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Kapitola 1 

Předmluva  
 

 Nedílnou součástí každého sboru dobrovolných hasičů jsou platné stanovy SH ČMS a jejich řádné 

dodržování. Tak pro zopakování pár zásadních bodů. 

STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve 

dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 

14.dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017. 

 

Část druhá 

Členství a členové 

HLAVA TŘETÍ: ČLENSTVÍ 

 

Čl. 17 

Zásady členství 

/1/ Členství v SH ČMS je dobrovolné. 

/2/ Členem může být fyzická osoba, která vyjádří vůli být vázána těmito stanovami, vnitřními předpisy a 

souhlasí se zpracováváním a zveřejňováním svých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně 

osobních údajů. 

/3/ Členství fyzické osoby v SH ČMS je možné pouze v jednom Sboru dobrovolných hasičů – pobočném 

spolku, čímž vzniká i členství v hlavním spolku. 

/4/ Členství fyzické osoby vzniká dnem: 

a) přijetí písemné, vlastnoručně (u mladých hasičů zákonným zástupcem) podepsané přihlášky, schválené 

výborem sboru, 

b) konání ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné hromadě právě vstupující do SH ČMS 

(čl. 75 odst. 5 písm. c), 

/5/ Přihláška podle odst. 4 musí obsahovat prohlášení člena nebo jeho zákonného zástupce o souhlasu s 

cílem SH ČMS a jeho činnosti, o dodržování stanov a souhlasu ke zpracovávání a zveřejňování svých 

osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

/6/ Základní povinnosti člena jsou: 

a) zúčastňovat se činnosti sboru, což platí i o členech orgánů SH ČMS, kteří jsou navíc povinni řádně plnit 

povinnosti vyplývající z členství v těchto orgánech; 

b) platit členské příspěvky, 

c) dbát o svou dobrou pověst, pověst sboru, v němž působí, a celého SH ČMS. 

/7/ Základní práva člena jsou: 

a) svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních, pokud souvisejí s činností SH ČMS, 

předkládat na nich podněty, návrhy a stížnosti, pokládat dotazy na kterékoli orgány a členy orgánů SH 

ČMS, popř. se s takovými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy obracet na kterýkoli orgán SH ČMS, 

b) podat stížnost proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu, pokud je považuje za nezákonné nebo odporující 

stanovám; stížnost se podává u orgánu, který rozhodnutí učinil, přičemž tento orgán, pokud stížnosti 

nevyhoví, je povinen ji do 30 dnů předložit k rozhodnutí nejblíže vyššímu orgánu, který je povinen stížnost 

projednat na svém nejbližším zasedání, 

c) možnost zvolit si sbor, v němž bude působit. 
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Kapitola 1 

Předmluva  
 

/8/ Členství fyzické osoby v SH ČMS nebrání a nemůže mu být na újmu její členství v politické straně nebo 

hnutí, v církvích nebo náboženských společnostech nebo její politické, světonázorové nebo náboženské 

přesvědčení či smýšlení. 

/9/ SH ČMS má jeden druh členství. 

/10/ Členy jsou: 

a) hasiči, 

b) mladí hasiči. 

 

Čl. 19 

Práva a povinnosti členů hasičů 

/1/ Člen hasič je oprávněn v rozsahu určeném těmito stanovami a způsobem určeným těmito stanovami: 

a) osobně podporovat činnosti SH ČMS, účastnit se činnosti SH ČMS a podílet se na jednání a rozhodování 

jeho orgánů, 

b) navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů takových orgánů, být volen nebo 

být delegátem pověřeným k volbě takových orgánů; členem okresních orgánů může však být až po třech 

letech členství, krajských a ústředních orgánů až po pěti letech členství, 

c) nosit stejnokroj, 

d) požívat výhod člena SH ČMS. 

/2/ Člen hasič (dále jen „hasič“) je povinen v rozsahu a způsobem určeným těmito stanovami zejména: 

a) dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS, 

b) přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu se aktivně podílet na činnosti sboru a řádně vykonávat 

funkce, do nichž byl zvolen a jimiž byl pověřen, a plnit úkoly, které se zavázal plnit, 

c) získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení, 

d) chránit majetek SH ČMS a organizačních jednotek (pobočných spolků) a podílet se na jeho rozvíjení, 

e) příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany. 

 

Čl. 74 

Působnost  

/5/ Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých možností zejména: 

a) pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou 

zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přičemž zvláště dbá o 

udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii, 

b) organizuje kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou 

zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přičemž zvláště dbá o 

udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii, 

c) dobrovolnou prací svých členů: 

ba) přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí, 

bb) podílí se na humanitární pomoci. 

/6/ Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého SH ČMS. Je-li tato 

pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně použití právních prostředků. 
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Kapitola 2 

Shrnutí roku 2018 
 

2.1  Výroční zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála 2018 

Sestry a bratři, Vážení hosté. Rok s rokem se sešel a opět se zde scházíme na výroční valné 

hromadě, která nám shrne dění v našem sboru za rok 2018 a dále by měla stanovit úkoly a cíle na další 

období. 

Sbor má k dnešnímu dni 130 členů, z toho 41 žen a 17 mladých hasičů. Je to více než v loňském 

roce. 

Život není jen o radosti, ale přináší i smutné zprávy. V letošním roce jsme se na poslední cestě 

životem rozloučili s naším dlouholetým členem a bývalým velitelem sboru bratrem Oldřichem Vaníčkem. 

V tomto roce bylo svoláno 8 výborových, 4 členské a 1 mimořádná schůze. Účast na výborových 

schůzích je dobrá, ale účast na členských schůzích není stále taková, jakou bychom si představovali. 

Co se týče vybírání členských příspěvků, které výroční valná hromada odsouhlasila dne 11. 11. 2017 

ve výši 200 Kč, tyto příspěvky se podařilo od všech členů vybrat. 

V této části zprávy bych shrnul dění ve sboru v úrovni společenské, pracovní a sportovní. Naše 

pracovní úsilí začalo již týden po minulé valné hromadě a to dne 18. 11. 2017 vyhlášením akce ze strany 

Obecního úřadu pod názvem „DEN PRO OBEC“- tato činnost se týkala pomoci při úklidu jednotlivých 

částí obce. 

V únoru jsme pořádali hasičský ples, a jak zde bylo minule řečeno, přesunuli jsme jeho pořádání 

z prostor „tělocvičny“ v Karlovicích na sousední půdu do krásného sálu radnice v Rovensku pod Troskami a 

z ohlasů zúčastněných to bylo dobré rozhodnutí, a právě tímto bych Vás chtěl pozvat na tento tradiční 

hasičský ples, který se bude opět konat v sále radnice Rovensko pod Troskami, a to dne 23. 2. 2019, svoz 

autobusem bude zajištěn. V dubnu byl uspořádán sběr železného šrotu, kde jsme pomohli občanům se zbavit 

nepotřebného železa a pro nás to přineslo nemalý finanční obnos do pokladny sboru. Všem, kteří se podíleli 

na této akci jak prací, tak i zapůjčením techniky, patří velké poděkování. 

V měsíci červnu se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v Troskovicích, je nutno podotknout, že 

v krásném prostředí a za ideálního počasí. Náš sbor soutěžil ve třech kategoriích a to – ženy nad 30 let, 

umístily se na druhém místě, tak i muži požární sport, skončili na druhém místě. A v kategorii muži nad 35 

let, jsme si odvezli vítězství. Tato soutěž byla po všech stránkách vydařená, jak v rámci soutěžení, tak i 

společenské zábavy. Dva naši členové soutěžící v kategorii muži požární sport, nás pak reprezentovali ve 

společném družstvu za okrsek na okresním kole PS. Byl to Martin Kohoutek a Lukáš Kinský a určitě jim 

patří poděkování za reprezentaci našeho sboru. 

V měsíci červnu jsme se také podíleli na natáčení norské pohádky na Hrubé Skále, prováděli jsme 

požární dohled nad touto akcí. 

V září se nám podařilo uspořádat akci pod názvem „Hasiči dětem“, na této akci probíhali různé 

soutěže pro děti od těch nejmenších až po ty větší. Naši mladí hasiči nám předvedli požární útok, a to i přes 

problémy s technikou. V průběhu této akce byla i ukázka a možnost prohlídky požární techniky HZS LBK 

stanice Turnov. Akce se myslím vydařila a určitě v této nějaké podobě budeme pokračovat. Smyslem této 

akce je přilákat co možná největší počet dětí do kolektivu mladých hasičů, možná jednou budou někteří 

z nich našimi pokračovateli. 
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Kapitola 2 

Shrnutí roku 2018 
 

Vedoucími mladých hasičů jsou Michal Najman, Jiří Koželuh a v této práci jim pomáhají dále 

Martin Kohoutek a Lukáš Kinský. O činnosti mladých hasičů Vás seznámí Michal Najman v samostatné 

zprávě. 

Dále bylo během roku několikrát prováděno zalévání stromků v aleji, a to vždy po domluvě 

s Obecním úřadem. 

V říjnu ve dnech 5. – 6. se konaly volby zastupitelstev měst a obcí. I náš sbor podal v červenci svou 

kandidátku do těchto voleb. Výsledek možná všichni znáte, ale jen malé připomenutí. Do zastupitelstva 

obce byli zvoleni z naší kandidátky čtyři členové a to: Michal Najman, Ing. Romana Cvrčková, Aleš 

Vaníček a Jakub Lhoták. Potažmo dále byl starostou obce zvolen Michal Najman a místostarostou obce 

Aleš Vaníček. Samozřejmě toto zvolení je pro všechny odpovědné a zavazující. 

V říjnu se nám také podařilo uspořádat „Tajný výlet“ a myslím, že opravdu byl „tajný“, protože 

nikdo skoro nikdo nevěděl – netušil, kam tento výlet směřuje. Tak jen krátké ohlédnutí: Nejdříve byla 

prohlídka zámku Frýdlant, poté návštěva hasičského muzea v Chrastavě, následovala prohlídka pivovaru 

Svijany zakončená posezením v restauraci v nedalekém Svijanském Újezdě. Z mého pohledu se tento výlet 

zdařil a akce se líbila. 

V průběhu roku jsme se několikrát sešli při úklidu hasičárny a různých prací na údržbě a opravě 

techniky. A právě u této části se chvíli zastavme. 

Co se týče připravenosti a akceschopnosti JSDHO je na dobré úrovni. Jednotka má v současné době 

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

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

Nezbytnou součástí dobré připravenosti a akceschopnosti je spolupráce s obcí, vše záleží na lidech. Velký 

kus práce je odveden na údržbě a opravě techniky, vím, bylo již zmiňováno, ale neškodí si to ještě jednou 

připomenout. Obec jako zřizovatel jednotky podala na Ministerstvo vnitra žádost na dotaci ohledně 

zakoupení nového dopravního automobilu a ta byla kladně vyřízena, a to ve výši 450.000 Kč. 

 

Jednotka v letošním roce zasahovala nebo vyjížděla k těmto 23 nahlášeným událostem: 

✓ Požáry budov: RD Rovensko pod Tr., slévárna Přepeře 

✓ Požáry lesních porostů a trav: 7x 

✓ Technické výjezdy: odstranění spadlých stromů a nebezpečných stavů: 11x 

✓ Taktické cvičení: domov důchodců Radvánovice 

✓ Záchrana osob a zvířat: 2x 

 

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

s Květoslavou Österreicherovou, za to jim patří poděkování. 

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

odpracovaných hodin. Možná pro někoho málo, pro někoho hodně. Ať si každý sáhne do svědomí, co pro 

toto udělal nebo mohl udělat více. Všem, kteří se na jednotlivých činnostech podíleli, si zaslouží ještě jednou 

poděkování. 

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. 
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Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2018 

  Kroužek mladých hasičů má nyní 17 členů ve věku od 8 do 13 let. Scházíme se každý 

týden v pátek v hasičské zbrojnici, klubovně, nebo tělocvičně místní školy, kde průběžně zlepšujeme naši 

fyzickou kondici a zdatnost. Nacvičujeme vázání uzlů a získáváme znalosti o technických prostředcích 

požární ochrany, topografických značkách, orientaci v terénu, zdravovědě, hasebních prostředcích a dalších 

důležitých znalostech, které se snažíme plně upotřebit v nadcházejících hasičských soutěžích. 

Začátkem února jsme odeslali obrázky do soutěže, požární ochrana očima dětí. V té zaznamenala 

velký úspěch Vanda Vaníčková, která do soutěže poslala krásný příběh o hasičích, se kterým vyhrála 

okresní kolo a následně i kolo krajské. 

V květnu jsme absolvovali, jarní část hry Plamen, která se konala v Semilech. Na tento závod jsme 

postavili družstvo v kategorii starších. Spousta zbytečných chyb způsobila, že se družstvo umístilo na 

posledním místě. 

V září jsme se zúčastnili hasičského dne pro děti, který pořádal náš sbor. Na této akci jsme měli 

předvést požární útok, ale kvůli stávkující technice jsme museli trochu zaimprovizovat, abychom útok 

ukázali. Dětem se tato akce velice líbila a byly rády, že mohly předvést něco ze svých dovedností. 

13. října jsme se zúčastnili branného závodu, který se konal v Bukovině u Čisté. Na start závodu 

jsme postavili 3 hlídky, jednu v kategorii mladších, tato hlídka se umístila na 39. místě. Zbylé 2 hlídky 

startovaly v kategorii starších, kdy Hrubá Skála A se umístila na 31. místě a Hrubá Skála B na 44. místě. 

Jelikož nám několik dětí onemocnělo těsně před závodem, museli jsme si do kategorie mladších a do jednoho 

družstva starších půjčit závodníky od jiných sborů. To se nakonec povedlo, takže si mohli zazávodit 

všichni.  
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2.2  Rozsvěcení vánočního stromku (9. 12.) 

Citováno z Hruboskalských listů číslo 1, vydané 11. 4. 2019. 

I přes nepřízeň počasí přišlo pozdravit Mikulášskou družinu 78 dětí v doprovodu rodičů. Úvodem všechny 

přivítal starosta obce p. Michal Najman a poté následovalo vystoupení dětí z místní základní a mateřské 

školy. Netrpělivě očekávaný příchod Mikuláše a jeho pomocníků byl tu. V očích některých dětí se zaleskly 

slzičky strachu, jinde byl vidět šibalský úsměv. Odměnu v podobě cukrovinek a ovoce za předvedenou 

písničku nebo básničku dostal od Mikuláše nakonec každý. Večer vyvrcholil rozsvícením Vánočního 

stromečku, od loňska nám pěkně povyrostl. Díky pořadatelům ze spolku Hruboskalák a SDH Hrubá Skála 

bylo pro zúčastněné připraveno výborné pohoštění. Děkujeme obci, SDH Hrubá Skála, spolku Hruboskalák 

a všem sponzorům za krásné adventní odpoledne. Po celou dobu probíhala sbírka pro hendikepovaného 

Samuela Štěrbu, pětiletého chlapce z Turnova, jenž se besídky také zúčastnil s celou rodinou. Oba spolky, 

které akci pomáhaly zorganizovat, se rozhodly věnovat výtěžek z akce ve prospěch sbírky pro Samuela. A 

ta konečná částka, která byla následně předána Samuelovým rodičům, příjemně překvapila. Ještě jednou 

díky všem přítomným. 

Václav Vaníček, Hruboskalák 

 

2.3  Natáčení amerického seriálu (10. - 12. 12.) 

 Opět mezi nás zavítali filmaři, na čtyři dny a naše jednotka prováděla požární dozor při natáčení 

amerického seriálu v okolí Pařezské Lhoty. Jednalo se o 4 dny, úterý až pátek po 11 hodinách. 

Úterý: Martin Kohoutek, Aleš Vaníček ml., Jan Lhoták 

Středa: Jiří Koželuh, Aleš Vaníček, Roman Koželuh  

Čtvrtek: Martin Koželuh, Aleš Vaníček, Jakub Lhoták  

Pátek: Jiří Koželuh, Aleš Vaníček ml., Martin Kohoutek  

 

 

2.4  Členská schůze (28. 12.) 

Členské schůze, konané 28. 12. 2018 v 18 hodin, se zúčastnilo 16 členů: Jiří Koželuh, Karel 

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

Jakub Lhoták, Pavla Vaníčková, Jan Lhoták, Milan Procházka st., Aleš Vaníček ml., Karel Bugno, Marta 

Pitrová, Michal Najman a Martin Koželuh. 

 Kontrola zápisu z výborové schůze z 23. 11. 2018. Vyhodnocení VVH, účast byla dobrá. Aleš 

Vaniček do příští schůze připraví plán práce na rok 2019. Od nového roku proběhne změna v zasílání SMS 

zpráv, zprávy budou chodit od firmy FIREPORT. Požární dozor při natáčení amerického filmu proběhlo 

v pořádku. Rozsvěcení vánočního stromečku proběhlo 9. 12. a zisk z akce ve výši 1.850 Kč bude věnován 

Samuelovi Štěrbovi, chlapečkovi trpícím vážným postižením. Je změna delegátů na VVH do Hnanic  
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26. 1. 2019 Aleš Vaníček ml. a Martin Kohoutek. Je nutné nechat opravit toaletu v přízemí Obecního 

úřadu. Na závěr nás bratr Jiří Koželuh seznámil s informacemi, které se dozvěděl na 4. schůzi VV OHS 

Semily. 

Informace: 4. schůze VV OSH Semily konaná dne 12. 12. 2018 v prostorách OSH  

Semily. Na internetu se budou v době od 1. 1. do 30. 1. 2018 vyplňovat roční hlášení. OSH k tomu pošle 

vyzývací e-mail na sbory. Budou obeslány ještě jednou všechny sbory, zda chtějí prapor nafotit, domluva 

bude individuální a termín do konce ledna 2019. Br. Starosta, informoval o akcích, které čekají okres Semily 

v příštím roce: Krajské kolo Plamenu proběhne 14. - 16. června 2019 na stadionu v Turnově. Školení 

rozhodčích by mělo být v termínu 1. – 3. 3. 2019. Místo bude upřesněno. 

 
 

  

 

 

 

 

¨ 
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.Kapitola 3 

Seznam členů SDH Hrubá Skála 2019 
 

Příjmení Jméno Věk Dat. vstupu Ev. číslo Člen 

Bartošová Aneta 9 21. 9. 2016 514041115 2 

Bartošová Tereza 11 21. 9. 2016 514041116 2 

Belda Jan 64 5. 8. 1972 514041024 46 

Belda Jan 40 1. 1. 2004 514041088 15 

Beldová Blažena 64 8. 5. 1972 514041022 47 

Bobek Jan 12 26. 9. 2016 514041123 2 

Brixi Miroslav 77 2. 1. 1974 514041026 45 

Brožek Zdeněk 80 9. 7. 1967 514041010 52 

Bugno Karoľ 79 9. 5. 1966 514041009 53 

Bugno Karel 44 8. 12. 1989 514041060 29 

Bugno Tomáš 49 7. 10. 1983 514041041 35 

Bugnová Marie 72 8. 5. 1966 514041007 53 

Bugnová Romana 46 1. 1. 2001 514041084 18 

Bugnová Jana 46 1. 7. 2006 514041097 13 

Bugnová Radka 43 10. 9. 2014 514041110 4 

Butor David 12 26. 9. 2016 514041124 2 

Butorová Pavlína 10 26. 9. 2016 514041122 2 

Cidlinský Miloš 46 1. 1. 2004 514041090 15 

Cvrček Josef 71 8. 1. 1968 514041011 51 

Cvrčková Petra 43 6. 12. 1989 514041057 29 

Cvrčková Romana 39 5. 9. 2018 514041131 0 

Černá Adéla 10 21. 9. 2016 514041112 2 

Černá Veronika 12 21. 9. 2016 514041120 2 

Dědková Irena 67 8. 5. 1968 514041012 51 

Drahoňovský František 74 8. 5. 1959 514041002 60 

Drahoňovský Jiří 75 8. 5. 1959 514041004 60 

Drbohlav František 77 20. 10. 1999 514041079 19 

Hajnová Alena 63 31. 3. 1978 514041028 41 

Hlavnička Miroslav 50 1. 1. 2004 514041089 15 

Hlubuček Jaroslav 53 10. 2. 1999 514041077 20 

Hlubůček Denis 8 9. 10. 2018 514041132 0 

Hlubůček Josef 43 18. 10. 2018 514041135 0 

Hlubůčková Monika 43 18. 10. 2018 514041136 0 

Horel Václav 9 9. 10. 2018 514041133 0 

Janda Michal 41 30. 5. 1995 514041070 24 

Jandová Petra 37 23. 6. 1999 514041078 20 
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Seznam členů SDH Hrubá Skála 2019 
 

Příjmení Jméno Věk Dat. vstupu Ev. číslo Člen 

Janíková Jana 37 28. 1. 2019 514041137 0 

Karásek František 71 8. 1. 1969 514041013 50 

Karásek Jaroslav 66 8. 1. 1970 514041020 49 

Karásek Karel 47 8. 5. 1985 514041045 34 

Karásek Karel 72 8. 5. 1969 514041018 50 

Karásek Pavel 44 8. 5. 1988 514041056 31 

Karásková Alena 63 30. 1. 1993 514041063 26 

Karásková Renáta 43 31. 1. 1994 514041067 25 

Karpaš Pavel 67 8. 1. 1969 514041014 50 

Kinská Martina 43 31. 1. 1994 514041066 25 

Kinský Lukáš 17 18. 5. 2009 514041101 10 

Kinský Tomáš 10 21. 9. 2016 514041119 2 

Knébl Josef 81 20. 6. 1979 514041030 40 

Knéblová Eva 76 20. 6. 1979 514041031 40 

Kohoutek Martin 21 27. 9. 2004 514041091 14 

Kohoutek Vlastimil 53 30. 12. 1981 514041034 37 

Kohoutková Zuzana 23 27. 9. 2004 514041093 14 

Kohoutková Blanka 47 29. 10. 2010 514041106 8 

König Karel 69 8. 6. 1969 514041019 50 

König Michal 44 8. 5. 1988 514041053 31 

Kopecká Zdeňka 66 30. 1. 1993 514041064 26 

Kotrmanová Nikola 11 9. 10. 2018 514041134 0 

Koutník Luboš 63 8. 5. 1982 514041035 37 

Koutníková Hana 58 8. 4. 1988 514041051 31 

Kozáková Květa 93 8. 5. 1959 514041001 60 

Koželuh Jiří 73 17. 10. 1974 514041027 44 

Koželuh Martin 43 8. 12. 1989 514041059 29 

Koželuh Roman 48 9. 5. 1984 514041044 35 

Koželuhová Milena 71 10. 5. 1982 514041036 37 

Kupcová Monika 47 29. 10. 2010 514041104 8 

Kupec František 26 24. 10. 2000 514041081 18 

Kupec Jan 28 24. 10. 2000 514041080 18 

Lád Milan 56 30. 1. 1993 514041065 26 

Leitner Miroslav 67 24. 10. 2000 514041082 18 

Lhoták Jan 28 1. 8. 2009 514041103 9 

Lhoták Jan 50 30. 9. 1982 514041038 36 

Lhoták Jakub 24 20. 5. 2013 514041108 6 
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Seznam členů SDH Hrubá Skála 2019 
 

Příjmení Jméno Věk Dat. vstupu Ev. číslo Člen 

Lhotáková Danuše 77 20. 6. 1979 514041029 40 

Lhotáková Jaroslava 50 8. 5. 1986 514041046 33 

Macháček Jarmil 67 8. 5. 1973 514041025 46 

Majer Adam 10 21. 9. 2016 514041113 2 

Mandová Simona 24 1. 10. 2006 514041098 12 

Matoušková Jarča 74 7. 10. 2002 514041086 16 

Messner Tomáš 49 8. 5. 1983 514041039 36 

Messner Tomáš 24 14. 6. 2018 514041130 1 

Najman Michal 30 24. 10. 2000 514041083 18 

Najman Pavel 49 8. 5. 1983 514041040 36 

Najman Petr 63 30. 9. 1982 514041037 36 

Najman Martin 15 14. 6. 2018 514041129 1 

Najmanová Lada 25 18. 11. 2015 514041111 3 

Najmanová Zuzana 53 4. 9. 2017 514041128 1 

Novotný Oldřich 42 30. 5. 1995 514041071 24 

Novotný Roman 46 12. 10. 1986 514041047 32 

Ondřej Bohumil 66 8. 5. 1984 514041043 35 

Österreicherová Květoslava 48 9. 5. 2011 514041107 8 

Pauliš Dominik 8 20. 3. 2017 514041125 2 

Pauliš Radek 11 20. 3. 2017 514041126 2 

Pitro Karel 32 2. 3. 2005 514041095 14 

Pitro Karel 76 5. 2. 2003 514041087 16 

Pitrová Marta 68 2. 3. 2005 514041094 14 

Podoubská Kristýna 13 20. 3. 2017 514041127 2 

Podoubský Josef 77 8. 4. 1969 514041015 50 

Podoubský Radek 39 21. 6. 1996 514041074 23 

Procházka Michal 41 30. 5. 1995 514041072 24 

Procházka Milan 73 20. 5. 1991 514041061 28 

Procházka Milan 43 29. 8. 1991 514041062 27 

Procházková Libuše 70 27. 10. 1995 514041073 23 

Procházková Zuzana 40 29. 6. 1998 514041076 21 

Pršala Ladislav 69 8. 5. 1965 514041006 54 

Pršalová Blanka 68 20. 6. 1979 514041032 40 

Richtrová Věra 75 8. 5. 1959 514041005 60 

Rulec Tomáš 43 15. 6. 1998 514041075 21 

Šálek Jaroslav 45 8. 5. 1987 514041049 32 

Šálková Hana 42 31. 1. 1994 514041068 25 
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Kapitola 3 

Seznam členů SDH Hrubá Skála 2019 
 

Příjmení Jméno Věk Dat. vstupu Ev. číslo Člen 

Trakal Miroslav 85 8. 5. 1959 514041003 60 

Uxová Marie 81 8. 5. 1966 514041008 53 

Vaníček Aleš 25 6. 1. 2006 514041096 13 

Vaníček Aleš 45 8. 5. 1987 514041050 32 

Vaníček František 72 24. 11. 1971 514041021 47 

Vaníček Lukáš 43 8. 12. 1989 514041058 29 

Vaníček Michal 45 8. 5. 1988 514041052 31 

Vaníček Patrik 17 23. 4. 2008 514041100 11 

Vaníček Tomáš 44 8. 5. 1988 514041055 31 

Vaníček Václav 45 8. 5. 1987 514041048 32 

Vaníček Václav 68 8. 5. 1969 514041016 50 

Vaníčková Pavla 43 18. 6. 1994 514041069 25 

Vaníčková Petra 21 27. 9. 2004 514041092 14 

Vaníčková Václava 44 29. 10. 2010 514041105 8 

Vaníčková Vanda 12 21. 9. 2016 514041114 2 

Vašíčková Zdeňka 87 10. 4. 1980 514041033 39 

Viták Petr 71 23. 8. 2002 514041085 16 

Vítek Roman 9 26. 9. 2016 514041121 2 

Žofka Zdeněk 71 8. 5. 1984 514041042 35 
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2019  
 

4.1  Výborová schůze (25. 1. 2019) 

Výborové schůze, konané dne 25. 1. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 8 členů: Jiří Koželuh, Michal 

Procházka, Karel Karásek, Aleš Vaníček st., Aleš Vaníček ml., Michal Najman, Karel Pitro a Martin 

Kohoutek. 

 Nejprve proběhla kontrola zápisu z členské schůze ze dne 28. 12. 2018. Byly již opraveny toalety 

v přízemí. Odsouhlasilo se 60 Kč/hod pro hasiče, kteří pomáhali při požárním dozoru při natáčení 

amerického seriálu. Za 2.000 Kč bude zakoupena nafta do Tatry jako náklady za natáčení. Plán schůzí na 

rok 2019 a plán práce připraví Aleš Vaníček st. Příprava plesu na 2019 – bude probíhat v sále v Rovensku 

pod Troskami 23. 2. 2019, rozvoz plakátů zajistí Aleš Vaníček st., na tombolu bude použito z pokladny 

4.000 Kč, vstupné 100 Kč a tombola 20 Kč. Šatnu zajistí Aleš Vaníček ml., u vstupu bude Michal 

Procházka a Martin Kohoutek a tombolu vyhlásí Aleš Vaníček st. a Pavla Vaníčková. Balení losů 

proběhne ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 17 hodin, je důležité termín obeslat emailem. 

 

 

4.2  Zvaní na ples (9. 2. 2019) 

• Hrubá Skála – Aleš Vaníček st., Lukáš Vaníček  

• Doubravice A – Martin Kohoutek, Michal Najman  

• Doubravice B – Jakub Lhoták  

• Radvánovice – Michal Procházka, Milan Procházka st. 
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4.3  Příprava losů na hasičský bál (21. 2. 2019) 

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 17,00 hodin proběhla příprava losů na hasičský bál, který se koná 23. 2. 

2019. Jeden lístek do tomboly bude stát 20 Kč a bylo připraveno 1.000 kusů. Z hasičské pokladny byly 

vybrány 4.000 Kč na tombolu a ostatní příspěvky do tomboly jsou od jednotlivých sponzorů, kterým tímto 

velice děkujeme. 

 

4.4  Hasičský ples (23. 2. 2019) 

Ples se konal 23. 2. 2019 od 20,00 hodin v sále radnice v Rovensku pod Troskami. Odvoz účastníků 

hasičského plesu byl zajištěn autobusem v 19,00 hodin od hasičárny. Nástup byl z autobusové zastávky 

Hnanice, Borek a „Ktová-Pyrám“. Vstupné bylo 100 Kč a tombola byla bohatá. K tanci a poslechu hrála 

hudební skupina „Gradace“. Odjezd zpět byl ve 2 hodiny ranní autobusem z náměstí v Rovensku pod 

Troskami. 

 

4.5  Výborová schůze (28. 2. 2019) 

Výborové schůze, konané výjimečně ve čtvrtek dne 28. 2. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 12 členů: 

Jiří Koželuh, Michal Procházka, Karel Karásek, Aleš Vaníček st., Radka Bugnová, Karel Bugno, Pavla 

Vaníčková, Josef Cvrček a Jakub Lhoták, Michal Najman, Karel Pitro a Martin Kohoutek. 

Nejprve proběhla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 25. 1. 2019. Byl doplněn a upraven 

plán práce na rok 2019. Odhlasoval se termín na akci „myslivecká chata“ na den 3. 8. 2019. Pořádání 

okresního kola v požárním sportu v Turnově koliduje s termínem akce „hasiči dětem“, dne 22. 6. 2019. Byl 

odhlasován příspěvek 5.000 Kč pro SDH Svinčany na obnovu hasičské klubovny, kterou jim někdo 

podpálil, a ona celá shořela. Vyúčtování plesu bude na příští schůzi. Předběžný termín plesu pro rok 2020 je 

22. 2. Sběr železného šrotu proběhne 27. 4. 2019. Radka Bugnová odstupuje k dnešnímu dni 28. 2. 2019 

z výboru SDH Hrubá Skála. 

 Na závěr nás br. Aleš Vaníček seznámil s informacemi ze shromáždění starostů SDH 

okresu Semily. 

Informace: dne 31. ledna 2019 se konalo v KC Golf v Semilech pravidelné 

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

ticha za členy a funkcionáře zemřelé v loňském roce. 

Bratr starosta přednesl zprávu o činnosti OSH za rok 2018. Přiblížil situaci kolem volby starosty 

našeho sdružení na podzim 2018 a poděkoval představitelům sborů za aktivní účast na oslavách 100 let od 

vzniku republiky. 

Bratr starosta přednesl návrh plánu práce na rok 2019. Je v podstatě podobný jako v roce 2018, ale 

navíc obsahuje uspořádání krajského kola Plamene a soutěže dorostu. 

Sestra Slavíková dále informovala o postupu ve věci dokumentace hasičských praporů, na které 

aktuálně pracuje br. Hanousek. Dále připomněla nutnost žádat s dostatečným předstihem o vyznamenání 

aktivních a zasloužilých členů sborů. 

Br. Pavel Vejnar informoval o činnosti Zasloužilých hasičů okresu Semily a potažmo i Libereckého 

kraje. V roce 2019 se chystá setkání ZH Libereckého kraje v okrese Česká Lípa. Okresní setkání pak bude 

na podzim v Mašově. 
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Dále vystoupila redaktorka Hasičských novin, ses. Věra Nutilová. Pozdravila přítomné a 
informovala o představování sborů v Deníku. Každou středu vychází medailonky hasičských sborů, což 
může být dobrá reklama. 

Je na místě poděkovat všem, kdo pomáhají šíří dobré jméno hasičstva mezi veřejností. 

 

 

4.6  Výjezd: technická pomoc (11. 3. 2019) 

Na základě poplachu dne 11. 3. 2019 v 10,13 hodin vyjela jednotka SDH Hrubá Skála na 

odstranění stromu u Rokytnického rybníka.  

 

 

 

 

 

Silnice je částečně neprůjezdná a další dva stromy jsou nekloněné nad komunikací a v místě začíná 

sněžit. Jednotka po příjezdu na místo zjistila, že se na komunikaci nacházejí dva stromy. Obsluhu MPR 

provedl Jan Lhoták a komunikace byla uklizena. Zpět na základnu se vrátili v 11,26 hodin. Řidič vozidla 

– Jakub Lhoták, velitel vozidla – Jiří Koželuh a přísl. jednotky – Jan Lhoták a Michal Najman. 
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4.7  Členská schůze (12. 4. 2019) 

 Členské schůze, konané 12. 4. 2019, v 19 hodin, se zúčastnilo 12 členů: Jan Lhoták, Jakub 

Lhoták, Jiří Koželuh, Michal Procházka, Michal Najman, Aleš Vaníček, Josef Cvrček, Karel Karásek, 

Martin Kohoutek, Kohoutková Blanka, Václav Vaníček a Karel Pitro. 

 Nejprve proběhla kontrola zápisu z výborové schůze, konané 28. 2. 2019. Ohledně upřesnění 

termínu plesu 2020 čekáme na potvrzení hudby. Sběr železného šrotu proběhne 27. 4. 2019 a sraz 

brigádníků je v 8 hodin u hasičské zbrojnice. Práce s mládeží pokračuje naplno přípravou na hry „Plamen“. 

Bohužel 5 dětí se odhlásilo. Ples se vydařil a zisk je 14.038 Kč. Je naplánován úklid v hasičské místnosti a 

v hasičárně u Tatry na 16. 5. 2019 v 16 hodin. Ještě budou rozesílány e-maily. Akce hasiči dětem je 

naplánovaná na 22. 6. 2019 a je potřeba vymyslet program o občerstvení. Hruboskalské slavnosti mají 

termín 14. 9. 2019. Další schůze, a to výborová, bude 3. 5. 2019 od 19 hodin. 

 Je podána žádost na osobní automobil DA a čekáme na potvrzení z kraje. 

Informace: 1. schůze VV OSH Semily se konala dne 6. 3. 2019 od 15,30 hodin 

 v kanceláři OSH. Bratr Bachtík přednesl VV doručené žádosti o schválení vyznamenání pro členy ze 

sborů. Kancelář OSH vše zkontrolovala, návrhy odpovídají statutu a lze je odsouhlasit. 

Sestra Slavíková informovala o stavu hospodaření OSH. Na Liberecký kraj byly podány žádosti o 

dotační podporu z Dotačního fondu na Plamen, Soptík a okresní kolo v požárním sportu. Sestra Slavíková 

dále informovala o chystaném školení vedoucích mládeže. Bude 30. března ve Vysokém nad Jizerou. 

Br. Štěpánek je omluven. Br. Mašek: Okresní pohár je zajištěn, začíná se 15. 5. 2019 v Tuhani. 

Došlo ke změně termínu u soutěže v Libštátu. Přípravy na okresní kolo PS se rozeběhnou v dubnu. Soutěž 

bude 22. 6. 2019 v Turnově. Krajské školení rozhodčích proběhne 8. – 10. března v Poniklé.  

Br. Bachtík: Okresní kolo Dorostu a mládeže bude v Poniklé 25. - 26. 5. 2019. Soptík bude zahájen 

4. 5. 2019 v Košťálově.  

Je problém se zajištěním technické čety už i na okresní kolo PS. SDH Hnanice už v tom nechce 

pokračovat, navíc těch soutěží je letos opravdu hodně… 

Bratr Vejnar informoval o krajském setkání Zasloužilých hasičů. Bude 24. 5. 2019 v okrese Česká 

Lípa, konkrétně v Oldřichově.  

 

 

4.8  Výjezd: technická pomoc (23. 4. 2019) 

Na základě poplachu dne 23. 4. 2019 v 10,15 hodin vyjela jednotka SDH Hrubá Skála 

k odstranění stromu z Krčkovic na Libošovice. Komunikace je neprůjezdná. Na místě zásahu provedla 

jednotka odstranění stromu. Zpět na základnu se vrátila v 10,57 hodin. Řidič vozidla – Václav Vaníček, 

velitel vozidla – Jiří Koželuh a přísl. jednotky – Karel Karásek a Michal Najman. 

 

 

4.9   Sběr železného šrotu (27. 4. 2019) 

Dne 27. 4. 2019 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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Hasiči Hrubá Skála 

pořádají 

sběr železného šrotu 

dne: 27.4.2019 

sraz v 8:00 hod u hasičárny 

 

 

4.10   Výborová schůze (3. 5. 2019) 

Výborové schůze, konané dne 3. 5. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 8 členů: Jiří Koželuh, Michal 

Procházka, Aleš Vaníček, Jan Lhoták, Martin Kohoutek, Pavla Vaníčková, Milena Koželuhová a Karel 

Pitro. 

Nejprve proběhla kontrola zápisu z členské schůze ze dne 12. 4. 2019. Termín plesu je určen na 

22.2.2020 v Rovensku pod Troskami. SDH Hnanice pořádá okrskovou soutěž v Borku 8. 6. 2019. Na 

okrskovou soutěž je potřeba připravit družstva. Akce hasiči dětem bude 22. 6. 2019. Příprava začne ráno 

v 8 hodin, stan a lavice se zapůjčí od SDH Hnanice a akce začne ve 13 hodin. 
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4.11  Cvičení s vrtulníkem (9. 5. 2019) 

Dne 9. 5. 2019 od 16:00 hodin proběhlo na letišti v Lomnici nad Popelkou plánované taktické 

cvičení složek IZS zaměřené na nácvik hašení leteckou technikou pro JPO předurčené k plnění závěsného 

vaku pod vrtulníkem LS Policie ČR.  

Cvičení se zúčastnil vrtulník LS Policie PČR se závěsným vakem pro hašení a 20 jednotek PO z 

okresů Jablonec nad Nisou a Semily. Na místě cvičení bylo ještě před příletem vrtulníku vytvořeno plnicí 

stanoviště s ohledem na směr větru, který foukal od Lomnice nad Popelkou kolmo k přistávací dráze letiště. 

Po příletu vrtulníku provedla posádka vrtulníku seznámení cvičících s postupy plnění a bezpečnostními 

opatřeními během výcviku. Následně připevnila pod vrtulník závěsný vak a cvičení bylo zahájeno. 

Cílem cvičení bylo procvičení činnosti jednotek PO v praktickém nácviku plnění závěsného vaku a 

procvičení komunikace mezi velitelem jednotky PO a vrtulníkem LS Policie ČR pomocí stanovených signálů.  

Cvičení se celkem zúčastnilo 5 členů posádky vrtulníku a 111 hasičů, kteří se postupně vystřídali ve 

funkci obsluhovatelů závěsného vaku, strojníků a obsluh plnicích proudnic. 

V průběhu cvičení obsluhovatel závěsného vaku vak stabilizoval, před vlastním plněním uzavřel 

uzavírací klapku vaku a za pomoci signálů komunikoval s vrtulníkem a strojníky, kteří obsluhovali 

doplňující CAS. Strojníci na signál spouštěli plnění vaku a obsluhy dvou proudů „B" vybavených speciálními 

plnicími proudnicemi manipulovali s hadicovým vedením a proudnicemi podle potřeb vrtulníku tak, aby 

naplnění proběhlo vždy v co nejkratším čase. Během cvičení bylo celkem provedeno 20 naplnění závěsného 

vaku vodou a shozů vody v prostoru letiště. 
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4.12   Trénink mladých hasičů (10. 5. 2019) 

 Většinu času jde o přípravu na hru Plamen, která probíhá v říjnu a jarní kolo v květnu. Trénuje se 

uzlování, 

topografie, 

střelba ze 

vzduchovky, 

lezení po laně, 

požární 

ochrana, 

zdravověda a 

oblíbený 

požární útok. 

 

 

 

 

 

 

 

4.13   Mladí hasiči: nová trička (17. 5. 2019) 

Dne 

17. 5. 2019 

proběhl na 

louce u 

Libuňky křest 

nových 

hasičských 

triček pro 

mladé hasiče. 

Více 

informací je 

v kronice 

mladých 

hasičů. 

 

 

 

 

 



 
21 

 

4.14   Výborová schůze (24. 5. 2019) 

Výborové schůze, konané dne 24. 5. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 11 členů: Karel Bugno, Michal 

Procházka, Karel Karásek, Aleš Vaníček, Jan Lhoták, Martin Kohoutek, Pavla Vaníčková, Josef Cvrček, 

Jakub Lhoták, Michal Najman a Karel Pitro. 

Nejprve proběhla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 3. 5. 2019. Okrsková soutěž bude 

probíhat na louce ve Hnanicích. Odjezd od hasičské zbrojnice je v 8,45 hodin. Počítá se s jedním družstvem 

v požárním sportu a 1-2 družstva nad 35 let. Ženy nad 30 let snad 1 družstvo. Začátek soutěže je v 9,30 

hodin.  Byly změněny a upřesněny technické podmínky na nový automobil DA. Zisk ze sběru železného 

šrotu je 23.400 Kč. Akce hasiči dětem bude 22. 6. 2019. Plakáty jsou připravené, občerstvení zajištěno, stan 

a lavice jsou zapůjčeny od SDH Hnanice. Sraz pro přípravu bude v 8 hodin u hasičské zbrojnice, případně 

na louce u Libuňky. 

 

4.15   Trénink mladých hasičů (24. 5. 2019) 

 Proběhl další náročný trénink mladých hasičů na soutěž Plamen v Poniklé, která se koná 26. 5. 

2019. 
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4.16  Mladí hasiči: Okresní kolo hry Plamen v Poniklé (26. 5. 2019) 

Soutěž začala v 8 hodin ráno a slavnostní nástup proběhl v 8,45 hodin.  

Pořadí disciplín: - štafeta 4x100 m s překážkami současně s dvojbojem  

- běh na 100 m chlapci 

             - běh na 100 m dívky současně s požárním útokem chlapci  

- požární útok dívky  

- test v průběhu soutěže 

 

 

 

4.17  Výjezd: technická pomoc (28. 5. 2019) 

 Dne 28. 5. 2019 v 6,06 hodin byla jednotka povolána na Hrubou Skálu, části Rokytnice ke 

spadlému stromu přes celou silnici. Jednotka prováděla společně s jednotkou stanice Turnov odstraňování 

dřevní hmoty z komunikace. Zpět na základnu se jednotka vrátila v 6,41 hodin. Řidič vozidla – Jiří 

Koželuh, velitel vozidla – Michal Najman a přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml.. 
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4.18  Výjezd: technická pomoc (1. 6. 2019) 

 Dne 1. 6. 2019 ve 12,12 hodin byla jednotka povolána na Hrubou Skálu. Jednotka spolupracovala 

s jednotkou stanice Turnov při transportu pacienta.  

 

 

 

Zpět na základnu se jednotka vrátila ve 13,06 hodin. Řidič vozidla – Karel Bugno, velitel vozidla – 

Michal Procházka a přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml., Jan Lhoták, Jakub Lhoták a Martin Kohoutek. 

 

 

4.19  Výjezd: požár (6. 6. 2019) 

Dne 6. 6. 2019 ve 20,50 hodin byla jednotka povolána k požáru střechy od zásahu blesku do 

Karlovic. Po příjezdu na místo zásahu na rozkaz VZ byla jednotka na místě zásahu jako záloha. Jednotka 

se vrátila zpět na základnu ve 21,48 hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel vozidla – Jiří Koželuh a 

přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml.. Řidič druhého vozidla – Václav Vaníček, velitel vozidla – Michal 

Najman, přísl. jednotky – Tomáš Messner a Karel Bugno. 
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4.20  Okrsková soutěž ve Hnanicích (8. 6. 2019)  

V sobotu 8. 6. 2019 byla ve Hnanicích okrsková soutěž. Pro soutěžící a pro fanoušky požárního 

sportu byl připraven 

odvoz od hasičské 

zbrojnice v 8,45 hodin. 

Začátek soutěže byl 

v 9,30 hodin. 

Muži 

v požárním sportu - 1. 

místo 

Muži nad 35 

let – 1. místo, 2. místo 

Ženy nad 30 

let – 2. místo 

Děti mladší – 

1. místo 

Děti starší – 

2. místo 
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4.21  Rozloučení: Karoĺ Bugno (21. 6. 2019) 

Rozloučení se konalo 21. 6. 2019 ve 14 hodin v chrámu Páně sv. Josefa na Hrubé Skále. Čest jeho 

památce. 

 

 

4.22  Okresní kolo v požárním sportu (22. 6. 2019)  

Okresní kolo v požárním sportu proběhlo 22. 6. 2019 od 8 hodin v Turnově. 

Účast na soutěži: družstvo, které se v okrskové soutěži umístilo na 1. a 2. místě v kategorii ženy, 

muži, dále pak vítězové 2. kola PS 2017, pokud se zúčastnili okrskové soutěže 2018. V případě jejich 

vítězství v okrsku má právo postupu další nejlepší kolektiv ve stejné kategorii v okrsku. 

Pořadí disciplín v průběhu soutěže: 1. štafeta 4 x 100 m současně muži a ženy  

   2. běh na 100 m přek. ženy a současně pož. útok muži  

   3. požární útok ženy a současně běh na 100 m přek. muži 
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4.23  Den s hasičem (22. 6. 2019) 

 Dne 22. 6. 2019, kdy i počasí nám přálo, se od 13 hodin na louce u Libuňky konala akce, nejen pro 

dětí, hasiči dětem. Příprava akce byla již od 8 hodin. Dětí se zúčastnilo dostatek a soutěžily jako o závod.  

Soutěže byly různého druhu: střelba ze vzduchovky, 

skákání v pytli, džberovka, hod kroužky na cíl, zapojování 

hadic, jízda na koloběžkách, pro menší děti jízda na 

odrážedlech, házení na šaška. Naši mladí hasiči nám 

předvedli požární útok, který se jim povedl, za což byli 

odměněni potleskem. Děti se také mohly projet na koních, 

které nám zapůjčila paní Sehnalová ze Hnanic. V průběhu 

odpoledne byla k vidění hasičská technika jak našeho 

sboru, tak i okolních sborů a HZS. Ta nejstarší a plně 

funkční byla ze Štěpánovic a na druhé straně ta 

nejmodernější byla z Karlovic a HZS. Také byla k vidění 

ukázka hašení ručním hasicím přístrojem, kterou předvedl 

náš člen výjezdové jednotky. Na závěr bylo pro děti 

připraveno překvapení v podobě vytvoření pěny, a to u dětí 

sklidilo velký úspěch.  
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4.24   Členská schůze (28. 6. 2019) 

Členské schůze, konané 28. 6. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 14 členů: Jan Lhoták, Milena 

Koželuhová, Jiří Koželuh, Tomáš Messner, Květoslava Österreicherová, Karel Karásek st., Jakub Lhoták, 

Michal Procházka, Karel Pitro, Pavla Vaníčková, Josef Cvrček, Aleš Vaníček, Jaroslav Karásek a Martin 

Kohoutek. 

Proběhla pravidelná kontrola zápisu z výborové schůze konané 24. 5. 2019. Hodnocení účasti na 

okrskové soutěži jako zdařilé. Byly změněny a schváleny technické podmínky na automobil DA. V příštím 

roce je nutné s přípravou na hasiči dětem začít už v pátek. Byly kladné ohlasy na hasičskou techniku a pěnu 

pro děti. Je důležité připravit vozidla na STK – bude provedeno 2. 7. Jiří Koželuh, Jan Lhoták a Jakub 

Lhoták. Akce myslivecká chata je v řešení. Důležitým bodem bude příprava kandidátů do nového výboru. 

Věšení černého smutečního praporu má na starosti Jakub Lhoták. Bohužel nám spadly naše internetové 

stránky. Michal Najman zjistí možnosti nápravy. Byla doplněna výjezdová jednotka – Lukáš Kinský, 

Patrik Vaníček a Petr Hlava. 

4.25  Výjezd: požár (6. 7. 2019) 

Dne 6. 7. 2019 v 11,23 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa do obce Karlovice na Roudný. 

Jednotka prováděla hasební práce za pomocí 1x“C“ proudu a dále pomocí jednoduchých hasebních 

prostředků hašení lesa. Dále jednotka prováděla doplňování vody. Zpět na základnu se jednotka vrátila 

ve 13,26 hodin. Řidič vozidla – Jan Lhoták, velitel vozidla – Roman Koželuh a přísl. jednotky – Jakub 

Lhoták a Karel Karásek. Řidič druhého vozidla – Václav Vaníček, velitel vozidla – Aleš Vaníček, přísl. 

jednotky – Michal Najman. 

4.26  Výborová schůze (19. 7. 2019) 

Výborové schůze, konané 19. 7. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 11 členů: Jiří Koželuh, Aleš 

Vaníček, Jan Lhoták, Pavla Vaníčková, Martin Kohoutek, Michal Procházka, Michal Najman, Milena 

Koželuhová, Karel Karásek, Karel Pitro a Josef Cvrček. 

Kontrola zápisu z členské schůze, konané 28. 6. 2019. Akce myslivecká chata bude 3. 8. 2019, 

nahlášeno 75 lidí. Příprava na občerstvení: kýta 3 ks (35 kg), 60 špekáčků, 10 chlebů, dvoje velké sklenice 

okurek, 4 sudy piva, tácky 200 ks, 5 pytlů na odpad, 18 lahví bílého a 12 lahví červeného vína, káva 

s mlíčky, 4 balíky limonády po 6 ks a 1 basa Birela. Příprava začne v 9 hodin u hasičské zbrojnice. 

Hruboskalské slavnosti budou 14. 9. 2019. Z minulých ročníků je třeba zjistit, kolik bude třeba připravit, 

sudů piva, kofoly, masa a klobás. Předběžný program: slavnostní zahájení, škola Doubravice, vyprošťování 

z havarovaného vozidla, soutěže pro děti celé odpoledne, rytíři Turnovského meče (souboje a ohňostroj), 

projížďky na koních, skákací hrad (nejlépe dva), hudba Bigbítek – Jarda Špína, hudba Petr Hýbl. 

Byl odhlasován příspěvek na léčbu Vanesy Maierové v hodnotě 10.000 Kč. 

Informace: 2. schůze VV OSH Semily se konala dne 3. 6. 2019 v prostorách OSH  

Semily. Proběhlo školení vedoucích mládeže, školení rozhodčích, okresní kolo Plamenu a soutěže dorostu.12. 

října se připravuje Závod hasičské všestrannosti v Čisté u Horek. 
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Br. Vejnar informoval o aktivitách Zasloužilých hasičů. 24. května proběhlo krajské setkání v 

Novém Oldřichově. Příští setkání by mělo být v okrese Liberec. Dále poděkoval ses. Nutilové a br. 

Hanouskovi za zdokumentování hasičských praporů okresu Semily. 

Shromáždění delegátů SDH okresu Semily v roce 2020 (dříve konference) by mělo proběhnout v 

sobotu 28.3. Je rovněž avizováno, že krajské shromáždění by se mělo uskutečnit 25. 4. 2020 v Poniklé. 

 

 

4.27  Výjezd: technická pomoc (23. 7. 2019) 

 Dne 23. 7. 2019 ve 13,25 hodin byla jednotka povolána jako pomoc záchranné službě 

s transportem pacienta na Hrubou Skálu. Zpět na základnu se jednotka vrátila ve 14,28 hodin. Řidič 

vozidla – Michal Procházka, velitel vozidla – Jiří Koželuh a přísl. jednotky – Karel karásek a Michal 

Najman. 

 

 

 

 

 

 

Hasiči zasahovali po pádu ženy na strmých schodech u 

Hrubé Skály 

26.07.2019 14:53:40 | Autor: redakce | Rubrika: KRIMI | Obce: Hrubá Skála 

Hasičští lezci ze stanice Liberec byli v úterý 23. července vysláni na transport osoby v těžko přístupném 

terénu v okolí zámku Hrubá Skála. Po příjezdu hasičů na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se 

jedná o ženu po pádu na strmých a úzkých schodech. Žena utrpěla zranění na celém těle s podezřením na 

poranění páteře. 

Po dohodě s lékařem Zdravotnické záchranné služby velitel zásahu rozhodl, že vzhledem k 

nepřístupnosti terénu a povaze zranění bude použita lanová technika a speciální lezecká nosítka. 

„Žena byla zafixována do vakuové matrace, poté do speciálních lezeckých nosítek SKED a za pomocí 

jistícího lana byla v doprovodu lezeckých skupin předávána po lanové cestě až do místa, odkud byla 

spuštěna prudkým svahem za pomocí tří hasičských lezců dolu," popsal Jan Semerádt, instruktor 

lezeckého družstva HZS Libereckého kraje. 

Po spuštění nosítek k silnici si ženu převzali zdravotníci. Na místě zasahovali profesionální hasiči - 

lezci z Liberce, Semil a Turnova, pomáhali místní dobrovolní hasiči. Celý zásah kvůli své náročnosti a 

komplikovanému terénu trval přes dvě hodiny.  

 

 

 

 

 

http://www.nasepojizeri.cz/sem/clanky-autora/?autorId=17&extEditorId=0
http://www.nasepojizeri.cz/sem/aktuality/?kategorieId=131
http://www.nasepojizeri.cz/sem/aktuality/?srchObec=90
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4.28  Výjezd: požár (31. 7. 2019) 

 Dne 31. 7. 2019 v 11,44 hodin byla jednotka povolána k požáru lesa do Troskovic.  Po příjezdu na 

místo zásahu vytvořila dopravní vedení a jeden útočný proud C. Dále prováděla hašení lesní hrabanky. 

Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 12,55 hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel vozidla – Aleš 

Vaníček a přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml. a Michal Najman. 

 

4.29  Výjezd: požár (3. 8. 2019) 

 Dne 3. 8. 2019 v 8,03 hodin byla jednotka povolána do části obce Rokytnice k požáru 

klestí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár zahradních domků. Jednotka prováděla 

hasební práce pomocí 2“C“ proudů, dále prováděla rozebírání konstrukcí (střechy) a odvětrávala prostor. Po 

uhašení bylo místo jednotkou sledováno, aby nedošlo k znovuvznícení. Zpět na základnu se jednotka 

vrátila v 11,24 hodin. Řidič vozidla – Jiří Koželuh, velitel vozidla – Aleš Vaníček a přísl. jednotky – Aleš 

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

přísl. jednotky – Martin Kohoutek. 

 

4.30  Posezení na Myslivecké chatě (3. 8. 2019) 

Dne 3. 8. 2019 proběhlo na Myslivecké chatě na Hrubé Skále přátelské posezení členů SDH Hrubá 

Skála.  
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4.31  Výjezd: požár (12. 8. 2019) 

 Dne 12. 8. 2019 ve 14,58 hodin byla jednotka povolána k hořícímu domu do Kacanov č. 47. Po 

příjezdu na místo zásahu na rozkaz VZ prováděla doplňování vody. Dále prováděla hasební a vyklízecí 

práce za použití dýchací techniky. Použití dýchací techniky: Aleš Vaníček ml. 40 minut a Jakub Lhoták 20 

minut. Zpět na základnu se vrátila v 18,28 hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel vozidla – Jiří 

Koželuh, přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml. a Karel Karásek. 

 

 

Článek: 12. 8. 2019 Liberecký.deník.cz 

 
Rodinný dům v Kacanovech zachvátily plameny 

 

Celkem devět jednotek hasičů v pondělí odpoledne bojovalo s rozsáhlým požárem rodinného domu 

v Kacanovech. Událost byla na Krajské operační a informační středisko ohlášena krátce před třetí hodinou 

odpolední. 

"Po příjezdu na místo velitel zásahu okamžitě požádal o posilovou jednotku. Všichni obyvatelé domu 

se již v tu dobu nacházeli z budovy venku. Jedna osoba se nadýchala kouře, byla ošetřena zdravotníky a 

ponechána na místě," sdělila Lucie Hložková, tisková mluvčí HZS Libereckého kraje. 

Hořet začalo v prvním patře v kuchyni a požár se rychle rozšířil přes druhé patro až pod střechu, 

která byla  

v rekonstrukci. Střešní prostor byl velmi těžko přístupný, hasiči se jím museli prořezávat. 

"Vzhledem k rozsahu události byly nasazeny tři C proudy, zřízena byla kyvadlová doprava vody a 

zmenšený velitelský štáb. Lokalizaci požáru velitel zásahu hlásil v 17:11 hodin. Příčina a okolnosti vzniku 

požáru jsou v šetření," dodala Hložková. 
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4.32  Výjezd: technická pomoc (13. 8. 2019) 

 Dne 13. 8. 2019 v 11,30 hodin byla jednotka povolána ke stromům spadlých přes silnici do místní 

části Želejov. Jednotka po příjezdu na místo události za použití MPR stromy rozřezala a uklidila mimo 

komunikaci. Motorovou pilu obsluhoval Jakub Lhoták. Zpět na základnu se jednotka vrátila v 12,27 

hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel vozidla – Jiří Koželuh a přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml. a 

Michal Najman. 

 

4.33  Výborová schůze (23. 8. 2019) 

Výborové schůze, konané 3. 8. 2018 v 19 hodin, se zúčastnilo 10 členů: Jiří Koželuh, Milena 

Koželuhová, Michal Procházka, Karel Karásek, Aleš Vaníček, Pavla Vaníčková, Karel Pitro, Jaroslava 

Lhotáková, Jan Lhoták a Jakub Lhoták. 

Nejdříve byla kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 19. 7. 2019. Bylo odesláno 10.000 Kč na 

léčbu Vanesy Maijerové. Posezení na Myslivecké chatě bez závad. Příprava Hruboskalských slavností a 

dořešení programu. Příprava v pátek v 15 hodin u hasičské zbrojnice. Převážení lavic z Krčkovic už ve 

čtvrtek v 18 hodin. Hrát bude od 18 hodin hudba Bigbítek. Toalety jsou objednány. Občerstvení tradičně – 

pivo, limo, jídlo. Je potřeba doplnit další členy na kandidátku do výboru. Výjezdová jednotka byla doplněna 

o Patrika Vaníčka a Lukáše Kinského. Je zapotřebí dovybavit zásahovou jednotku – rukavice, boty, PS II.  

4.34  Útok do stráně (7. 9. 2019) 

Dne 7. 9. 2019 pořádal SDH Karlovice netradiční soutěž v požárním útoku do Šonské stráně. 

Zúčastnili se: Jan Lhoták, Jakub Lhoták, Aleš Vaníček, Aleš Vaníček ml., Jiří Koželuh, Martin Kohoutek, 

Lukáš Kinský a Jakub Vales. 

Místo konání: stráň za hasičskou zbrojnicí v Karlovicích 

Termín: 7.9. 2019   8:00 -8:30 prezentace 
                                   8:30- nástup  
                                   9:00  zahájení soutěže 
Předpokládaný konec:13:00 
Pravidla: Vodní zdroj – místní potok 
                 Stroj- PS 12, PS 8, nebo starší 
            Družstvo - 1+6, jednotná ústroj celého družstva, 
PS II, pracovní obuv, opasek, přilba zásahová 
                  Kategorie:  bez rozdílu věku, ženy, muži 
                                       Děti – podmínky budou upraveny  
                  Materiál: vlastní, vzdálenost od základny k terčům 100m. 
                   Terče: nástřikové- měření ručně 
Přihlášky: odevzdáte podepsané při prezentaci 

PROVEDENÍ: Materiál bude naložen do přistaveného vozíku od PS 12, družstvo si jej převeze 
k základně a zde si potřebné náčiní bude brát přímo z něj. Stroj nesmí být nastartován před 
umístěním na základnu. Sací koš bude zajištěn lanem a to přivázáno na stroj. Velitel určí počet hadic a 
jejich skladbu k provedení útoku,(Zákaz použití úzkých sportovních hadic) s podmínkou, že bude 
použita  minimálně 1 hadice“B“ a rozdělovač. Po skončení pokusu zůstane vedení spojeno a odvodní 
se přes kulový ventil připojený na stroji. Měří se čas od vyběhnutí družstva s vozíkem po nástřik terčů. 
Max doba na provedení pokusu je 10 min.   
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4.35  Hruboskalské slavnosti (14. 9. 2019) 

Příprava byla v plném proudu již od 13. 9. 2019 od 15 hodin. Pan Nýdrle zaplatil pronájem 

záchodů na slavnosti. Byl pořádán již 4. ročník slavností. 
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4.36  Mladí hasiči: příprava na branný závod (27. 9. 2019) 

Naši mladí hasiči vytrvale cvičili na branný závod od 16–18 hodin. 
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4.37  Výborová schůze (27. 9. 2019) 

Výborové schůze, konané 27. 9. 2019 v 19 hodin, se zúčastnilo 12 členů: Jiří Koželuh, Michal 

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

Vaníček, Karel Karásek, Milena Koželuhová, Jan Lhoták, Jakub Lhoták a Michal Najman. 

Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 23. 8. 2019 proběhla v pořádku. Proběhlo hodnocení 

Hruboskalských slavností s tím, že do příště se pokusíme o připojení elektrického proudu jinak. Ohlasy 

ostatních byly kladné a vyúčtování bude na příští schůzi, Karel Bugno dodá účtenky. Co se týká práce 

s mládeží, tak se pilně připravuje na branný závod, který má být 12. 10. 2019 v Čisté u Horek. Dále 

příprava VVH. Předběžný termín 16. 11. 2019, případně 25. 11. 2019. Místo zbrojnice Hnanice, začátek 

od 18 hodin. Pozvánky okrskovým sborům rozešle Michal Procházka. K jídlu bude masová směs, 80 porcí 

chleba, 80 zákusků + káva pro všechny. Svoz zajistí Michal Procházka a pouze děti mají rozvoz zpět. 

Pozvánku navrhne Květoslava Österreicherová. Hudbu zajistí Petr Hýbl. Dále byla k projednání oprava 

PS 12 – nákup náhradních dílů a opískování. Jsou objednané věci pro dovybavení výjezdové jednotky. 

K 130. Výročí založení sboru, se budou shánět dokumenty z dřívější doby a také stará kronika. 

Informace: 3. schůze VV OSH Semily konaná dne 16. 9. 2019 v prostorách OSH  

Semily. Připravuje se podzimní kolo – závod hasičské všestrannosti – v Čisté a jarní kolo Plamenu pak by 

mělo být v Košťálově. Jarní kolo dorostu potom v Poniklé na tartanové dráze. Možná dojde v roce 2020 k 

posunu termínu krajského kola Plamenu kvůli hasičským slavnostem v Litoměřicích. Tím by došlo i k 

posunu okresního kola.  

V Mašově se 15. listopadu 2019 od 15:00 hodin pod patronátem náměstkyně hejtmana Libereckého 

kraje, Ing. Jany Volfové, uskuteční setkání ZH a dlouholetých funkcionářů okresu Semily. 

 

 

Na závěr informace z OÚ ze dne 12.9.2019: 

6) Výběrové řízení – dopravní automobil: hodnotící komise na pořízení DA – Aleš Vaníček, Jiří Koželuh, 

Romana Cvrčková a Karel Bugno. 

 

 

4.38  Výjezd: technická pomoc (1. 10. 2019) 

 Dne 1. 10. 2019 v 14,32 hodin byla jednotka povolána k záchraně psa, který spadl ze skály. Po 

příjezdu na místo jednotka spolupracovala s ostatními jednotkami HZS na záchraně a vyproštění psa. Na 

základnu se jednotka vrátila v 16,05 hodin. Řidič vozidla – Václav Vaníček, velitel vozidla – Jiří Koželuh, 

přísl. jednotky – Michal Najman. 
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4.39  Rozloučení: Ladislav Pršala (4. 10. 2019) 

Poslední rozloučení bylo 4. 10. 2019 ve 13 hodin ve smuteční síni v Turnově. 

 

 

4.40  Mladí hasiči: závod požárnické všestrannosti (12. 10. 2019) 

V Čisté u Horek se naše družstvo mladších umístilo na 34. místě. 

 

4.41  Výborová schůze (25. 10. 2019) 

Výborové schůze, konané 25. 10. 2019 v 18 hodin, se zúčastnilo 10 členů: Jiří Koželuh, Tomáš 

Messner, Květoslava Österreicherová, Pavla Vaníčková, Aleš Vaníček, Jan Lhoták, Josef Cvrček, Jakub 

Lhoták, Karel Pitro a Michal Najman. 

Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 27. 9. 2019 proběhla v pořádku. Vyúčtování za akci 

„Hruboskalské slavnosti“ bude upřesněno po dodání lístků za pronájem stanů. Zatím je zisk cca 30.000 Kč. 

Co se týká ohledně práce na kronice, tak 2018 je hotová a 2019 v rozpracovanosti. Informace o výjezdní 

jednotce: jednotka byla dovybavena novými zásahovými obleky (2 ks komplet, 3 ks kabáty, 5 ks rukavic a 

2x boty. V této době má jednotka 17 členů. Setkání zasloužilých hasičů, bývalých a současných aktivních 
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členů okrskových a okresních orgánů SH ČMS, které se koná 15. 11. 2019 se za sbor SDH Hrubá Skála 

zúčastní Jiří Koželuh a Václav Vaníček st. Obecní akce „Kompostéry“, které byly uloženy k rozdávání 

v garáži v hasičárně, trvalo 21 dní. Dnes již je vozidlo Avia zpět v garáži. 28. 3. 2020 proběhne 

v Košťálově shromáždění delegátů OSH Semily. Výbor sboru rozhodl, že akcie HVP se prodávat nebudou. 

Dar od ZEA Sedmihorky – automobilová vysílačka. 

 

Delegáti na VVH okrsků: 

Ktová  30. 11. 2019 Pitrovi 

Štěpánovice 07. 12. 2019 Jiří Koželuh 

Rovensko p. Tr. 07. 12. 2019 Martin Kohoutek 

Křečovice 11. 01. 2020 Michal Najman, Jakub Lhoták 

Troskovice 18. 01. 2020 Pavla Vaníčková 

Hnanice  25. 01. 2020 Lhotákovi 

Karlovice 01.02.2020 Karel Bugno 

 

 Dopřesnění VVH – program: 1. zahájení, 2. uctění památky zesnulých, 3. volba návrhové a 

volební komise, 4. vystoupení mladých hasičů, 5. zpráva o činnosti sboru, 6. zpráva o činnosti mladých 

hasičů, 7. zpráva o hospodaření, 8. zpráva revizní komise, 9. udělení vyznamenání, 10. volby nového 

výboru SDH na roky 2020-2025, 11. diskuze, 12.usnesení + závěr. 

 

- řídit VVH bude starosta sboru – Aleš Vaníček 

- na VVH se vezme slavnostní prapor 

- výbor SDH odsouhlasil volit kandidáty do nového výboru jako celek 

- navržené vyznamenání – připraví starosta sboru 

   

Na závěr informace z OÚ: 

- co se týká nového DA – je podepsaná smlouva, nové auto by mělo být cca do konce května 2020 

- v červnu byla podána na Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na cisternu automobilovou stříkačku 

a ta byla kladně vyřízena, dotace z MV činí 2.500.000 Kč. 

 

4.42  Výjezd: technická pomoc (26. 10. 2019) 

Dne 26. 10. 2019 ve 14,26 hodin byla jednotka povolána k technické pomoci na Mariánskou 

vyhlídku. Jednotka pomáhala s transportem pacienta k sanitnímu vozu.  Zpět na základnu se vrátila 

v 15,35 hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel vozidla – Aleš Vaníček, přísl. jednotky – Michal 

Najman, Lukáš Kinský a Jan Lhoták. 
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4.43  Výroční valná hromada (16. 11. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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:  

➢ Zástupce HZS LK: maj. Ing. Pavla Vitáka 

➢ zástupce obce: zastupitele JUDr. Tomáše Lehkého 

➢ zástupce okrsku: sestru Kvapilovou 

➢  zástupce jednotlivých sborů v okrsku – Hnanice-Borek, Rovensko p/Tr., Ktová, 

Karlovice, Troskovice a Štěpánovice“ 

 

Program jednání navržený výborem sboru je následující: 

1. Zahájení 

2. Uctění památky zesnulých 

3. Volba návrhové a volební komise 

4. Vystoupení mladých hasičů 

5. Zpráva o činnosti sboru 

6. Zpráva o činnosti mladých hasičů 

7. Zpráva o hospodaření sboru 

8. Zpráva revizní komise 

9. Udělení vyznamenání 

10. Volba nového výboru SDH na období 2020-2025 

11. Diskuse 

12. Usnesení, závěr 

 

Návrh na složení návrhové komise: Milan Procházka ml., Michal Procházka a Tomáš Messner 
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Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála v roce 2019 

 Sestry a bratři, Vážení hosté. Po roce se opět scházíme v těchto prostorách na Výroční valné 

hromadě, která nám shrne dění v našem sboru z části za rok 2018 a rok 2019. 

 Sbor má k dnešnímu dni 125 členů, z toho 40 žen a 17 mladých hasičů. 

 Život přináší i smutné zprávy. V letošním roce jsme se na poslední cestě životem rozloučili 

s bratrem Karolem Bugno a Ladislavem Pršalou, dlouholetým aktivním členem našeho sboru. 

 V tomto roce 2019 bylo, bude svoláno 8 výborových, 4 členské schůze. Účast na výborových 

schůzích je, dá se říci dobrá, ale mohla by se i zlepšit. Je na každém členovi, aby si sáhl do svědomí, jestli se 

mohl či nemohl účastnit. A co se týká účasti na členských schůzích, situace je řekl bych stejná z let 

minulých. Schůzí se účastní stále skoro stejní členové, stále se nedaří toto změnit a účast vylepšit, a 

z poznatku z okolních sborů, kde je situace podobná to bude asi běh na dlouhou trať, ale musíme věřit a 

něco pro to udělat. 

 Co se týče vybírání členských příspěvků, probíhá, dá se říci bez problémů. Je to jen otázka všechny 

tyto členy obejít. 

 Dost bylo řečí a otázek proč a kdo a radši přejdeme, zhodnoťme dění ve sboru, tak jak probíhalo od 

minulé Valné hromady 1. 12. 2018 jak na úrovni společenské, pracovní a sportovní a z mé strany si myslím, 

že toho nebylo málo. 

 Na začátku prosince probíhala Mikulášská besídka spojená s rozsvícením stromečku na zahradě 

Obecního úřadu, na které jsme se podíleli spolu s obcí a spolkem Hruboskalák. Tato akce se vydařila, jen 

nám trochu nepřálo počasí. Finanční obnos jako výdělek byl věnován na léčbu nemocného chlapečka. 

 V únoru jsme pořádali hasičský ples a znovu se tato akce konala v krásném sálu Radnice Rovensko 

pod Troskami a pokud to bude jen trochu možné, tak tento náš tradiční hasičský ples budeme pořádat 

v těchto prostorách i v letech dalších. A právě na ten další bych Vás touto cestou chtěl pozvat, to připadá 

na den magického datumu 22. 2. 2020, svoz autobusem bude zas zajištěn. 

 V dubnu byl uspořádán sběr železného šrotu, kde jsme pomohli již tradičně občanům se zbavit 

nepotřebného železa a pro nás to přineslo nemalý finanční obnos do pokladny sboru. Všem, kteří se podíleli 

na této akci jak prací, tak i zapůjčením techniky patří velké poděkování. 

 Na začátku měsíce června se konala okrsková soutěž ve Hnanicích, náš sbor vyslal do „bojů“ čtyři 

družstva. Náš sbor soutěžil ve třech kategoriích a to – ženy nad 30 let umístily se na druhém místě, muži 

požární sport skončili na prvním místě. A v kategorii muži nad 35 let jsme měli zastoupení dvěma družstvy 

– obsadili jsme první a druhé místo. Myslím, že ani tolik o ta krásná vítězství nejde, je příjemné se po roce 

zase sejít na těchto soutěžích, užít si to a pobavit se…. Tato soutěž byla po všech stránkách vydařená jak 

v rámci soutěžení, tak i společenské zábavy. Zpestřením této okrskové soutěže byla soutěž v požárním 

útoku kategorie starších a mladších dětí – hasičů, a to za účasti našich z Hrubé Skály a z Karlovic, jen pro 

úplnost mladší požární útok vyhráli a starší byli druzí. Ze strany pořadatelů dobrý nápad. 

 V měsíci červnu se nám podařilo již druhým rokem uspořádat akci pod názvem „Hasiči dětem“ na 

této akci probíhali různé soutěže pro děti od těch nejmenších až po ty větší. Naši mladí hasiči nám předvedli 

požární útok. V průběhu této akce byla i ukázka a možnost prohlídky požární techniky HZS LBK stanice 

Turnov a byla k vidění i ukázka starší techniky, stříkačka ze Štěpánovic a musíme podotknout, že funkční. 

Za to patří obou protagonistům poděkování. Akce se vydařila a byla to taková malá zkouška před akcí 

většího rázu a tou měly být v měsíci září Hruboskalské slavnosti. 

 Ale ještě před tím se podařilo v srpnu pro členy SDH uspořádat posezení na „Myslivecké chatě“, 

ten, kdo chtěl přijít, si čas se pobavit s kamarády hasiči určitě našel. 
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 A v měsíci září proběhla již dříve zmiňovaná akce: 

„Hruboskalské slavnosti“ 

 Tuto akci již IV. ročník pořádala obec Hrubá Skála spolu hasiči z Hrubé Skály. Příprava na tuto 

akci probíhala delší dobu, vyžádala si mnoho odpracovaných hodin. Na těchto „Hruboskalských slavností“ 

byli k vidění zajímavé ukázky různého druhu a z mého pohledu a ohlasu lidí se akce vydařila. Touto cestou 

bych chtěl poděkovat všem, doopravdy všem, kteří se, jakkoliv na přípravě nebo samotné akci či úklidu 

podíleli. 

 Dále bylo během roku několikrát prováděno zalévání stromků, a to vždy po domluvě s Obecním 

úřadem. 

 V průběhu roku jsme se několikrát sešli při úklidu hasičárny a různých prací na údržbě a opravě 

techniky. 

 Co se týče připravenosti a akceschopnosti JSDHO je na dobré úrovni. Jednotka má v současné době 

17 členů, v letošním roce byli zařazeni do jednotky noví členové, a to Kinský Lukáš a Vaníček Patrik. Pod 

vedením velitele Jiřího Koželuha si plní své úkoly, ať je to v rovině různých školení, taktických, technických 

cvičení či absolvování pravidelných lékařských prohlídek a v neposlední řadě samotných výjezdů 

k vlastnímu zásahu. Ano, možná jsou to podle mnohých z Vás obehrané fráze, ale není tomu tak. Všechny 

tyto věci se plnit musí, a pak jen vlastní zásah prověří, jak je JSDHO připravena. Nezbytnou součástí 

dobré připravenosti a akceschopnosti JSDHO je spolupráce s obcí, a to myslím je na velmi dobré úrovni. 

 Dle podaných a vyřízených a odsouhlasených žádostí o dotacích byla obcí podepsána smlouva na 

dodávku nového DA, který by měl být předán JSDHO cca na konci března 2020. 

 Dále se podařilo žádostí obce o dotaci zvýšit naději, že zde by mohla v průběhu dvou let být nová 

cisternová automobilová stříkačka. 

 Jednotka v letošním roce zasahovala nebo vyjížděla k těmto 17. Nahlášeným událostem. 

✓ Požáry budov: 3x 

✓ Požáry lesních porostů a trav: 4x 

✓ Technické výjezdy: odstranění spadlých stromů a nebezpečných stavů: 6x 

✓ Záchrana osob a zvířat: 4x 

 

Určitě jste si povšimli, že zde neproběhla zmínka o mladých hasičích, to bude předmětem 

samostatné zprávy, se kterou Vás již tradičně seznámí Michal Najman. 

 

Jen na doplnění: 

 Vedoucími mladých hasičů jsou Michal Najman, Jiří Koželuh a v této práci jim pomáhají dále 

Martin Kohoutek a Lukáš Kinský. 

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

s Květoslavou Österreicherovou, za to jim patří velké poděkování. 

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

odpracovaných hodin. Všem, kteří se na jednotlivých činnostech podíleli, si zaslouží ještě jednou ode mě 

velké poděkování. 

 

 A na závěr jen malá vsuvka – připomenutí, že sbor v roce 2021 oslaví 130 let od vzniku založení. 

A mé přání je, abychom toto výročí krásně spolu všichni oslavili. 
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 A doopravdy 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 

zdraví. 

Děkuji za pozornost 

 

 

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2019 

 Dovolte mi, abych Vás seznámil pár slovy s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných 

hasičů na Hrubé Skále. 

 Naše družstvo mladých hasičů závodí v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv 

tvoří 12 členů ve věku mezi 8 a 14 lety. Jarní příprava probíhala od ledna do března, již tradičně 

v tělocvičně ZŠ Doubravice. Už pravidelně se zúčastňujeme celostátní hry Plamen, proto jsme se v tomto 

roce věnovali této soutěži. 

 Okresní kolo hry Plamen se konalo 26. května 2019 v Poniklé. Do závodu jsme postavili jedno 

družstvo v kategorii starších, které nastoupilo v nových tričkách, které jsme obdrželi jako sponzorský dar. 

Družstvo se umístilo na 27. místě. 

 Dne 8. června se konala okrsková soutěž ve Hnanicích. Na ní jsme dostali možnost poměřit síly 

v požárním útoku s kolektivem mladých hasičů z Karlovic. Toto poměřování sil skončilo v podstatě 

remízou. Protože v kategorii mladších jsme vyhráli a v kategorii starších nikoliv. 

 V sobotu 20. července jsme pomohli připravit i zorganizovat druhý ročník akce pro děti nazvané 

„Hasiči dětem“, na této akci jsme také předvedli požární útok. Tato akce se nám velice líbila a byli jsme rádi, 

že jsme mohli předvést něco ze svých dovedností. 

 Od prvního zářijového pátku 2019 jsme trénovali na branný závod. Na branném závodě 12. října 

2019 v Čisté u Horek se naše družstvo mladších umístilo na 34. místě. Ačkoliv naše hlídky na branném 

závodě mají běžecký čas průměrný, spoustu zbytečných chyb je většinou srážejí na chvost výsledkové 

listiny. 

 Podzimní období jsme se proto rozhodli věnovat intenzivní přípravě na nadcházející jarní sezónu. 

Zimní období věnujeme čas na získání odznaků odbornosti a soutěži požární ochrana očima dětí. 

 Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem 

členům sboru, kteří nám pomáhají hlavně s dopravou na soutěže. 

 Vám všem zde přítomným přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí a radosti. 
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Zpráva o finančním hospodaření SDH Hrubá Skála za rok 2019 

Příjmy: 

Ples          14.038,- 

Železný šrot         23.436,- 

Filmování         48.400,-  

Výběr z banky         10.000,- 

Dotace od obecního úřadu         5.000,- 

Provize z HVP             888,- 

Sponzorský dar           2.000,- 

Hruboskalské slavnosti        31.698,- 

Příjmy celkem:                        135.460,00 Kč  

  

        

Výdaje: 

Výroční valná hromada          5.227,- 

Členské příspěvky na OSH       13.120,- 

Výstroj                              2.016,- 

Odměna za filmování          6.600,- 

Drobná vydání              1.908,- 

Pohonné hmoty           1.101,- 

Občerstvení na akcích           1.483,- 

Jubilea            5.496,- 

Kancelářské potřeby             807,- 

Akce „Hasiči dětem“                      4.415,- 

Zakoupení grilu           6.768,- 

Akce „Myslivecká chata“          3.458,- 

Kronika                 980,- 

Finanční dary                     15.000,- 

Hasičské noviny                       1.950,- 

Svolávání, SMS                224,- 

Vysílačka do auta                           15.706,- 

Náhradní díly na PS 12              2.663,- 

Vydání celkem:              88.922,00 Kč  

 

 

Pokladní hotovost:              55.120 Kč  

Účet u ČS spořitelny:               247.954 Kč 

 

Zpráva revizní komise za rok 2019 

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

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

 
Čestné uznání OSH:  Martin Kohoutek, Jakub Lhoták 

Čestné uznání SDH: Lukáš Kinský, Patrik Vaníček, Romana Cvrčková, Blanka Kohoutková       

 

Stužka za 10 let: Aleš Vaníček ml., Karel Pitro st., Romana Bugnová 

Stužka za 20 let: Martina Kinská, Pavla Vaníčková, Michal Procházka 

Stužka za 30 let: Zdeněk Žofka, Jan Lhoták st., Tomáš Messner 

Stužka za 40 let: Danuše Lhotáková, Jiří Koželuh, Milena Koželuhová 

Stužka za 50 let: Josef Cvrček, Karel Karásek st., Václav Vaníček st. 

 

Medaile za příkladnou práci: Michal Najman, Květoslava Österreicherová 

 

 

Volba nového výboru SDH na období 2020-2025 
 

Výbor SDH Hrubá Skála odsouhlasil pro volby do výboru SDH na rok 2020-2025 volit kandidáty jako 

celek, celý výbor. 

Navržení členové: Jiří Koželuh 

   Aleš Vaníček st. 

   Jan Lhoták st. 

   Michal Najman 

   Ing. Romana Cvrčková 

   Pavla Vaníčková 

   Karel Karásek st. 

   Karel Pitro 

   Karel Bugno 

   Josef Cvrček 

   Martin Kohoutek 

   Jakub Lhoták 

   Aleš Vaníček ml. 

   Jaroslava Lhotáková 

   Zuzana Najmanová 
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Usnesení Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála ze dne 

16.11.2019 

 

Valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti sboru za rok 2019 

2. Zprávu o hospodaření sboru v roce 2019 

3. Zprávu o činnosti mladých hasičů  

4. Zprávu revizní rady 

5. Zvolení nového výboru SDH na roky 2020-2025 

Valná hromada ukládá: 

1. Výboru sboru: 

• Do 31. 1. 2020 připravit plán činnosti na rok 2020 

• 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: 35  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Členové návrhové komise:  Milan Procházka ml. 

    Michal Procházka 

    Tomáš Messner  
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4.44  Rozsvěcení vánočního 

stromku (8. 12. 2019) 

Obec Hrubá Skála, spolek Hruboskalák a 

SDH Hrubá Skála spolupořádali v neděli 8. 12. 

2019 od 14,30 hodin v zahradě obecního úřadu 

Mikulášskou besídku spojenou s rozsvícením 

stromečku. 
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4.45  Výjezd: technická pomoc (26. 12. 2019) 

Dne 26. 12. 2019 v 8,29 hodin byla jednotka povolána ke spadlému stromu přes komunikaci na 

Prašivec. Po příjezdu bylo zjištěno, že strom leží přes komunikaci a znemožňuje provoz. Jednotka provedla 

likvidaci pomocí MPR a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci na místě zásahu. Agregát obsluhoval 

Aleš Vaníček ml.. Zpět na základnu se jednotka vrátila v 9,03 hodin. Řidič vozidla – Jakub Lhoták, velitel 

vozidla – Jiří Koželuh, přísl. jednotky – Aleš Vaníček ml., Patrik Váníček, Aleš Vaníček, Tomáš Messner a 

Martin Kohoutek. 

 

4.46  Výborová ustavující schůze, členská schůze (27. 12. 2019) 

 Výborové ustavující-členské schůze, konané 27. 12. 2019 v 18 hodin, se zúčastnilo 18 členů: Jan 

Lhoták, Jakub Lhoták, Jiří Koželuh, Michal Procházka, Michal Najman, Aleš Vaníček, Aleš Vaníček ml., 

Martin Kohoutek, Tomáš Messner, Květoslava Österreicherová, Josef Cvrček, Karel Karásek, Karel Bugno, 

Pavla Vaníčková, Romana Cvrčková, Zuzana Najmanová, Karel Pitro a Marta Pitrová. 

 Pravidelná kontrola zápisu a úkolů z výborové schůze ze dne 25. 10. 2019 byla provedena. Řešily 

se organizační záležitosti týkající se výroční valné hromady. Proběhla dobře, s výjimkou zapomenuté 

zvolení 1 člena do výboru SDH (Květoslava Österreicherová). Aleš Vaníček se omluvil za toto nedopatření 

z jeho strany. Aleš Vaníček navrhnul výboru SDH – potažmo Květoslavě Österreicherové několik řešení na 

tuto vzniklou situaci, ani jedno navrhované řešení pro Květoslavu Österreicherovou není akceptovatelné, 

pokud by měla být členkou výboru, trvá na svolání mimořádné valné hromady, na které by byla zvolena. 

➢ Pro ujasnění situace ze strany mé, bývalé kronikářky-nebudu vypisovat daná řešení, ale pouze jsem 

chtěla být do výboru SDH řádně zvolena podle stanov SH ČMS. Podle mě svolání mimořádné 

valné hromady je jako jediné správné řešení dané situace, a to zase pro změnu nebylo 

akceptovatelné novým výborem SDH. 

 

Volba nového výboru SDH 

• Starosta sboru   Aleš Vaníček 

• Náměstek starosty sboru I. Jan Lhoták 

• Náměstek starosty sboru II. Karel Bugno 

• Vedoucí mladých hasičů  Michal Najman 

• Hospodář sboru   Pavla Vaníčková 

• Jednatelka sboru  Romana Cvrčková 

• Velitel sboru   Jiří Koželuh 

• Zástupce velitele sboru  Aleš Vaníček 

Revizní rada: Karel Pitro st., Karel Karásek st. a Martin Kohoutek 

 

 Dalším bodem je příprava plesu. Termín konání plesu je stanoven na 22. 2. 2020 v sále v Rovensku 

pod Troskami. Pozvánky připraví Michal Najman. Tombola bude z pokladny v částce 4.000 Kč a autobus 

zajistí Jiří Koželuh. Balení losů a rozdělení tomboly od sponzorů bude 20. 2. 2020 v hasičské místnosti. 

Odvoz tomboly a příprava sálu v sobotu 22. 2. 2020 dopoledne. Cena lístku tomboly bude 20 Kč/lístek a 

vstupné bude 100 Kč/osoba. Vstup + prodej losů zajistí Michal Procházka a Martin Kohoutek. Šatnu bude 

obsluhovat Patrik Vaníček, Martin Najman a Aleš Vaníček ml. 
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Zvaní na ples bude 8. 2. 2020 

• Hrubá Skála – Aleš Vaníček st., Lukáš Kinský 

• Doubravice A – Martin Kohoutek, Michal Najman  

• Doubravice B – Jakub Lhoták ,Jan Lhoták 

• Radvánovice – Michal Procházka 

 

Informace: 4. schůze VV OSH Semily konaná dne 5. 12. 2019 v prostorách OSH  

Semily. Sestra Slavíková přednesla informace o hospodaření OSH. Rozpočet za rok 2019 by měl skončit 

přebytkem. Bratr Vejnar poděkoval hasičům z Mašova za přípravu a zajištění setkání ZH a dlouholetých 

funkcionářů OSH, které proběhlo 15. listopadu v Mašově. Volby, příprava shromáždění starostů Br. 

Bachtík připravil statistické údaje z minulého shromáždění: přítomno bylo 114 delegátů a 46 hostů. Br. 

Starosta popřál hezké Vánoce, zdraví, štěstí a úspěchy v životě osobním i hasičském. 

 

4.47  Výjezd: planý poplach (30. 12. 2019) 

Dne 30. 12. 2019 v 17,06 hodin byla jednotka povolána k požáru stodoly v Rovensku pod 

Troskami. Jednotka byla cestou k místu události odvolána zpět na základnu. Jednalo se o neohlášené 

pálení. K zásahu vyjela Tatra i Avie s příslušníky – Jakub Lhoták, Jiří Koželuh, Aleš Vaníček ml., Karel 

Bugno, Aleš Vaníček a Tomáš Messner. 

  

4.48  Životní jubilea 2019 
 

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

81 let    Knébl Josef          17. 01. 

81 let Uxová Marie   28. 01. 

70 let Kőning Karel   08. 03. 

70 let Pršala Ladislav                 30. 03. 

94 let Kozáková Květa  06. 05. 

75 let Drahoňovský František  06. 05. 

50 let Najman Pavel   12. 06. 

86 let  Trakal Miroslav   12. 07.  

75 let Matoušková Jaromíra  28. 09. 

50 let Bugno Tomáš   05. 10. 

81 let Brožek Zdeněk   25. 11.  

50 let Messner Tomáš   25. 11. 
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„Někdy musíš přijmout fakt,  

že určité věci už nikdy nebudou 

takové jako byly“ 

 

Zpracovala Květoslava Österreicherová za spolupráce Tomáše Messnera. Tímto se z výborové 

funkce kronikářky SDH Hrubá Skála s Vámi loučím.  

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

2020. 


