
 

Zápis z výborové schůze č. I/ 2021                        14. 5. 2021 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

Přítomni : viz příloha č. 1 – list přítomných  

Kontrola zápisu z minulé – členské schůze – přečetla Cvrčková R. 

 

INFORMACE 

Starosta sboru informoval přítomné -  

 

 Článek o CAS Scania –příspěvek byl zaslán na www.pozary.cz , kde vyšel pod 

názvem  „Do Hrubé Skály přijela nová Scania, cisternu z produkce KOBIT – 

THZ pomohla financovat Česká kancelář pojistitelů. 

 

 Shromáždění delegátů proběhlo dne 26. 9. 2020 v Košťálově– mimo jiné byl 

náš pan starosta Aleš Vaníček zvolen jako 4. náměstek starosty OSH, 

starostkou OSH Semily byla zvolena Kateřina Slavíková 

 

 Požadované dokumenty na OSH byly odeslány: hlášení o činnosti sboru za 

rok 2020, registrační list kolektivu mladých hasičů, registrační list sportovního 

oddílu SDH 

 

 Byly zaplaceny příspěvky za členy na OSH za rok 2021 

 

 Odložená gratulace br. Vaníčka Václava proběhla na konci roku mezi 

Vánočními svátky.  

 

 STK -Tatra: proběhla   

 

 Dopravní automobil – kamera byla již nainstalována 

 

 Brigáda „Karlovice „  -z části proběhla, jsou pokácené stromy nutno ještě 

dokončit, vyčistit a uklidit roští - termín se upřesní 

 

 Výroční valná hromada 2020 – neproběhla vzhledem k pandemii COVID – 19 

 

 

 Úklid a opravné práce na hasičárně – proběhly a jsou hotové v části stání DA 

 

 Plán schůzí se vzhledem ke stále trvající nejisté situaci kolem pandemie pevně 

stanovovat nebude, vše bude podmíněno současným nařízením a podmínkám 

vlády. 



 

 Příspěvky za rok 2020 se díky možnosti zasílání na účet podařilo vybrat, žádost 

o zaplacení příspěvku za rok 2021 bude odeslána členům v září roku 2021. 

 

 Sběr železného šrotu proběhl v březnu, podařilo sevybrat železo za 31.658,- 

 

 Shromáždění představitelů SDH okresu Semily se v lednu nekonalo, bude 

stanoven náhradní termín. 

 

 Proběhne okresní kolo hry Plamen dne 22. 5. 2021 v Košťálově, za určitých 

opatření a podmínek dle nařízení vlády. 

 

 Část výjezdní jednotky byla na očkování 1. dávkou proti COVID – 19 

 

 Dne 7. 4. 2021 byla předána nová cisterna, nyní je umístěna v hale v areálu 

ZEA Sedmihorky, vyřizují se potřebné doklady k pojištění atd. 

 

 Gratulace, které proběhly:Knébl Josef 83let, Bugnová Marie 75let, Karásek 

Karel ml. 50let, Podoubský Josef 80let, Vaníček František 75let, Kozáková 

Květa 96let 

 

 Jednání Výkonného výboru OSH Semily – proběhlo dne 31. 3. 2021 jako 

videokonference (zápis k nahlédnutí) na www.oshsemily.cz 

 

 Proběhlo Shromáždění delegátů okresů Libereckého kraje (12.4.2021), na 

kterém byla starostkou KSH Libereckého kraje zvolena ses. Jiřina Brychcí 

 

Příprava oslav 130 let založení SDH Hrubá Skála – navrženy starostou sboru dvě 

oslavné akce:1) akce u „Libuňky“ 

2) slavnostní schůze-VVH SCHVÁLENO 

Akce u „Libuňky“ 

termín je stanoven na 26. 6. 2021    SCHVÁLENO 

Program: začátek v 10hod. - dopoledne požární útoky muži, ženy, děti, od 14hod. pak 

slavnostní žehnání cisterny, poté volná zábava, živá hudba, jako doprovodný program 

pak uspořádat výstavu všech modelů aut co vlastnil sbor v minulosti do současnosti. 

Občerstvení bude zajištěno dle příprav na „120“ let  

Pozvánky budou rozestlány e-mailem, osobně doručeny na dohodnutá místa – zajistí 

jednatelka sboru, starosta… 

http://www.oshsemily.cz/


Oblečení je navrženo vycházková uniforma a zásahová jednotka bude v zásahovém 

oděvu. 

        SCHVÁLENO 

Starostou sboru bylo navrženo jméno cisterny „Doubravka“ – hlasováním pak bylo 

vybráno písmo, kterým bude jméno na cisterně napsáno. 

                                                                                              SCHVÁLENO 

Sestra Květa Osterreicherová pracuje na informacích sboru do kroniky OSH z let 

2005-2020, po zpracování bude následně tento materiál odeslán na OSH. 

Návrh vyznamenání: starosta, velitel a oba náměstci sboru dají předběžný návrh 

vyznamenání, který předloží starosta po kontrole v evidenci na další schůzi ke 

schválení. 

 

    

Zapsala:  Ing. Romana Cvrčková   14. 5. 2021 

jednatelka SDH Hrubá Skála  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


