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Kapitola 1 

Předmluva 
___________________________________________________________________________ 

Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme 

hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem 

sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. 

 

Sanctus Florianus – Svatý Florián aneb patron nejen hasičů slaví 4. května svátek 
 

Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, 

že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je Svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a 

války, patron hasičů, kominíků a zedníků. 

Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. vojenským úředníkem na území dnešních Horních 

Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými válečnými konflikty, 

hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště před existenční nejistotou. 

Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, 

propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. 

Jedním z nich byl i později kanonizovaný Florián. 

 

„Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů. 

Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk.“ 

V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel 

Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. 

Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. 

Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný život, 

vydal ho do rukou katů. 

Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž římské osady 

Lauriacum (dnes Lorch, část obce Enns v Rakousku). 

 

A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se 

k hašení. Proto se Florián stal hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit 

jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. 

Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech kde dnes leží městys Sankt Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. století 

vystavěn augustiniánský klášter. 

Mučedníkovy ostatky pak přenesli dva jáhnové do Říma a v roce 1183 je získal od papeže polský král Kazimír, 

aby je uložil v nově vystavěném chrámu sv. Floriána na Krakovském předměstí Kleparz. 

Hornorakouský národní světec se tak stal i polským zemským patronem a kromě chrámu, jenž mu byl zasvěcen, 

po něm byla pojmenována i jedna z bran krakovských městských hradeb. 

Část světcových ostatků získal z Polska také Karel IV. pro svatovítský chrám v Praze. Tak sv. Florián pronikl 

hlouběji i do českého povědomí. V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš 

profánní charakter a bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem. 

Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt 

ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či suchem. Traduje se, že modlitby směřované  
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ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský 

voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám. 

Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které 

měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno 

rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě. 

Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků a 

rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve 

Slavonicích. 

Často se objevoval i na morových sloupech ve společnosti morových patronů, jak je tomu třeba v Poličce, 

Hostivici nebo Velvarech. Jeho obraz najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní oltář kostela 

v Borovanech. 

Také Praha má několik významných uměleckých památek svatofloriánského kultu. Dominuje mezi nimi 

světcova socha od I. F. Platzera z poloviny 18. století na nároží domu U Zlatého anděla na Staroměstském náměstí, 

známějšího asi restaurací U Prince. 
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2.1  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 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, 

5 technických výjezdů (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 

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.  
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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 v 

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

v letošním roce nepodařilo sestavit 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 i 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 skončily v kontejnerech na odpad, nebo ještě hůř, na černých skládkách.  

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

a samozřejmě i na výroční valné hromadě.  

 

Děkuji za pozornost. 

 
 

 

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 hry Plamen. Na soutěž jsme ale odjeli, aby si děti 

mohly 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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2.2  Návštěva HZS Libereckého kraje (26. 11.) 

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 s tím, 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. 

 

 2.3  Oslava ZEA Sedmihorky (6. 12.) 

 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 její akci je pro nás čest. Náš sbor zastupoval Koželuh Jiří, Najman 

Michal, Vaníček Aleš st. a Procházka Michal. 

 

2.4  Výjezd: taktické cvičení (8. 12.) 

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. 

 

2.5  Besídka mladých hasičů (16. 12.) 

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. 

 

2.6  Členská schůze (28. 12.) 

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 1000 losů a  
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z pokladny budou na tombolu vydány 4000 Kč. Vstupné bude 100 Kč a los bude stát 10 Kč. Pivo budou 

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

stanovena na 21. 1. 2017 od 9 hodin a úklid po plese proběhne 22. 1. 2017 od 13 hodin. Na závěr jsme 

zhodnotili 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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Seznam členů SDH Hrubá Skála k 1. 1. 2017 

Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Ev.číslo Člen 

Bartošová Aneta 7 21. 9. 2016 514041115 1 

Bartošová Tereza 9 21. 9. 2016 514041116 1 

Belda Jan 62 5. 8. 1972 514041024 45 

Belda Jan 38 1. 1. 2004 514041088 13 

Beldová Blažena 62 8. 5. 1972 514041022 45 

Bernard Miroslav 42 8. 5. 1988 514041054 29 

Blažek Martin 21 18. 5. 2009 514041102 8 

Bobek Jan 10 26. 9. 2016 514041123 1 

Brixi Miroslav 75 2. 1. 1974 514041026 43 

Brožek Zdeněk 78 9. 7. 1967 514041010 50 

Bugno Karoľ 77 9. 5. 1966 514041009 51 

Bugno Karel 42 8. 12. 1989 514041060 28 

Bugno Tomáš 47 7. 10. 1983 514041041 34 

Bugnová Marie 70 8. 5. 1966 514041007 51 

Bugnová Romana 44 1. 1. 2001 514041084 16 

Bugnová Jana 43 1. 7. 2006 514041097 11 

Bugnová Radka 41 10. 9. 2014 514041110 3 

Butor David 10 26. 9. 2016 514041124 1 

Butorová Pavlína 8 26. 9. 2016 514041122 1 

Cidlinský Miloš 44 1. 1. 2004 514041090 13 

Cvrček Josef 69 8. 1. 1968 514041011 49 

Cvrčková Petra 41 6. 12. 1989 514041057 28 

Černá Adéla 8 21. 9. 2016 514041112 1 

Černá Veronika 10 21. 9. 2016 514041120 1 

Dědková Irena 65 8. 5. 1968 514041012 49 

Drahoňovský František 72 8. 5. 1959 514041002 58 

Drahoňovský Jiří 73 8. 5. 1959 514041004 58 

Drbohlav František 75 20. 10. 1999 514041079 18 

Hajnová Alena 61 31. 3. 1978 514041028 39 

Hlavnička Miroslav 48 1. 1. 2004 514041089 13 

Hlubuček Jaroslav 51 10. 2. 1999 514041077 18 

Janda Michal 39 30. 5. 1995 514041070 22 

Jandová Petra 35 23. 6. 1999 514041078 18 

Karásek František 69 8. 1. 1969 514041013 48 

Karásek Jaroslav 64 8. 1. 1970 514041020 47 

Karásek Karel 45 8. 5. 1985 514041045 32 

Karásek Karel 70 8. 5. 1969 514041018 48 
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Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Ev.číslo Člen 

Karásek Pavel 42 8. 5. 1988 514041056 29 

Karásková Alena 61 30. 1. 1993 514041063 24 

Karásková Renáta 40 31. 1. 1994 514041067 23 

Karpaš Pavel 65 8. 1. 1969 514041014 48 

Kinská Martina 40 31. 1. 1994 514041066 23 

Kinský Lukáš 15 18. 5. 2009 514041101 8 

Kinský Tomáš 8 21. 9. 2016 514041119 1 

Knébl Josef 78 20. 6. 1979 514041030 38 

Knéblová Eva 74 20. 6. 1979 514041031 38 

Kohoutek Martin 19 27. 9. 2004 514041091 13 

Kohoutek Vlastimil 51 30. 12. 1981 514041034 36 

Kohoutková Zuzana 21 27. 9. 2004 514041093 13 

Kohoutková Blanka 45 29. 10. 2010 514041106 7 

König Karel 67 8. 6. 1969 514041019 48 

König Michal 42 8. 5. 1988 514041053 29 

Kopecká Zdeňka 64 30. 1. 1993 514041064 24 

Koutník Luboš 61 8. 5. 1982 514041035 35 

Koutníková Hana 56 8. 4. 1988 514041051 29 

Kozáková Květa 91 8. 5. 1959 514041001 58 

Koželuh Jiří 71 17. 10. 1974 514041027 43 

Koželuh Martin 41 8. 12. 1989 514041059 28 

Koželuh Roman 46 9. 5. 1984 514041044 33 

Koželuhová Milena 68 10. 5. 1982 514041036 35 

Kupcová Monika 45 29. 10. 2010 514041104 7 

Kupec František 24 24. 10. 2000 514041081 17 

Kupec Jan 26 24. 10. 2000 514041080 17 

Lád Milan 53 30. 1. 1993 514041065 24 

Leitner Miroslav 65 24. 10. 2000 514041082 17 

Lhoták Jan 25 1. 8. 2009 514041103 8 

Lhoták Jan 48 30. 9. 1982 514041038 35 

Lhoták Jakub 22 20. 5. 2013 514041108 4 

Lhotáková Danuše 74 20. 6. 1979 514041029 38 

Lhotáková Jaroslava 48 8. 5. 1986 514041046 31 

Macháček Jarmil 65 8. 5. 1973 514041025 44 

Majer Adam 8 21. 9. 2016 514041113 1 

Mandová Martina 24 1. 1. 2007 514041099 10 

Mandová Simona 22 1. 10. 2006 514041098 11 
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Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Ev.číslo Člen 

Matoušková Jarča 72 7. 10. 2002 514041086 15 

Messner Tomáš 47 8. 5. 1983 514041039 34 

Najman Michal 28 24. 10. 2000 514041083 17 

Najman Pavel 47 8. 5. 1983 514041040 34 

Najman Petr 61 30. 9. 1982 514041037 35 

Najmanová Lada 23 18. 11. 2015 514041111 2 

Novotný Oldřich 40 30. 5. 1995 514041071 22 

Novotný Roman 44 12. 10. 1986 514041047 31 

Novotný Vladimír 27 26. 5. 2014 514041109 3 

Ondřej Bohumil 64 8. 5. 1984 514041043 33 

Österreicherová Květoslava 46 9. 5. 2011 514041107 6 

Pitro Karel 30 2. 3. 2005 514041095 12 

Pitro Karel 74 5. 2. 2003 514041087 14 

Pitrová Marta 66 2. 3. 2005 514041094 12 

Podoubský Josef 75 8. 4. 1969 514041015 48 

Podoubský Radek 37 21. 6. 1996 514041074 21 

Procházka Michal 39 30. 5. 1995 514041072 22 

Procházka Milan 71 20. 5. 1991 514041061 26 

Procházka Milan 41 29. 8. 1991 514041062 26 

Procházková Libuše 68 27. 10. 1995 514041073 22 

Procházková Zuzana 38 29. 6. 1998 514041076 19 

Pršala Ladislav 67 8. 5. 1965 514041006 52 

Pršalová Blanka 66 20. 6. 1979 514041032 38 

Richtrová Věra 73 8. 5. 1959 514041005 58 

Rulec Tomáš 41 15. 6. 1998 514041075 19 

Šálek Jaroslav 43 8. 5. 1987 514041049 30 

Šálková Hana 40 31. 1. 1994 514041068 23 

Trakal Miroslav 83 8. 5. 1959 514041003 58 

Třešňák Jakub 9 21. 9. 2016 514041118 1 

Třešňáková Anna 6 21. 9. 2016 514041117 1 

Uxová Marie 78 8. 5. 1966 514041008 51 

Vaníček Aleš 23 6. 1. 2006 514041096 11 

Vaníček Aleš 43 8. 5. 1987 514041050 30 

Vaníček František 70 24. 11. 1971 514041021 46 

Vaníček Lukáš 41 8. 12. 1989 514041058 28 

Vaníček Michal 43 8. 5. 1988 514041052 29 

Vaníček Oldřich 67 8. 5. 1969 514041017 48 
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Příjmení Jméno Věk Dat.vstupu Ev.číslo Člen 

Vaníček Patrik 15 23. 4. 2008 514041100 9 

Vaníček Tomáš 42 8. 5. 1988 514041055 29 

Vaníček Václav 43 8. 5. 1987 514041048 30 

Vaníček Václav 66 8. 5. 1969 514041016 48 

Vaníčková Pavla 40 18. 6. 1994 514041069 23 

Vaníčková Petra 19 27. 9. 2004 514041092 13 

Vaníčková Václava 41 29. 10. 2010 514041105 7 

Vaníčková Vanda 10 21. 9. 2016 514041114 1 

Vašíčková Zdeňka 85 10. 4. 1980 514041033 37 

Viták Petr  69 23. 8. 2002 514041085 15 

Vítek Roman 7 26. 9. 2016 514041121 1 

Žofka Zdeněk 69 8. 5. 1984 514041042 33 
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4.1  První schůzka mladých hasičů (6. 1. 2017) 

V pátek 6. 1. 2017 se poprvé po Novém roce sešli mladí hasiči v 16 hodin v hasičské klubovně na 

obecním úřadě.  
 

Mladý hasič – mladým hasičem je chlapec nebo děvče ve věku od 3 do 18 let, souhlasí-li s jeho členstvím 

zákonný zástupce a daný sbor dobrovolných hasičů (SDH). Mladý hasič je řádným členem SH ČMS. 

 

Kolektiv mladých hasičů – kolektiv mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů tvoří nejméně 5 mladých 

hasičů ve věku od 3 do 18 let, kteří se člení do jednotlivých družstev (v každém SDH působí tedy jen jeden 

kolektiv). 

Kolektiv vzniká registrací u příslušného okresního sdružení hasičů. 

 

• Děti ve věku od 3 do 6 let jsou zařazeny do kategorie přípravka. 

• Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařazeni do kategorie mladší. 

• Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni do kategorie starší. 

• Mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky. 

 

Vedoucí kolektivu – vedoucím kolektivu mladých hasičů se může stát pouze 

osoba starší 18 let, právně způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s 

dětmi a mládeží a je členem SH ČMS. 

 

 

4.2  Zvaní na bál (7. 1. 2017) 

Jako každý rok, tak i letos proběhlo zvaní na hasičský bál, který se 

bude konat 21. 1. 2017. 

 Hrubá Skála – Vaníček Aleš ml., Bugno Karel 

 Doubravice A – Kohoutek Martin, Najman Michal 

 Doubravice B – Bugno Tomáš, Lhoták Jakub 

 Radvánovice – Procházka Michal, Procházka Milan 
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4.3  Úklid sněhu u hasičárny (14. 1. 2017)  

Z důvodu velkého přívalu sněhu bylo nutné uvolnit příjezdovou cestu k hasičárně. Úklid sněhu se 

konal 14. 1. 2017, ráno od 9 hodin. Odklízení provedl: Lhoták Jakub, Najman Michal, Procházka Michal, 

Koželuh Jiří a Karásek Karel. 

 

 

 

4.4  Příprava losů na hasičský bál (19. 1. 2017) 

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 18,00 hodin proběhla příprava losů na hasičský bál, který se koná  

21. 1. 2017. Jeden lístek do tomboly bude stát 10 Kč a bylo připraveno 1000 kusů. Z hasičské pokladny 

byly vybrány 4000 Kč na tombolu a ostatní příspěvky do tomboly jsou od 

jednotlivých sponzorů, kterým tímto velice děkujeme. 
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4.5   Hasičský ples (21. 1. 2017) 

Ples se konal od 20,00 hodin v Přáslavicích, kde už ráno v 9,00 hodin proběhla příprava sálu. 

Odvoz účastníků hasičského plesu byl v 18,00 hodin od hasičárny. Vstupné bylo 100 Kč a tombola byla 

bohatá. U vstupu nás vítali Procházka Michal a Koželuh Martin. Pivo Svijany čepoval Vaníček Aleš ml. a 

Bugno Tomáš. Obsluhu zajišťovali Bugno Karel a Mandová Simona. A u panáků nezaháleli Vaníčková 

Pavla, Vaníček Aleš st. a Bugnová Radka. K zakousnutí byla sekaná, chléb, hořčice a kyselá okurka. 

Druhý den ještě následoval od 13,00 hodin úklid sálu. 
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4.6  Výborová schůze (27. 1. 2017) 

 Výborová schůze ze dne 27. 1. 2017, která měla být od 19 hodin, se nekonala, z důvodu rozsáhlého 

požáru rekreačního střediska Chlum na Vyskři. Naše výjezdová jednotka byla v terénu od 15,29 hodin do 

druhého dne do 8,57 hodin. 

 

 

4.7  Výjezd: požár rekreačního zařízení (27. – 28. 1. 2017) 

Na základě vyhlášení poplachu v 15,29 hodin dne 27. 1. 2017 vyjela jednotka SDH Hrubá Skála 

k požáru rekreační budovy v části Lažany-Chlum v obci Vyskeř. Jednotka po příjezdu na místo zásahu 

prováděla dle rozkazu velitele hašení pomocí tří „C“ proudů, dále pak rozebírání konstrukcí a doplňovala 

vodu pomocí plovoucího čerpadla. V nočních hodinách prováděla dohlídku na místě zásahu a prováděla 

dohašování skrytých ohnisek požáru. Na základnu se jednotka vrátila 28. 1. 2017 v 8,57 hodin. Při tomto 

zásahu byly použity dýchací přístroje vzduchové do 30 MPa a to: Procházkou Michalem, Vaníčkem Alešem 

st. a Lhotákem Jakubem. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – Koželuh Jiří a přísl. jednotky – 

Vaníček Aleš ml.. Řidič druhého vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Procházka Michal a přísl. 

jednotky – Karásek Karel, Kohoutek Martin, Bugno Tomáš, Vaníček Aleš st., Messner Tomáš a Najman 

Michal.  

 

 

Článek: Naše Pojizeří 
27. 01. 2017 21:42:38 
 

Hořely apartmány v penzionu u Vyskře 

V Lažanech, které jsou součástí obce Vyskeř u Turnova, hořelo v pátek 27. ledna v apartmánech  

v penzionu u místní restaurace. Objekt se nachází na svahu, takže byl ztížený zásah hasičů, kterých se  

k požáru sjelo celkem 12 jednotek. 

„V pátek v 15:28 hodin byl ohlášen požár penzionu v části obce Vyskeř (Lažany), v oznámení 

obdrželi hasiči informaci, že je již střecha v plamenech. Po příjezdu na místo byla část objektu s apartmány 

zcela zasažená požárem," sdělila tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.  

Hasiči měli velmi ztížené podmínky pro zásah. Penzion se nacházel mimo hlavní komunikaci ve 

strmém svahu, který nebyl sjízdný pro mobilní požární techniku. Většina cisteren tak musela zůstat zhruba 

150 metrů nad penzionem a odtud hasiči vytvořili dopravní vedení. Pro zlepšení sjízdnosti komunikace byl 

povolán posypový vůz a traktor s radlicí.  

„V první fázi se hasiči soustředili na ochranu druhé části objektu s restaurací. Tu se podařilo před 

plameny uchránit. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky, poplach byl vyhlášen celkem 12 jednotkám se 

17 kusy mobilní požární techniky. V době vzniku požáru se v objektu nikdo nenacházel, nikdo nebyl 

zraněn," dodala mluvčí hasičů. 
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Během 

zásahu hasiči 

rozebírali 

trhacími háky a 

dalšími nástroji 

plechovou 

střešní 

konstrukci, pod 

kterou se požár 

neustále šířil. „V 

18.17 hlásil 

velitel zásahu 

lokalizaci, poté 

hasiči ještě 

dohašovali 

skrytá ohniska. 

Příčina požáru a 

škoda jsou 

předmětem šetření hasičských vyšetřovatelů a Policie ČR," upřesnila Štrauchová. 
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4.8  Výborová schůze (3. 2. 2017) 

 Výborové schůze konané 3. 2. 2017, tentokrát už v 18 hodin, se zúčastnili: Bugno Tomáš, Lhoták 

Jan, Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Vaníčková Pavla, Procházka Michal, 

Najman Michal, Vaníček Aleš st., Cvrček Josef, Karásek Karel, Kohoutek Martin a Pitro Karel – 13 členů. 

            Nejprve proběhla kontrola posledního zápisu z členské schůze konané 28. 12. 2016. Dále došlo  

na vyhodnocení plesu. Plán práce na rok 2017 bude upřesněn a doplněn na příští schůzi, kde také bude 

upřesněn termín a hudba hasičského plesu 2018. Do příští schůze členové výboru připraví návrhy na 

zhotovení praporu sboru. Na závěr nás br. Jiří Koželuh seznámil s informacemi ze shromáždění 

představitelů SDH Semily. 

Informace: dne 26. ledna 2017 se konalo v KC Golf v Semilech pravidelné 

shromáždění představitelů SDH okresu Semily. Přítomné přivítal br. Jiřička. Následně všichni uctili chvílí 

ticha členy a funkcionáře zemřelé v loňském roce. 

Poté se ujala slova ses. Brychcí. Vyzvala starostu, br. Černého, a čestného starostu, br. Miksánka, 

aby společně převzali čestný prapor, který byl OSH Semily za dlouhodobou aktivní práci udělen 

ústředím SH ČMS. Následně napochodovala praporečnická četa a starostové z rukou sestry Brychcí 

standartu slavnostně převzali. 

Br. Mlejnek se zmínil o připravovaném školení pro hospodáře sborů, které je připraveno na  

2. 3. 2017 s Ing. Jirotou z ústředí. Mělo by pomoci sborům při vedení účetnictví, tvorbě daňového přiznání 

a s EET. Br. Mlejnek potom společně se sestrou Brychcí přiblížili přítomným změny ve členských průkazech 

a s tím související předpisy, které vydalo ústředí formou Metodických pokynů. Br. Mlejnek pak následně 

ještě pohovořil o svém avizovaném odchodu a o záležitostech s tím spojených. Byl schválen plán práce 

Okresního sdružení hasičů Semily pro rok 2017. Do sborů byl rozeslán e-mail shrnující ekonomickou a 

personální situaci na OSH Semily současně s avízem na zvýšení členského příspěvku – odvodu na OSH na 

100 Kč za každého člena. 

 

 

Vyúčtování plesu: 

Příjem:  zvaní   4.200 Kč Vydání: tombola   4.172 Kč 

 pokladna  3.700 Kč  pivo   2.860 Kč 

 tombola                       10.000 Kč  občerstvení  1.470 Kč 

 občerstvení  7.749 Kč  alkohol   3.995 Kč 

---------------------------------------------------   sál   3.095 Kč 

            25.649 Kč   pozvánky               695 Kč 

       hudba   7.500 Kč 

       ----------------------------------------- 

                 23.787 Kč 

Výdělek   1.862 Kč 



 
21 

 

Kapitola 4 

2017 
___________________________________________________________________ 

4.9 Úklid hadic (4. 2. 2017) 

Úklid a balení hadic po zásahu ze dne 27. 1. 2017, doplnění pohonných hmot do zásahové techniky 

(pila, rozbruška, centrála, plovoucí čerpadlo…). Úklid se konal v hasičárně od 9 hodin a trval cca 2 hodiny. 

Zúčastnění: Koželuh Jiří, Karásek Karel, Lhoták Jakub, Lhoták Jan, Procházka Michal, Najman Michal, 

Vaníček Aleš st. a Messner Tomáš. 

 

 

 

 

4.10  Výjezd: technická pomoc (24. 2. 2017) 

Na základě poplachu v 2,44 hodin vyjela jednotka SDH Hrubá Skála tentokrát 24. 2. 2017 ke 

spadlému stromu přes silnici na Prašivec. Jednotka po příjezdu na místo prováděla likvidaci pomocí MPR a 

dřevní hmotu odklidila mimo komunikaci a ponechala na místě zásahu. Jednotka se vrátila zpět na 

základnu ve 3,20 hodin. Agregát obsluhoval Lhoták Jakub. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla 

– Koželuh Jiří a přísl. jednotky – Vaníček Aleš ml., Vaníček Aleš st., Najman Michal a Karásek Karel. 
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4.11   Výborová schůze (24. 2. 2017) 

Výborové schůze konané dne 24. 2. 2017 v 18 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugno Karel, 

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

Aleš st., Bugnová Radka, Lhoták Jan, Brixi Miroslav, Vaníčková Pavla, Pršala Ladislav, Procházka 

Milan, Najman Michal a Cvrček Josef – 16 členů. 

 Nejprve proběhla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 3. 2. 2017. Byl přednesen návrh na 

uspořádání akce v rámci družby s SDH Halámky v požárním útoku u Libuňky dne 22. 4. 2017 od 10 hodin. 

Na příští schůzi se upřesní podrobnosti o konání této akce. Termín hasičského plesu je 24. 2. 2018 a je nutné 

dořešit hudbu: skupina Víkend, Gradace či Retro Five. Na příští schůzi se musí ples definitivně dořešit. 

Dále byl upřesněn termín a organizační záležitosti sběru železného šrotu na 29. 4. 2017 od 8 hodin. Dalším 

velice důležitým bodem je slavnostní prapor sboru. Je nutné obeslat výrobce praporů a nechat zhotovit 

návrhy. Do okresního sdružení se bude nově odvádět 100 Kč. Předběžný termín přátelského posezení pro 

členy SDH Hrubá Skála je na 26. 8. 2017 na myslivecké chatě. Chatu je potřeba zamluvit co nejdříve. 

 

Jeden z návrhů Květoslavy Österreicherové a Tomáše Messnera. 
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4.12  Mladí hasiči – focení (3. 3. 2017) 

 Focení na členské průkazy a s dráčkem Soptíkem na památku od 16 hodin v klubovně na obecním 

úřadě. Děti byly ukázněné a focení trvalo asi 0,5 hodiny. 
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4.13   Výjezd: technická pomoc (8. 3. 2017) 

Na základě poplachu ve 13 hodin vyjela jednotka SDH Hrubá Skála 8. 3. 2017 k transportu 

pacienta na Hrubé Skále u hřbitova horolezců. Zásah se nekonal, jednotka byla odvolána zpět. Výjezdu se 

zúčastnili: Vaníček Václav, Lhoták Jakub, Karásek Karel, Pršala Ladislav, Vaníček Aleš ml. a Messner 

Tomáš. 

 

 

4.14   Členská schůze (31. 3. 2017) 

Před členskou schůzí dne 31. 3. 2017 v 17,30 hodin se nás pár sešlo k projednání několika věcí, 

především přípravy medailí. Přítomni byli Bugno Karel, Koželuh Jiří, Lhoták Jan, Vaníček Aleš st., 

Vaníčková Pavla, Österreicherová Květoslava a Messner Tomáš. Bugno Tomáš se nedostavil, proto 

příprava medailí byla částečně odložena. 

Členské schůze konané 31. 3. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Karel, Lhoták Jan, Koželuh 

Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Karásek Karel st., Lhoták Jakub, Procházka Michal, 

Pitro Karel, Vaníčková Pavla, Vaníček Aleš st. a Kohoutek Martin – 12 členů. 

Proběhla pravidelná kontrola zápisu z výborové schůze konané 24. 2. 2017. Datum plesu je 

s konečnou platností stanoveno na 24. 2. 2018, domluvena je kapela Gradace. Vaníčková Pavla zamluvila 

sál. Týden před akcí požární útok u Libuňky se upřesní místo konání. Sběr železného šrotu je odsouhlasen 

na 29. 4. 2017 a sraz brigádníků bude v 8 hodin. V pondělí 3. 4. 2017 Koželuh Jiří a Vaníček Aleš st. 

navštíví firmu Velebný a Rokytenská. Zde předloží návrh na slavnostní prapor sboru a projednají příslušné 

možnosti a cenovou relaci. Přátelské posezení na myslivecké chatě bude 19. 8. 2017 a podmínkou je, že 

v neděli ráno bude chata řádně uklizena. Ohledně vyznamenání je nutné na okresním sdružení vyžádat 

podklady a ověřit všechna vyznamenání. Práce s dětmi probíhá v plném nasazení přípravou na okresní kolo 

hry Plamen, které se bude konat 27. 5. 2017 v Košťálově. Zatím máme 17 mladých hasičů. Práce na kronice 

sboru průběžně probíhá. Okrskové kolo v požárním sportu se bude konat 20. 5. 2017 ve Ktové. Okresní kolo 

v požárním sportu bude v Turnově 26. 6. 2017 a bude jej pořádat SDH Hnanice. Přístup do evidence členů 

bude mít Procházka Michal a Vaníček Aleš st.. Na závěr nás br. Jiří Koželuh seznámil s informacemi 

z jednání výkonného výboru OSH Semily. 

Informace: Schůze VV OSH Semily se konala dne 16. 3. 2017 od 14,30 hodin 

 v kanceláři OSH. Br. Mlejnek informoval o průběžné výměně členských průkazů. Týká se to všech sborů a 

všeho členstva. Je nutné dodat fotografie mladých hasičů a sportovců v postupových soutěžích od okresu 

nahoru. Staré průkazy platí do konce roku 2018.  

OSH uspořádalo 2. 3. 2017 školení hospodářů SDH v KC Golf. Sbory mají povinnost  

do 30. 5. 2017 zaslat na OSH tiskopis o evidenci majetku. Školení vedoucích mládeže bude v sobotu  

25. 3. 2017 v Bozkově. Členové VV byli seznámeni s požadavky na pracovníka kanceláře OSH,  



 
25 

 

Kapitola 4 

2017 
___________________________________________________________________ 

který by měl vystřídat br. Mlejnka. Zájemci o účast ve výběrovém řízení budou předkládat doklad o 

ukončeném úplném středním vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců před předložením žádosti) 

a profesní životopis. Termín vyhlášení VŘ: nejpozději 1. 4. 2017. Termín ukončení příjmu přihlášek:  

30. 5. 2017 včetně. Vybraní uchazeči budou pozváni k přijímacímu pohovoru (předpoklad je 19. 6. 2017). 

Termín nástupu je 1. 9. 2017. Podrobnější informace o náplni práce apod. budou zveřejněny pouze na webu 

OSH Semily.  

Na 25. 6. 2017 se připravuje okresní kolo soutěže v požárním sportu. Bude v Turnově, hlavní 

pořadatelé SDH Hnanice. 

Br. Mlejnek informoval o tom, že příští jednání VV OSH je plánováno jako výjezdní ve Smrčí 

(Mírová pod Kozákovem) a bude se konat dne 15. 6. 2017 od 14:30 hodin. 

 

 

4.15  Výměna spojkového válečku (8. 4. 2017) 

 8. 4. 2017 od 8,30 do 9,30 hodin byla na Tatře provedena výměna spojkového válečku, kterou 

provedl Koželuh Jiří a Messner Tomáš. 
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4.16  Družba s SDH Halámky (22. 4. 2017) 

 Z podnětu p. Šváry proběhlo sportovní setkání s hasiči z Halámek, kterého se kromě našich hasičů 

účastnili také hasiči z Hnanic. Sbor dobrovolných hasičů obce Halámky - malebné vísky na Třeboňsku, 

vzdálené jen 5 kilometrů od hranice s Rakouskem - patří mezi jedny z nejmenších dobrovolných hasičských 

sborů v Čechách. Jedná se o velmi aktivní a oblíbený sbor přibližně deseti nadšenců, kteří neváhají obětovat 

svůj volný čas ve prospěch hasičů. Soutěže probíhaly v třech různých disciplínách: bowling v Sedmihorkách, 

požární útok na louce u „Libuňky“ a tenis v Doubravici. Požární útok byl v sobotu 22. 4. 2017 od 10 hodin 

a odpoledne téhož dne od 13,30 hodin proběhl turnaj v tenisu. Po těchto soutěžích se uskutečnilo příjemné 

společné posezení. I když není důležité, kdo v tomto „trojboji“ zvítězil, jen pro zajímavost uvádím, že 

celkovým vítězem byl náš sbor. 
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4.17   Výborová schůze (28. 4. 2017) 

Výborové schůze konané 28. 4. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Tomáš, Bugnová Radka, 

Lhoták Jan, Koželuh Jiří, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Karásek Karel st., Vaníčková 

Pavla, Vaníček Aleš st., Pitro Karel, Cvrček Josef, Procházka Michal, Vaníček Aleš ml. a Kohoutek 

Martin – 14 členů. 

Kontrola zápisu z členské schůze konané 31. 3. 2017. Zhodnocení akce Družba s SDH Halámky – 

hruboskalský trojboj, který se nám podařilo vyhrát: 1. SDH Hrubá Skála, 2. SDH Halámky a 3. SDH 

Hnanice. Dále se uskutečnilo jednání o zhotovení slavnostního praporu sboru. Nabídka od firmy Velebný je 

93.000 Kč a od firmy Rokytenská 40.000 Kč. Po zhlédnutí návrhů a přihlédnutí k ceně, jsme se rozhodli 

pro paní Rokytenskou. Dalším důležitým bodem k jednání bylo udělení vyznamenání. Po umožnění 

přístupu do centrální evidence pracovní skupina - Bugno Tomáš, Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st. a 

Procházka Michal - dohledají udělená vyznamenání. Květoslava Österreicherová objedná 25 kusů 

domovenek, znak obce a znak dobrovolných hasičů na uniformy. Na příští schůzi je důležité projednat 

organizační záležitosti ohledně přátelského posezení na myslivecké chatě a zájezdu na hasičské slavnosti do 

Litoměřic, které se konají 9. - 11. 6. 2017. Dále nás Koželuh Jiří seznámil s novinkami z okrskového 

výboru. Okrsková soutěž ve Ktové, která se měla konat 20. 5. 2017, je z důvodu pro sbory nevyhovujícího 

termínu přesunuta na 3. 6. 2017. Soutěžit se bude pouze v požárním útoku. Je nutné připravit družstva: 2x 

muži nad 35 let a 1x ženy nad 30 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

Kapitola 4 

2017 
___________________________________________________________________ 

4.18  Školení - polygon Jablonec nad Nisou (29. 4. 2017) 

    Výcviku tzv. polygonem, který dokonale prověřuje fyzickou a psychickou připravenost hasičů, se 

zúčastnili Vaníček Aleš ml. a Kohoutek Martin. Výcvikový klecový polygon se nachází na stanici 

v Jablonci nad Nisou a hasičům simuluje reálné podmínky při zásahu včetně zakouření, zvukových, 

tepelných a světelných efektů. Hasiči tak po kolenou prolézají jakýmsi labyrintem, překonávají různé 

překážky, až se dostanou do bytového jádra, kde musí vypnout hlavní uzávěr plynu, elektrorozvaděč, 

uzávěr přívodu vody, topení a sporák. To vše s celou hasičskou výzbrojí a výstrojí s aktivním dýchacím 

přístrojem (tedy zhruba 15 kily navíc). Aby to hasiči neměli tak jednoduché, před polygonem samotným 

absolvují ještě 2x za sebou výstup po schodech do 6. patra cvičné věže a v posilovně 80x zvedají závaží. 

Jednotlivé disciplíny na sebe navazují a není mezi nimi čas si oddechnout. Výcvik se konal dva dny – pátek 

a sobota v rozsahu 16 hodin. Teoretická část obsahovala test, který oba úspěšně zvládli. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.19   Sběr železného šrotu (29. 4. 2017) 

Dne 29. 4. 2017 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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4.20  Školení na vrtulníky (5. 5. 2017) 

 Na obecním úřadě v hasičské místnosti se konalo 5. 5. 2017 teoretické školení zaměřené na plnění 

závěsného vaku a práci pod vrtulníkem. Cílem byla znalost povelů a signálů k navedení pilota na přistání, 

dále následný pohyb okolo vrtulníku, bezpečně znát zóny pro pohyb osob, a přesun materiálu okolo 

vrtulníku, komunikace s pilotem, předání pasažérů k evakuaci či převzetí transportovaného materiálu.  

 

 

4.21  Mladí hasiči – výlet (20. 5. 2017) 

 Viz. vlastní kronika, kterou 

si mladí hasiči píší sami a její vedení 

patří do hry Plamen. 

 

 

 

 

 

 

4.22  Výjezd: prověřovací cvičení (25. 5. 2017)  

Dne 25. 5. 2017 v 10,54 hodin byla jednotka povolána k záchraně osoby k věžickému rybníku na 

straně u skal v Troskovicích. Jednalo se o prověřovací cvičení při pádu muže do rokle. Jednotka po příjezdu 

na místo události pomáhala s transportem zraněné osoby na shromažďovací stanoviště. Zpět na základnu 

se vrátila v 12,47 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – 

Vaníček Aleš ml. a Vaníček Václav. 

 

 

4.23  Výborová schůze (26. 5. 2017) 

Výborové schůze konané 26. 5. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Bugno Karel, Koželuh Jiří, Vaníček 

Aleš st., Pitro Karel, Lhoták Jan, Vaníčková Pavla, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, 

Procházka Michal, Karásek Karel a Brixi Miroslav – 11 členů. 

Kontrola zápisu z výborové schůze konané 28. 4. 2017. Na hasičské slavnosti je prozatím 

přihlášeno 20 osob. Odjezd bude 10. 6. 2017 v 6,30 hodin od hasičské zbrojnice. Prapor je objednán u paní 

Rokytenské s termínem dokončení v půlce srpna. Dále je ještě k slavnostnímu praporu potřeba vyrobit, či  
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zakoupit žerď. Ohledně doplnění a navržení členů na vyznamenání se zatím pracovní skupina nesešla, a 

termín je posunut na 1. týden v červnu. Na okrskovou soutěž, která se koná 3. 6. 2017 ve Ktové, je odjezd 

od hasičské zbrojnice v 8,30 hodin. Přátelské posezení na myslivecké chatě je zajištěno na 19. 8. 2017 od 14 

hodin. Na příští schůzi se upřesní občerstvení. Domovenky a znaky SDH jsou zakoupeny. Co se týká 

vyhodnocení železného sběru, tak výdělek je 18.600 Kč. A ještě jedna důležitá informace: br. Bugno Karel 

byl 11. 5. 2017 jmenován druhým místostarostou naší obce. Tímto mu velice blahopřejeme. 

 

 

4.24  Mladí hasiči – soutěž PLAMEN (27. 5. 2017) 

 V sobotu 27. května 2017 se naši mladí hasiči zúčastnili jarní části hry Plamen, která se konala 

v krásném hasičském areálu v Košťálově od 9 hodin. Bohužel se soutěž nevydařila podle našich představ a 

děti se umístily na 25. místě. Příště se jim určitě bude dařit lépe. Velkou roli hrála nervozita a děti se 

poučily z chyb, které udělaly. Přesto si to děti moc užily a hlavně, že se vydařilo počasí. 
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4.25  Odstoupení z funkce starosty sboru (29. 5. 2017) 

Citace: e.mail: t.bugno@centrum.cz 

29. 5. 2017, 16,46 

Vážení,  

V příloze posílám odstoupení z funkce starosty SDH (určitě s tím seznámíte ostatní členy výboru, kteří 

nepoužívají e-mail).  

Posílám ji ještě poštou doporučeně na oficiální sídlo SDH, Doubravice 86.  

Datum 1. 8. 2017 jsem zvolil na základě stanov SHČMS, kde se uvádí, že odstoupení nabývá platnosti 2 

měsíce od doručení. 

Páv slov na vysvětlenou.  

V letošním roce byl v obci založen nový spolek Hruboskalák (což jste jistě všichni zaregistrovali), jehož 

členy se stali i někteří hasiči včetně mě.  

První, komu to přišlo divné, byli bohužel členové sboru. Jeden z členů označil spolek dokonce za příživníky 

a mě za zrádce.  
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Někteří mě svými názory zklamali, od některých bych bohužel snad ani nic jiného nečekal.  

Spolek založili lidé, kteří by rádi dělali něco nejen pro občany Hrubé Skály, bez vidiny finančního zisku, 

pouze pro dobrý pocit.  

Některým z nich bylo nedávno na schůzi sboru řečeno, že tady jsou 14 dnů i s cestou a nemají nárok na svůj 

názor.  

To je přesně to, proč se k hasičům nehlásí noví členové. A možná, že to některým z vás až tak nevadí.  

Kdo by taky chtěl, aby mu tam nějaká naplavenina měnila zavedené pořádky a do všeho mluvila.  

Ve většině obcí SDH spolupracují s ostatními spolky a snaží se přispět k dobré atmosféře mezi lidmi.  

Já jsem dospěl k tomu, že nechci být představitelem organizace, která se o to nesnaží, ale naopak to vnímá 

jako nekalou konkurenci.  

Dalším impulsem k tomuto kroku je to, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení si chci svůj volný čas 

užívat tak, abych z toho měl já i moje rodina dobrý pocit.  

Na závěr vám přeji šťastnou volbu nového starosty.  

 

Tomáš Bugno 

 

 

4.26  Výjezd: technická pomoc (30. 5. 2017) 

 Dne 30. 5. 2017 v 8,25 hodin byla jednotka povolána do Borku k unikajícímu plynu z narušeného 

plynovodu. Po příjezdu na místo události prováděla řízení dopravní komunikace. Jednotka se vrátila zpět 

na základnu v 9,08 hodin. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla – Koželuh Jiří a přísl. jednotky 

-Vaníček Aleš ml..  

 

 

4.27  Příprava překážek (30. 5. 2017) 

 Dne 30. 5. 2017 v 16,45 jsme připravovali překážky na louce u „Libuňky“ pro nácvik na okresní 

kolo v požárním sportu, které se koná 25. 6. 2017 

v Turnově. Během chvilky byla jednotka povolána 

k výjezdu. 
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4.28  Výjezd: technická pomoc (30. 5. 2017) 

 Dne 30. 5. 2017 v 16.59 hodin byla jednotka povolána ke spadlému stromu na komunikaci na 

Prašivec. Jednotka ve spolupráci s HZS LK - stanice Turnov prováděla úklid dřevní hmoty mimo 

komunikaci. Zpět na základnu se vrátila v 17,20 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel vozidla – 

Koželuh Jiří a přísl. jednotky – Lhoták Jakub, Vaníček Aleš ml., Vaníček Václav, Messner Tomáš a 

Kohoutek Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.29  Okrsková soutěž ve Ktové (3. 6. 2017) 

Dne 3. června 2017 proběhla ve Ktové okrsková soutěž v požárním sportu, která se měla původně 

konat 20. 5. 2017. Uskutečnila se za velmi krásného počasí od 10 hodin na louce u hasičárny. Všichni si 

soutěž v krásném prostředí užili i zásluhou netradiční soutěžní vložky.  
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4.30  Hasičské slavnosti v Litoměřicích (10. 6. 2017)  

 Dne 10. 6. 2017 jsme uskutečnili výlet do Litoměřic, kde se o víkendu 9. - 10. 6. 2017 konal VII. 

Celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky. Páteční program slavností proběhl 

na výstavišti Zahrada Čech. My jsme se zúčastnili sobotního programu: na Mírovém náměstí byl slavnostní 

nástup, dekorování praporů, slavnostní ukončení propagační jízdy SH ČMS, ukázka cvičení s potahovou 

stříkačkou, slavnostní přehlídka hasičské techniky a průvod, který končil na výstavišti. V průběhu výstavy 

byly ukázky s historickou i moderní hasičskou technikou. Večerního programu na Lodním náměstí jsme se 

už nezúčastnili. Večerním programem bylo předvedení speciální techniky a záchranné práce na vodě HZS, 

LS PČR a AČR ukázky, dále hasičská hudební fontána a ohňostroj. 
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4.31  Výjezd: planý poplach (16. 6. 2017) 

Dne 16. 6. 2017 v 2,04 hodin byla jednotka povolána k nahlášenému požáru chaty v Žernově. Po 

příjezdu na místo události, jednotka prováděla průzkum a bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Zpět 

na základnu se vrátila ve 2,57 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Bugno Tomáš, přísl. 

jednotky – Kohoutek Martin, Najman Michal a Karásek Karel. Řidič druhého vozidla – Messner Tomáš, 

velitel vozidla – Koželuh Jiří., přísl. jednotky – Vaníček Aleš ml. a Vaníček Aleš st.. 

 

 

4.32  Členská schůze (30. 6. 2017) 

Členské schůze konané 30. 6. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Procházka Michal, 

Procházka Milan st., Kohoutek Martin, Bugnová Radka, Karásek Karel, Cvrček Josef, Vaníček Aleš st., 

Lhoták Jan a Lhotáková Jaroslava – 10 členů. 

Nejdříve byla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 26. 5. 2017. Ohlas na výlet do Litoměřic 

na slavnosti byl kladný. Slavnostní prapor bude dokončen 20. srpna 2017 a vyrobit jsme také nechali žerď. 

Pracovní skupina ohledně vyznamenání se sešla 7. 6. 2017 a vše je připravené k předání Tomášovi Bugno. 

Ten zajistí do konce srpna odeslání do Semil. Na okresní kolo v požárním sportu, které se konalo 25. 6. 

2017 v Turnově, se nejelo z důvodu malé účasti soutěžících a nedalo se dohromady družstvo. Tím pádem 

padá i krajské kolo v požárním sportu, které se bude konat 12. 8. 2017 v Zákupech. Na přátelské posezení 

na myslivecké chatě, které se koná 19. 8. 2017 od 14 hodin, je potřeba vyhotovit pozvánky a plakáty. 

Důležité je potvrzení účasti na tuto akci do 31. 7. 2017 z důvodu zajištění dostačujícího občerstvení. Dále 

pak byly zakoupeny nové pneu na Tatru 148 s dotací 60%. Ve dnech 25. - 27. 8. 2017 se v okolí konají 

orientační závody a je potřeba zajistit přísun vody do sprch. Na závěr nás br. Jiří Koželuh seznámil 

s informacemi z jednání výkonného výboru OSH Semily. 

Informace: Schůze VV OSH Semily se konala dne 15. 6. 2017 ve Smrčí u Turnova.  

Nadále probíhá výměna průkazů. Konalo se okresní kolo soutěže Plamen a dorostu  27. a 28. 5. 2017 

v Košťálově. Z krajského kola v Jablonci nad Nisou postoupily za okres Semily dorostenky. Republikové 

kolo bude ve Zlíně. Dále se řešilo okresní kolo v požárním sportu v Turnově.  

Proběhlo výběrové řízení na pracovníka kanceláře a do užšího kola se dostaly dvě uchazečky. Br. 

Vejnar předal blahopřání br. Mlejnkovi. Připravované setkání ZH Libereckého kraje proběhne v Jablonci 

nad Nisou.  

 

 

4.33   Výjezd: požár lisu (18. 7. 2017) 

Dne 18. 7. 2017 v 17,16 hodin byla jednotka povolána k požáru lisu balíků na poli 

v Sedmihorkách. Kromě zemědělského stroje požár zasáhl také 14 balíků slámy a strniště o ploše cca 1 ha.  
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Jednotka po příjezdu na místo zásahu prováděla hašení dvěma útočnými proudy „C“ a ručním nářadím 

rozebírala balíky slámy. Zpět na základnu se vrátila v 19,01 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jan, velitel 

vozidla – Koželuh Jiří a přísl. jednotky – Vaníček Aleš ml. a Kohoutek Martin. Řidič druhého vozidla – 

Vaníček Václav, velitel vozidla – Procházka Michal, přísl. jednotky – Najman Michal, Lhoták Jakub a 

Messner Tomáš.  

 

 

Článek: Naše Pojizeří 
18. 07. 2017 21:52:19 
 

Na poli v Sedmihorkách shořel lis a balíky slámy 

Na operační středisko hasičů byl v úterý v 17.15 ohlášen požár lisu balíků na poli v Sedmihorkách 

u Turnova. Kromě zemědělského stroje požár zasáhl také 14 balíků slámy a strniště o ploše zhruba jeden 

hektar.  

Požár pole i lisu se snažil nejprve hasit traktorista pomocí několika přenosných hasicích přístrojů 

(pět práškových a jeden sněhový). Na pomoci mu přišel i kolega, ale požár se jim nepodařilo dostat pod 

kontrolu. Lis nakonec odpojili a odjeli s traktorem do bezpečné vzdálenosti. Požár zdolali hasiči čtyřmi 

vodními proudy a lafetovými proudnicemi ze dvou cisteren.  

„Příčina požáru je zatím v šetření, ale s největší pravděpodobností šlo o technickou závadu. Škoda 

způsobená požárem byla vyčíslena na 100 tisíc korun. Po půl sedmé byl zásah ukončen a místo předáno 

místní 

jednotce a 

majiteli. Po 

uhašení 

plamenů 

zajistil 

majitel 

zaorávání 

požářiště," 

uvedla 

tisková 

mluvčí HZS 

Libereckého 

kraje Zdenka 

Štrauchová.  

Na 

místě 

zasahovaly 

jednotky HZS LK stanice Turnov, dobrovolné jednotky - Turnov, Hrubá Skála, Karlovice.  
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4.34  Výborová schůze (1. 8. 2017) 

Výborové schůze konané v úterý 1. 8. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st., 

Pitro Karel, Cvrček Josef, Kohoutek Martin, Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová 

Květoslava, Vaníčková Pavla, Lhoták Jan, Karásek Karel a Bugnová Radka – 12 členů. 

Kontrola zápisu z členské schůze konané 30. 6. 2017. Na akci na myslivecké chatě, která se bude 

konat 19. 8. 2017 bude připraveno občerstvení: kýta 25kg, 20x balení špekáčků, 7x chléb, 2x velké sklenice 

okurek, 4 velké sudy piva, 2x balení tácků na kýtu, 5x pytle na odpad, 12l bílého vína, 6l červeného vína, 

káva, mlíčka a 4 balíky limonády po 6 kusech. A pak už jen dobrou náladu. Co se týká pořádání 

hruboskalských slavností, tak bylo odhlasováno, že slavnosti chceme pořádat samostatně a ne dohromady 

s ostatními spolky. Jedenáct přítomných členů bylo pro a jeden se zdržel (Pitro Karel). Dále bude potřeba 

zajistit 10 lidí, kteří budou provádět požární dozor při filmování na Hrubé Skále 4. 8. – 5. 8. 2017. Velmi 

důležité je dořešit umístění slavnostního praporu. Předběžný termín výroční valné hromady, která se bude 

konat ve Hnanicích je 11. 11. 2017. Z bezpečnostního hlediska je nutné prořezat strom – DUB na Hrubé 

Skále. 2. 8. 2017 od 17 hodin se sejde pracovní skupina.  
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4.35  Filmování (4. 8. – 5. 8. 2017) 

Pod zámkem Hrubá Skála probíhalo (pátek – sobota) natáčení kanadského sci-fi seriálu Dvanáct 

opic. Natáčení probíhalo v pátek 4. 8. 2017 od 9 do 21 hodin a večer od 21 hodin do soboty do 9 hodin ráno. 

Požární dozor denní zajistil: Koželuh Jiří, Vaníček Václav, Vaníček Patrik, Koželuh Martin a Najman 

Michal. Noční dozor: Kohoutek Martin, Vaníček Patrik, Vaníček Aleš st., Lhoták Jan a Lhoták Jakub. 

 

 

4.36  Výjezd: planý poplach (11. 8. 2017) 

Dne 11. 8. 2017 v 10,10 hodin byla jednotka povolána k požáru domu do Troskovic. Cestou 

k místu zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu. Řidič vozidla – Vaníček Václav, velitel vozidla 

– Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Lhoták Jakub a Procházka Michal.  

 

 

4.37  Akce – Myslivecká chata (19. 8. 2017) 

 Dne 19. 8. 2017 proběhlo na myslivecké chatě na Hrubé Skále přátelské posezení členů SDH Hrubá 

Skála. Točení piva se zhostili Lhoták Jakub a Kohoutek Martin. Maso obstarával Pitro Karel ml. za 

asistence Lhotáka Jana a Procházky Michala. Kávu nám vařila a nádobí umývala Vaníčková Pavlína. 

Promítaly se fotografie a videozáznamy z akcí 

SDH. Počasí nám přálo. 
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4.38  Výborová schůze (25. 8. 2017) 

Výborové schůze konané 25. 8. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Bugno Karel, 

Procházka Michal, Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava, Kohoutek Martin, Vaníčková Pavla, 

Najman Michal, Vaníček Aleš st., Karásek Karel, Lhoták Jakub a Pitro Karel – 12 členů. 

Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 1. 8. 2017 proběhla v pořádku. Ohlasy na posezení na 

myslivecké chatě byly kladné. Akce se bude určitě opakovat, jen příště by bylo dobré obstarat živou hudbu. 

Termín na příští rok zajistí Vaníčkovi na 18. 8. 2018. Hruboskalské slavnosti proběhnou 16. 9. 2017 od 14 

hodin. Hasičský prapor bude dokončen do konce srpna. Na žehnání praporu by bylo vhodné přijít 

v uniformě. Prapor ponese Lhoták Jan, spolu s Karáskem Karlem a Koželuhem Jiřím. Pozvánky na žehnání 

praporu budou rozeslány: všem sborům okrsku, hejtmanovi Libereckého kraje a dalším - Viták Pavel, 

Kovalský Jiří, Miksánek Miroslav, zástupce HZS Liberec, OSH Semily, KSH ČMS Liberec a Zajíček 

Josef. Byl stanoven termín výroční valné hromady na 11. 11. 2017. Koželuh Jiří se poptá na hudbu – Petr 

Hýbl. Návrh na nového starostu sboru je Aleš Vaníček st.. On souhlasí pod podmínkou, že bude výborem 

odhlasován jednomyslně. Dále, že podpisové právo k účtům bude mít 1. náměstek – Lhoták Jan. Aleš 

Vaníček bude nadále ve funkci zástupce velitele. Ještě jedna důležitá informace: obě hasičská auta prošla 

technickou prohlídkou. 
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4.39  Výjezd: planý poplach (27. 8. 2017) 

Dne 27. 8. 2017 v 14,16 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa v Troskovicích. Na místě 

události tvořila zálohu, ale jednalo se o planý poplach, tak se jednotka v 14.55 hodin vrátila zpět na 

základnu. Řidič vozidla – Messner Tomáš, velitel vozidla – Vaníček Aleš st., přísl. jednotky – Kohoutek 

Martin, Najman Michal a Procházka Michal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.40  První schůzka po prázdninách (1. 9. 2017) 

 Po letních prázdninách se konala opět schůzka mladých hasičů, a to v pátek 1. září v 16 hodin u 

hasičské zbrojnice. Cílem je rozvíjet schopnosti, 

dovednosti a vědomosti dětí v oblasti požární 

ochrany a připravovat nové řádné členy SDH 

Hrubá Skála. Většinu času budeme trávit 

přípravou na hru Plamen, která probíhá na celém 

území ČR.  

 

 

 



 
49 

 

Kapitola 4 

2017 
___________________________________________________________________ 

Podzimní kolo probíhá v říjnu, proto hned začínáme trénovat uzlování, topografii, střelbu ze vzduchovky, 

lezení po laně, požární ochranu a zdravovědu. 

 
 

4.41  Výjezd: technická pomoc (14. 9. 2017) 

 Dne 14. 9. 2017 v 7.40 hodin byla jednotka povolána do objektu mateřské školy v Doubravicích 

k likvidaci sršní. Jednotka asistovala při likvidaci sršní v půdním prostoru. Zpět na základnu se vrátila 

v 8.42 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Vaníček Aleš 

ml.. 

 

 

4.42  Žehnání hasičského praporu (16. 9. 2017) 

 V sobotu 16. září 2017 v rámci II. ročníku Hruboskalských slavností proběhlo slavnostní žehnání 

hasičského praporu Sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála. Vše započalo ve 14 hodin slavnostním 

zahájením slavnosti.  

 Následovalo vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Hrubá Skála. Poté se dal do pohybu 

slavnostní průvod členů našeho sboru dobrovolných hasičů, OSH Semily a SDH Karlovice, doprovázený 

hudbou na elektronické varhany. Průvod měl na povel Ladislav Pršala, člen SDH Hrubá Skála. Prapor nesl 

zasloužilý člen SDH Václav Vaníček. Čestnou stráž stáli: velitel SDH Jiří Koželuh a zasloužilý člen 

výboru Karel Karásek. Samotný ceremoniál se uskutečnil na louce u Libuňky. Žehnání nového praporu 

provedl jáhen Jan Hrubý z farnosti v Újezdě pod Troskami za hudebního doprovodu, kterého se na 

elektronické varhany 

zhostila jeho 

manželka. 

Bezpochyby 

nejkrásnějším 

okamžikem celého 

aktu bylo samotné 

rozvinutí praporu. 

 Slavnostní 

prapor je jedinečnou 

insignií každého 

sboru a my jsme 

právem hrdi, že i 

SDH Hrubá Skála má 

ten svůj. 
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4.43  Členská schůze (27. 9. 2017) 

Členské schůze konané tentokráte ve středu 27. 9. 2017 v 19 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, 

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

Květoslava, Lhoták Jakub, Vaníčková Pavla, Najman Michal, Procházka Milan st., Brixi Miroslav a 

Kohoutek Martin – 13 členů. 

 Kontrola zápisu z  výborové schůze z 25. 8. 2017. Příprava výroční valné hromady, která se bude 

konat 11. 11. 2017 opět v hasičské zbrojnici ve Hnanicích. Hudbou nám večer zpříjemní Hýbl Petr. 

K občerstvení bude řízek, chléb a okurka (příprava cca 80 porcí). Pro děti bude připraveno 20 zákusků. 

Navržená vyznamenání jsou okresním výborem schválená a na výroční valné hromadě budou slavnostně 

předána. Zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017 připraví Bugno Tomáš. Dále jsme zhodnotili žehnání 

praporu na Hruboskalských slavnostech. Branný závod mladých hasičů proběhne 14. 10. 2017 ve Vysokém 

nad Jizerou. Dne 26. 8. 2017 zabezpečovali pitnou vodu pro orientační běh Koželuh Jiří a Vaníček Aleš st. 

Na závěr nás bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které se dozvěděl na 3. schůzi VV OHS Semily. 

Informace:  3. schůze VV OSH Semily konaná dne 19. 9. 2017 od 14,30 hodin v kanceláři OSH 

Semily. Byla odsouhlasena všechna navrhovaná vyznamenání jednotlivých sborů. 

14. října 2017 se uskuteční ZHV ve Vysokém nad Jizerou. Setkání ZH a zasloužilých funkcionářů 

s VV se koná ve Vysokém nad Jizerou v pátek 10. 11. 2017 od 15.30 hodin. Br. Mašek upozornil  
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na posunutí termínů soutěží v roce 2018. Krajské kolo Plamenu bude už 9. června 2018 a okresní kolo PS 

už 2. 6. 2018. Br. starosta informoval o pořízení triček dle stejnokrojového předpisu pro rozhodčí.  

VV se představila nová pracovnice kanceláře OSH, pí. Kateřina Slavíková z Rokytnice nad 

Jizerou. 

 

 

4.44  Výjezd: technická pomoc (5. 10. 2017) 

Dne 5. 10. 2017 v 19.37 hodin byla jednotka povolána k odstranění stromu spadlého přes cestu nad 

Hrubou Skálou (před křižovatkou na Krčkovice a Vyskeř). Jednotka pomocí motorové pily provedla 

odstranění stromu z komunikace a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci na místě zásahu. Jednotka se 

vrátila zpět na základnu ve 20.04 hodin. Řidič vozidla – Bugno Karel, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. 

jednotky – Messner Tomáš, Vaníček Aleš ml., Vaníček Aleš st., Lhoták Jakub, Procházka Michal a 

Karásek Karel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.45  Branný závod (14. 10. 2017) 

V sobotu 14. 10. 2017 se naši mladí hasiči zúčastnili branného závodu, který se konal v areálu 

Šachty Ve Vysokém nad Jizerou. Účast byla rekordní a podzimní sluníčko dětem přálo. Letos byly na start 

postaveny dvě hlídky: jedna v kategorii mladších, která se umístila na 41. místě, a jedna hlídka v kategorii 

starších, která se umístila na 39. místě. 
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4.46  Výjezd: technická pomoc (16. 10. 2017) 

Dne 16. 10. 2017 ve 22.46 hodin byla jednotka povolána ke kouřícímu elektrickému kotli do 

Troskovic. Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána jako záloha. Zpět na základnu se vrátila 

ve 23.46 hodin. Řidič vozidla – Messner Tomáš, velitel vozidla – Vaníček Aleš st., přísl. jednotky – 

Vaníček Aleš ml. a Kohoutek Martin. 

 

 

4.47  Výborová schůze (27. 10. 2017) 

Výborové schůze konané 27. 10. 2017 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, Lhoták Jakub, Kohoutek Martin, Cvrček Josef a Lhoták Jan – 13 členů. 

 Pravidelná kontrola zápisu a úkolů z členské schůze ze dne 27. 9. 2017 byla provedena. Řešily se 

organizační záležitosti týkající se výroční valné hromady. Zprávu o činnosti sboru za rok 2017 nenapíše 

Bugno Tomáš, ale Vaníček Aleš st., který také povede celou schůzi. Na výroční valné hromadě zprávu o 

činnosti přečte Koželuh Jiří a Lhoták Jan povede volby nového starosty sboru. 
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Svoz členů na VVH bude pouze tam a zajistí ho Procházka Michal. Dále byl zhodnocen branný závod 

mladých hasičů: mladší děti 41. místo ze 49 družstev a starší děti 39. místo ze 48 družstev. Také byl podán 

návrh na zvýšení členských příspěvků na 150 Kč pro rok 2018, který bude odhlasován na VVH 2017. U 

příležitosti 20. výročí vítězství na Mistrovství republiky v běhu na 100 m se předá Lukáši Vaníčkovi 

upomínkový předmět v hodnotě 1.000 Kč. 

Byli jmenováni delegáti na VVH okrsku: 

02. 12. 2017 SDH Štěpánovice Procházkovi 

09. 12. 2017 SDH Rovensko p/Tr. Koželuh Jiří 

25. 11. 2017 SDH Ktová  Pitrovi 

20. 01. 2017 SDH Křečovice  Najman Michal, Lhoták Jakub 

20. 01. 2017 SDH Troskovice  Brixi Miroslav? (nutné zjistit) 

27 01. 2017 SDH Hnanice  Lhotákovi 

03 02. 2017 SDH Karlovice  Messner Tomáš, Österreicherová Květoslava 

 

 

4.48  Výjezd: technická pomoc (29. 10. 2017) 

Dne 29. 10. 2017 v 7.41 hodin byla jednotka povolána k odstranění stromu spadlého přes silnici 

pod obchodem v Doubravici. Po příjezdu na místo události jednotka použila řetězovou motorovou pilu– 

obsluha Lhoták Jakub, strom rozřezala a uklidila mimo vozovku. Zpět na základnu se vrátila v 8.03 

hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Najman Michal. 

Procházka Michal, Vaníček Aleš ml. a Kohoutek Martin. 

 

 

4.49  Výjezd: technická pomoc (29. 10. 2017) 

Dne 29. 10. 2017 v 10.11 hodin byla jednotka tento den již po druhé povolána k odstranění 

několika spadlých stromů na silnici mezi zámkem 

Hrubá Skála a odbočkou na Krčkovice. Po příjezdu 

na místo události hasiči stromy rozřezali a uklidili 

mimo vozovku. Motorovou pilu obsluhoval Lhoták 

Jakub. Zpět na základnu se jednotka vrátila 

v 10.46 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, 

velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – 

Najman Michal, Messner Tomáš, Vaníček Aleš ml. 

a Kohoutek Martin. 
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4.50  Výjezd: technická pomoc (29. 10. 2017) 

Větrný den potřetí, dne 29. 10. 2017 v 11.52 hodin byla jednotka povolána ke spadlému stromu 

v Doubravicích za školou, č.p. 29. Po příjezdu na místo události použila MPR – Lhoták Jakub, strom 

rozřezala a uklidila mimo vozovku. Potom se vrátila zpět na základnu ve 12.13 hodin. Řidič vozidla – 

Lhoták Jakub, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Najman Michal, Vaníček Aleš ml. a 

Kohoutek Martin. 

 

Poděkování hasičům. 

 

Chtěli bychom poděkovat místním hasičům za jejich zásah při likvidaci našeho zlomeného stromu 

padlého přes silnici po prudkém větru v ranních hodinách 29. 10. 2017 v Doubravici u domu č.p. 46 

(Hlaváčovi). 

Než jsme po vyzvání od sousedů dorazili zlikvidovat strom ze silnice, již byli hasiči s rozřezáním a 

odstraněním ze silnice hotovi. 

Děkujeme jim za rychlý zásah a obětavou pomoc. 

 

Dne 30. 10. 2017        Jiří a Luděk Hlaváčovi 
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4.51  Výjezd: požár domu (3. 11. 2017) 

Dne 3. 11. 2017 ve 23.14 hodin byla jednotka povolána k požáru domu č.p. 10 ve Svatoňovicích. 

Jednotka byla na rozkaz velitele zásahu na místě jako záloha. Zpět na základnu se vrátila v 00.36 hodin. 

Řidič vozidla – Messner Tomáš, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Procházka Michal a 

Vaníček Aleš st.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52   Předvýročková porada (8. 11. 2017) 

 Dne 8. 11. 2017 od 18 hodin se konala 

porada, kde jsme doladili výroční zprávu SDH 

Hrubá Skála za rok 2017. Sešli jsme se ve složení: 

Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st., Procházka 

Michal, Lhoták Jan, Pitro Karel a Österreicherová 

Květoslava. 
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4.53  Výroční valná hromada (11. 11. 2017) 

„Sestry a bratři, Vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření výboru SDH Hrubá Skála zahájil dnešní 

Výroční valnou hromadu, na které Vás srdečně vítám.“ 

„Především chci přivítat:  

 starostku obce – p. Šimkovou 

 velitele stanice Turnov HZS LK – npor. Ing. Otmara 

 člena OVV v Semilech – bratra Hýbla 

 zástupce okrsku – bratra Vránu 

 zástupce jednotlivých sborů v okrsku – Hnanice, Rovensko p/Tr., Ktová, Troskovice a 

Štěpánovice“ 

 

 

Program jednání navržený výborem sboru: 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové a volební komise 

3. Vystoupení mladých hasičů 

4. Zpráva o činnosti 

5. Zpráva o činnosti mladých hasičů 

6. Zpráva o hospodaření 

7. Zpráva revizní komise 

8. Stanovení výše členského příspěvku 

9. Volba starosty sboru SDH 

10. Volba nového člena 

výboru SDH 

11. Udělení vyznamenání 

12. Diskuse 

13. Usnesení 

14. Závěr 
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Výroční zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála v roce 2017 

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 2017 a stanovit si úkoly a cíle na další období.  

Sbor má k dnešnímu dni 126 členů, z toho 36 žen a 17 mladých hasičů. 

V tomto roce byly svolány 4 výborové a 7 členských schůzí. Účast na výborových schůzích je dobrá, 

ale účast na těch členských stále vázne. Důvodů, proč tomu je tak, je určitě několik a výbor SDH se jimi 

bude zabývat, aby se situace do budoucna zlepšila, a čas ukáže, jestli se to podařilo.  

    Krátce k vybírání členských příspěvků - ty se znovu začaly vybírat od loňského roku. Po zasedání 

shromáždění starostů z ledna letošního roku se rozhodl výbor SDH touto problematikou znovu zabývat - 

jejich výší.  Viz. samostatný bod č. 8 programu. 

    A co se týče připravenosti a akceschopnosti JSDHO, ta je na dobré úrovni. Jednotka má v současné 

době 15 členů a pod vedením velitele Jiřího Koželuha si plní své úkoly, ať je to v rovině různých školení, či 

absolvování pravidelných lékařských prohlídek a v neposlední řadě samotných výjezdů k vlastnímu zásahu. 

Velký kus práce je odveden na údržbě a opravě techniky, která je již staršího věku. Možná by si zasloužilo 

poohlédnout se po něčem novějším, ale to nezáleží jen na nás…. Věkový průměr jednotky se v poslední době 

omladil, což je dobré znamení k další práci do budoucna. 

 

Jednotka v letošním roce zasahovala nebo vyjížděla k těmto 18. nahlášeným událostem. 

 požáry: restaurace Chlum, RD Troskovice, lis na slámu Sedmihorky 

 technické výjezdy: - stromy přes komunikaci: Prašivec 1x, Hrubá Skála 2x, Doubravice 2x, 

Krčkovice 1x, Rokytnice 1x 

           - ZŠ Doubravice - odchyt sršní, únik plynu - Borek, pád ze skály - Bukovina 

 taktické cvičení: únik nebezpečných látek – Depo ČD 

 prověřovací cvičení: Věžák 

 Planý poplach: Troskovice 2x, Žernov 1x 

 

Jako každý rok je v okrsku pořádána soutěž v požárním sportu a letos pořádání vyšlo na SDH 

Ktová. V soutěži nás reprezentovala 2 družstva: 1x muži požární sport a 1x muži nad 35let. Účast - 

obsazení sborů v jednotlivých kategoriích byla malá. Muži v požárním sportu zvítězili a na toto umístění 

navázali i muži v kategorii na 35let. A co se týče postupu dál? Již dříve proběhla dohoda na okrskové 

schůzi, že na okresním kole v požárním sportu bude náš okrsek reprezentovat družstvo mužů i žen složené 

dohromady ze sborů okrsku, ale nepovedlo se to, zájem jednotlivých členů je malý, ať je to z jakýchkoliv 

důvodů.   

Veškeré dění ve sboru je zachyceno na webových stránkách sboru, o které se stará Najman Michal 

s Květoslavou Österreicherovou, za to jim patří poděkování. 
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A ještě malé ohlédnutí za dalšími aktivitami sboru ať na úrovni pracovní, tak společenské, jak šly za sebou. 

     V lednu jsme pořádali tradiční hasičský ples v prostorách Obecního úřadu Karlovice – účast byla 

malá až žalostná. Po uzavření těchto prostor pro potřeby nově zřízené školky ze strany OÚ Karlovice bylo 

zvažováno o konci pokračování této tradiční akce.  Po zvážení všech okolností, možností a výběru jiného 

místa ke konání této akce jsme se rozhodli pokračovat. Náš tradiční hasičský ples se bude konat 

v prostorách budovy radnice v Rovensku pod Tr. dne 24. 2. 2018. Jste všichni srdečně zváni.  

      Jako prozatím každý rok byl uspořádán v dubnu sběr železného šrotu, kde jsme pomohli občanům 

zbavit se nepotřebného železa a pro nás získat do pokladny nějaký finanční obnos. 

Z podnětu p. Šváry proběhlo sportovní setkání s hasiči z Halámek, kterého se kromě našich hasičů 

účastnili také hasiči z Hnanic. Soutěže probíhaly v třech různých disciplínách: bowling v Sedmihorkách, 

požární útok na louce u „Libuňky“ a tenis v Doubravici. Po těchto soutěžích se uskutečnilo příjemné 

společné posezení. I když není důležité, kdo v tomto „trojboji“ zvítězil, pro zajímavost uvádím, že celkovým 

vítězem byl náš sbor. 

V měsíci červnu náš sbor pořádal zájezd na „ Hasičské slavnosti“ do Litoměřic. Byla zde k vidění 

hasičská moderní technika, tak i ta dřívější. Byly k vidění některé dost zajímavé věci. Více se dozvíte 

z videoukázky.  

V letních měsících jsme byli znovu osloveni o pomoc – požární dozor v okolí „Myší díry“ při 

natáčení zahraničního seriálu Dvanáct opic. Jednalo se o jeden natáčecí den. Ve spolupráci s obcí, která po 

dohodě zapůjčila techniku, jsme vše v poklidu zvládli. 

Proběhlo setkání členů SDH na myslivecké chatě. Toto setkání se konalo na konci prázdnin a 

z ohlasů zúčastněných se povedlo. Akce by se měla v budoucnu opakovat a tímto bych chtěl poděkovat 

mysliveckému sdružení za zapůjčení těchto prostor a spolupráci do dalších let. 

Při pořádání Hruboskalských slavností v polovině září bylo jedním bodem programu žehnání 

našeho nového praporu. Prapor doprovázeli členové sboru ve stejnokrojích a žehnal nám ho jáhen z Újezdu 

pod Troskami. Počasí nebylo nic moc, ale vše dobře dopadlo. Více také ve videoukázce.  

Již zmíněné videoukázky budou následovat hned po skončení hlavního programu VV hromady. 

V práci s mládeží dále pokračují: vedoucí Najman Michal a Koželuh Jiří. S činností kolektivu 

mladých hasičů Vás seznámí Najman Michal v samostatné zprávě. 

     Jedním z bodů VV hromady bude volba nového starosty. Ano, bývalý starosta sboru, bratr Bugno 

Tomáš, odstoupil ze své funkce. Tímto bych mu chtěl jménem výboru SDH Hrubá Skála poděkovat za práci, 

kterou vykonal v této funkci.  

Tato zpráva obsahuje výčet akcí, prací, které sbor vykonal. Za touto činností se skrývá mnoho 

odpracovaných hodin. Všichni, kteří se na jednotlivých činnostech podíleli, si zaslouží poděkování. 

Samozřejmě jsou věci, které se daří zvládat lépe a některé hůř. Vaše dotazy, připomínky, co by se mohlo 

změnit, vyjádřete v diskuzi nebo na členských či výborových schůzí. 

A na závěr bych jménem svým i jménem sboru chtěl popřát Vám Všem a i Vašim rodinným 

příslušníkům krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, spokojenosti, porozumění a hlavně hodně 

zdraví. 

 

Děkuji za pozornost. 
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Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2017 

 V roce 2017 jsme zahájili třetí rok fungování mladých hasičů na Hrubé Skále. Aktuálně máme 17 

členů ve věku od 5 do 12 let. Scházíme se každý týden v pátek v hasičské zbrojnici, klubovně, nebo 

tělocvičně místní školy, kde průběžně zlepšujeme naši fyzickou kondici, zdatnost a znalosti. 

 V květnu jsme absolvovali poprvé jarní část hry Plamen, která se konala v Košťálově. Naše 

družstvo soutěžící v kategorii mladších se umístilo na 25. místě. 

 14. října jsme se zúčastnili Branného závodu, který se konal ve Vysokém nad Jizerou v lyžařském 

areálu Šachty. Na start závodu jsme postavili 2 hlídky, jednu v kategorii mladších ve složení: Radek Pauliš, 

Tomáš Kinský, Roman Vítek, Aneta Bartošová a Pája Butorová. Tato hlídka se umístila na 41. místě. 

Druhá hlídka startovala v kategorii starších ve složení: Vanda Vaníčková, Kristýna Podoubská, Veronika 

Černá, Honza Bobek a David Butor. Tato hlídka se umístila ve velice silné konkurenci na 39. místě. 

Protože jsme na branný závod vzali všechny děti, mohli jsme některé půjčit jiným sborům, aby jim nebylo 

líto, že se na závod připravují a nezávodí. Tereza Bartošová běžela s Horní Branou B v kategorii starší. 

Adéla Černá běžela s Jilemnicí C a Adam Majer běžel s Rokytnicí nad Jizerou B - oba v kategorii mladší. 

Ze závodu odjížděli všichni spokojeni, s dobrou náladou, protože obdrželi medaili za účast. 

 Kromě pravidelných schůzek jsme v rámci našeho kolektivu absolvovali výlet do stanice HZS 

Liberec, kde nám Roman Koželuh ukázal vybavení, zázemí stanice a samozřejmě především techniku, s níž 

vyjíždějí k zásahům. Dále jsme si koncem školního roku udělali výlet na Bukovinu, kde jsme si v občerstvení 

U Hájovny opekli buřty a občerstvili se a poté jsme vyrazili přes skalní město domů. 
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Zpráva o finančním hospodaření SDH Hrubá Skála za rok 2017 

Příjmy: 

Ples          25.649,- 

Železný šrot         18.650,- 

Filmování         28.000,-  

Prodej            2.900,- 

Výběr z banky         50.000,- 

Akce pro členy           3.701,- 

Domovenky a nášivky          6.520,- 

Dotace na prapor od Obecního úřadu      10.000,- 

Dotace na prapor od nadace pro podporu hasičů       5.000,- 

Členské příspěvky        10.000,- 

Příjmy celkem:                         160.420,00 Kč  

         

Výdaje: 

Výroční valná hromada          7.097,- 

Ples 2017         23.787,- 

Domovenky, nášivky                    8.350,- 

Autobus do Litoměřic         8.900,- 

Internetové stránky         1.512,50 

OSA (ochrana autorských práv)        1.029,- 

Prapor a příslušenství        47.952,- 

Kronika              886,- 

Drobná vydání          5.193,- 

Hasičské noviny          1.829,- 

Svolávání, SMS          2.157,- 

Kancelářské potřeby         1.810,- 

Členské příspěvky         7.360,- 

Dárkové balíčky pro členy k jubileu       2.250,- 

Akce Halámky          1.097,- 

Akce pro členy          9.512,- 

Auto (opravy, výměna oleje)        1.300,- 

Dar na kostel v Újezdu p. Tr.                     500,- 

Medaile, vyznamenání         5.826,- 

Vydání celkem:             138.347,50 Kč  

 

Pokladní hotovost:              25.799 Kč  

Účet u ČS spořitelny:               227.976,31 Kč 
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Zpráva revizní komise za rok 2017 

 Revizní komise ve složení Pitro Karel a Karásek Karel, provedla revizi účetnictví SDH Hrubá 

Skála. Nebyly zjištěny žádné závady. Účetní kniha a faktury jsou v pořádku. 

 

Udělené vyznamenání 2017 

 Čestné uznání OSH ČMS: Najman Michal, Viták Petr, Österreicherová Květoslava 

 Věrnostní medaile za 10 let: Belda Jan ml. 

 Věrnostní medaile za 20 let: Procházková Libuše 

 Věrnostní medaile za 30 let: Kohoutek Vlastimil 

 Věrnostní medaile za 40 let: Beldová Blažena, Belda Jan st. 

 Věrnostní stužka za 50 let: Drahoňovský František, Bugno Karoľ, Drahoňovský Jiří, Bugnová   

Marie 

 Medaile za příkladnou práci: Cidlinský Miloš, Drbohlav František, Pitro Karel, Vaníček Aleš ml. 

 Medaile za zásluhy: Lhotáková Jaroslava, Karásek Karel st., Bugno Karel, Cvrček Josef 

 Čestné uznání KSH ČMS: Bugno Tomáš, Vaníčková Pavla, Messner Tomáš, Lhoták Jan st. 

 Medaile sv. Floriána: Koželuh Roman, Vaníček Aleš st., Procházka Michal, Koželuh Martin, 

Vaníček Lukáš, Procházka Milan ml., Janda Michal, Novotný Oldřich 

 Čestné uznání SH ČMS: Pršala Ladislav, Vaníček Václav st., Procházka Milan st., Brixi 

Miroslav 
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Návrh usnesení Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála ze 

dne 11. 11. 2017 

Valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti sboru za rok 2017 

2. Zprávu o hospodaření sboru v roce 2017 

3. Zprávu o činnosti mladých hasičů 

4. Zprávu revizní rady 

5. Zvolení nového starosty SDH – Vaníčka Aleše 

6. Zvolení – doplnění člena do výboru SDH – Lhotáka Jakuba 

7. Výši členského příspěvku na rok 2018 ve výši 200 Kč 

8. Osvobození od placení členského příspěvku pro děti a členy starší 70 let 

Valná hromada ukládá: 

1. Výboru sboru: 

 Do 31. 1. 2018 připravit plán činnosti na rok 2018 

 Dále usilovat o rozšiřování členské základny 

 Pokračovat v práci s mládeží 

 Zajistit pořádání tradičních 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 v pohárech pořádaných zejména 

sbory v okrsku 

 Zajistit provoz a aktualizaci webových stránek sboru 

 Vést řádně kroniku sboru 

2. Členům sboru: 

 Aktivně se podílet na činnosti sboru 

 Odvádět včas členský příspěvek do pokladny sboru 

 Účastnit se zasedání členských a výborových schůzí 

 Podílet se na rozšiřování členské základny 

Pro: 31  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Členové návrhové komise:  Koželuh Jiří 

    Koželuh Roman 

    Messner Tomáš 
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4.54  Den pro obec (18. 11. 2017) 

 Dne 18. 11. 2017 proběhla na celém území obce Hrubá Skála akce s názvem „Den pro obec“. Do 

této akce jsme se také zapojili. Brigáda začala v 9 hodin. Měli jsme na starosti cestu od kaštanu k obecnímu 

úřadu. Proklestili jsme cestu, zametli listí, spravili schody a zprůchodnili odtokové kanálky. Vše bylo 

ukončeno ve 12 hodin. Brigády se zúčastnili: Messner Tomáš, Koželuh Jiří, Vaníček Aleš st., Vaníček Aleš 

ml., Vaníček Patrik, Lhoták Jan, Lhoták Jakub, Najman Michal a Österreicherová Květoslava. 
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4.55  Výjezd: požár garáže (5. 12. 2017) 

Dne 5. 12. 2017 v 00.32 hodin byla jednotka povolána do Rovenska pod Troskami k požáru garáže 

sousedící s rodinným domem, Žižkova 96. Jednotka byla na místě jako záloha a zpět na základnu se vrátila 

v 1.37 hodin. Řidič vozidla – Messner Tomáš, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Kohoutek 

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

Procházka Michal a Karásek Karel. 

 

 

4.56  Výjezd: technická pomoc (23. 12. 2017) 

 Dne 23. 12. 2017 v 5.11 hodin byla jednotka povolána do Borku ke stromu spadlému přes 

komunikaci směrem na Trosky. Jednotka byla na místě zásahu jako záloha a zpět na základnu se vrátila 

v 5.45 hodin. Řidič vozidla – Lhoták Jakub, velitel vozidla – Koželuh Jiří, přísl. jednotky – Messner 

Tomáš, Procházka Michal, Vaníček Aleš ml., Vaníček Aleš st. a Kohoutek Martin.  

 

 



 
73 

 

Kapitola 4 

2017 
___________________________________________________________________ 

 

 

4.57  Členská schůze (29. 12. 2017) 

Členské schůze konané 29. 12. 2017 v 18 hodin se zúčastnili: Koželuh Jiří, Karásek Karel st., 

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

Jakub, Vaníčková Pavla, Lhoták Jan, Vaníček Aleš ml., Cvrček Josef, Drahoňovský František, Koželuh 

Martin, Koželuh Roman a Kohoutek Martin – 16 členů. 

 Kontrola zápisu z  výborové schůze z 27. 10. 2017. Zhodnocení výroční valné hromady. Výroční 

valná hromada schválila výši příspěvku na rok 2018 v částce 200 Kč. Ohledně setrvání Bugno Tomáše ve 

výboru - prý členem výboru být nechce, ale odstoupení písemně neposlal, takže je stále členem výboru. Na 

výroční valné hromadě byl zvolen nový starosta – Vaníček Aleš st. a nový člen výboru Lhoták Jakub. Co se 

týká účasti na výroční valné hromadě, nebylo to nejhorší. Příprava plesu, který se bude konat 24. 12. 2018 

od 20 hodin v Rovensku pod Troskami. Plakáty a pozvánky zajistí Vaníček Aleš st. a Koželuh Roman. 

Pozvánek bude stejné množství jako loni a plakátů 20 ks – Koželuh Roman zjistí ceny a barevné možnosti. 

Odvoz tam a zpět bude zajištěn autobusem (v 18.30 hodin od hasičárny tam a ve 2 hodiny ranní z náměstí 

Rovenska pod Troskami zpět). Losů bude 1000 ks za 10 Kč/kus a vstupné 100 Kč. Vstup, šatna a balení 

losů se upřesní na příští schůzi. Dále byl projednán plán práce na rok 2018. 
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Na závěr nás bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které získal na OHS Semily. 

Informace: Uskutečnilo se setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů výkonného výboru, SDH 

společně s nositeli medailí a řádů sv. Floriána a představiteli OSH Semily dne 22. 11. 2017 ve Vysokém nad 

Jizerou. 

V úvodu starosta OSH, bratr Arnošt Černý, informoval o činnosti hasičů v rámci okresu. Mj. 

vyzdvihl vynikající úspěchy v práci s mládeží a sportovní výkony mužů a žen. „ Osm let má za sebou seriál 

soutěží mládeže O pohár dráčka Soptíka, letos se jej zúčastnilo 39 kolektivů. Branného závodu hasičské 

všestrannosti neuvěřitelných 760 dětí. Na okrese Semily máme více jak sedm tisíc členů SDH, z toho je 

téměř tisícovka mladých hasičů. Svědčí to o velmi kvalitní práci odborné rady mládeže a zejména členů 

sborů a vedoucích,“ uvedl. „Na mistrovství republiky dorostu nechyběl Bozkov - umístění na čtvrté příčce. 

V požárním sportu skvěle reprezentovali muži Bozkova (14. místo) a ženy Poniklé (6. místo). Naprosto 

jedinečné jsou famózní výkony několikanásobné mistryně republiky v běhu na 100 metrů překážek, Šárky 

Jiroušové z Poniklé, na letošním mistrovství světa v tureckém Izmiru zvítězila časem 15.95, v rakouském 

Villachu se představila rekordním časem 15.56. 

Starosta OSH představil novou pracovnici OSH paní Kateřinu Slavíkovou. 

Vyznamenání byla předána Alžbětě Vejnarové z Košťálova Za mimořádné zásluhy, Janu Šourkovi 

z Rovenska pod Troskami Čestné uznání SH ČMS a Zdeňku Zavadilovi z Kadeřavce Medaile sv. Floriána. 

 

4. schůze VV OSH Semily konaná dne 7. 12. 2017 od 14,30 hodin v kanceláři OSH Semily. Br. 

Mlejnek ještě informoval o přípravách rozpočtu na rok 2018. Vzhledem k danému navýšení odvodů 

z členských příspěvků ze sborů se dá očekávat mírný pokles členské základny. 

 Br. Arnošt Černý informoval o jednáních v Přibyslavi a v Liberci. Při slavnostních i pietních 

příležitostech je třeba dodržovat ústrojovou kázeň /kompletní uniforma a vhodná obuv/. Při čestné stráži 

jednotná ústroj (když šňůry, tak všichni, když rukavice, tak všichni…) Členové mužského pohlaví mimo 

čestné stráže a praporečnické čety musí být v prostorách posledních rozloučení prostovlasí. 

 Jsou vypsané granty na děti v částce 1.200.000 Kč (žádosti 6. – 20. 3. 2018). Sbor může podat 

max. 3 žádosti a dostane se 70%. 

 Okresní soutěž v požárním sportu bude v Turnově 30. 6. 2018. Krajská soutěž v požárním sportu 

bude také v Turnově (14. 7. 2018) a republika 

v požárním sportu bude v Liberci 23. - 26. 8. 2018. 

Od 1. 1. 2018 budou nová pravidla v požárním sportu 

(nebude muset být přetlakový ventil). Přetlakový 

ventil bude zachován na okresním poháru. 

 Br. Milan Mlejnek poděkoval za dlouholetou 

spolupráci, popřál klidné svátky a hodně zdraví do 

nového roku. 
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4.58  Životní jubilea 2017 
 

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

75 let    Lhotáková Danuše  02. 02. 

70 let Cvrček Josef   27. 02. 

86 let  Vašíčková Zdeňka  01. 03. 

92 let Kozáková Květa  06. 05. 

70 let Viták Petr   24. 06.  

70 let Karásek František ml.  03. 07. 

84 let  Trakal Miroslav   12. 07.  

70 let  Žofka Zdeněk   31. 07.  

75 let Pitro Karel   01. 10. 

75 let Knéblová Eva   24. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledají se paměti a fotografie SDH Hrubá Skála 

 Kdo vlastníte fotografie či jiné dokumenty o činnosti SDH Hrubá Skála od jejího založení dodnes a 

rádi byste se o vzpomínky podělili se sborem, obraťte se přímo na kronikářku SDH, nebo nás navštivte na 

některé ze členských schůzí SDH, viz. stránky www.hasicihrubaskala.cz. O svoje fotografie, či dokumenty 

rozhodně nepřijdete, pouze si pořídíme jejich kopii. Děkujeme. 

 

http://www.hasicihrubaskala.cz/
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"Obětavost je představa, kterou samovolně přivádí na mysl význam slova 

hasič. Přešly dlouhé roky od těch, kdy člověk poprvé ve svém věku pocítil 

povinnost ke svému bližnímu, kdy poprvé promluvilo srdce v tom smyslu, že 

člověk není živ jen sám pro sebe, ale že jako součást lidské společnosti má také 

závazky ke svým bližním. 

Přicházejí okamžiky, kdy klesá pěst namířená proti tváři druhého a 

svědomí volá, že ne ničit, ale poskytovat pomoc druhému je povinností člověka  

k člověku." 

 

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 

2018. 


