
Sbor dobrovolných hasičů  
Vratislavice nad Nisou 

150 let od založení 
1869–2019 

 
 

Zpráva starosty SDH Vratislavice nad Nisou pro VH za rok 2020 

 

Dovolte mi několik ohlédnutí za rokem 2020, který se bohužel ve všech pádech skloňoval 

COVID, COVID COVID… 

Bohužel se to v plné míře dotklo i nás, proto je bilancování tolikrát skloňovaného roku tak 

trochu jiné než roky předchozí. 

Na začátku roku 2020 byla vykonána Valná Hromada, neboť Výroční Valná Hromada se 

konala již v roce předchozím a to 8.11.2019. Následoval odvod členských příspěvků, které 

byly na OSH, oproti letům předchozím převedeny bezhotovostně a jako vždy do 31. ledna. 

Samozřejmě bylo odevzdáno hlášení o činnosti a stav členské základny.  

Potýkali jsme se nejen s COVIDEM ale i s účetnictvím, kde jsou stále a pořád nacházeny 

neskutečná pochybení z let minulých. No snažíme se přes to nějak přenést a snad už nás 

čekají jen samá pozitiva a jistoty.  

Nový rok 2020 jsme načali s velkým předsevzetím vykonávat pravidelně nejen výborové 

schůze, což se nám, díky naší výkonné jednatelce relativně dařilo. 

Další metou byla zábava, což je spojené s velkým a nezlomným úsilím mnoha či nemnoha 

našich členů, no spíše nemnoha. Bohužel, celé úsilí bylo zmařeno příchodem pandemie, 

nouzovými stavy, zákazy a tak dále. Zábava byla několikrát přesunuta, ale nakonec 

vzhledem k tolikrát skloňovanému, zrušena. 

Tím se dostávám k tomu, co jsme tedy celý rok dělali, když jsme vlastně nic dělat nemohli. 

Jednotka Sboru se rozhodně nenudila, siréna k poplachu zahoukala více jak 80krát což je při 

počtu 53 týdnů v roce porce 1,6 výjezdu za týden, což jako dlouholetý člen Sboru i Jednotky 

musím říci, že je opravdu dost. 

V loňském roce se nám tu ještě k tomu všemu rozmohl takový nešvar, prý to dřív nebo 

později čeká každý sbor, ale nás to potkalo jako naschvál v tom prokletém roce 2020, a to 

žhářství vlastního člena. Nebudu o tom zde nijak šířit, ta rána je stále živá a nemá smysl do 

ní přisypávat soli. 

V době covidové jsme zpočátku spíše vyčkávali a neorganizovali nějaké své aktivity, museli 

jsme přece udržet akceschopnost a být schopni svého prvotního poslání, což bychom 

samozřejmě jako nakažení nemohli. Ale i tak jsme se zapojili do akcí organizovanými 

Magistrátem Města Liberce, a to rozvoz dezinfekčních kapalin a osobních ochranných 

prostředků. Garáž číslo 1 naší zbrojnice byla v podstatě celý rok vyčleněna pro uskladnění 

právě dezinfekčních kapalin a my jsme samozřejmě pomáhali s jejím výdejem. 

Pochopitelně se pandemie významně podepsala na organizované činnosti jak Mladých 

hasičů, sportovního družstva žen, soutěžního družstva mužů ale i jednotky. Své vám k tomu 

jistě řekne vedoucí kolektivu Mladých hasičů ve své zprávě, kulturní referentka ve své a 

referentka žen vám neřekne nic, protože se vůbec nic nemohlo konat a vlastně by nebylo o 

čem mluvit. 

Organizace brigád pochopitelně také vázla z naprosto stejných důvodů, takže si vlastně 

můžeme jen říci, že pokud to půjde, tak v letošním roce zkusíme udělat dvakrát tolik. 
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Otázka propagace sboru a Požární ochrany vůbec, zůstává v podstatě na stejné úrovni, tedy 

FB stránky jednotky a FB stránky sboru. Webové stránky se bohužel nepodařilo převést pod 

naši správu, ale tak snad letos. 

Ohledně informačních technologií jsme významně pokročili kupředu. Nikole se podařilo 

získat poskytovatele internetových služeb k barterové spolupráci. My máme internet zdarma 

a my jim poskytujeme prostor na budově k umístění reklamního baneru. Také nevýhodná 

smlouva s poskytovatelem mobilního internetu konečně skončila a mohli jsme ji a rádi 

vypovědět. Mobilní internet zatěžoval naši kasu po dobu dvou let 430-ti korunami každý 

měsíc.  

Lidé samozřejmě do Sboru přicházejí, ale také odcházejí. Poprosím Jednatele Sboru o 

stručnou číselnou zprávu o počtu členů našeho Sboru. 

 

Děkuji všem, kteří se i přes tolikrát zmiňovanou pandemii zapojili a neodpojili. 

Děkuji všem, kteří i přes nebezpečí nákazy účastnili likvidací požárů a jiných událostí. 

Děkuji vedoucím a instruktorům hasičské mládeže, kteří vytrvale i přes zákazy a omezení 

pracovali s naší mládeží alespoň on line a tak jak to jen šlo. 

Děkuji výboru, že pracoval. 

Děkuji všem sponzorům, za to že jsou a že stále dávají a že stále budou dávat. 

Děkuji rodičům kteří přispěli nad rámec povinných členských příspěvků, to je obzvláště 

chvályhodné. 

Děkuji našemu zřizovateli, Magistrátu Města Liberce jeho primátorovi Jaroslavu Zámečníkovi 

a Libereckému kraji a jeho hejtmanovi Martinovi Půtovi a tak trochu i státu zastoupeném zde 

zástupci Hasičského Záchranného Sboru pány xxxxxxxxxxx za krásný předvánoční dárek ve 

formě nového automobilu, který konečně nahradí vyřazenou Avii. Samozřejmě děkujeme za 

všechny technické a věcné prostředky, které jsme dostali v průběhu roku. 

Děkuji Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou a jeho starostovi Lukáši Pohankovi za 

každoroční nemalý příspěvek na jednotku, který plně využíváme a dotace kolektivu Mladých 

hasičů. 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 



Hasiči a uplynulý rok 2020 
 

   K 31. 10. 2020 byl jednotce vyhlášen poplach celkem 86krát. Jednalo se o 51 

požárů, 20 technických zásahů, 13 planých poplachů,1 dopravní nehoda, 1 

pátrání. 

   V jednotce je 17 členů a 1 čekatel, kteří se účastnili pravidelného školení a 

výcviků dle daných témat. 

   Během roku nás potrápil vítr a nejvíce požáry lesního a travního porostu. 

Jeden z větších zásahů byl v pivovaru Konrad, kde hořela sladovna. 

   Situace Covid 19 zasáhla i nás. V této situaci jsme rozváželi dezinfekci a OOP. 

Na zbrojnici jsme skladovali a dále distribuovali dezinfekci. 

   Jednotka se zúčastnila výcviku na vodní hladině s motorovým člunem, a to 

společně s Vodní a Potápěčskou záchrannou službou Liberec na vodní ploše 

Kristýna (Hrádek nad Nisou). 

   Nezapomněli jsme ani na prevenci. Když to bylo možné dle vládních opatření, 

tak jsme předvedli naši techniku a činnost na ukázkách pro několik 

příměstských táborů. Jednotka se zúčastnila několika akcí jako požární dozor.  

Nechyběli jsme ani při přípravách na Liberecký jarmark. Pomocí AP 20 jsme 

věšeli prapory na Libereckou radnici. 

   Pro MO Vratislavice jsme asistovali s AP 20 při natáčení rozsvícení vánočního 

stromečku. 

   Během roku se odpracovalo cca 900 brigádnických hodin. Práce probíhala jak 

při údržbě techniky, tak i budovy a zázemí. 

   V prosinci dorazil předčasný vánoční dárek. Nový dopravní automobil Iveco 

Daily v technickém provedení. 

   Na závěr bych chtěl poděkovat MM Liberec a MO Vratislavice za podporu a 

spolupráci. 

 

                    

Stejskal Michal 

 velitel JSDHO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Zpráva jednatele sboru 

 

Tato zpráva bude velmi krátká, ráda bych jen shrnula rok 2020 co se týká evidence sboru a schůzí. 

V lednu 2021 má naše základna 89 členů, z toho je 38 dětí.  

Výbor SDH se v roce 2020 sešel 9x a 1x se sešla tzv. malá rada. 

Během roku jsme uspořádali ještě jednu valnou hromadu, kde jsme si odsouhlasili nový Organizační 

řád a s tím spojené nové placení příspěvků. Jelikož byl rok 2020 nevšední a nemohli bychom ho 

hodnotit, zůstává pro rok 2021 výše platby příspěvků stejná a to 300Kč. Rok 2021 ale již budeme 

hodnotit dle OŘ a v roce 2022 se podle toho budou odvíjet členské příspěvky. Doporučuji tedy všem, 

aby se S OŘ seznámili. 

Plánovaná činnost MH v roce 2021 

Jelikož nám hlavní vedoucí skončila, budeme volit novou vedoucí MH, jakmile nám to situace dovolí. 

Do nové funkce jsem navržená já (Nicole Rolantová), jelikož mám jako jediná potřebnou kvalifikaci. 

Věřím, že s tím ostatní členové sboru nebudou mít problém, a tak vám mohu představit naše plány 

na rok 2021. 

Všichni vedoucí se již těší až se budou moci s dětmi potkat. Pokud to situace nedovolí bude i u nás 

probíhat tzv. distanční výuka. Samozřejmě v lehčí formě, než mají ve škole. Pro děti si vedoucí 

připravují on-line výuku, pracovní listy, stezky, úkoly. Jakmile nám situace dovolí, budeme pokračovat 

s klasickou výukou na kroužcích a dohánět vše, o co děti během covidu přišly. 

Plán činnosti: 

• navštěvovat pravidelně tělocvičnu (pro zvýšení jejich fyzické kondice) 

• navštívit liberecký bazén a naše potápěče (kurz potápění) 

• menší děti se určitě podívají na trampolíny  

• uskutečníme min. 2 výlety a zkusíme zapojit i rodiče 

• na jaře proběhne, již několikrát odložené, víkendové soustředění 

• v létě by vedoucí rádi uspořádali příměstský tábor (vzhledem k situaci zatím řešíme) 

• samozřejmě se děti zúčastní povinných závodů, případně pro ně uděláme závody 

• v září opět proběhne Hasičské přijímání 

• vedoucí se budou pravidelně vzdělávat (povinná i nepovinná školení) 

• na konci roku uspořádáme opět akce spojené s Mikulášem, besídkou a výlety 

 

Plánu je mnoho, musíme jen doufat, že nám to opět nepřekazí covid a vše se zase vrátí do normálu. 

 

Nicole Rolantová 

jednatelka SDH Vratislavice n/N 



                Zpráva hlavní vedoucí mládeže roku 2020  

 

Vážení přátelé, vážení hosté 

Nový rok 2020 jsme začali čtyřmi kroužky mladých hasičů: přípravka, mladší žáci  ,,A“,  mladší žáci 

,,B“ a starší žáci.  Každý  kroužek se se svými vedoucími pravidelně scházel jedenkrát týdně  a 

pokud bylo potřeba, hlavně před závody, tak tréninky dětí byly i častěji. 

Ráda bych Vám stručně představila  činnost  kroužků v roce 2020. 

Přípravka mladých hasičů jsou děti ve věku 3 – 6 let, které díky zdravotnické znalosti  jejich  

instruktorky  Veroniky  Krejčířové měly kromě hasičské tématiky hlavně zdravotnickou část, kde se 

děti ve formě hry učily, jak pomoci kamarádovi, pokud se poraní. Od září 2020 kroužek přípravky 

vede instruktorka  Pavlína  Drechslerová ,  která  již  přípravku v minulosti vést pomáhala. V  SDH 

Vratislavice nad Nisou je Pavlína od roku 2011 a začínala u sboru jako starší žákyně, tudíž má 

bohaté zkušenosti  s  hasičskými  tréninky, na které naše nejmenší děti dobře připraví.  

Kroužek mladších  žáků  ,,A“  vedou  instruktoři  Simona a Martin Frankovi, kteří jsou u sboru od 

roku 2014. Tyto děti mají se soutěžením  už  zkušenosti,  tudíž  už znají veškerou hasičskou teorii i 

její praktickou část. Nicméně je potřeba se stále zdokonalovat  k lepším  výkonům a prezentaci dětí  

na  soutěžích.  Bohužel nám situace v roce 2020 neumožnila  se realizovat ve spoustě  soutěžích. 

Mladší žáci ,,A“ stihli pouze útoky v  Pilínkově,  kde se sice neumístili na předních místech, ale 

dokázali tam, jak si vzájemně umí pomáhat při samotné soutěži.  

 

Kroužek mladších žáků ,,B“ nadále vedu já, jmenovitě Martina Mihočková, a s tréninky a přípravou 

mi pomáhá teprve 15. letý Jiří Míšek, který také v SDH Vratislavice nad Nisou působí od mala, takže 

má k dětem našeho kroužku blízko a umí si s nimi poradit ve výuce. Jelikož jsou tyto děti ve sboru 

nováčci, musíme je připravit na to, co má mladý hasič znát a umět,  aby mohli i oni reprezentovat 

náš sbor na soutěžích. S hrdostí musím oznámit, že většina těchto dětí, i přes velké omezení 

tréninků, uměla v červnu postavit základnu k hasičským  útokům,  vyběhnout  k terčům a nastříkat. 

Topografické značky, technické prostředky i uzle zvládají skvěle. O to víc mě mrzela omezení 

v dalším školním roce, kdy tato skupina dětí byla připravena si nějakou tu soutěž vyzkoušet. 

Starší žáci vede instruktorka  Linda Cejpová,  která je členkou SDH Vratislavice nad Nisou od roku 

2011 a začínala u sboru jako starší žákyně, takže má vlastně nedávné zkušenosti přímo s výukou a 

tréninky  dětí svého kroužku a předává jim bohaté zkušenosti ze svého úspěšného soutěžního 

období. Starší žáci se bohužel zúčastnili jen dvou soutěží. V únoru Dlouhomostecký  čtyřboj a v září 

útoky v Pilínkově. Ani starší žáci nezískali  medajlové   pozice,  přesto je jejich snaha a zapálenost 

vždy viditelná.  Tento tým dětí už spolupracuje od mladších žáků, takže jsou skvělá parta.  

Rok 2020 byl omezen pro celou společnost. Dětem, a to myslím kompletně, velmi chybí být spolu a 

být aktivní v tom co je baví, učit se vzájemné spolupráci, vycházet spolu a mít radost z každé 

činnosti kterou dělají. V první vlně omezení,  když  jsme  se oklepali z toho, že situace není taková, 

abychom jen seděli v koutě, jsme začali vymýšlet jak dětem trochu hasičské tréninky vynahradit. V 

tomto případě naštěstí máme dobu kdy jsme všichni online, tak jsem natáčela  videa,  kde jsem 



připomínala uzle a topografické značky, aby děti mohly stále trénovat  a  samozřejmě jsem mezi 

výukou také pro zábavu natočila nějaké tvořivé video, protože v této jarní době jsme ještě nevěděli 

co se děje a báli se skutečně vystrčit nos, tak aby se děti i s rodiči doma zabavili. V květnu začalo  

pomalu  rozvolňování  omezení,  tak jsme se začali připravovat na to, že v červnu zase budeme 

trénovat. Kromě červnových  tréninků,  které byly  více intenzivní ,  jsme  stihli plánovaný výlet 

s celým kolektivem a rodiči mladých hasičů. Bohužel zrovna v naplánovaný den doslova lilo, tak 

jsme změnili původní Hruboskalsko s tajenkou na výrobu hraček DETOA v Jiřetíně pod Bukovou. I 

tak to bylo prima a děti se při výrobě vlastní hračky pobavily.  Poslední  červnovou  neděli  jsme  

pro děti  uskutečnili  jednodenní soustředění na naší hasičárně. Děti jsme rozdělili do skupin, kde 

byli společně jak mladší tak starší žáci, aby se opět vzájemně naučili pomáhat a spolupracovat. 

Dopolední program byl věnován topografickým značkám, technickým prostředkům, zdravovědě, 

uzlům a teorii hašení PHP.  Následoval  oběd  a malý odpočinek.  Odpoledne už děti byly ve 

skupinách svého kroužku a postupně se střídaly v útocích, štafetě dvojic a střelbě.  

Od září jsme se těšili, že se s dětmi na kroužcích budeme pravidelně scházet a vkročili jsme do 

tohoto roku plní energie.  30.9. nám Nicole Rolantová, která je také kvalifikovanou vedoucí 

zorganizovala pro celý kolektiv MH Hasičské přijímaní. Této akce se mohli také zúčastnit rodiče  a 

příbuzní přijímaných dětí. Nejprve jsme všechny přivítali, představili se všichni  vedoucí, kteří  v 

našem sboru vedou kroužky, všem byl i představen starosta sboru. Hasičské přijímání zpestřili kluci 

z naší jednotky, kteří předvedli ukázku hořící pánvičky s mluveným doprovodem o tom co dělat a 

nedělat, pokud se nám tato nešťastná událost stane doma. Pak následovalo samotné přijímaní, kdy 

každé z dětí řeklo před hasiči z jednotky jednoduchý slib a jeden z hasičů je pak pasoval na 

mladého hasiče. Nechyběla ani hudba, občerstvení a posezení, kde jsme si všichni mohli spolu 

popovídat. Děti byly na sebe velmi  hrdé, odnesly si i nějaký ten dárek a celý podvečer jsme si 

všichni moc užili. Byla to velmi zdařilá akce, ze které bychom rádi udělali tradici vždy na začátku 

školního roku.  

Bohužel po krátké době přišla další omezení.  Naštěstí  už jsem věděla,  že je plno možností, jak 

dětem udržet část kroužku, do kterého znovu přišly.  Každý vedoucí se sám musel snažit o nějaký 

kontakt s dětmi. Mému kroužku mladších žáků  ,,B“   jsem například vytvořila listy ,,Pětiminutovka 

tréninku“ ,  kde měli datumově rozdělené  hasičské  a zábavné úkoly na dobu skutečného kroužku. 

Tento list jsem samozřejmě vyplňovala i já. Na celý advent jsem  jim  vytvořila  kalendáře,  ve 

kterých měli jak úkoly, tak sladkosti a ještě v prosinci jsem se s dětmi  2x sešla ve venkovních 

prostorách a ve formě zábavy jsme trénovali. Přípravka a mladší žáci  ,,A“   pro svůj kroužek 

připravili ve venkovních prostorách předvánoční besídku s dárečky. Starší žáci založili online 

skupinu, kde se touto formou scházeli. Na poslední dva týdny před Vánoci jsme s instruktorkou 

Pavlínou připravily pro mladé hasiče a jejich příbuzné stezku úkolů, na  jejímž  konci byl  připravený 

poklad. Tato stezka  byla  zpestřená  tím,  že jsme body a trasu vyznačily na mapě, kterou jsme  

poslaly  rodičům emailem. Všem zúčastněným se podařilo správnou cestu za pokladem najít.  

Kvůli omezením, se nám bohužel nepodařilo  uskutečnit  víkendové  soustředění. Termín jsme 3x 

měnili a i přesto to bylo nakonec v době omezení.  Celé  soustředění máme připravené  a  pokud 

nám to situace dovolí, určitě tuto akci zrealizujeme.  

31.12. 2020 má členská základna celkem 36 mladých hasičů, 2 kvalifikované  vedoucí, 5 

kvalifikovaných instruktorů a 2 pomocníky, kteří se zúčastní školení, jakmile to situace dovolí . 



V pozici hlavní vedoucí kolektivu mladých hasičů jsem 14 měsíců. Byla to bohatá zkušenost ve 

všech směrech, hlavně ve spolupráci s ostatními, ať v našem sboru, tak s jinými sbory, úřady a v 

neposlední řadě s OSH. Hodně mě to naučilo a poučilo. Bylo to hodně náročné období, zvlášť když 

jste, jak se říká ,,do vody hozeni“. Nicméně, děkuji za tuto zkušenost, ale z pro mě velmi zásadních 

osobních důvodů už tuto pozici hlavní vedoucí mladých hasičů dále nebudu vykonávat. 

Ovšem moc ráda bych dál vedla kroužek mladých hasičů, který mi dává velký smysl, naplnění a 

radost.  

Děkuji  všem co mi pomáhali a podporovali mě ve výkonu hlavní vedoucí. Děkuji i těm, kteří mi 

tuto pozici ztížili. Děkuji za pomoc OSH a pomoc jiných sborů. Děkuji za trpělivost úřadů a jejich 

finanční podporu. Obzvlášť velké díky patří klukům z naší jednotky, kteří tu pro mladé hasiče byli a 

jsou kdykoliv, a ve svém volném čase se celému kolektivu  věnovali..  Troufám  si  říct,  že  i  s  

nadšením. V neposlední řadě díky všem rodičům mladých hasičů, kteří nám své děti svěřují a skvěle 

s námi spolupracují. Máme úžasné a šikovné mladé hasiče, kterým přeji vždy nadšení z kroužku a 

úspěchy na soutěžích.  

Všem přeji radostný, šťastný rok 2021 plný pohody, spokojenosti a hlavně zdraví. 

                    

                                                                                                                      Děkuji Vám za pozornost 

                                                                                                                      Martina Mihočková 

                                                                                                                      vedoucí mladých hasičů 

 

 

 



Zpráva kulturního referenta za rok 2020 

 

Vážení členové, 

letošní shrnutí bude, co se týká akcí, velmi krátké. 

Rok 2020 byl pro každého velmi náročný, ať v pracovní, tak určitě i v osobní rovině. Naší klasickou 

zábavu jsme letos uspořádat nemohli, 2x jsme přesouvali termín a vzhledem k tomu, že se nás covid 

drží jako klíště, ani jeden nevyšel. Tombolu máme skoro připravenou, chybí nám pár věcí, které jsem 

už nestačila vyzvednout, jelikož se vše uzavřelo. Na tento rok máme tedy tombolu přichystanou. 

Pokud ale samozřejmě máte možnost, získat nějaké dary, budeme rádi. Vždy je lepší mít více, více 

vyděláme. Nový termín zábavy je zatím rezervován na 27.března uvidíme, jak se situace vyvine. Tento 

datum si ale prozatím můžete zapsat do diáře. 

Druhá akce, která se nám letos podařila bylo zajištění občerstvení na srazu aut ve Vesci. Akce byla 

pod názvem DRC Srdcem a byla částečně charitativní. Ve veseckém areálu se sjelo přes 800 aut 

různého druhu. Pro nás to byla premiéra ale akce dopadla dobře. Vydělalo se něco málo kolem 7tis. 

za které si můžeme pořídit třeba nový gril. Víme ale, že naše vybavení rozhodně nestačí na zajišťování 

akcí tohoto typu, což je velká škoda. Se skupinou DRC můžeme spolupracovat nadále, proto pro příští 

akce určitě vyřešíme lepší vybavení. 

Třetí a letos poslední akcí bylo Hasičské přijímání, které jsem organizovala ve spolupráci vedoucích 

MH. Akce byla úžasná, stihli jsme jí tak akorát před druhou vlnou a lockdownem. Na hasičárně jsme 

se sešli s dětmi a jejich rodiči a děti poté slíbily velkým hasičům, že budou čestnými hasiči. Každé dítě 

poté dostalo svůj odznáček mladého hasiče, batůžek a poukázku na focení. Kluci z jednotky předvedli 

dětem ukázku hořící pánvičky, Martina představila své vedoucí a všichni jsme se nacpali výbornými 

dezerty, které napekli rodiče. Tuto akci budeme určitě opakovat každý rok pro nové členy i pro ty, 

kteří u nás budou pokračovat dále. 

 

Děkuji všem, kteří mi jakkoliv pomohli při realizaci některé z akcí. Ať už svou aktivní účastí, nebo 

třeba zařízení potřebných věcí k akci. Doufám, že se nám v roce 2021 podaří setkávat častěji, protože 

nápadů mám za tento rok posbíraných hodně. 

 

Nicole Rolantová 

Kulturní referent 

 

 


