
 

Zápis z výborové schůze č. II / 2020                                                6. 3. 2020 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

Přítomni : Koželuh J., Vaníček A. st., Najman M., Najmanová Z., Vaníčková P., Cvrčková R., 

Lhoták Ja., Lhoták Jakub, Lhotáková J.,  Pitro K.,  Karásek K., Kohoutek M. 

 Omluveni : Bugno K., Cvrček J., Vaníček A. ml.,  

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze – přednesl Vaníček A. 

 

2) Řešení situace k výhradám k  výroční valné hromadě 2019 -  starosta sboru 

Vaníček A. svolá mimořádnou valnou hromadu dle stanov, navrhovaný termín je 

20. 3. 2020 od 18:00 v hasičské zbrojnici ve Hnanicích 

pozvánku obdrží pouze členové sboru – zajistí Vaníček, Cvrčková 

 

Na valné hromadě se zvolí i nová revizní komise – navrhovaní kandidáti –  

Procházka Milan st., Procházka Michal, Koželuh Roman, Pitrová Marta, - 

potvrzení kandidatury zajistí Vaníček A. 

 

Schváleno 

 

3) Zpráva z VVH okrsku Rovensko p. Tr.  – starosta sboru seznámil přítomné se 

zprávou z výroční valné hromady okrsku – viz příloha č. 1. 

 

4) Umístění praporu sboru – prapor sboru je umístěn v zasedací místnosti obecního 

úřadu Hrubá Skála, prozatím bude na tomto místě ponechán i nadále. 

 

Schváleno 

 

5) Shromáždění delegátů okresu v Košťálově – starosta sboru upřesnil zastoupení 

našeho sboru – Koželuh J. jede ještě za stávající výbor, tedy se uvolní jedno místo 

delegáta , náměstci Bugno K. a Lhoták Jan se o účasti dohodnou. 

 

6) Informace o výjezdní jednotce – velitel sboru p. Koželuh informoval o výjezdech 

naší výjezdní jednotky, kdy za první dva měsíce letošního roku je výjezdů již 17, 

většina jsou výjezdy k popadaným stromům při větrných kalamitách, podotkl také, 

že je nutné ještě započítat dva výjezdy v minulém roce, které se uskutečnily od 

poslední VVH sboru.  

 

 

 



 

7) Informace o DA pro sbor – auto se připravuje v Přerově, je již téměř 

zkompletované a do konce března by mělo být předáno. K předání by mělo dojít 

30. – 31. března 2020 v Přerově a přebírat jej bude starosta obce + jeden zástupce 

SDH Hrubá Skála. 

 

8) Hasičská cisterna – starosta obce Najman M.  informoval o schválení technických 

podmínek  na generálním ředitelství HZS 

 

 

 

 

Organizační body 

 

1) Hodnocení plesu 2020 

 

V letošním roce se zúčastnilo plesu 81 platících hostů. 

Předběžný finanční rozbor přednesla paní Pavla Vaníčková – hospodářka sboru,  

 

Celkově je akce ples 2020,  hodnocena pozitivně. Bylo dohodnuto, že se odjezd 

autobusu na ples v příštím roce posune na 19:30 hod. 

Pro rok 2021 byl navržen termín plesu na 27. 2. 2021. 

 

Schváleno 

 

 

2) Hasičské slavnosti Litoměřice  

 

Předběžná přihláška je podaná, čeká se na závaznou přihlášku.  

Bylo navrženo, že se vytvoří a vyvěsí plakát a dle zájmu a počtu účastníku se 

zorganizuje zájezd – autobus – v opačném případě se zúčastní průvodu pouze 

několik členů sboru. 

Rozhodne se na příští schůzi. 

 

3) Předání dopravního automobilu 

 

Předběžně je navrženo slavnostní předání DA na 9. 5. 2020 od 14. hodin na 

zahradě OÚ. 

Pozvánky zajistí (vytvoří) Najman a Cvrčková. 

 

 

 



 

4) Výročí 130 let sboru. 

 

Jednou možností uspořádání oslavy by byl sál na zámku Hrubá Skála. Vaníček A. 

a Koželuh J. byli nominováni jako vyjednavači s ředitelem zámku.  

 

 

 

 

5) Myslivecká chata 

 

Termín byl stanoven na 29. 8. 2020 od 14. hod. – organizačně se dořeší na příští 

VS 

 

6) Omluvy absence členů výboru ze schůzí 

 

Omluvy ze schůzí se budou telefonicky nebo e-mailem předávat jednatelce sboru. 

 

7) Sběr železného šrotu 

 

Termín je stanoven na 25. 4. 2020 

 

 

8) Termín členské schůze  

 

Termín stanoven na 27. 3. 2020 -  

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Ing. Romana Cvrčková    6. 3.  2020 

                  jednatelka SDH Hrubá Skála  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1. 

 
 


