
 

 

Zápis z výborové schůze č. 3 / 2022       29. 4.  2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

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 – nabídka č. I. – Golden Drinks s.r.o – občerstvení 

80 lidí,  48 833,- 

Nabídka č. II. – Drusan R. – 34 000,- (bez obsluhy) 

     SCHVÁLENA NAB. Č. 1. 

+ pivo – cca 50 000,- 

10 dní předem se upřesní množství, dle přihlášených lidí 

 

 Pozvánky zajistí starosta sboru se sestrou Österreicherovou 

 Hudba bude z aparatury, obsluha se ještě určí 

 Bylo navrženo pozvat pana faráře - odsouhlaseno 

 

3) Hruboskalský pohár 2022 + Hruboskalské slavnosti 

 Datum stanoven na 10. 9. 2022 

 Dopoledne soutěž v požárním útoku – muži, ženy, děti 

 Odpoledne od 14 hod. program Hruboskalské slavnosti  

- hudba Gradace (hon. 10 000,-) 

- zajištění „dupandy“ se ještě dořeší 

-  

 

 

4) Práce s dětmi – obecně chybí ochota dětí vůbec na hasičský kroužek chodit, pravidelně dochází 

pouze 5. dětí, proto je důležité tyto děti motivovat pro další práci v kroužku a podpořit je 

v soutěžích jednotlivců. 

5) Příprava družstev na okrskovou soutěž 25. 6. 2022 v Rovensku pod Troskami 

družstvo ženy nad 30 let 

družstvo muži nad 35 let 

družstvo muži požární sport                                                                                                                             

 

 

6) Soutěž kronikářů – osloví se kronikářka K. Osterreicherová, zda se nechce zúčastnit soutěže 

hasičských kronikářů 

7) Brigáda – úklid větví „důlek“ – mostek, svolána na 14. 5. 2022 

8) Volby – kandidátka (9 lidí) – dle návrhů se osloví kandidáti a pokud odsouhlasí kandidaturu, 

seznam se do příště upřesní včetně pořadí 

 

 



 

 

 

Organizační záležitosti-Informace 

 

 

Starosta sboru informuje: 

 

 výběr členských příspěvků probíhá  

 byla podána žádost na dotaci z rozpočtu obce na materiálové a technické vybavení, 8. tis. 

 na okrskové soutěži v Rovensku budeme zajišťovat časomíru – Koželuh J, Koželuh R. 

 byla podána žádost na poskytnutí dotace z fondu Agrofert – hasičský fond – dovybavení  

            cisterny 

 prodala se startovací čísla za 5 000,--. 

 v rámci sborů v okrsku bude řešen příspěvek na renovaci župního praporu a to  

            SDH Rovensku pod Tr., který se o něj stará, předběžný návrh 1.500,- - 2.000,-Kč                

 proběhla kontrola na poskytnutou dotaci na cisternu – vše v pořádku, malá výhrada na 

 umístění znaku obce a nápisu „Doubravka“   

 Obdrželi jsme žádost o vystavení cisterny v rámci oslav 750 let založení města 

Turnova 8. 5. 2022 – SCHVÁLENO             

 proběhnou gratulace – Kozáková K. 97 let – Vaníčková, Najmanová 

 Bugnová R.  50 let – Lhoták, Bugno 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zapsala  : Ing. Romana Cvrčková   29. 4. 2022 


