
 

 

Zápis z členské schůze č. 5/2021                                               29. 12.2021 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

1) Ověření zápisu z minulé schůze – přečetl starosta sboru  
  
 
2) Ples 2022 – konstatováno, že s největší pravděpodobností bude zrušen, vývoj pandemie je velmi 

nepříznivý. Bude rozhodnuto na konci ledna. 
 
   

3) VVH – se nekonala, byla zrušena – pandemická situace špatná. Přesunout na jaro 2022,                                              
návrh uspořádat posezení k zmiňovaným 130letům na Myslivecké chatě cca v půlce srpna. 
Možný termín prověří starosta sboru.                                                     
                                                                                                                       SCHVÁLENO 
 
 

4) Hruboskalský pohár 2022 – termín pořádání bude stanoven na základě upřesnění termínů 
pořádání ostatních soutěží v okrese (okrsková soutěž, okresní kolo PS) 
 

5) Plán schůzí na rok 2022- starosta sboru sestavil plán schůzí na rok 2022, který bude rozeslán 
členům výboru SDH 

 
6) Plán práce na rok 2022- sestaví starosta sboru do příští schůze 

 
 
 
 

Organizační záležitosti-Informace 
 

Starosta sboru informuje: 
 

 Přišla dotace z OSH na volnočasové aktivity ve výši 5.625,-Kč 
 Byl zaslán peněžitý dar SDH Moravské Nové Vsi ve výši 16.042,-Kč na pomoc po letním 

            „tornádu“           
 Z dotace z rozpočtu obce byly zakoupeny varné nádoby, vyúčtování bylo provedeno. 

            Dotace činila 8.000,-Kč, doplatek z pokladny sboru 3.357,-Kč 
 Pamětní medaile ke 130letům založení sboru objednány.  
 Oslovil jsem několik firem či jednotlivců v rámci darovacích smluv (peněžitý dar) na úhradu      

            Již zakoupeného kompresoru. (viz minulý zápis). Seznam a jejich výše daru bude zveřejněna  
            na příští schůzi. 

 Byla dodělána tlačítka u garážových vrat v hasičárně. 
 V hasičárně chybí dodělat část osvětlení, sokly u podlah, dvířka na plyn, zednické začištění a  

            oprava nátěrů. 



 Starosta navrhl nechat udělat kalendáře (stolní či nástěnné) z fotek našich hasičských vozidel,  
            proběhla o tom diskuze. Závěr: zjistit náklady, možnost prodeje atd., na příštích schůzích se  
            rozhodne jestli se budou dělat či nikoliv. 

 Byl dán dohromady seznam gratulací na rok 2022 
 

 Info o jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 2.12. 2021 
      Něco málo z něho (zápis k nahlédnutí) na www.oshsemily.cz 

                       - byla podána zpráva o hospodaření OSH   

                       - byla schválena jednotlivá vyznamenání sborům 

     - zrušeno setkání ZH Vysoké nad Jizerou 19.11.2021  
 
     - stanovení inventarizační komise   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
 
 

 
Zapsal: Vaníček Aleš                                         29.  12. 2021 

                  starosta SDH Hrubá Skála 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


