
 

 

Zápis z výborové schůze č. 1 / 2022                                               25. 2. 2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

            Před vlastní schůzí proběhla gratulace Cvrček Josef – 75let 

1) Ověření zápisu z minulé schůze – přečetl starosta sboru  

   

2) VVH – Slavnostní posezení ke 130letům na Myslivecké chatě – termín stanoven na 20. 8. 2022 

 

 Bude provedeno formou cateringu – prověří se možnosti 

 Pozvánky zajistí starosta sboru se sestrou Österreicherovou                               

                                                                                                              

3) Hruboskalský pohár 2022 – termín pořádání stanoven na 18.6.2022 

 Pozvánky zajistí starosta sboru se sestrou Österreicherovou  

 Dále bylo navrženo a rozhodnuto, že při této příležitosti se udělá „Den otevřených 

vrat“- HASIČÁRNA  

 

4) Plán práce na rok 2022 - starosta sboru sestavil plán práce na rok 2022, byl doplněn a je jako 

příloha k zápisu 

 

                                                                                                                                    SCHVÁLENO 

 

5) Darovací smlouvy: starosta seznámil výbor SDH se jmény dárců a jejich výši částky 

 W.M.T Semily …………………   3.000,-Kč 

 Vaníčková Václava…….............    3.000,-Kč 

 Pavlíček Žel. Brod …….............    6.000,-Kč 

 Chalko Příkrý …………………     5.000,-Kč 

 Žako Jablonec …………………    5.000,-Kč                 

   Jen znovu pro připomenutí tyto peněžní dary-prostředky byly použity na nákup kompresoru do 

hasičárny.                                                

6) Příspěvky na rok 2022 – informaci o placení příspěvků na rok 2022 rozešle – zajistí jednatelka 

sboru, starosta ji pověřuje. 

 

7) Informace o práci s mládeží  - seznámil nás M. Najman a J. Koželuh, bylo konstatováno, že dětí 

je málo, ale v práci s nimi se bude pokračovat. Zúčastní se jednotlivých přípravných závodů 

v rámci okresu. Dále byla vyslovena podpora v aktivitě rozvoje mladého hasiče J. Bobka. 

 

8) Delegáti VVH – některé sbory po uvolnění opatření uspořádají VVH 

 

SDH Troskovice – delegát Bugno Karel 

SDH Rovensko pod Tr. – delegát Kohoutek Martin 

  



 

 

Organizační záležitosti-Informace 

 

Starosta sboru informuje: 

 

 Na OSH zaslány příspěvky na rok 2022, dále požadované údaje: Hlášení o činnosti sboru za  

            rok 2021, registr sportovců SDH na rok 2022 

 Otázka kalendářů – stále trvá zjišťuje starosta sboru    

 Udělat brigádu na úklid hasičárny, - dodělávky jednotlivých věcí (přidělat –minimaxy, atd) 

            Dohodnuto na den 26.2.2022  

 Gratulace – životní jubileum:  Podoubský Josef 81let, Cidlinský Miloš 50let 

 Oznámení: K. Pitro končí ve výboru SDH na vlastní žádost ze zdravotních důvodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Zapsal: Vaníček Aleš                                         25.2.2022 

                  starosta SDH Hrubá Skála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHČMS  

SDH HRUBÁ SKÁLA 

Doubravice č.86 

511 01 Turnov 

IČO:62013611 

email: vanicek7@centrum.cz 

Naše značka:                                                   Vyřizuje: Vaníček Aleš  tel.: 606626788           Dne: 1.1.2022                                                  

PLÁN PRÁCE NA ROK  2022 

1) Svolat minimálně 6 výborových a 3 členské schůze a zajistit VVH sboru 

 

2) Zúčastnit se okrskové soutěže, pokud možno ve třech kategorií: muži požární sport, muži nad 35let, 

ženy nad 30 let 

 

3) Pokračovat v práci na kronice sboru 

 

4) Zúčastnit se školení pořádaných okrskem či okresem pro členy sboru tak i pro členy výjezdové 

jednotky 

 

5) Zabezpečit sběr železného šrotu 

 

6) Provést výběr členských příspěvků 

 

7) Provádět údržbu hasičské zbrojnice a svěřené požární techniky dle možností a stavu 

 

8) Provádět úklid – udržet čistotu v hasičské místnosti na Oú 

 

9) Zúčastnit se soutěží pořádaných v okrsku dle možností 

 

10) Uspořádat ples 

 

11) Uspořádat alespoň jednu akci pro děti, možno společně s dospělými 

 

12) Pokračovat v práci s mládeží – dětmi 

 

13) Zajistit provoz a aktuálnost internetových stránek   

14) Spolupracovat s obcí na pořádání jednotlivých akcí dle domluvy a požadavku                                 

     Veškeré akce – jednotlivé body budou plněny individuálně dle možností v závislosti na podmínkách, 

které si to budou v danou chvíli vyžadovat. Informace o nich budou předávány starostou, velitelem či 

jednatelkou sboru. 

 

mailto:vanicek7@centrum.cz

