
 

 

 

 

Zápis z členské schůze č. 2/2022 25.3.2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

1) Ověření zápisu z minulé schůze – přečetl starosta sboru 

 

2) VVH – Slavnostní posezení ke130letům na Myslivecké chatě– termín stanoven na 20.8.2022 

 

 Bude provedeno formou cateringu – prověřit možnosti cen atd. – úkol stále trvá 

 Pozvánky zajistí starosta sboru se sestrou Österreicherovou 

 Zapůjčení stanů a lavic– možnost z obce, dohodne starosta sboru 

 Program: 1) zpráva 2020-2021 

                                  2) videoprojekce 2020-2021 

                                  3) předání vyznamenání 

                                  4) volná zábava 

 

                  - prověřit videoprojekci ze ZŠ Doubravice  

                  - prověřit videoprojekci od Jindry Svobody 

 

Prověřit možnosti hudby - Gradace 

3) Sběr železného šrotu – termín stanoven na 7.5. 2022 

- Starosta sboru prověřímožnosti přistavení kontejnerů a možnosti zapůjčení traktoru na svoz 

 

4) Hruboskalský pohár 2022  

5) Hruboskalské slavnosti 2022 

- Po debatě – diskuzi se rozhodlo, že pořádat Hruboskalský pohár 18.června, jak bylo 

předběžně v plánu se jeví jako nesmysl, vzhledem k různým akcím a soutěžím, vč. 

Litoměřických slavností pořádaných v měsíci červnu. 

- Padl návrh uspořádat Hruboskalský pohár v den (dopolední program)  Hruboskalských 

slavností, termín bude upřesněn 

- Pozvat na Hruboskalský pohár Halámky, Solopisky 

 Pozvánky zajistí starosta sboru se sestrou Österreicherovou– úkol stále trvá  

 Dále platí, že při této příležitosti se udělá „Den otevřených vrat“- HASIČÁRNA“ 

 

                                                                                                                                    SCHVÁLENO 

 

 

Organizační záležitosti-Informace 

 

 

Starosta sboru informuje: 



 

 

 

 Otázka kalendářů – stále trvá zjišťuje starosta sboru 

 Brigáda – úklid hasičárny proběhl 

 Byla dokončena kronika 2019 a pracuje – dokončuje se kronika roku 2020 

 Info o jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 3.3.2022 

      Něco málo z něho (zápis k nahlédnutí) na www.oshsemily.cz 

 byla podána zpráva o hospodaření OSH   

 byla schválena jednotlivá vyznamenání sborům 

 setkání ZH Vysoké nad Jizerou – stanoven termín 22.4.2022 setkání starostů a 

delegátů okresu Semily-stanoven termín 31.3.2022 

 na Ústředí se jedná o zvýšení odvodů z členských příspěvků, bude se projednávat, 

mělo by to být od roku 2024 

 stanoveny termíny soutěží dětí, dorostu i dospělých 

 od 1.1.2023 budou muset ze zákona všechny spolky mít zřízenou datovou schránku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Vaníček Aleš    25.3.2022 

starosta SDH Hrubá Skála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oshsemily.cz/

