
 

Zápis z členské schůze č. 4 / 2021  22. 10. 2021 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

1) Ověření zápisu z minulé schůze – přečetla jednatelka sboru 

  

 

2) Příprava VVH „130let“ –vzhledem ke změně stanoviska ředitele zámku se VVH konat na Hrubé 

Skále nebude, bude se konat v Rovensku p. Troskami v sále radnice.  

- pozvánky vytvořila K. Österreicherová 

do programu se ještě doplní jeden bod a to prezentace SDH  

- pozvánky rozešle jednatelka sboru 

- doprava – autobus bude svážet lidi směrem tam, zpět se budou lidi rozvážet dopravním autem 

- příprava sálu – bude 20. 11. 2021 dopoledne (čas bude upřesněn) 

-  jídlo dle nabídky (cca 180,-/osobu), káva + zákusek (objedná se) 

- hudba – Gradace  

- na výzdobu bude vystaven prapor sboru 

 

 

 

3) Pamětní medaile–pro členy sboru je možnost nechat udělat pamětní medaile k výročí 130. let 

založení sboru, cena je 200,--. 

Nabídka bude zveřejněna na stránkách sboru a rozeslána e-maily, popř. doručena jednotlivým 

členům do schránky.        

SCHVÁLENO 

 

 

4) Práce s dětmi–dne 16. 10. 2021 se zúčastnilo družstvo dětí závodu požárnické všestrannosti ve 

Vysokém nad Jizerou. Děti se umístily na 22. místě, družstev bylo 43.  

Za dorostence v jednotlivcích nás reprezentoval Jan Bobek, umístil se na druhém místě. 

V současné době máme pouze 6 dětí.  

 

Starosta sboru navrhl podpořit J. Bobka a na VVH mu poděkovat za reprezentaci našeho sboru. 

          SCHVÁLENO 

 

 

5) Určení delegátů na valné hromady sborů v okrsku: 

 

SDH Rovensko pod Tr. – Kohoutek, Vaníček A. ml. 

SDH Křečovice – Najman, Lhoták Jakub 

SDH Štěpánovice – Koželuh, Koželuhová 

SDH Troskovice – Bugno K. 

SDH Karlovice – Karásek K. st, Pitro 

SDH Ktová – nebudou dělat 

SDH Hnanice – Lhoták Jan, Lhotáková 

SDH Krčkovice - Najman 



 

 

        

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

1) Ples 2022 – je navržen termín příštího plesu SDH Hrubá Skála na 26. 2. 2022  

hudba – Gradace 

 

2) Spolek Hruboskalák požádal o zapůjčení hasičské místnosti dne 13. 11. 2021. 

 

        SCHVÁLENO 

 

Informace 

 

Oprava v hasičské zbrojnice proběhla, ještě je třeba nastěhovat věci zpět – naplánovat brigády, 

aby se vše dokončilo. 

 

Svolána bude i brigáda na dokončení úklidu v Karlovicích – termín se upřesní 

 

Na rok 2022 budou zaplaceny dva výtisky Hasičských novin. 

 

Filmování – faktura za filmování byla vystavena a odeslaná. Peníze již přišly na účet.  

Obci se musí zaplatit pronájem auta.   

 

Starosta sboru informoval ojednání Výkonného výboru OSH Semily dne 30. 9. 2021 –  

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

 

- byla podána zpráva o hospodaření OSH 

- byly schválena jednotlivá vyznamenání sborům 

-  informace kdo neodevzdal podklady pro kroniku OSH (z našeho okrsku se to týká těchto     

 sborů : SDH Hnanice, SDH Troskovice, SDH Krčkovice) 

- setkání ZH Vysoké nad Jizerou 19. 11. 2021 

- na obce přišla výzva na nábor nových hasičů k HZS 

 

Starosta sboru informoval o jednání okrskového výboru ze dne 14. 10. 2021 

 

- pořádání okrskové soutěže v roce 2022, mělo by pořádat Rovensko pod Tr. k 140 letům 

založení sboru, chce pořádat oslavy, ale ne okrskovou soutěž 

- druhý kandidát Karlovice – k 100letům založení sboru 

 

http://www.oshsemily.cz/


OBA SBORY SE MUSÍ DOHODNOUT, KDO BUDE OKRSKOVOU SOUTĚŽ 

POŘÁDAT 

 

- byli určeni jednotliví delegáti okrsku na VVH sborů 

- dále byl dán seznam delegátů z okrsku na setkání ZH a bývalých a současných funkcionářů 

okrsku do Vysokého nad Jizerou 19. 11. 2021, byl zaslán na OSH Semily 

 

 

Do hasičárny byl zakoupen nový kompresor. 

 

Starosta sboru dál navrhl  – otázka k zamyšlení zda nepořádat „Hruboskalský pohár“ i v  dalších 

letech, jako se to podařilo v tomto roce při oslavách 130let založení sboru. 

Setkalo se to zatím s kladnou reakcí – vše bude dořešeno a rozhodnuto na začátku roku 2022 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Romana Cvrčková   22.  10. 2021 

jednatelka SDH Hrubá Skála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


