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Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála   

o činnosti  v roce 2022 

 

    Sestry a bratři, Vážení hosté, chtěl bych Vás seznámit 

v krátkosti s činností sboru za rok 2022. Ano scházíme tento 

rok již podruhé při takovém to slavnostnějším rázu. Poprvé to 

bylo při slavnostním posezení k výročí 130let založení sboru 

v srpnu tohoto roku na myslivecké chatě, kde oslavili toto 

výročí a shrnuli činnost sboru za roky 2020- 2021, době 

epidemie Covidu – 19. 

Ale vraťme se k roku 2022:    

Sbor má k dnešnímu dni 121 členů, z toho 41 žen a 9 mladých 

hasičů.                                                        

   V tomto roce bylo prozatím svoláno 5 výborových schůzí a 3 

členské schůze. Co se týká účasti na těchto schůzí je to dokola 

stále stejná písnička: účast na výborových schůzí dá se říct, že 

dobrá, ale na členských stále bych řekl žalostná. 

 Začátkem roku jsme si stále kladli otázku jak a kdy oslavit již 

tolikrát zmiňované naše výročí 130 let založení sboru, které 

připadalo na rok 2021, když v tomto roce nemohli žádné VVH 

probíhat. Padlo několik možných variant míst konání a termínů, 

ale v uvozovkách zvítězila myslivecká chata a termín dle 

možnosti volné chaty. A tak se začalo pomalu již s přípravou 

těchto oslav. Dále byl začátkem roku schválen plán práce i plán 

schůzí na rok 2022 navržený starostou sboru.  

V měsících únoru, března a dubna jsme pokračovali na 

organizačních věcech k oslavám 130 -ti let-Slavnostní posezení 

na myslivecké chatě a dále řešili otázku–rozhodnutí zda 

uspořádat „Hruboskalský pohár“ I. ročník či nikoliv, rozhodlo 

se, že ano a tak se hledal vhodný termín na pořádání, nebylo to 

jednoduché, ale po nějaké době padla myšlenka uspořádat 

tento pohár v rámci Hruboskalských slavností, kde jsme byli 
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spolupořadatelé s obcí Hrubá Skála, a tak termín byl na světě 

10.9.2022 

V měsíci květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu za 

pomoci zapůjčení traktoru br. Vaníčka Václava, musíme říct již 

tradičně. Do pokladny to přispělo nemalou částkou. / výše bude 

zmíněna ve finanční zprávě/. 

Na měsíc červen tj.25.6.2022 připadl termín okrskové soutěže, 

kterou pořádalo SDH Rovensko pod Tr. u příležitosti 140let 

založení sboru. Do této soutěže jsme postavili tři družstva 

dospělých v různých kategoriích a jedno družstvo mladých 

hasičů, soutěž mladých hasičů probíhala v rámci okrskové 

soutěže a tato možno říci novinka se zopakovala po okrskové 

soutěži ve Hnanicích v roce 2019. Jen pro připomenutí výsledky 

našich družstev: muži požární sport – 1. místo, muži nad 35 let 

– 1. místo, ženy nad 30let – 2. místo a mladí hasiči obsadili 

v kategorii starší 2. místo. Výsledky nejsou až tak důležité, ale 

nějaké to pěkné umístění vždy potěší, vždyť je to soutěž. Ne 

vážně, že je důležité abychom se dokázali na těchto soutěžích 

nebo podobných akcích sejít, pobavit se – a to si myslím, že se 

povedlo. 

V průběhu měsíce června, července a srpna jsme připravovali 

organizačně tak i technicky Slavnostní posezení na myslivecké 

chatě, které připadlo na termín 20.8.2022. Toto Slavnostní 

posezení k výročí 130let založení sboru se vydařilo, ano bylo 

pojato tak trochu netradičně v jiných prostorách, než jsme 

zvyklí a o to to bylo krásnější a zajímavější. Myslím, že bude na 

co vzpomínat. 

A než jsme se stačili rozkoukat a doslavit, tak už začala 

příprava s konáním Hruboskalských slavností a zmíněného 

našeho Hruboskalského poháru, vše probíhalo v rychlém sledu. 

Hruboskalský pohár probíhal v kategoriích muži, ženy a jak se 

stane asi již neodmyslitelnou součástí je a bude kategorie 

mladých hasičů, prostě to k tomu patří.   
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Týden před konáním Hruboskalských slavností tj.3.9.2022, 

jsme se zúčastnili oslav 100let založení sboru v Karlovicích, kde 

jsme byli také aktivní součástí večerní fontány. 

Ale vraťme se k Hruboskalským slavnostem a Hruboskalskému 

poháru. 

Ano tyto akce byly spojené v jeden den a rozhodnutí to bylo 

myslím správné, podařilo se i u této příležitosti otevřít 

hasičskou zbrojnici k nahlédnutí veřejnosti, která mohla vidět 

zázemí a techniku výjezdové jednotky obce. Co se týká poháru, 

účast družstev byla dobrá a je velká pravděpodobnost, že 

budeme dále pokračovat v pořádání Hruboskalského poháru i 

v příštích letech. Z mého pohledu se Hruboskalské slavnosti 

jako celek povedly, ohlasy byly dobré. Samozřejmě, že všem se 

nezavděčíme. 

Určitě za zmínku stojí, že také v měsíci září proběhly volby do 

zastupitelstev obcí. Také mi jsme měli postavenou kandidátku. 

Z naší kandidátky se nakonec do zastupitelstva obce dostali tito 

členové: Najman Michal, Ing. Cvrčková Romana, Vaníček Aleš, 

Lhoták Jakub, Bugno Karel, Koc Lukáš, Najmanová Zuzana. 

Starostou obce byl zvolen Najman Michal, místostarostou 

Vaníček Aleš.  

Zatím nebyla řeč o práci s mladými hasiči, a to záměrně -

zprávu Vám přednese vedoucí mladých hasičů Najman Michal. 

Řekl bych, že se pomalu dostáváme také k výjezdové jednotce. 

Co se týká připravenosti a akceschopnosti jednotky je na dobré 

úrovni, ale vždy je co zlepšovat. Zmíním se o spolupráci s obcí 

jako z zřizovatelem jednotky je na velmi dobré, možná na 

výborné úrovni. Kdo využil možnosti k nahlédnutí do hasičské 

zbrojnice při Hruboskalských slavností, viděl co se podařilo 

udělat na této úrovni za což patří určitě velké poděkování jako  

obci Hrubá Skála celku, starostovi obce a i samozřejmě celému 
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předešlému zastupitelstvu obce. A této spolupráce si velice 

vážíme. 

Ale chtěl jsem tu zmínit jednu věc, že jen nečekáme co obec 

jednotce zakoupí či dostane z dotací, ale sami se snažíme 

některé věci, vybavení zakoupit pomocí sehnaných peněžních 

darů od sponzorů. Za rok 2021 a 2022 to byla částka ve výši 

cca 79.500,-Kč Jména sponzorů za zmínku určitě stojí a patří 

jim velké poděkování a jsou to: Zea Sedmihorky, WMT servis 

Semily, Vaníčková Václava Turnov, Pavlíček Železný Brod, 

Chalko Příkrý, Tesařství Žako, Cardovi Semily, Abeto Trade 

Staré Místo, CZ Stavebniny Semily, Nástroje Pařízek Turnov, 

Zikuda Turnov, ještě jednou děkujeme. 

K samotné jednotce: jednotka vyjížděla v roce 2022 ke 14-ti 

nahlášeným událostem různého charakteru. 

 Požáry lesních porostů a trav: 5x 

 Požáry budov: 2x 

 Technické výjezdy: odstranění spadlých stromů a 

nebezpečných stavů: 5x 

 Záchrana osob a zvířat: 1x 

 Taktická cvičení: 1x 

Jednotka má v současné době 15 členů, pravidelně zúčastňuje 

pod vedením velitele Jiřího Koželuha různých školení a cvičení 

taktických či technických, dále absolvuje pravidelné lékařské 

prohlídky. Jen za zmínku i dnes absolvoval jeden člen 

výjezdové jednotky školení strojníků, Bugno Karel. 

Pracuje se průběžně na kronice sboru, kterou má na starosti 

ses. Osterreicherová. 

Členové sboru se zúčastňují brigád pro obec, když je to 

potřeba. Bylo odpracováno mnoho hodin na úklidu a zvelebení 

hasičárny, údržbě svěřené techniky. 
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Veškeré dění sboru a informace se snažíme zachytit na 

webových stránkách obce o které se stará Najman Michal a 

Květa Osterreicherová. 

Nezapomínáme ani na jubilanti, které navštěvujeme s gratulací 

a balíčkem. 

Tato zpráva obsahuje výčet akcí a prací, které sbor vykonal. Za 

touto činností se skrývá mnoho viditelných a neviditelných 

odpracovaných hodin. Z toho místa bych rád ještě jednou 

poděkoval Všem, kteří se na těch všech různých akcích podíleli 

jakoukoliv prací a činností.  Děkuji. 

A na závěr bych jménem Svým a 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. 

 Přeji Vám příjemnou zábavu. 

 

 

Děkuji za pozornost  

 

 

 

 

 

 

 


