Zápis ze schůze hasičů – Vrchoviny
Dne: 11.2. 2022
Přítomni: Dubský P., Dubská L., Škalda T., Rydlo J., Tichý J.,
Lukášková A., Lukášek M., Hanzlová A., Hanzl D.,
Prostředníková K., Postler K., Bondy, Škalda J., Dubský P.(ml.),
Konvalinová K., Konvalina R, Gerža J., Suchánek V., Suchánek R.,
Horák V.(st.), Rada V.
Omluveni: Erban M., Balcarová P., Zaňka J., Geržová P., Anděl J., Kalousek T.,
Informace ze schůze okrsku:
Členské příspěvky - Na okrskové schůzi nás informovali že dojde k navýšení
členského příspěvku ze 100,- na 150,-Kč – činný člen
Starosta upozornil - na novou povinnost, zejména pro ty sbory, kteří čerpají
dotace, že od 01.01. 2023 budou muset mít zřízenou datovou schránku.
Výroční schůze okrsku - se bude konat 25.02.2022 od 18hod. v Nahořanech.
Každý sbor má nárok na tři místa, účast ve vycházkovém stejnokroji,
kdo má, přiveze prapor.
Ples + karneval:
- termín 26.-27.3.
- Hostinec u Škaldů, hraje Filoména (taneční pořádek do 22:00),
- Osa – Hanzlová A,
- vstupné 150,- Kč a na místě 180,- Kč, místenky na objednání
- pozvánky, návrh - Dubský P., tisk - Lukášková A., roznos - Hanzlová A.,
Prostředníková K., Dubská L., Konvalinová K.
- losy 2000 ks, tisk – Dubský P., motání - cvičitelky (Hanzlová A.)
Dětský karneval
- DJ Malina – Tichý J.
- vstupné dítě 20,- Kč, dospělí 50,- Kč
- zákusky – Škalda T.
- uhlí - Rydlo J.
- topení – Horák V. (st.), Zaňka P. ?, Ryčl V. ?
Tombola – prosím všechny členy, pokud mají jen trochu možnost, aby se
aktivně zapojili do shánění tomboly. Předen díky.

Výročí SDH Vrchoviny 140 let:
-termín 4.6. 2022 na hřišti ve Vrchovinách
- náměty pro tento den - slavnostní schůze, kladení věnce, účast dechové
hudby, průvod, zapůjčení plošiny a vystavení hasičské techniky od okolních
sborů, přelet Anduly, mažoretky, hasičská pěna, nafukovací hrad (auto),
malování na obličej, džberovky, DJ Malina.
Podpora od města (náměty):
Finanční podpora, zapůjčení pódia, stanů, plastových židlí, TOI-TOI.
Spolupráce s Osadním výborem a knihovnou
-byla odsouhlasena účast min. dvou hasičů ve vycházkových stejnokrojích při
kladení věnců u desky zesnulých.
-byla přislíbena účast členů při výsadbě třešňové aleje, kterou zajišťuje pan
David Línek, jednatel společnosti DLNK s.r.o.
-byla odsouhlasena spolupráce na pořádání výstavy starých fotografií v termínu
konání oslav výročí spolku 4.6. 2022
Noc s Andersenem
- termín 1.4.
- zapůjčení has. zbrojnice 30.3. – 2.4. 2022

