nasazení i za to, že se činnosti dobrovolných 

hasičů věnují ve svém volném čase, dostali „Poděkování starosty města Turnova“. 

 

2.3  Výjezd: požár budovy (5. 12. 2015)  
 

Požár nízké budovy v Rovensku pod Troskami, Revoluční čp. 270, byl vyhlášen v 19,06 hodin - jde 

kouř z okna. Jednotka po příjezdu na místo události byla jako záloha. Zpět na základnu přijela v 

19,51hodin. Řidič vozidla – Messner Tomáš, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Vaníček Aleš 

st., Vaníček Aleš ml., osoby bez techniky – Karásek Karel, Procházka Michal a Pršala Ladislav. 
 

2.4  Mikuláš (6. 12. 2015)  
 

Dne 6. 12. 2015 byl na zahradě OÚ Hrubá Skála slavnostně rozsvěcen vánoční stromeček. Jednalo 

se o historicky první rozsvěcení obecního vánočního stromečku. Akci pořádala Obec Hrubá Skála ve 

spolupráci s SDH Hrubá Skála a byla spojena s mikulášskou nadílkou, které se zúčastnilo kolem 70 dětí. O 

občerstvení se postarali členové SDH Hrubá Skála – Pavla Vaníčková, Jana Bugnová, Karel Bugno a 

Tomáš Bugno. Počasí nám přálo. 

 

2.5  Vánoční besídka mladých hasičů (11. 12. 2015)  
 
Dne 11. 12. byla poslední schůzka mladých hasičů v roce 2015. S dětmi jsme si udělali malou 

vánoční besídku, hráli hry, mladší vybarvovali omalovánky, probírali jsme také, jak se těší na Vánoce. Pro 

děti jsme připravili i malé občerstvení. Poté jsme se rozloučili a popřáli si ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

VÁNOCE. 
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2.6   Výborová schůze (11. 12. 2015)  
 

Výborové schůze konané 11. 12. 2015 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Koželuh Jiří, 

Karásek Karel st., Vaníček Aleš st., Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, 

Bugno Karel, Najman Michal, Vaníčková Pavla, Bugnová Radka, Bugnová Jana a Lhoták Jan – 13 členů.  

 

Proběhla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 30. 10. 2015 - vše beze změn. Bratr Jiří 

Koželuh nás informoval o zprávách ze 4. schůze VV OSH Semily konané dne 10. 12. 2015 od 14,30 hodin 

v kanceláři OSH. Je připraven návrh rozpočtu OSH pro rok 2016.  

Dále pak byly sděleny termíny okresního kola v požárním sportu - 25. 6. 2016 v Turnově a 

krajského kola v požárním sportu - 13. 8. 2016 v Liberci. Zhodnotili jsme VVH a vánoční besídku s 

rozsvěcením vánočního stromku. Byly uděleny instrukce k přípravě plesu, který se bude konat 23. 1. 2016. 

 

2.7  Pohřeb (23. 12. 2015)  
 

Poslední rozloučení s Bohuslavem Habrem, dlouholetým dobrovolným hasičem Hrubé Skály, se 

konalo 23. 12. 2015 v rozlučkové síni v Turnově. Čestnou stráž u rakve zesnulého zajistili zástupci SDH 

Hrubé Skály - Tomáš Messner, Aleš Vaníček st., Michal Najman, Jiří Koželuh, Václav Vaníček a Michal 

Procházka.  

 

 

2.8  Členská schůze (28. 12. 2015)  
 

Členské schůze konané 28. 12. 2015 v 19 hodin se zúčastnili: Karásek Karel st., Vaníček Aleš st., 

Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Bugno Karel, Brixi Miroslav, Lhoták 

Jakub, Pitro Karel, Vaníčková Pavla, Vaníček Václav, Bugnová Radka, a Cvrček Josef – 13 členů. 
 

Byl zkontrolován zápis z výborové schůze ze dne 11. 12. 2015. Byla upřesněna příprava plesu, 

hlavně po organizační stránce (změna piva na ples; 3+1 sud z Rohozce na Svijany). Došlo ke spuštění 

nových webových stránek našeho sboru. Tato členská schůze 

byla silvestrovská a i přes malý počet zúčastněných se 

vydařila. Na závěr nám sestra K. Österreicherová pustila z 

PC fotografie a videozáznamy z některých soutěží a opět jsme 

zavzpomínali na 100leté výročí SDH Hrubé Skály. 
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Seznam členů SDH Hrubá Skála k 1. 1. 2016 

Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Reg.číslo Člen 

Belda Jan 61 5.8.1972 3608031010 44 

Belda Jan 37 1.1.2004 3608031164 12 

Beldová Blažena 61 8.5.1972 3608031092 44 

Bernard Miroslav 41 8.5.1988 3608031009 28 

Blažek Martin 20 18.5.2009 3608031190 7 

Brixi Miroslav 74 2.1.1974 3608031005 42 

Brožek Zdeněk 77 9.7.1967 3608031008 49 

Bugno Karel 76 9.5.1966 3608031004 50 

Bugno Karel 41 8.12.1989 3608031003 27 

Bugno Tomáš 46 7.10.1983 3608031011 33 

Bugnová Marie 69 8.5.1966 3608031091 50 

Bugnová Romana 43 1.1.2001 3608031111 15 

Bugnová Jana 42 1.7.2006 3608031184 10 

Bugnová Radka 40 10.9.2014 3608031204 2 

Cidlinský Miloš 43 1.1.2004 3608031165 12 

Cvrček Josef 68 8.1.1968 3608031016 48 

Cvrčková Petra 40 6.12.1989 3608031093 27 

Dědková Irena 64 8.5.1968 3608031094 48 

Drahoňovský František 71 8.5.1959 3608031013 57 

Drahoňovský Jiří 72 8.5.1959 3608031012 57 

Drbohlav František 74 20.10.1999 3608031146 17 

Hajnová Alena 60 31.3.1978 368031097 38 

Hlavnička Miroslav 47 1.1.2004 3608031161 12 

Hlubuček Jaroslav 50 10.2.1999 3608031152 17 

Janda Michal 38 30.5.1995 3608031031 21 

Jandová Petra 34 23.6.1999 3608031143 17 

Karásek František 68 8.1.1969 3608031029 47 

Karásek Jaroslav 63 8.1.1970 3608031030 46 

Karásek Karel 44 8.5.1985 3608031026 31 

Karásek Karel 69 8.5.1969 3608031025 47 

Karásek Pavel 41 8.5.1988 3608031027 28 

Karásková Alena 60 30.1.1993 3608031087 23 

Karásková Renáta 39 31.1.1994 3608031131 22 

Karpaš Pavel 64 8.1.1969 3608031032 47 

Kinská Martina 39 31.1.1994 3608031128 22 

Kinský Lukáš 14 18.5.2009 3608031191 7 
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Seznam členů SDH Hrubá Skála k 1. 1. 2016 

Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Reg.číslo Člen 

Knébl Josef 77 20.6.1979 3608031033 37 

Knéblová Eva 73 20.6.1979 3608031106 37 

Kohoutek Martin 18 27.9.2004 3608031167 12 

Kohoutek Vlastimil 50 30.12.1981 3608031034 35 

Kohoutková Zuzana 20 27.9.2004 3608031169 12 

Kohoutková Blanka 44 29.10.2010 3608031195 6 

König Karel 66 8.6.1969 3608031041 47 

König Michal 41 8.5.1988 3608031043 28 

Kopecká Zdeňka 63 30.1.1993 3608031118 23 

Koutník Luboš 60 8.5.1982 3608031035 34 

Koutníková Hana 55 8.4.1988 3608031104 28 

Kozáková Květa 90 8.5.1959 3608031102 57 

Koželuh Jiří 70 17.10.1974 3608031038 42 

Koželuh Martin 40 8.12.1989 3608031039 27 

Koželuh Roman 45 9.5.1984 3608031040 32 

Koželuhová Milena 67 10.5.1982 3608031103 34 

Kupcová Monika 44 29.10.2010 3608031197 6 

Kupec František 23 24.10.2000 3608031049 16 

Kupec Jan 25 24.10.2000 3608031047 16 

Lád Milan 52 30.1.1993 3608031036 23 

Leitner Miroslav 64 24.10.2000 3608031138 16 

Lhoták Jan 24 1.8.2009 3608031192 7 

Lhoták Jan 47 30.9.1982 3608031046 34 

Lhoták Jakub 21 20.5.2013 3608031202 3 

Lhotáková Danuše 73 20.6.1979 3608031109 37 

Lhotáková Jaroslava 47 8. 5. 1986 3608031108 30 

Macháček Jarmil 64 8.5.1973 3608031048 43 

Mandová Martina 23 1.1.2007 3608031187 9 

Mandová Simona 21 1.10.2006 3608031185 10 

Matoušková Jarča 71 7.10.2002 3608031110 14 

Messner Tomáš 46 8.5.1983 3608031050 33 

Najman Michal 27 24.10.2000 3608031042 16 

Najman Pavel 46 8.5.1983 3608031056 33 

Najman Petr 60 30.9.1982 3608031057 34 

Najmanová Lada 22 18.11.2015 3608031205 1 

Novotný Oldřich 39 30.05.1995 3608031137 21 

Novotný Roman 43 12.10.1986 3608031052 30 
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Seznam členů SDH Hrubá Skála k 1. 1. 2016 

Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Reg.číslo Člen 

Novotný Vladimír 26 26.5.2014 3608031203 2 

Ondřej Bohumil 63 8.5.1984 3608031059 32 

Österreicherová Květoslava 45 9.5.2011 3608031199 5 

Pitro Karel 29 2.3.2005 3608031170 11 

Pitro Karel 73 5.2.2003 3608031158 13 

Pitrová Marta 65 2.3.2005 3608031172 11 

Podoubský Josef 74 8.4.1969 3608031062 47 

Podoubský Radek 36 21.6.1996 3608031145 20 

Procházka Michal 38 30.5.1995 3608031136 21 

Procházka Milan 70 20.5.1991 3608031063 25 

Procházka Milan 40 29.8.1991 3608031065 25 

Procházková Libuše 67 27.10.1995 3608031085 21 

Procházková Zuzana 37 29.6.1998 3608031150 18 

Pršala Ladislav 66 8.5.1965 3608031066 51 

Pršalová Blanka 65 20.6.1979 3608031112 37 

Richtrová Věra 72 8.5.1959 3608031115 57 

Rulec Tomáš 40 15.6.1998 3608031149 18 

Šálek Jaroslav 42 8.5.1987 3608031069 29 

Šálková Hana 39 31.1.1994 3608031130 22 

Trakal Miroslav 82 8.5.1959 3608031071 57 

Uxová Marie 77 8.5.1966 3608031117 50 

Vaníček Aleš 22 6.1.2006 3608031175 10 

Vaníček Aleš 42 8.5.1987 3608031073 29 

Vaníček František 69 24.11.1971 3608031077 45 

Vaníček Lukáš 40 8.12.1989 3608031074 27 

Vaníček Michal 42 8.5.1988 3608031078 28 

Vaníček Oldřich 66 8.5.1969 3608031075 47 

Vaníček Patrik 14 23.4.2008 3608031188 8 

Vaníček Tomáš 41 8.5.1988 3608031082 28 

Vaníček Václav 42 8.5.1987 3608031081 29 

Vaníček Václav 65 8.5.1969 3608031080 47 

Vaníčková Pavla 39 18.6.1994 3608031133 22 

Vaníčková Petra 18 27.9.2004 3608031168 12 

Vaníčková Václava 40 29.10.2010 3608031196 6 

Vašíčková Zdeňka 84 10.4.1980 3608031119 36 

Viták Petr 68 23.8.2002 3608031116 14 

Žofka Zdeněk 68 8.5.1984 3608031089 32 
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4.1  První schůzka mladých hasičů (8. 1. 2016) 

V pátek 8. 1. 2016 se poprvé po Novém roce sešli mladí hasiči. Bohužel účast na schůzce nebyla 

valná. Během zimních měsíců se budou scházet každý pátek v 16,00 hodin v hasičské místnosti na obecním 

úřadě.  

 

 

4.2  Zvaní na bál (9. 1. 2016) 

Jako každý rok, tak i letos proběhlo zvaní na hasičský bál – tentokrát 9. 1. 2016. 

 Hrubá Skála – Vaníček Aleš st., Kohoutek Martin 

 Doubravice A – Bugno Karel ml., Najman Michal 

 Doubravice B – Bugno Tomáš, Lhoták Jakub 

 Radvánovice – Procházka Michal, Procházka Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Příprava losů na hasičský bál (21. 1. 2016) 

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 v 18,00 hodin proběhla příprava losů na hasičský bál, který se koná  

23. 1. 2016. Jeden lístek do tomboly bude stát 10 Kč a bylo připraveno 1.000 kusů. 



 
15 

 

Kapitola 4 

Rok 2016 
___________________________________________________________________ 

4.4   Hasičský ples (23. 1. 2016) 

Příprava sálu proběhla ráno v 9,00 hodin a odvoz na hasičský ples byl v 18,00 hodin. Vstupné bylo 

100 Kč a tombola bohatá. U vstupu nás vítali bratři Procházka Milan a Procházka Michal. Šatnu 

obsluhoval Najman Michal. Pivo Rohozec čepoval Lhoták Jan, Bugno Tomáš a Janda Michal. Super 

obsluha byla Bugno Karel ml., Vaníček Aleš ml. a Mandová Simona. A ani u panáků nezaháleli Vaníček 

Aleš st., Vaníčková Pavla, Bugnová Jana, Bugnová Radka a Lhotáková Jaroslava. Kromě párků byl 

výborný guláš od Bugno Tomáše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Školení strojníků (22. -23. 1 a 29. -30. 1. 2016) 

Školení strojníků, které se konalo po dva lednové víkendy, proběhlo v HZS v Jablonci nad Nisou. 

Absolvent tohoto kurzu byl seznámen s právními předpisy upravujícími a vztahujícími se především  

k činnosti funkce strojníka dobrovolné jednotky PO. Je připraven pro řízení požární techniky při 

normálních i ztížených podmínkách, pro používání, obsluhu a udržování určených prostředků, pro taktiku 

nasazení určených prostředků a pro zásobování požární vodou. Zná hlavní úkoly a postupy činnosti na 

úseku strojní služby své jednotky PO při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době 

operačního i organizačního řízení. 
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Školení, kterého se účastnil br. Tomáš Messner, bylo v rozsahu 40 hodin a ukončeno závěrečnou zkouškou 

před zkušební komisí a následně bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce strojníka 

dobrovolné jednotky PO na dobu dalších pěti let. 
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4.6  Výborová schůze (29. 1. 2016) 

 Výborové schůze konané 29 1. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Bugnová Radka, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Vaníčková Pavla, Procházka Michal, 

Najman Michal, Vaníček Aleš st., Karásek Karel, Bugnová Jana, Koželuh Jiří a Pitro Karel – 13 členů. 

 Šlo o první schůzi v roce 2016. Nejprve jednatel bratr Michal Procházka přečetl poslední zápis 

z členské schůze konané 28. 12. 2015. Předběžně jsme projednali plán práce na rok 2016. Vyhodnocení 

plesu proběhlo prozatím bez finančního vyúčtování. Sestra Pavla Vaníčková zajistila volný termín 

rezervace sálu na hasičský ples v roce 2017. Bylo rozhodnuto, že velikonoční zábava se bude tentokrát 

konat v pátek. Dále náš sbor bude pořádat okrskovou soutěž u příležitosti 125. výročí od založení sboru. 

Termín soutěže bude upřesněn na příští schůzi. Bylo rozhodnuto, že slavnostní schůze k 125. výročí se 

konat nebude. Starosta navrhl, že na příští schůzi odsouhlasíme medaile a on zajistí podání na OSH 

v Semilech. Také bude potřeba rozdělit si rajony k výběru příspěvků a uložit termín jejich vybrání. Dále 

bratr Koželuh upozornil na nutnost udržovat v čistotě zásahové věci a především zásahovou obuv. 

Následně nás informoval, že byla do hasičárny nainstalovaná nová tiskárna, ze které budou tištěny 

informace k danému výjezdu. Také by bylo potřeba ve výjezdové jednotce proškolit další členy jednotky, 

kteří ještě nemají možnost používat dýchací přístroje. Je nutné se domluvit na termínu do polygonu 

v Jablonci nad Nisou. Dále bratr Najman zajistí propojení nových webových stránek hasičů na stránkách 

obce. Na závěr nás bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které proběhly na shromáždění představitelů 

SDH v Semilech. Proběhlo ještě jedno důležité upozornění, dávat si při zásahu pozor na to, co se fotí a kdy 

kde se foto prezentuje. Po skončení oficiální části schůze jsme připili Pavle Vaníčkové k narozeninám. 

Informace: dne 14. ledna 2016 se konalo v KC Golf v Semilech pravidelné 

shromáždění představitelů SDH okresu Semily. Přítomné přivítal 1. náměstek starosty OSH Semily, 

br.Jiřička. Následně uctili chvílí ticha pietu za členy a funkcionáře zemřelé v loňském roce. 

Br. Černý se nejprve krátce představil jako nový starosta OSH. Následně přednesl zprávu o činnosti 

a aktivitách OSH Semily v roce 2015. Všemi přítomnými bylo schváleno hospodaření za rok 2015 a návrh 

rozpočtu na rok 2016. 

 

4.7  Výborová schůze (26. 2. 2016) 

 Výborové schůze konané 26. 2. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Bugnová Radka, Lhoták Jan, Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Vaníčková Pavla, 

Procházka Michal, Najman Michal, Vaníček Aleš st. a Pitro Karel – 12 členů. 

            Nejprve jednatel, bratr Michal Procházka, přečetl poslední zápis z výborové schůze konané 

29.1.2016. Dále proběhlo vyhodnocení plesu. Vzhledem k nízké účasti byl výdělek velmi dobrý 16.155 Kč. 

Byl odsouhlasen plán práce na rok 2016. Upřesnění termínu sběru železného šrotu na 23. 4. 2016. Dále pak 

Velikonoční zábava v termínu 25. 3. 2016 ve 20 hodin – na Velký pátek. Jednalo se o přípravě okrskové  
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soutěže, která proběhne 11. 6. 2016. Šlo především o organizační záležitosti, kde na louce, kudy povede 

elektrika, stánky a kde zaparkovat. Hlavní problém může být, když bude pršet. Školení rozhodčích 

požárního sportu se uskuteční v březnu, a to 4. 3. 2016 v Semilech Podmoklích  (hasičárna), 18. 3. 2016  

ve Hnanicích (hasičárna), 25. 3. 2016 v OSH Semily. Po 5 letech budou přezkoušeni stávající a budou se 

moci přihlásit i žadatelé na nové rozhodčí. Dalším bodem bylo rozdělení rajonů na vybírání členských 

příspěvků. Na závěr jsme dávali návrhy na vyznamenání k 125. výročí od založení sboru. Starosta sboru 

zdůraznil důležitost začít s přípravou ohledně vyznamenání včas, aby se nám nestalo, že to nestihneme. 

Předávání by mělo proběhnout na výroční valné hromadě. Byly odsouhlaseny uniformy pro: Jana Lhotáka, 

Jakuba Lhotáka a Michala Najmana. 

 

4.8  Výjezd: požár domu (2. 3. 2016) 

Na základě poplachu v 12,31 hodin, dne 2. 3. 2016, vyjela jednotka SDH Hrubé Skály k požáru 

domu v Rovensku pod Troskami v Revoluční ulici č. 270. Cestou k místu události byla jednotka odvolána 

zpět na základnu. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Lhoták Jakub a přísl. jednotky – 

Karásek Karel. 

 

4.9  Výjezd: požár sazí (18. 3. 2016) 

Na základě poplachu v 19,17 hodin vyjela jednotka SDH Hrubé Skály, tentokrát 18. 3. 2016, 

k požáru sazí v komíně do Hnanic 32. Jednotka po příjezdu na místo prováděla na rozkaz VZ vybírání 

popela a jeho hašení pomocí 1xC proudu. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20,23 hodin. Řidič 

vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Koželuh Jiří a přísl. jednotky –Vaníček Aleš ml.. Řidič druhého 

vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Bugno Tomáš a přísl. jednotky – Procházka Michal a Kohoutek 

Martin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

Kapitola 4 

Rok 2016 
___________________________________________________________________ 

4.10  Velikonoční zábava (25. 3. 2016) 

Po letech se velikonoční zábava uskutečnila už v pátek místo tradiční soboty. Příprava stolů a sálu 

proběhla v pátek v 9 hodin. U vstupu přivítal návštěvníky bratr Michal Procházka se vstupným 80 Kč. U 

výčepu s dvěma sudy piva Rohozec byl Tomáš Bugno a Jan Lhoták. Příjemnou obsluhou byla Simona 

Mandová. Alkohol prodávali Jana Bugnová a Jakub Lhoták. Zábava proběhla organizačně na jedničku. 

Bohužel účast byla tragicky nízká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.11   Výborová schůze (1. 4. 2016) 

Výborové schůze konané dne 1. 4. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Procházka Michal, Karásek Karel, Vaníček 

Aleš st., Bugnová Jana, Lhoták Jan, Najman Michal a Cvrček Josef – 12 členů. 

Nejprve proběhla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 26. 2. 2016. Dále byl upřesněn termín a 

organizační záležitosti sběru železného šrotu na 23. 4. 2016 v 8 hodin. Z důvodu velmi nízké účasti na 

velikonoční zábavě, a to nejen v letošním roce, se zábava pro další roky ruší. Je nutné upřesnit návrhy na 

vyznamenání. Proběhla příprava na okrskovou soutěž, hlavně co se týká organizačních záležitostí. Práce 

s dětmi i nadále pokračuje, ale prozatím se jedná jen o malý počet dětí. Webové stránky fungují a na kronice 

sboru se průběžně pracuje. Na závěr nás bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které získal na 2.schůzi 

VV OHS Semily. 
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Informace:  2. schůze VV OSH Semily se konala dne 10. 3. 2016 od 14,30 hodin 

 v kanceláři OSH. Bratr Mlejnek informoval o tom, že br. starosta doplnil všechna udělená vyznamenání do 

elektronické evidence. Tím už má každý sbor možnost vidět, jaká vyznamenání mají jeho členové a o jaká 

lze pro daného člověka žádat.  

Okresní kolo soutěže v PS bude v Turnově 25. 6. 2016. Změna je v termínu a místě kola krajského, 

které proběhne v neděli 14. srpna v Jablonci nad Nisou. 

Proběhlo první školení rozhodčích. Bohužel jen s velmi slabou účastí. Nezájmem by mohlo být 

ohroženo rozhodcování na soutěžích v okrese. Školení vedoucích mládeže bude 2. 4. 2016 v Bozkově. 

VV schválil pořadatelství podzimního setkání VV se zasloužilými hasiči a bývalými funkcionáři 

SDH v Rovensku pod Troskami v termínu 11. listopadu 2016. 

 

4.12   Výjezd: planý poplach (22. 4. 2016) 

Na základě poplachu v 14,41 hodin vyjela jednotka SDH Hrubé Skály 22. 4. 2016 k požáru lesa 

nebo nízké budovy na Prašivec.  Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nepovolené pálení.  

Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15,13 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – Koželuh 

Jiří a přísl. jednotky – Najman Michal. Řidič druhého vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Vaníček 

Aleš ml. a přísl. jednotky – Karásek Karel. 

 

4.13   Sběr železného šrotu (23. 4. 2016) 

Dne 23. 4. 2016 proběhl od 8 hodin sběr železného šrotu, který zajistil sbor dobrovolných hasičů 

Hrubá Skála. Proběhl v částech Doubravice, Hrubá Skála, Prašivec a přední Rokytnice.  
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4.14   Členská schůze (29. 4. 2016) 

Členské schůze konané 29. 4. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Bugnová Radka, Lhoták Jan, Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Najman Michal, 

Karásek Karel st., Karásek Jaroslav, Pršala Ladislav, Lhoták Jakub, Beldová Blažena, Procházka Michal, 

Pitro Karel, Cvrček Josef a Kohoutek Martin – 17 členů. 

Proběhla pravidelná kontrola zápisu z výborové schůze konané 1. 4. 2016. Bylo vyhodnocení 

železného šrotu - výdělek 10.860 Kč. Proběhlo plánování přípravy okrskové soutěže na 11. 6. 2016. Hudba 

– pan Jakubec, plakáty zajistí Bugno Tomáš, stan Bugno Karel, lavice a stoly Koželuh Jiří. Poháry musí 

objednat Vaníček Aleš st. a pivo zajistí Lhoták Jan. Občerstvení se probere na příští schůzi. Projednali jsme 

přípravu družstev v požárním sportu – zajistí Koželuh Jiří. Ženy nad 30 let – Bugno Tomáš a muži nad 35 

let – Koželuh Jiří. Dále byla upřesněna a doplněna vyznamenání. Byla podepsaná smlouva o dotaci z Obce 

na okrskovou soutěž ve výši 7.000 Kč. V poslední řadě se projednával požární dohled na natáčení seriálu o  
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Keltech, které by mělo předběžně probíhat v termínu od 20. 6. 2016 – 30. 6. 2016. 14 dní před termínem 

bude potřeba udělat rozpis služeb a bylo odsouhlaseno, že každý účastník dohledu dostane 50 Kč/hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15  Výjezd: záchrana muže (1. 5. 2016) 

Dne 1. 5. 2016 v 00,29 hodin byla jednotka povolána k záchraně muže, který spadl ze skály u 

Věžického rybníku. Protože místo bylo nepřístupné technice, bylo potřeba se dostat k místu nehody pěšky 

asi půl kilometru. Jednotka pomáhala při transportu zraněného k sanitnímu vozu. Poté se vrátila zpět na 

základnu ve 02,10 hodin. Řidič vozidla – Bugno Karel, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – 

Vaníček Václav, Bugno Tomáš, Karásek Karel, Vaníček Aleš ml. a Najman Michal. 

 

Článek: iDNES.cz/Liberecký kraj 

2. května 2016  10:44 

Muž se v noci v Českém ráji zřítil z dvacetimetrové skály. Pád přežil. 

O velkém štěstí může mluvit muž, který trávil noc na neděli ve skalách Českého ráje. Zřítil se ze 

skalního masivu a z dvacetimetrové výšky spadl na zem. Měl štěstí, nehodu přežil. Hasičům ale 

komplikovaly záchranu ztížené podmínky. 
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O události se hasiči dozvěděli tři minuty před půl jednou ranní. Na místo k Věžickému rybníku 

vyjeli profesionálové z Turnova, Semil a Liberce společně s dobrovolnou jednotkou z Hrubé Skály. 

„Jelikož bylo místo nepřístupné pro mobilní požární techniku, museli hasiči vzít jen to nejnutnější 

vybavení a jít půl kilometru pěšky. Dolu k vodě se dostali skalní průrvou. Tam muže nalezli,“ popsala 

mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová. 

Hasiči spolu se zdravotníky muže zafixovali do vakuové matrace a poté ho transportovali k autu. 

„Muž byl při vědomí a s hasiči komunikoval. Zásah komplikovala nejen tma a nepřístupný terén, 

ale také nepřítomnost telefonního signálu. Spojení nebylo možné ani pomocí radiostanic hasičů,“ dodala 

mluvčí. 

Hasičům pomáhali se záchranou muže i semilští policisté. „Prokázalo se, že nedošlo k cizímu 

zavinění. Muž měl prostě jen smůlu, že ve tmě uklouzl,“ uzavřel policejní mluvčí Petr Kmínek. 

Autor: Jan 

 

4.16  Výjezd: technická pomoc (5. 5. 2016)  

Dne 5. 5. 2016 v 14,53 hodin byla jednotka povolána ke spadlému stromu přes komunikaci za 

rybníkem v zatáčce v Krčkovicích směrem na Lažany okolo Věžáku. Komunikace byla neprůjezdná. Strom 

byl pomocí motorové pily rozřezán – Bugno Karel, následně odklizen mimo jízdní profil komunikace a ta 

byla opět zprůjezdněna. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 15.40 hodin. Řidič vozidla – Lhoták 

Jan, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Bugno Karel, Kohoutek Martin, Lhoták Jakub, 

Procházka Michal, Vaníček Aleš ml. a Vaníček Václav. 

 

4.17   Výborová schůze (20. 5. 2016) 

Výborové schůze konané 20. 5. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Bugnová Radka, Lhoták Jan, Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Karásek Karel 

st., Vaníček Aleš st., Vaníčková Pavla, Pitro Karel, Cvrček Josef, Procházka Michal a Lhoták Jakub – 14 

členů. 

Kontrola zápisu z členské schůze konané 29. 4. 2016. Vyúčtování velikonoční zábavy – zisk 

1.740Kč. Bylo doplnění organizační přípravy okrskové soutěže. Zajištění materiálu na soutěž, překážky, 

stopky, WC, rozhodčí, kladina, terče a zapisovatel. Budou se točit Svijany a počet sudů bude upřesněn 

podle počasí. Ženy upečou dle svých možností sladkosti ke kávě. Vše se ještě upřesní 8. 6. 2016 v 18 hodin a 

příprava na soutěž bude 9. 6. 2016 od 16 hodin a 10. 6. 2016 od 15 hodin. Vaníček Aleš st. zajistí 4 ks 

nových razítek a je důležité v bance nechat udělat internetové bankovnictví. 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147168/140652_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147894/141392_0_
http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=2088
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4.18  Výjezd: pád ze skály (22. 5. 2016) 

Dne 22. 5 2016 v 11.49 hodin byla jednotka povolána k snesení zraněné osoby po pádu ze skály 

k vozidlu ZZS v Doubravici. Zpět na základnu se vrátila v 12.31 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, 

velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Vaníček Aleš, Vaníček Aleš ml., Procházka Michal, Pršala 

Ladislav, Bugno Karel, Messner Tomáš a Kohoutek Martin. 

 

4.19  Dětský den (29. 5. 2016) 

 Obec Hrubá Skála společně s SDH Hrubá Skála zorganizovaly dětské odpoledne, které se 

uskutečnilo 29. 5. 2016 od 14 hodin v zahradě OÚ. Počasí se vydařilo, takže se odpoledne v zahradě 

obecního úřadu sešla spousta dětí v doprovodu svých rodičů, případně prarodičů. Děti plnily různé soutěžní 

úkoly. Skákalo se v pytli, lovily se rybičky, chodilo se na chůdách. Pak došlo na otvírání zámků, na 

zapamatování předmětů či na shazování lahví proudem vody ze džberovky. Nechyběly ani adrenalinové 

soutěže: střelba ze vzduchovky, šplhání po provaze, přecházení nataženého lana a jízda na lanovce. Za 

splněné úkoly  
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dostávaly děti žetony, které měnily u stánku za různé odměny. Nakonec došlo na opékání buřtů. Všichni 

odcházeli spokojení, den pro děti se zkrátka vydařil. 
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4.20  Cyklovýlet (5. 6. 2016) 

V neděli 5. 6. se uskutečnil cyklovýlet, 

který pořádal kulturní výbor obce Hrubá Skála ve 

spolupráci s SDH. Ve vývěskách visely plakáty, 

informace byly k dispozici i na webových 

stránkách i na facebooku obce.  

Počasí již od rána vypadalo velmi lákavě. 

U pivovaru se sešla velmi početná skupinka 

cyklistů. K občanům obce se přidali i turisté 

z Moravy, kteří zde tráví dovolenou. Po 

seznámení s trasou zvolili jiný směr, protože si ji 

již jednou projeli a chtěli poznat i jiné krásy 

Českého ráje. Byli nasměrováni a s úsměvem šlápli 

do pedálů tak jako my. První zastávka byla na 

Vyskři, kde jsme pěšky vystoupali ke kapli svaté 

Anny z roku 1830, kde byla zajištěna prohlídka 

s výkladem, a následně se posílili obědem v místní 

restauraci. Společná trasa vedla dále k Pekařově 

bráně, pod níž se peloton rozdělil na kratší a delší 

variantu. Obloha se začala mračit, tudíž jsme se 

schovali s dětmi pod deštníky u stánku na Vidláku a po chvíli opravdu přišla bouřka a silný déšť. Zdatnější 

cyklisté vzdali pod náporem deště plánovanou návštěvu hradu Kost i jeho vzdálenějšího okolí. Promočeni 

dorazili na Vidlák také a společně jsme čekali na projasnění oblohy. Konec výletu byl plánován v zahradě 

OÚ. Špekáčky jsme si místo na ohni (dřevo bylo příliš mokré), opekli na elektrickém grilu. Náladu náladové 

počasí nikomu nepokazilo. Pod střechou jsme přečkali další liják a spokojeni jsme se rozešli k domovům. 

Další výlet bude asi v září, tak jste všichni vítáni.  
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4.21  Mimořádná schůze (8. 6. 2016) 

Mimořádné schůze konané 8. 6. 2016 v 18 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Koželuh Jiří, Karásek Karel st., Vaníček Aleš st., Procházka Michal, Vaníčková Pavla, Kohoutek Martin, 

Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Lhoták Jan, Lhotáková Jaroslava a Najman Michal – 13 

členů. 

Proběhla organizační příprava okrskové soutěže, kterou pořádá náš sbor ke 125 letům od založení 

sboru. Lhoták Jan a Lhoták Jakub zajistí 8 sudů + 2 sudy piva Svijany. Jako nealko bude 3x limonáda 

Oranž, 5x soda a 1 sud limonády Rohozec. Na čtvrtek pro přepravu věcí zajistí traktor Vaníček Václav a 

v pátek ZEA Sedmihorky. Prodej bude: maso 60 Kč, klobása 40 Kč, polévka 25 Kč, kofola 0,3l 10 Kč, 

kofola 0,5l 15 Kč a pivo 0,5l 25 Kč. Dále jsme dávali dohromady soutěžící družstva a především děti, aby 

měly dva útoky a mohly se prostřídat všechny. Další příprava je 9. 6. 2016 od 16 hodin u Libuňky. 
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4.22  Příprava na okrskovou soutěž (9. -10. 6. 2016) 

Ku příležitosti 125. výročí od založení sboru náš sbor pořádá okrskovou soutěž v sobotu 11.6.2016. 

Tato akce si vyžádá nemalé úsilí, a proto je potřeba co nejvíce rukou na pomoc při této akci. Přípravy začaly 

již ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 16 hodin umístěním překážek, vytyčením tras pro útoky. Tento den se 

s přípravami skončilo v 19 hodin. Druhý den v pátek 10. 6. 2016 se začalo už v 15 hodin. I tento den měli 

až do večera všichni napilno. 
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4.23  Okrsková soutěž (11. 6. 2016) 

V letošním roce oslavil sbor dobrovolných hasičů Hrubá skála 125. výročí svého založení. Při této 

příležitosti jsme uspořádali v sobotu 11. 6. 2016 okrskovou soutěž družstev v požárním sportu. Soutěž 

zahájila ukázka požárního útoku mladých hasičů za povzbuzování rodičů. Poté již na start požárního 

útoku a běhu na 100 m s překážkami nastoupila družstva mužů a žen. Náš sbor reprezentovalo v kategorii 

požární sport jedno družstvo, které zvítězilo a postoupilo na okresní kolo. Dále soutěžila dvě družstva 

mužů nad 35 let, z nichž jedno se umístilo na 2. místě a druhé na 4. místě. Po dvouleté přestávce se 

představilo také družstvo žen v kategorii nad 30 let, které zvítězilo. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 

družstev okrsku. Během akce bylo připraveno občerstvení a po skončení hudební produkce, kterou zajistil 

pan Zdeněk Jakubec. Těší nás, že si tuto akci nenechalo ujít a využilo k zábavě mnoho místních i 

přespolních občanů. 

Příprava a samotná soutěž byla pro naše členy velice časově náročná. Děkujeme obci Hrubá Skála 

za finanční příspěvek a panu Nýdrlemu za zajištění a uhrazení pronájmu mobilních toalet. 
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4.24   Výjezd: dopravní nehoda (20. 6. 2016) 

Dne 20. 6. 2016 v 15,32 hodin byla jednotka povolána k dopravní nehodě v obci Troskovice, 

Jivina, kde došlo k naklonění nákladního vozidla nad příkop. Jednotka byla na místě ponechána v záloze a 

poté velitelem zásahu odvolána zpět na základnu, kam dorazila v 16,49 hodin. Řidič vozidla – Lhoták 

Jakub, velitel vozidla – Karásek Karel. Řidič druhého vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Koželuh 

Jiří, přísl. jednotky – Procházka Michal.  
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4.25  Výborová schůze (24. 6. 2016) 

Výborové schůze konané 24. 6. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel ml., 

Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st., Pitro Karel, Cvrček Josef, Bugnová Jana, Lhoták Jan, Kohoutek Martin, 

Vaníčková Pavla, Najman Michal, Karásek Karel a Lhoták Jakub – 13 členů. 

Kontrola zápisu z výborové schůze konané 20. 5. a z mimořádné schůze konané 8. 6. Bylo stručné 

hodnocení okrskové soutěže, která se dle přítomných vydařila, hlavně, že nám přálo počasí. Zisk byl 

15.539Kč. Bylo vyhodnocení dětského dne a upřesnění vyznamenání. Nejdůležitějším úkolem této schůze 

byl rozpis služeb na natáčení. 

Pondělí 27. 6.: Koželuh Jiří, Karásek Karel, Procházka Michal, Lhoták Jan 

Úterý 28. 6.: Bugno Karel ml., Najman Michal, Kohoutek Martin, Lhoták Jakub 

Středa 29. 6.: Lhoták Jan, Vaníček Václav, Vaníček Aleš ml., Bugno Tomáš 

Čtvrtek 30. 6.: Pršala Ladislav, Koželuh Roman, Koželuh Martin, Procházka Michal 

 

4.26  Filmaři (24. 6. – 30. 6. 2016) 

Katastr naší obce si po čase opět vybrali 

filmaři. Šlo o natáčení jednoho dílu historického 

seriálu „Britannia“ z období vpádu římských vojsk 

do současné Velké Británie, kde žili v tu dobu 

Keltové (rok 47 n.l.). Důležitou úlohu zastali při 

této akci dobrovolní hasiči z Hrubé Skály a Hnanic, 

kteří dohlíželi na bezpečnost oblasti při provádění 

světelných efektů s otevřeným ohněm. Celé 

představení se odehrávalo pod zámkem Hrubá Skála 

v okolí „Myší díry“. Přípravy naší jednotky začaly 

už v pátek 24. 6., kdy byla přistavena cisterna. 

Bratr Bugno Tomáš, Bugno Karel ml. a Lhoták Jan 

připravili hadice a vše potřebné pro případ zásahu. 

Další natáčecí dny, které byly pouze v nočních 

hodinách, proběhly podle rozpisu služeb z výborové 

schůze ze dne 24. 6. 2016. 
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4.27  Okresní kolo soutěže v požárním sportu (25. 6. 2016) 

25. června 2016 se v Turnově uskutečnilo okresní kolo soutěže v požárním sportu. SDH Hrubou 

Skálu reprezentovali: Hlavnička Miroslav, Koželuh Roman, Vaníček Lukáš, Vaníček Aleš ml., Procházka 

Michal, Procházka Milan, Najman Michal, Kohoutek Martin a Rulec  

Tomáš. Se startovním číslem 3 obsadili krásné 4. místo s celkovým počtem bodů 14 (požární útok 2, štafeta 

4 a 10 metrů překážek 8). 
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4.28  Výjezd: námětové cvičení (29. 6. 2016) 

Dne 29 6. 2016 v 10,04 hodin byla jednotka povolána k požáru kotelny mateřské školy v Rovensku 

pod Troskami v Revoluční ulici č. 440. Jednalo se o taktické cvičení, při kterém jednotka prováděla 

dopravní vedení od hydrantu a doplňování vody. Dále také pomáhala při evakuaci osob z objektu. Byl 

potřeba dýchací přístroj vzduchový do 30 MPa, který použili Vaníček Aleš ml. a Najman Michal. Jednotka 

se vrátila zpět na základnu v 11,32 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Najman 

Michal, přísl. jednotky – Karásek Karel a Kohoutek Martin. Řidič druhého vozidla – Lhoták Jan, velitel 

vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Vaníček Aleš ml..  

 

4.29  Úklid po natáčení (4. 7. 2016) 

 Po skončení akce „filmaři“ bylo nutné umýt a uklidit hadice do hasičárny a provést drobnou údržbu 

techniky. Toho se zúčastnili 4. 7. Od 16,00 hodin:  

Koželuh Jiří, Karásek Karel, Vaníček Václav, Najman Michal, Vaníček Aleš ml., Lhoták Jan, Lhoták 

Jakub, Kohoutek Martin a Procházka Michal. 
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4.30  Výjezd: požár lesa (10. 7. 2016) 

Dne 10. 7. 2016 v 14.02 hodin byla jednotka povolána k požáru lesního porostu v Sedmihorkách. 

Po příjezdu k zásahu prováděla hasební práce za pomoci 1xC proudu, dále prováděla doplňování vody a 

pomocí jednoduchých hasebních prostředků vyhledávala ohniska požáru. Zpět na základnu se jednotka 

vrátila v 15,59 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Najman 

Michal. Řidič druhého vozidla – Bugno Karel, velitel vozidla – Vaníček Aleš st., přísl. jednotky – Vaníček 

Aleš ml., Messner Tomáš, Lhoták Jakub, Koželuh Roman a Kohoutek Martin. 

 

4.31  Výjezd: planý poplach (11. 7. 2016) 

Dne 11. 7. 2016 v 16,07 hodin byla jednotka povolána k požáru travního porostu k Rokytnickému 

rybníku. Jednotka prováděla hledání místa zásahu, při němž bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. 

Zpět na základnu se vrátila v 16,32 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – Koželuh Jiří, 

přísl. jednotky – Bugno Karel. Řidič druhého vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Vaníček Aleš ml., 

přísl. jednotky – Kohoutek Martin, Procházka Michal a Pršala Ladislav. 
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4.32  Výměna nádrže v AVII (12. 7. 2016) 

 Dne 12. 7. v dílně firmy ZEA Sedmihorky byla 

provedena výměna nádrže v Avii. Výměna trvala necelé dvě 

hodiny a prováděli ji: Lhoták Jan, Lhoták Jakub a Koželuh 

Jiří.  

 

 

4.33  120. výročí SDH Ktová (20. 8. 2016) 

Dne 20. srpna 2016 od 13.00 hodin se konalo zábavné odpoledne k oslavě 120. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů ve Ktové. Celé odpoledne za asistence pěkného počasí a hojné návštěvy se bylo 

na co dívat. Proběhla ukázka požárního útoku, zásahové družstvo z Karlovic předvedlo zásah na hořící 

vozidlo. SDH Štěpánovice ukázalo, jak se požáry hasily ruční stříkačkou. Po celé odpoledne byla vystavena 

hasičská vozidla a další technika. SDH Hrubá Skála reprezentoval Koželuh Jiří s cisternovou 

automobilovou stříkačkou CAS-32 T148.   
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4.34  Výjezd: zásah (22. 8. 2016) 

Dne 22. 8. 2016 v 10,48 hodin byla jednotka povolána k požáru hrabanky v hruboskalském 

skalním městě. Po příjezdu na místo jednotka prováděla hašení pomocí džberovky a rozhrabání pomocí 

ručního nářadí. Na základnu se vrátila v 11,57 hodin. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – 

Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Bugno Tomáš a Karásek Karel. 

 

4.35  Členská schůze (26. 8. 2016) 

Členské schůze konané 26. 8. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Koželuh Roman, Bugno 

Tomáš, Bugno Karel ml., Procházka Michal, Procházka Milan st., Messner Tomáš, Österreicherová 

Květoslava, Kohoutek Martin, Bugnová Radka, Bugnová Jana, Vaníčková Pavla, Najman Michal, 

Beldová Blažena, Karásek Jaroslav, Karásek František, Cvrček Josef, Vaníček Aleš st., Karásek Karel, 

Pršala Ladislav, Pitro Karel, Brixi Miroslav a Drahoňovský František – 23 členů. 

 



 
43 

 

Kapitola 4 

Rok 2016 
___________________________________________________________________ 

Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 24. 6. 2016 proběhla v pořádku. Z důvodu dovolených 

se červencová schůze nekonala, zato na srpnové schůzi se sešlo po dlouhé době více členů než obvykle. Dále 

bylo vyhodnoceno umístění družstev v okresním kole v Turnově, kde se naši zástupci v požárním sportu 

umístili na 4. místě a v požárním útoku na 2. místě. Obec Hrubá Skála nás požádala o pomoc při pořádání 

Hruboskalských slavností, především o zajištění občerstvení. Obec uzavřela dohodu o partnerství s městem 

Kamienna Góra v Polské republice. Naši obec navštíví 45 polských turistů, pro které rovněž budeme 

zajišťovat občerstvení na slavnostech. Slavnosti se budou konat 1. 10. 2016 u Libuňky. Z toho důvodu se 

sejde 9. 9. 2016 od 19 hodin výborová schůze. Asi týden před slavnostmi provedeme úklid hasičárny. Ve 

čtvrtek 23. 6. 2016 jsme pro zásahovou jednotku dostali tablet. Ten má usnadnit komunikaci a umožní 

navigovat jednotku spolehlivě na místo události. Systém je navíc propojen i s operačními středisky Policie 

ČR a zdravotnické záchranné služby. Spojení a lepší komunikace tak umožní rychlejší dojezdy jednotky na 

místo události. Na této schůzi jsme provedli na tabletu test aplikace. 

 

4.36  Ukončení členství ve výboru sboru (29. 8. 2016) 

 

Citace: e.mail: jabug@seznam.cz 

29. 8. 2016, 6:8 

Mílé sestry a bratři. Volím tuto cestu, abych Vás informovala, že se vzdávám členství ve výboru sboru. 

Chtěla jsem být platným členem a mým přáním bylo, aby byl i v naší obci SDH jedním ze spolků, které se 

starají o dění a kulturu, organizoval setkávání občanů a tím obec i stmeloval. 

Místo toho dochází k hádkám a urážkám i mezi hasiči, čehož se již účastnit nehodlám. 

Na schůzi dne 26. 8. jsem s Vámi ještě chtěla projednat plánovaný cyklovýlet – bohužel k tomu již nedošlo. 

Plánovaný druhý ročník tajného výletu (říjen 2016) již organizovat nebudu. 

Stávám se tímto řadovým členem – jako 80% obyvatel naší obce a budu doufat, že se v budoucnu vztahy 

nejen mezi hasiči změní k lepšímu…. 

Děkuji vstřícným lidem za spolupráci a podporu a těm, které jsem rozčilovala svou aktivitou?! Těm se jistě 

jen uleví….. 

 

S pozdravem Jana Bugnová 
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4.37  Schůzka mladých hasičů (2. 9. 2016) 

 Dne 2. 9. 2016 proběhla po letních prázdninách první schůzka. Děti se zúčastnily ve větším počtu 

než před prázdninami, což bylo super. Během září bude schůzka probíhat 2 krát týdně, každé úterý a pátek 

v 16 hodin u hasičské zbrojnice. Děti se budou připravovat na branný závod, který se letos koná už 8. října. 

Máme tedy dost práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.38  Výborová schůze (9. 9. 2015) 

Výborové schůze konané 9. 9. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Karásek Karel, Cvrček 

Josef, Bugno Karel, Vaníček Aleš st., Vaníčková Pavla, Procházka Michal, Lhoták Jan, Pitro Karel, 

Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava a Bugnová Radka – 12 členů. 

Kontrola zápisu z členské schůze ze dne 26. 8. 2016. Tato výborová schůze byla mimořádná a 

jednalo se především o přípravě I. ročníku Hruboskalských slavností. Občerstvení zajistí Vaníčková Pavla a 

Bugno Tomáš. 23. 9. 2016 proběhne úklid hasičárny a hasičské místnosti na OÚ, obojí od 16 hodin. Na 

příští schůzi se bude muset projednat přístup Květoslavy Österreicherové na naše hasičské stránky. Bylo 

odsouhlaseno zakoupení svatebního daru pro Martinu Mandovou. Dále byla odsouhlasená jedna dámská 

vycházková uniforma pro Květoslavu Österreicherovou a dvě vycházkové uniformy pro Aleše Vaníčka ml. a 

Martina Kohoutka. 
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4.39  Výjezd: požár lesa (11. 9. 2016) 

Dne 11. 9. 2016 v 13,30 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa poblíž Kacanov.  

 

Jednotka na místě události prováděla dálkovou kyvadlovou dopravu vody. Nasazena byla také 

přenosná motorová stříkačka na dálkovou dopravu vody hadicemi a hasební zásah 2x proud C. Celkem bylo 

spotřebováno 24.000 litrů vody. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18,18 hodin. Řidič vozidla – 

Lhoták Jan, velitel vozidla – Najman Michal, přísl. jednotky – Vaníček Aleš ml. a Kohoutek Martin. 

Další bez techniky Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st., Pršala Ladislav, Karásek Karel a Messner Tomáš. 

 

Článek: Jablonecký deník.cz 

11. 9. 2016 

Hasičům pomáhal v Českém ráji hasit vrtulník 
 

Kacanovy (Semilsko) - S požárem lesní paseky bojovali v neděli po poledni profesionální 

i dobrovolní hasiči nedaleko Kacanov. 
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Kouř vycházející z lesa hasičům lidé ohlásili ve 12:35 hodin. "Na místo bylo povoláno 6 jednotek se 

sedmi cisternovými automobilovými stříkačkami. Zpočátku šlo o plamenné hoření a místy byly plameny 

vysoké až 2 metry," popsala mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová. 

Zasažena byla osázená paseka se stromy vysokými kolem 70 cm, na některých místech se požár 

dostal mezi skály. Vzrostlé stromy se podařilo hasičům před plameny uchránit. Rozsah požáru byl odhadnut 

na 60 x 100 m. "Požár pomáhal hasičům likvidovat také policejní vrtulník s bambi vakem, který provedl 

6 shozů hasební látky," uvedla mluvčí. 

Podmínky hasičům ztěžovaly vysoké teploty a špatně přístupný terén. Těsně před 17. hodinou 

hlásil velitel zásahu na operační středisko likvidaci, na dohlídku zůstala místní jednotka. 

Povolané jednotky: HZS LK stanice Turnov, dobrovolné jednotky z Turnova, Všeně, Hrubé Skály, 

Kacanov a Příšovic. 

 

Autor: Lenka Klimentová 
 

 
 
4.40  Výjezd: požár lesa (13. 9. 2016) 

Dne 13. 9. 2016 v 14.51 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa na Bohuslav. Po příjezdu na 

místo prováděla hasební práce pomocí 2x C proudu. Dále pomocí jednoduchých hasebních prostředků 

rozhrabávala hrabanku a z nedalekého Rokytnického rybníka prováděla kyvadlovou dopravu vody. 

Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20,46 hodin. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – 

Koželuh Jiří, přísl. 

jednotky – Pršala 

Ladislav, Kohoutek 

Martin a Karásek 

Karel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://jablonecky.denik.cz/autor/lenka-klimentova-1276.html
http://jablonecky.denik.cz/autor/lenka-klimentova-1276.html
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Článek: HZS Libereckého kraje 

14. 9. 2016 

Požár v Českém ráji opět potrápil hasiče 

Další požár v Českém ráji likvidovali včera hasiči z šesti jednotek. Požár byl ohlášen ve 14:49 

hodin nedaleko vesnice Bohuslav, která je částí obce Hrubá Skála. Požár zasáhl plochu 4.000m2 v 

kopcovitém terénu kolem Hrubého vrchu. Zatímco nedělní požár zachvátil paseku s nízkým porostem, 

tentokrát se požár dostal mezi vysoké stromy. Naštěstí se nešířil přes koruny stromů, ale po zemi 

hrabankou. 

 

 

Hasiči na likvidaci použili několik vodních proudů i jednoduché hasební prostředky. V terénu bylo 

nasazeno sedm cisternových automobilových stříkaček. Vodu dopravovali hasiči z Rokytnického rybníku, 

kde zřídili čerpací stanoviště. Mezi 20. a 21. hodinou se začali hasiči postupně navracet.  

 

http://www.hzslk.cz/56-vybrane-zasahy.html
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Lesní požáry jsou pro hasiče velmi náročné, na jejich likvidaci je třeba velké množství vody, 

zasahujících hasičů i techniky. Požáry jsou často v nepřístupném terénu pro techniku a nasazení hasičů je v 

kopcovitém a skalnatém terénu fyzicky náročné. Zvláště při nadprůměrných teplotách, které v posledních 

dnech panují. 

Zasahující jednotky: HZS LK stanice Turnov, dobrovolné jednotky Turnov, Hrubá Skála, Karlovice, 

Rovensko pod Troskami, Ktová. 

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová 

 

4.41  Výjezd: požár lesa (14. 9. 2016) 

Dne 14. 9. 2016 v 7.50 hodin byla jednotka povolána na Bohuslav, kde došlo k znovurozhoření 

hrabanky. Prováděla dodávku vody na požářiště, dále likvidaci požáru pomocí C proudu a ženijního nářadí. 

Jednotka se vrátila zpět na základnu v 10.11 hodin. Řidič vozidla – Koželuh Jiří, velitel vozidla – Lhoták 

Jakub. 

 

4.42  Úklid hasičárny a klubovny (23. 9. 2016) 

Dne 23. 9. 2016 od 16 hodin jsme vzali z gruntu hasičárnu a klubovnu. Po našem zásahu, který 

trval, až do večerních 21,00 hodin se vše blýskalo. Největší poděkování patří za úklid klubovny na obecním 

úřadě Vaníčkové Pavle a Bugnové Radce. 
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4.43  Výjezd: planý poplach (24. 9. 2016) 

Dne 24. 9. 2016 v 18.51 hodin byla jednotka povolána k požáru domu v Turnově, Durychov 2054. 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde probíhá neohlášené pálení. Jednotka, která byla na místě jako 

záloha, se vrátila zpět na základnu v 19.31 hodin. Řidič vozidla – Bugno Karel, velitel vozidla – Koželuh 

Jiří, přísl. jednotky – Vaníček Aleš st.. Řidič druhého vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Procházka 

Michal, přísl. jednotky – Karásek Karel, Vaníček Aleš ml., Messner Tomáš a Pršala Ladislav. 
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4.44  Cyklovýlet (25. 9. 2016) 

V neděli 25. 9. se uskutečnil cyklovýlet, který pořádal kulturní výbor obce Hrubá Skála ve 

spolupráci s SDH. Tento rok se jednalo už o druhý cyklovýlet. Plánovaný termín byl kvůli deštivému počasí 

zrušen a sešli jsme se následující neděli. Počasí si asi chtělo napravit reputaci a odměnou všem zúčastněným 

byla příjemně teplá a slunečná neděle.  

Tentokrát vyrazilo na trasu, která vedla přes Turnov, Malý Rohozec, Frýdštejn, Malou Skálu či 

Zrcadlovou kozu, 19 účastníků. Další přátelé cyklistiky dorazili následně načerpat zážitky z trasy 

k obecnímu úřadu.  

Pokračování 

pěkně zavedené tradice 

bude zase na jaře. Pokud 

se chcete přidat – s kolem 

či „jen“ do cíle, hlídejte si  

vývěsky, občasník, 

stránky obce či hasičů - 

jste vítáni.  
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4.45  Brigáda u Libuňky (30. 9. 2016) 

Dne 30. 9. 2016 proběhla brigáda u Libuňky od 16,00 hodin, která se protáhla až do ranních 

hodin. Jednalo se o přípravu na sobotní Hruboskalské slavnosti. Příprava a ohraničení parkovací plochy, 

postavení stanů pro občerstvení, pódium, lavice pro návštěvníky a vše další potřebné pro chod slavností. 
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4.46  Hruboskalské slavnosti (1. 10. 2016) 

 Sobota 1. 10. se nesla v duchu Hruboskalských slavností a dne otevřených dveří. Nejen pro naše 

hosty, ale i pro naše občany, rodáky a další návštěvníky se v tento den otevřely prostory Řezníčkovy vily, 

základní a mateřské školy a doubravické hasičárny. 

 Odpoledne se program přesunul na louku u Libuňky, kde díky skvělé organizaci SDH Hrubá Skála, 

SDH Hnanic, kulturního výboru a neorganizovaným jednotlivcům provizorně vyrostlo pódium, zázemí a 

taneční parket. Své 

vystoupení si 

připravily děti ze 

základní a mateřské 

školy, hasičský útok 

předvedli nejen junioři, 

ale i dospělí, a v akci 

jsme měli možnost 

vidět i historickou 

„koňskou“ stříkačku, 

v podání SDH 

Štěpánovice. 

Návštěvníci se měli 

možnost zúčastnit 

zajímavých soutěží. 

K tanci a poslechu 

hrála skupina 

Walker´s a 

Hruboskalské 

slavnosti zakončilo 

vystoupení tanečnic 

s jejich ohňovou show. 
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4.47  Výjezd: požár (1. 10. 2016) 

Dne 1. 10. 2016 v 15.24 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa na Bohuslav. Vše bylo o to 

zajímavější, že zásah proběhl v době konání hruboskalských slavností a přítomní mohli na vlastní oči 

shlédnout přesun výjezdové jednotky k hasičárně a následně k místu požáru přímo při vyhlášení požárního 

poplachu. Po příjezdu na místo jednotka prováděla likvidaci požáru pomocí jednoho C proudu a 

rozhrabáváním hrabanky. Zpět na základnu se jednotka vrátila v 17,38 hodin a připojila se zpět  
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ke slavnostem, které trvaly dlouho do nočních hodin. Řidič vozidla – Koželuh Jiří, velitel vozidla – 

Procházka Michal, přísl. jednotky – Kohoutek Martin. Řidič druhého vozidla – Messner Tomáš, velitel 

vozidla – Lhoták Jakub, přísl. jednotky – Lhoták Jan, Bugno Karel ml. a Pršala Ladislav. 

 

 

4.48  Výjezd: technická pomoc (4. 10. 2016) 

Dne 4. 10. 2016 v 11.54 hodin byla jednotka povolána ke spadlému stromu na komunikaci na 

Hrubé Skále v části obce Rokytnice. Po příjezdu na místo byly stromy likvidovány pomocí motorové pily 

řetězové a dřevní hmota byla ponechána mimo komunikaci na místě zásahu. Zpět na základnu se jednotka 

vrátila ve 12.33 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Pršala Ladislav, přísl. jednotky – 

Karásek Karel, Koželuh Jiří a Vaníček Václav. 
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4.49  Výborová schůze (7. 10. 2016) 

Výborové schůze konané 7. 10. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Koželuh Jiří, Karásek 

Karel st., Vaníček Aleš st., Pitro Karel, Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, 

Lhoták Jakub, Bugno Karel, Cvrček Josef, Vaníčková Pavla, Bugnová Radka a Lhoták Jan – 14 členů. 

Kontrola zápisu z mimořádné výborové schůze z 9. 9. 2016. Příprava výroční valné hromady, která 

se bude konat 19. 11. 2016 od 18,00 hodin ve Hnanicích. Dopravu zajistí Procházka Michal a hudbou nám 

zpříjemní večer Hýbl Petr. K jídlu bude kuřecí řízek, chléb a okurka,  80 porcí zajistí Bugno Tomáš. Zprávu 

o činnosti sboru připraví Bugno Tomáš, finanční zprávu Vaníčková Pavla a zprávu o činnosti dětí připraví 

Najman Michal. Předsedou revizní komise je Pitro Karel. Na výroční valné hromadě vystoupí naši mladí 

hasiči. Dále jsme zhodnotili zatím bez finančního rozpočtu hruboskalské slavnosti. Poděkování za velice 

pěkně uklizenou místnost hasičů na obecním úřadě především Vaníčkové Pavle a Bugnové Radce. 

 

4.50  Branný závod (8. 10. 2016) 

V sobotu 8. října se naši mladí hasiči zúčastnili prvního branného závodu, který se konal v 

Bukovině u Čisté. Na start závodu jsme zvládli postavit dvě družstva. Družstvo A se celkově umístilo na 

36. místě a družstvo B se umístilo na 43. místě. Po závodě se již nebudeme scházet 2x týdně, ale pouze 

každý pátek v 16 hodin, a z hasičské zbrojnice se přesuneme do tepla hasičské klubovny na obecní úřad. 
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4.51  Výjezd: zásah (10. 10. 2016) 

Dne 10. 10. 2016 v 15,10 hodin byla jednotka povolána k požáru hrabanky na Želejov, Bohuslav. 

Po příjezdu na místo jednotka prováděla na rozkaz velitele zásahu hasební práce pomocí Iberové stříkačky 

a následně pomocí ženijního nářadí místo požáru prohrabala. Dále nechala přirozeně odvětrat a zpět na 

základnu se jednotka vrátila v 16,23 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – Koželuh Jiří, 

přísl. jednotky – Najman Michal. Řidič druhého vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Bugno Tomáš, 

přísl. jednotky – Lhoták Jakub, Procházka Michal a Kohoutek Martin. 

 

4.52  Výborová schůze (28. 10. 2016) 

Výborové schůze konané 28. 10. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Karásek Karel st., 

Vaníček Aleš st., Pitro Karel, Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Vaníčková 

Pavla, Najman Michal a Lhoták Jan – 10 členů. 
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 Pravidelná kontrola zápisu a úkolů z výborové schůze ze dne 7. 10. 2016 byla provedena. Dále 

přečtena a následně doupravena zpráva o činnosti sboru. Starosta sboru z velké pracovní vytíženosti 

nepodal návrh na OHS Semily na odsouhlasení vyznamenání pro členy SDH Hrubé Skály. Tudíž nebude co 

předávat a pokusíme se vše stihnout v příštím roce. Předběžný termín Hruboskalských slavností 2017 je dán 

na 16. 9. Školení velitelů proběhne 10. 11. 2016 od 15,00 hodin v Turnově na útvaru. Dále proběhla 

diskuze, co bude uváděno na našich stránkách. Je potřeba větší spolupráce a na stránky včas doplňovat 

důležité informace. Bratr Aleš Vaníček nás informoval, o odstoupení ze Zastupitelstva obce Hrubá Skála a 

místo něj se členem zastupitelstva stane Karel Bugno. Dostali jsme sponzorský dar od pana Nýdrleho vozík 

s nářadím s uzamykatelným zámkem. Odsouhlasili jsme dokoupení sady ráčnových klíčů. Na závěr nás 

bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které proběhly na 3. schůzi VV OHS Semily. 

 

Byli jmenováni delegáti na VVH okrsku: 

03. 12. 2016 SDH Štěpánovice Procházka Michal 

10. 12. 2016 SDH Rovensko p/Tr. Bugno Tomáš 

07. 01. 2017 SDH Ktová  Pitro Karel 

14. 01. 2017 SDH Křečovice  Vaníček Aleš st. 

21. 01. 2017 SDH Troskovice  Koželuh Jiří 

28. 01. 2017 SDH Hnanice  Lhoták Jan 

04. 02. 2017 SDH Karlovice  Messner Tomáš 

 

 

Informace:  3. schůze VV OSH Semily konaná dne 22. 9. 2016 od 14,30 hodin.  Důležitá 

informace o výměně členských průkazů. Budou se měnit i některá registrační čísla sborů a všechna čísla 

členů. Součástí průkazky, která je zatavena ve fólii, je i fotografie. Týká se to především dětí a soutěžících 

ve vyšších kolech postupových soutěží. Jednotlivé SDH si zajistí vyfotografování členů a v digitální podobě 

předají na OSH. 

Setkání VV OSH Semily se zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři se uskuteční 11.11.2016 

v Rovensku pod Troskami od 15:00 hodin. 
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4.53  Setkání zasloužilých hasičů (11. 11. 2016) 
  

Setkání výkonného výboru a zasloužilých funkcionářů proběhlo v pátek 11. 11. 2016 od 16,00 

hodin v Rovensku pod Troskami. 

 

 

 

4.54  Výroční valná hromada (19. 11. 2016) 

Dne 19. 11. 2016 jsme se zúčastnili výroční valné hromady, která se konala ve společenské 

místnosti hasičárny ve Hnanicích od 18 hodin. Přítomno bylo 33 členů sboru a 12 dětí, které na schůzi 

přednesly básničky s hasičskou tématikou, a 18 hostů.  
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Program jednání navržený výborem sboru: 

1. Zahájení 

2. Uctění památky zesnulých členů 

3. Volba návrhové komise 

4. Vystoupení mladých hasičů 

5. Zpráva o činnosti 

6. Zpráva o činnosti mladých hasičů 

7. Zpráva o hospodaření 

8. Zpráva revizní komise 

9. Diskuze 

10. Usnesení 

11. Závěr 
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Výroční zpráva  sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála v roce 2016  

 

Sestry a bratři, Vážení hosté.  Po roce se opět scházíme na valné hromadě, která má za úkol 

především shrnout dění v našem sboru za rok 2016 a vytyčit úkoly na roky následující. V tomto roce sbor 

oslavil 125. výročí svého založení.  

Sbor má k dnešnímu dni 124 členů, z toho 36 žen a 15 mladých hasičů. 

Bohužel jsme se v tomto roce nevyhnuli tomu, abychom vyprovázeli našeho člena na poslední cestě. 

23. 12. 2015 jsme se čestnou stráží a květinovým darem naposledy rozloučili s Bohuslavem Habrem.  

Od poslední výroční valné hromady bylo svoláno 7 výborových a 4 členské schůze. Na tomto místě 

je třeba poznamenat, že účast na jednáních výboru je dlouhodobě stabilní. Představa, že se členských schůzí 

bude účastnit například 50% členské základny je bohužel při počtu členů utopická. Od tohoto roku jsme se 

po delší pauze opět vrátili k výběru členského příspěvku. Teprve čas však ukáže, jestli to byl impulz pro 

některé členy, kteří již možná zapomněli, že do nějakého sboru patří. Na druhou stranu je mnoho členů již 

ve věku, kdy prostě aktivní již být nemohou.  

Práce s mládeží je běh na dlouhou trať a nemůžeme očekávat, že se hned v prvním roce nebo letech 

podaří sestavit družstvo, schopné obstát v konkurenci semilského okresu, který je dlouhodobě jedním 

z nejlepších v kraji. Vedoucím mládeže je Michal Najman, kterému pomáhá Jiří Koželuh. S činností 

kolektivu mladých hasičů vás seznámí Michal Najman v samostatné zprávě.  

Výchovou mladé generace bychom si měli zajistit, aby náš sbor existoval, a především fungoval i 

v budoucnosti. Fungování sboru se projeví nejen na schopnosti pořádat kulturní a sportovní akce, ale 

především na připravenosti a akceschopnosti JSDHO, což se doposud daří. 

V současné době má jednotka 17 členů, kteří jsou připraveni vyjet k zásahu, včetně nositelů dýchací 

techniky.   Problematické jsou výjezdy v pracovní době, kdy vše zůstává pouze na členech, kteří jsou již 

v důchodu. Ti však nemohou zvládnout fyzicky náročné zásahy a zajišťují především doplňování nebo 

dopravu vody. V případě vyhlášení vyššího stupně poplachu jsme schopni povolat členy, kteří pracují 

v nedaleké Zea Sedmihorky, a zaměstnavatel je uvolní. 

S členstvím v jednotce souvisí i povinnost členů absolvovat pravidelná lékařská vyšetření, odbornou 

přípravu, školení nositelů dýchací techniky. Většinu toho musí stihnout ve svém volném čase. 

Pokud se podíváme na činnost jednotky z hlediska výjezdů, tak do dnešního dne zasahovala celkem 

u 18 nahlášených událostí. Bylo to 7 požárů travního a lesního porostu, 1 požár domu, 1 požár komína RD, 

3 technické výjezdy (2x strom přes komunikaci, 1 dopravní nehoda, 2 pády ze skály), 1 taktické cvičení 

zaměřené na záchranu osob z mateřské školy v Rovensku p. Troskami a také 2 plané poplachy. 3. 12. 2015 

se jednotka účastnila zásahu při tragickém požáru výrobního objektu AGBA Turnov, který trval celkem 15  
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hodin. Za tento zásah byl veliteli jednotky předán děkovný list starosty města Turnova. O to, aby bylo vše 

na svém místě a vždy připraveno k výjezdu, se starají především strojníci jednotky pod vedením velitele 

Jiřího Koželuha. 

Součástí přípravy jednotky jsou také soutěže v požárním sportu. V letošním jubilejním roce 

připadlo pořádání okrskové soutěže našemu sboru. 

Původní záměr změnit místo pořádání soutěže a přesunout ji na louku na levé straně silnice jsme 

ale nakonec z důvodu problematického přístupu k vodě přehodnotili a vsadili na osvědčenou variantu. 

Počasí nám vyšlo na jedničku, a i když byla účast družstev menší než obvykle, celkově se soutěž vydařila. 

Potěšilo nás především, že se přišlo podívat a večer i pobavit velké množství občanů Hrubé Skály i okolních 

obcí a nemalé úsilí členů, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, nebylo zbytečné. 

V soutěži reprezentovala náš sbor celkem 4 družstva v těchto kategoriích: muži požární sport, 

muži nad 35 let a ženy nad 30 let. Muži v požárním sportu nenašli přemožitele a postoupili na okresní 

soutěž v Turnově.  Muži nad 35 let skončili na 2. a 4. místě a družstvo žen zvítězilo. Družstvo mužů na 

okresním kole obsadilo v konkurenci o dvě generace mladších soutěžících krásné 4. místo. Bohužel se nám 

v letošním roce nepodařilo postavit ani jedno družstvo do pohárů a soutěží v okrsku.  

V prosinci se sbor podílel na historicky prvním rozsvěcení vánočního stromku v zahradě obecního 

úřadu, v červnu na zabezpečení druhého ročníku dětského odpoledne. Děti si například mohly mimo jiné 

vyzkoušet džberovou stříkačku a zastřílet ze vzduchovky. V červnu a září se naši členové podíleli na 

organizaci cyklovýletů po Českém ráji, zakončených posezením v hasičské klubovně. 

Co se týče našich tradičních kulturních akcí, dojde od příštího roku k malé změně. Účast na letošní 

velikonoční zábavě byla tak nízká, že výbor se rozhodl ji prozatím dále nepořádat. Hasičský bál je z tohoto 

pohledu stále ještě akce, které se nehodláme vzdát, a věříme, že v následujících letech bude účast vzrůstající. 

Je to tradice, která trvá již od dob založení sboru, a doufáme, že se podaří ji zachovat včetně tradičního 

osobního pozvání našich spoluobčanů. 

První říjnovou sobotu pořádala obec v rámci započaté česko-polské spolupráce s městem Kamienna 

Góra 1. ročník Hruboskalských slavností. Náš sbor byl u toho a postaral se ve spolupráci s hasiči z Hnanic o 

přípravu zázemí pro účinkující a návštěvníky akce. Při samotných slavnostech jsme zajistili občerstvení. 

Protože počasí bylo navzdory datu neobvykle teplé, cestu do „areálu u Libuňky“ si našlo velké množství 

místních i přespolních. V rámci slavností se představili také mladí hasiči, kteří předvedli provedení 

požárního útoku. JSDHO představila svou zásahovou techniku a díky vyhlášení poplachu na požár 

hrabanky na Bohuslavi i „ostrý“ výjezd k zásahu. V hasičské místnosti na obecním úřadě si zájemci mohli 

dopoledne prohlédnout poháry a diplomy ze soutěží a prostřednictvím videoprezentace se seznámit s historií 

i současností sboru.  

Ani letos jsme nezapomněli na sběr šrotu a pomohli tak občanům zbavit se nepotřebného železa a 

jiných kovů, které by jinak možná skončili v kontejnerech na odpad, nebo ještě hůř, na černých skládkách.  
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Katastr naší obce si po čase opět vybrali filmaři. Část jednoho dílu historického seriálu o keltské 

kultuře s pracovním názvem Brittania se v červnu natáčela v okolí „Myší díry“ pod zámkem Hrubá Skála. 

Protože se jednalo o natáčení se spoustou ohňových efektů, bylo nutné zajistit požární dozor. Ve spolupráci 

s obcí, která zapůjčila techniku, jsme společně se členy SDH Hnanice zajišťovali požární bezpečnost při 

nočním filmování, které končívalo až za svítání. To bylo náročné nejen pro těžký terén, ve kterém se 

natáčelo, ale především proto, že většina hasičů ihned po návratu odjížděla do svého zaměstnání.  

Zde se jistě sluší poděkovat všem, kteří se na zajištění všech akcí podíleli.  

Již druhý rok jsou v provozu nové webové stránky sboru. O jejich aktualizaci se stará Michal 

Najman společně s Květoslavou Österreicherovou, která plní stránky zajímavými fotografiemi ze 

soutěží, akcí a výjezdů. Na stránkách si můžete například prohlédnout také část dochovaných historických 

dokumentů, vydané almanachy k 100. a 120. výročí sboru, nebo historické pozvánky na hasičský bál. 

Po výčtu toho, co jsme za rok dokázali, teď trochu střelby do vlastních řad. V poslední době jsme 

bohužel sami přistoupili na to, že vše funguje setrvačností a není potřeba nic měnit, ani vyvíjet žádné úsilí 

nejen proto, abychom přivedli do našeho sboru alespoň náhradu za ty, kteří zemřeli, ale také proto, abychom 

se dokázali společně pobavit. To, že jsme rezignovali na pořádání akcí především pro sebe je zřejmě jeden 

z důvodů, proč se příprav a realizace plesů, zábav a soutěží účastní více méně stejní lidé. Musíme si ale 

velmi rychle uvědomit, že toto je cesta do pekel. Zanedlouho budeme rádi, pokud se výročních valných 

hromad budou účastnit alespoň všichni členové výboru. 

V této zprávě jsme se pokusili o shrnutí, co zásadního se v tomto roce ve sboru událo a kam by měl 

sbor směřovat. Ale jsme opět u toho, že návrhy na to, co bychom mohli, nebo měli dělat, musí předkládat 

členové. Prostoru je dost jak na jednání výboru, kam mají přístup všichni členové, na členských schůzích a 

v samozřejmě i na výroční valné hromadě.  

Děkuji za pozornost 
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Zpráva o finančním hospodaření SDH Hrubá Skála za rok 2016 

Příjem: 

Rozsvěcení stromečku – Mikuláš        1.576,- 

Příspěvky z HVP         2.381,- 

Ples 2016         42.547,- 

Velikonoční zábava        17.014,- 

Okrsková soutěž         15.539,- 

Železný šrot         10.868,- 

Filmování         73.300,- 

Hruboskalské slavnosti        36.550,- 

Členské příspěvky                 4.000,- 

Příjmy celkem:               203.775,- 
 

Výdaje: 

Příspěvky do Semil          7.490,- 

Svolání, SMS           2.953,- 

Předplatné hasičských novin         1.775,- 

Výroční valná hromada          5.392,- 

Kancelářské potřeby          1.914,- 

Drobná vydání           2.000,- 

Zřízení internetových stránek         1.331,- 

Jubilea            4.132,- 

Ples 2016         26.392,- 

Velikonoční zábava        15.274,- 

Poháry na okrskovou soutěž         5.674,- 

Občerstvení na akcích (šrot,...)         1.211,- 

Zakoupení párty stanů          1.798,- 

Filmování         22.750,- 

Cívka na kabel           2.250,- 

Kronika               685,- 

Oprava modulu (RKB)             588,- 

Zakoupení vycházkových stejnokrojů      27.205,- 

Výdaje celkem:             130.814,- 

 

Pokladní hotovost            41.565,- 

Na běžném účtu u Čs. spořitelny        240.933,03 
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Zpráva o činnosti mládeže za rok 2016 

S dětmi jsme začali po delší odmlce pracovat na začátku loňského školního roku, kdy jsme 11. 9. 2015 

uspořádali nábor mladých hasičů, kterých na první schůzku přišlo 8. Jelikož jsme se vše začali učit od 

začátku, rozhodli jsme se neúčastnit loňského ročníku hry Plamen. Na soutěž jsme ale odjeli, aby si děti 

mohli prožít atmosféru soutěže a zjistit, jak soutěž probíhá a co je v dalších letech čeká. Celý školní rok 

2015/2016 jsme se připravovali na další ročník soutěže, trénovali uzly, značky, zdravovědu a naučili se 

požární útok. Ten mohly děti předvést při okrskové soutěži pořádané k výročí 125 let založení sboru a také 

na Hruboskalských slavnostech. Na konci školního roku jsme si udělali v zahradě obecního úřadu besídku, 

kde jsme si společně opekli buřty a sdělili si plány na prázdniny. Po prázdninách jsme se opět sešli první 

pátek v září u hasičské zbrojnice, kde jsme začali přípravu na náš první branný závod, který se konal 9. 10. 

v Bukovině u Čisté. Začali jsme se proto scházet 2x týdne, abychom se připravili. Na branný závod jsme 

postavili 2 hlídky mladších Hrubá Skála A ve složení: Vanda Vaníčková, David Butor, Honza Bobek, 

Tereza Bartošová a Jakub Třešňák - umístili se na 36. místě a Hrubá Skála B ve složení: Adam Maier, Pája 

Butorová, Tomáš Kinský, Roman Vítek a Aneta Bartošová - ti se umístili na 43. místě. I přes průměrný čas 

na trati srovnatelný s ostatními týmy, udělaly obě hlídky spoustu chyb, v čemž hrála jistou roli i nervozita 

z prvního závodu. Nyní na schůzky dochází v průměru 14 dětí, se kterými se připravujeme na jarní část hry 

Plamen. 
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Návrh usnesení Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála ze 

dne 19. 11. 2016 

Valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti sboru za rok 2016 

2. Zprávu o hospodaření 

3. Zprávu o činnosti mladých hasičů 

4. Zprávu revizní rady 

5. Výši členského příspěvku na rok 2017 ve výši 100,- 

6. Osvobození od placení členského příspěvku pro členy starší 70 let 

Valná hromada ukládá: 

1. Výboru sboru: 

 Do 31. 1. 2017 připravit plán činnosti sboru na rok 2017 

 Dále usilovat o rozšiřování členské základny 

 Pokračovat v práci s mládeží 

 Zajistit pořádání kulturních akcí a sběru železného šrotu, popřípadě akcí navržených a 

schválených členskou základnou 

 Uspořádat minimálně jednu společenskou akci nejen pro aktivní členy sboru 

 Zajistit účast soutěžních družstev v soutěžích požárního sportu a pohárech zejména 

pořádaných sbory v okrsku 

 Zajistit provoz a aktualizaci webových stránek sboru 

 Vést řádně kroniku sboru 

 V roce 2017 svolat minimálně 4 členské a 7 výborových schůzí 

 

2. Členům sboru: 

 Aktivně se podílet na činnosti sboru 

 Odvádět včas členský příspěvek do pokladny sboru 

 Účastnit se na zasedání členských a výborových schůzí 

 Podílet se na rozšiřování členské základny 
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4.55  Návštěva HZS Libereckého kraje (26. 11. 2016) 

V sobotu 26. listopadu jsme dostali možnost navštívit útvar HZS libereckého kraje v Liberci. Děti 

si zde mohly prohlédnout veškerou techniku jednotky a také se seznámit, jak probíhá komunikace při 

nahlašování požáru a následné vyhlášení poplachu jednotce, případně dalším sborům. Na závěr prohlídky 

dostaly děti možnost svezení se v pásovém obojživelném vozidle, což se jim velice líbilo. 

 

 

 4.56  Oslava ZEA Sedmihorky (6. 12. 2016) 

 V úterý 6. 12. 2016 proběhla oslava 25 let úspěšného fungování firmy Zea Sedmihorky. Proběhla 

v prostorách Kulturního Centra Střelnice v Turnově s účastí více než 250 hostů. Úkolem našeho sboru byla 

pořadatelská činnost na této akci v čase od 16,00 do 22,00 hodin. Firma Zea Sedmihorky je náš největší 

sponzor a pořadatelská činnost na jejich akci je pro nás čest. Náš sbor zastupoval Koželuh Jiří, Vaníček 

Aleš st., Najman Michal a Procházka Michal. 
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4.57  Výjezd: taktické cvičení (8. 12. 2016) 

Dne 8. 12. 2016 ve 13 hodin byla jednotka povolána k úniku ropných látek z vagonu v depu 

Českých drah v Turnově. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na 

místo zásahu a řízení dopravy zásahových vozů na místo, protože v úzkých uličkách by se dvě cisterny 

vedle sebe nevešly. Zpět na 

základnu se vrátila v 17 hodin. 

Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel 

vozidla – Koželuh Jiří, přísl. 

jednotky – Lhoták Jakub a 

Procházka Michal. 
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4.58  Besídka mladých hasičů (16. 12. 2016) 

Poslední schůzku mladých hasičů jsme měli v pátek 16. Prosince, kdy jsme si udělali menší besídku. 

Dali jsme si teplý čaj, vánoční cukroví a zahráli si pár společenských her. Další schůzku budeme mít v roce 

2017 a to první lednový pátek 6. 1. v 16 hodin v hasičské klubovně na OÚ. Poté jsme se rozloučili a popřáli 

si ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE. 

 

4.59  Členská schůze (28. 12. 2016) 

Členské schůze konané 28. 12. 2016 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Koželuh Jiří, Karásek 

Karel st., Vaníček Aleš st., Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Bugno Karel, 

Koželuh Martin, Vaníčková Pavla, Bugnová Radka, Kohoutek Martin, Cvrček Josef, Procházka Milan 

st., Vaníček Aleš ml., Vaníček Václav, Žofka Zdeněk a Leitner Miroslav – 18 členů. 

Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 28. 10. 2016, vše beze změn. Proběhla příprava plesu 

2017, který se koná 21. 1. v Přáslavicích s hudební skupinou RETRO-FIVE. Do tomboly půjde 1.000 losů 

a z pokladny budou na tombolu vydány 4.000 Kč. Vstupné bude 100 Kč a los bude stát 10 Kč/kus. Pivo 

bude Svijany a k jídlu sekaná s chlebem. Balení losů proběhne 19. 1. 2017 od 18 hodin. Příprava sálu bude 

21. 1. 2017 od 9 hodin a úklid po plese 22. 1. 2017 od 13 hodin. Na závěr bylo zhodnocení VVH. Bratr Jiří 

Koželuh nás informoval o zprávách ze 4. schůze VV OSH Semily.  

Informace:  4. schůze VV OSH 

Semily konaná dne 14.12. 2016 od 14,30 

hodin. Shromáždění starostů SDH by se 

mělo konat v KC Golf 17. 1. 2017 od 16 

hodin. Závodníci, kteří dělají požární 

sport, budou muset mít průkaz opatřený 

fotkou. Fotka na průkazce se týká i 

dětí. Plánuje se školení hospodářů zaměřené 

na účetní závěrku a další nutné 

výkaznictví. Vzhledem k nárůstu 

agendy a s ohledem na potřebu udržení 

prosperující kanceláře bude potřeba 

zaměstnat nového člověka s výhledem na plný úvazek. Je tedy zapotřebí pomalu hledat za br. Mlejnka, 

který se chystá odejít na odpočinek, náhradu. Br. Starosta, děkuje všem za spolupráci v roce 2016 a těší se 

na další v roce 2017. Přeje všem zdraví, štěstí a spokojenost. 
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4.60  Životní jubilea 2016 
 

Seznam členů SDH Hrubá Skála, kteří měli tento rok životní jubilem 

70 let  Bugnová Marie   25. 01. 

85 let  Vašíčková Zdeňka  01. 03. 

75 let  Podoubský Josef   19. 03.  

70 let  Vaníček František  05. 05. 

91 let Kozáková Květa  06. 05. 

80 let Anděl Rudolf   02. 06. 

83 let  Trakal Miroslav   12. 07. 

75 let Brixi Miroslav   03. 08. 

75 let Drbohlav František  18. 09. 

70 let Karásek Karel st.  18. 10.  

. 
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„Co je to za sílu, která Tě žene znovu a znovu do nebezpečí? 

Jakmile to houkne, zapomeneš na sebe a vidíš jen nebezpečí hrozící druhým. 

Tvoje myšlenky se koncentrují na vyřešení situace, která pro někoho může 

znamenat konečnou. 

Z neklidného spánku Tě budí neodbytné poplachové světlo a siréna. 

Únava Tě zmáhá, ale jedeš. 

Dokonce se někdy těšíš. 

A když už nemůžeš pomoci vrátit život, neptáš se po jeho smyslu. 

Mají Tě za blázna a Ty se jen směješ: Někdo to udělat musí, ne? 

Buď stále nad věcí. 

Být rychle a včas tam, kde někdo čeká na Tvou pomoc a minuta je pro někoho 

věčností. 

Tak neváhej…!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Květoslava Österreicherová za spolupráce Tomáše Messnera. Dále pak děkuji Radce 

Bugnové za korekci textu a ostatním členům SDH Hrubá Skála za spolupráci, protože kronika není práce 

jednotlivce, ale celého kolektivu. 

Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Skála Vám přeje klidné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v roce 

2017. 


