
 

 

Zápis z členské schůze č. 5 / 2022       22. 6.  2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

1) Ověření zápisu z minulé schůze  

 

2) VVH – Slavnostní posezení ke 130letům na Myslivecké chatě – termín stanoven na 20.8.2022 

 

 schůzka ohledně občerstvení je přesunuta na 28. 6. 2022, kde se dohodnou 

podrobnosti 

 pozvánky členům sboru rozneseny, okolním sborům poslány e-mailem, dále 

pak na OSH, HZS, Viták Pavel, Otmar J., Kovalský. 

 ještě poslat na Kobit, Zea Sedmihorky, farář Tomáš – zajistí Vaníček A., 

Cvrčková 

 

 

3) Rovensko pod Troskami – 140 let založení sboru – slavnost se koná 25. 6. 2022 

    

 v rámci slavnosti okrsková soutěž, které se zúčastní děti, ženy i muži (2. družstva) 

 odjezd v 7:45 h. od hasičárny, 8:30 h. prezentace, 9:00 h. začátek soutěží 

 cisterna „Doubravka“ bude během celého slavnostního dne poskytnuta k vystavení 

 

 

4) Volby do zastupitelstev obcí  2022 – na kandidátní listinu za SDH Hrubá Skála byli navrženi 

tito kandidáti: 

 

1. Najman Michal 

2. Vaníček Aleš st. 

3. Ing. Cvrčková Romana 

4. Lhoták Jakub 

5. Bugno Karel 

6. Najmanová Zuzana 

7. Koc Lukáš 

8. Vaníček Michal 

9. Kohoutek Martin 

 

     SCHVÁLENO 

 

5) Hruboskalské slavnosti – dopolední soutěž „Hruboskalský pohár“ 

    další program na odpoledne se bude dále dle jednotlivých návrhů 

postupně upřesňovat, v jednání je ukázka výcviku služebního psa – P. Viták, bylo navrženo 

zapůjčení „skákacích“ hradů pro děti, jeden pro malé děti a jeden pro starší – zjistí Vaníček A. 

Cvrčková se zeptá na sokolníky 

 



Informace 

Starosta sboru informoval přítomné – 

 

 Proběhla kontrola zaplacení členských příspěvků – cca 30lidí („hříšníků) nezaplatilo, 

bude jim zasláno připomenutí 

 Info z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 2.6.2022 

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

 byla podána zpráva o hospodaření OSH   

 byla schválena jednotlivá vyznamenání sborům                                                                                                          

 

 

Bude svoláno mimořádné shromáždění starostů, představitelů SDH okresu Semily, které se bude 

konat v Košťálově 29.července – jednat se bude pravděpodobně o zvyšování členských 

příspěvků 

 

Gratulace – 3.7. František Karásek 75let (gratulace proběhne 7. 7. – Najmanovi) 

  12.7. Trakal M. 89 let 

  31.7. Žofka Zdeněk 75let 

 

 

 

Dále velitel sboru informoval o úspěchu našeho aktivního člena Jana Bobka, který se umístil na 

krásném druhém místě v jednotlivcích v krajském kole dorostu v Zákupech.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Romana Cvrčková   22. 6. 2022 

http://www.oshsemily.cz/

