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Zpráva – informace o činnosti  sboru dobrovolných 

hasičů Hrubá Skála v roce 2020-2021  

 

Sestry a bratři, Vážení hosté, chtěl bych Vás seznámit 

v krátkosti s činností sboru za dva uplynulé roky. Roky 2020- 

2021, kdy jsme mohli a nemohli se scházet, pořádat naše 

tradiční akce vlivem tak již nechvalně známé epidemie Covidu – 

19. 

I když naše činnost byla v těchto letech omezena touto 

epidemií povedlo se i přesto udělat spoustu věcí, práce, ale i 

uspořádat některé akce. 

 Začněme na konci roku listopadu 2019, kde na VVH byl zvolen 

nový výbor SDH. A ten začátkem roku 2020 schválil plán práce 

navržený starostou sboru, tak i plán schůzí na tento rok. 

V únoru se nám ještě povedlo uspořádat náš tradiční hasičský 

ples v sále radnice v Rovensku pod Tr., který se po všech 

stránkách vydařil. 

V měsíci dubnu jsme uspořádali sběr železného šrotu za pomoci 

zapůjčení traktoru br. Vaníčka Václava, musíme říct již tradičně. 

Do pokladny to přispělo částkou 23.711,-Kč 

V tomto měsíci nám byl předán Nový DA Wolsfagen Crafter od 

firmy Mototruck Přerov a náš doposud stávající DA Avia 

v letních měsících putoval do SDH Hnanic. 

O prázdninách se povedla uskutečnit akce: malé posezení na 

Této chatě, která se vyvedla dle ohlasů zúčastněných. 

Slavnostní předání a žehnání nového DA bylo naplánováno 

v rámci akce: Hruboskalské slavnosti a to se také povedlo. Toto 

předání a žehnání pak můžete zhlédnout na videoprojekci. A 

nesmíme zapomenout na krásné žehnání od pro nás doposud 

neznámého faráře Tomáše. Jednoduše stručně povedlo se.  
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A to bylo ze strany pořádaných společenských akcí vše, 

nepodařilo se pak uspořádat ani VVH, kvůli již zmiňované 

epidemii. 

Na hasičárně proběhli drobné práce: 

- Vymalování v části parkování DA a šatně výjezdové 

jednotky 

- Oprava podlahy v části parkování DA 

 I na těchto pracích a pak vlastním úklidu se členové sboru 

podíleli, dále jsme se několikrát samozřejmě dle možností sešli 

při pracích na údržbě a opravě techniky. 

Neslyšíte zmínku o soutěžích dospělých či dětí, ano byly 

zrušeny tak i některé celostátní společenské akce. (např. 

Litoměřické slavnosti, atd.) 

Co se týká připravenosti a akceschopnosti jednotky je na dobré 

úrovni, ale vždy je možnost se zlepšovat. Spolupráce s obcí 

jako z zřizovatelem jednotky, ale i celkově je na velmi dobré 

úrovni. Dokladem toho, je schválení – odsouhlasení ZO pořízení 

nové CAS. Ano technické podmínky této nové CAS byly 

odsouhlaseny a tak bylo možné zadat výběrové řízení na 

dodavatele, výběrové řízení vyhrála firma KOBIT. 

K samotné jednotce: jednotka vyjížděla v roce 2020 ke 40-ti 

nahlášeným událostem různého charakteru.  

Konec roku 2020, život ve společnosti probíhal za různých 

vládních opatření a to se přesunulo i na začátek roku 2021, 

z těchto důvodů se nic neplánovalo. 

Ano pro nás trochu příjemná zpráva přišla v měsíci dubnu 

2021, kdy nám bylo oznámeno, že nám bude předána nová 

CAS od f. Kobit. Při předání proběhlo současně školení strojníků 

k novému vozidlu. 
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Duben byl ve znamení tkz. ve znamení většího rozvolňování 

vládních opatření., a z toho důvodu se začali plánovat možné 

akce. 

Rozhodli jsme se uspořádat slavnostní předání a žehnání CAS a 

to na 26.6.2021, v rámci toho dopoledne jsme uspořádali 

soutěž v požárních útocích nazvaný „Hruboskalský pohár“ 

v kategoriích mužů, žen a dětí. Tato soutěž dá se říci 

nahrazovala klasickou okrskovou soutěž. Jména vítězů nejsou 

podstatná. 

Toto žehnání můžete také zhlédnout na videoprojekci. 

Toto slavnostní předání a žehnání mělo ještě jeden krásný 

podtext, náš sbor slavil v tomto roce právě těchto dnes 

zmiňovaných 130let založení sboru. Při této příležitosti byly 

předány pamětní medaile. Opravdu krásné. 

Akce se po všech stránkách vydařila a zmínku stojí že žehnání 

nám provedl náš známý farář Tomáš -nezapomenutelný 

zážitek. 

Za zmínku stojí že se podařilo pro děti v rámci okresu 

uspořádat okresní kolo Hry Plamen, které probíhalo za určitých 

vládních opatření. 

Výbor SDH přemýšlel uspořádat Slavnostní VVH k výročí 130let 

založení sboru v měsíci listopadu, ale vše bylo jinak, Covid -19 

měl navrch, takže se vše zas muselo zrušit jako v roce 

předešlém. Náhradou byla potom naplánovaná tato akce – toto 

posezení, jestli se vydaří to uvidíme. 

Dále byl proveden sběr železného šrotu. 

Spolupráce s obcí pokračuje dále na dobré úrovni, jen za 

zmínku na žádost obce bylo provedeno vykácení, rozřezání 

náletových dřevin u pramenu „Hurtík“ a následné posekání a 

vyčištění potoka. 
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Na hasičárně dále proběhla oprava omítek a podlahy v místě 

stání CAS, kde jsme se na tom podíleli při úklidu, tak i na 

pomocných pracích. 

 

Jednotka vyjížděla v roce 2021 k 21 nahlášeným událostem 

různého charakteru. 

Ano možná těch akcí v roce 2021 nebylo tolik, ale ta různá 

vládní opatření – nařízení vše ztěžovala, ale přiznejme si, že 

byla asi ve většině na místě. Samozřejmě máme na to různé 

názory. 

Pracovalo se na kronice sboru a na zlepšení internetových 

stránek. 

Samozřejmě ne všechno se nám daří dělat úplně dobře a podle 

představ, ale to je asi normální, nejde být dokonalý. Víme, o 

svých nedostatcích, budeme na nich pracovat, abychom se 

zlepšili. 

Ale, vrátil bych se v krátkosti k té epidemi, shrnul bych oba 

roky dohromady: co se týká výjezdové jednotky – vyjížděla  

k jednotlivým  zásahům mnohdy v omezeném počtu, dle 

daných vládních nařízeních a nařízení HZS, určitě si zaslouží 

všichni velké poděkování a to samé velké poděkování bych 

chtěl vyslovit všem z řad hasičů, ale i ostatních lidí z různých 

spolků obce, kteří v době pandemie spolu dohromady pomáhali 

ostatním nějakým způsobem tuto skutečnost zvládnout. 

Všem ještě jednou děkuji za tuto odvedenou práci jak při 

pořádání akcích, brigádách a pomoci druhým. Děkuji. 

Závěrem přeji Všem hodně zdraví ať se můžeme takto scházet 

při podobných akcí. 

Ať se Vám tady dnes líbí a přeji příjemnou zábavu. 

Děkuji za pozornost  


