
Zápis z Výroční schůze hasičů – Vrchoviny 

Dne: 10.7.2020 

Přítomni: Fišer P., Suchánek V., Tichý, J., Dubský P.,  
Škalda T., Rydlo J., Erban M., Buryška Š., Konvalinová K.,  
Dubská L., Balcarová P., Papežová J., Konvalina R., Prouza O., 
 Horák V., Anděl J., Horák V. ml., Horáková L., Horák V. 
Omluveni: Špryňar J. 

 
Ples + karneval 

- místo, datum: Pohostinství u Škaldů - Vrchoviny 27.- 28.2.2021 
 
Úklid hřiště: 

- pátek dle počasí předběžně  24.7. 
- udírna – domluvit s T. Škaldou 
- klobásy – Dubská L. 
- sudové pivo - za účast a poctivě odvedenou práci 

 
Hodiny na hasičské zbrojnici: 

- řeší pan Hovorka (místostarosta N.M.n.M.) 
- pan Kafka – hodinář, bude se s ním jednat ohledně zautomatizování 
- R. Suchánek a spol. navrhne zautomatizování hodin 

 
Živnostenský list: 

- poptá Tichý J. a Škalda T. 
 
Historické uniformy: 

- sepíše kdo vlastní: Suchánek V. 
 
Hromadné foto: 

- zařídí: Tichý J. 
 

Informace o jubileích:  
- zařídí kalendář: Anděl J. 

 
Informace o obecním rozhlasu: 

- Horáková L. informovala o možnosti zavedení rozhlasu – pro všechny 
zúčastněné zůstává informování obyvatel přes SMS jednodušší a rychlejší 

 
Zařízení hasičské zbrojnice: 

- schůdky a balík pracovních rukavic – s cenou pomůže Konvalina R. 
 
Termín další schůze: 14.8. 
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