
 

 

Zápis z členské schůze č. 8/2022   30. 9. 2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

1) Ověření zápisu z minulé schůze  

2) Hodnocení akce Hruboskalské slavnosti – Hruboskalský pohár I. ročník–  

 akce se vydařila, počasí, účast lidí i organizace je hodnocena kladně, starosta sboru poděkoval 

všem, kteří se na této akci podíleli a pomáhali. Velitel sboru navrhlv případě pořádání dalšího 

ročníku, aby požární útok byl dvoukolový, v úvahu i možnost o změně termínu poháru. 

 

Dále proběhla diskuze ohledně programu, vše se dořeší až v lednu-únoru, přesné datum pak dle 

pořádání Hruboskalských slavností 2023. 

 

3) Vyúčtování – Myslivecká chata 20. 8. 2022 – náklady 66.938,- 

        Hruboskalský pohár 10. 9. 2022 – výdělek 33.478,- 

Starosta sboru poděkoval obci za uhrazení nákladů na WC + hudbu. 

Z technických připomínek se pak diskutovalo o potřebě dovést vodu z šachty až ke stánkům – je 

v řešení obce. 

 

4) Zajištění VVH 2022 –Termín valné hromady je stanoven na 26. 11. 2022 v hasičské zbrojnici ve 

Hnanicích, začátek od 18. hod.  

Program:  

1. Zahájení 

2. Uctění památky zesnulých 

3. Volba návrhové a volební komise 

4. Zpráva o činnosti sboru 

5. Zpráva o činnosti mladých hasičů 

6. Zpráva o hospodaření sboru 

7. Zpráva revizora 

8. Schválení výše příspěvků 

9. Volba člena výboru SDH 

10. Udělení vyznamenání 

11. Diskuse 

12. Usnesení, závěr 

 



Pozvánky na valnou hromadu navrhne Květa Osterreicherová společně se starostou sboru, 

rozešle jednatelka sboru. 

Občerstvení bude zajištěno  - řízek, salát, zákusek, káva 

Svoz na valnou hromadu bude zajištěn (pouze tam) bude probíhat od 17:00 hod. od „hasičárny“. 

Hudba br. Hýbl 

 

5)  Ples 2023 – termín plesu je stanoven na 25. 2. 2023 v sále radnice v Rovensku pod Troskami. 

    podrobnosti se ještě dořeší, sál i hudba zajištěna 

6) Práce s mládeží – 15.10.2022 se v Rokytnici n. J. zúčastní závodů v hasičské všestrannosti   

naše družstvo mladých hasičů a za jednotlivce J. Bobek 

 

7) Příspěvky pro rok 2023 – starosta informoval přítomné o nově nastavených pravidlech odvodů 

příspěvků za člena sboru na OSH, resp. navýšení částky odvodu. Na základě těchto informaci 

proběhla diskuze o výši příspěvků našich členů pro rok 2023. Z návrhů byla pak jako 

nejpřijatelnější, schválena částka 400,-/ člena, děti do 15-ti let a senioři nad 70 let nadále platit 

nebudou. Tento návrh bude předložen i valné hromadě pro rok 2022 ke schválení. 

 

Informace : 

 

 8. 10. 2022 v Raspenavě proběhne výcvik v zařízení kontejneru – simulace hoření, 

zúčastní se členové výjezdní jednotky našeho sboru: Kohoutek M., Najman M., Vaníček 

A.ml., Lhoták Jakub. 

 Byl zakoupen balíček p. Babinskému jako poděkování za zapůjčení louky na parkování 

při konání Hruboskalských slavností a Hruboskalského poháru 

 Fotky z konání akcí „130 let“ Myslivecká chata a Hruboskalského poháru jsou na našich 

webových stránkách v odkazech 

 

 Z výsledků voleb do zastupitelstva obce se z kandidátky do zastupitelstva obce dostali: 

Najman Michal, Cvrčková Romana, Vaníček Aleš, Lhoták Jakub, Bugno Karel, Koc 

Lukáš, Najmanová Zuzana 

 Byla dokončena výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici 

 Brigáda 6. 10. 2022 v obchodě – úklid 

 Gratulace – Pitro K. st. 80 let., gratulovat půjdou Vaníček A.st., Koželuh J., pan Pitro 

věnoval peněžní dar sboru na oslavu v hodnotě 2000,- 

 

Zapsala: Ing. Romana Cvrčková   30. 9. 2022 


