
Výborová schůze dne 18. 6. 2016 

Přítomni – Pekárek, Charvát, Janda P., Jandová, Štochl, Jílková, Janda M., Procházka, Štrencl, Šlapák 

Nepřítomni – Ryšavý, Burda, Chvojka V., Chvojka J., Hausner, Dobrý O. 

 

 
Kontrola usnesení z minulé schůze 

1) informace o zasloužilých členech (Pekárek, Jandová) – zrušeno z důvodu nedostatku informací 

2) renovace Avie – hotovo! 

3) podat žádost o příspěvek za úklid na rok 2016 s paní Krosovou (zajistí Jandová) – trvá 

4) reklamace stopek a zajištění starého paragonu (zajistí Pekárek) – trvá 

5) koupě 2 nových bund pro družstvo žen – trvá 

6) okrsková soutěž (21. 5. v Zaječově) – hotovo (muži 1. místo, ženy 2. místo), obě družstva postoupila do 

okresního kola, ale toho se už poté nezúčastnila 

7) okrsková schůze v pátek 3. 6. v Olešné neproběhla, příští okrsková schůze bude ve čtvrtek 1. 9. od 

20.00 na Chaloupkách (Pekárek zamluví salonek) 

8) výročí (Fairaisl Tomáš) – hotovo 

9) odvézt terče do Oseka – zajistí Pekárek 

10) cvičení v CHKO Brdy ve středu 18. 5. se naše jednotka nezúčastnila, přítomen byl pouze Štochl, další 

cvičení (opět v CHKO Brdy) proběhlo ve středu 1. 6. 2016 (zúčastnili se Štochl, Mudra L. st., Janda M., 

Charvát, Kment V., Štěpnička, Jelen, Procházka, Štrencl) 

11) Staročeské máje (28. 5. na Chaloupkách) – hotovo 

12) Plamen (4. 6. a 5. 6. v Olešné) – proběhl (mladší žáci 3. místo, starší žáci 3. místo) 

13) memoriál Adolfa Jandy (12. 6. na Chaloupkách) – proběhl (mladší 2. místo, starší 3. místo), bylo 

odsouhlaseno zaslání poděkování OÚ za koupi dárkových balíčků jako cen pro soutěžící družstva 

(zajistí Jandová) 

14) koupě nového saténového praporu – trvá 

15) noční požární útoky v Hýskově (17. 6.) – proběhly (mladší žáci 18. místo, starší žáci 7. místo) 

16) Zálužský pohár vítězů (18. 6.) – proběhl (mladší žáci 1. a 2. místo, starší žáci 3. místo) 

 

 

 

Zápis z dnešní schůze 

1) krajské kolo hry Plamen a dorostu 

 rozhodčí – Pekárek 

 družstvo dorostu se nezúčastní (zasláno na OSH i KSH) 

2) přestupy 

 Chvojková Pavlína – do Nevidu, přestupový lístek je podepsán 

 Lukešová Natálie – do Komárova, Pekárek se spojí s Markem Kratochvílem 

 OBA PŘESTUPY ZAJISTÍ PEKÁREK!!! 

3) náš sbor se zúčastnil pohřbu pana Jarolíma a následně i hostiny v hospodě na Chaloupkách, výbor 

schválil úhradu občerstvení v ceně cca 600,- (účetní doklad zajistí Janda M.) 

4) vyzvednout stan na OSH Beroun (8. 8.) – zajistí Štochl, v případě nepřítomnosti domluví Pekárek 

5) letní tábor Smetanova Lhota 

 schůzka vedoucích bude 2. 7. od 17.00 v hasičárně 

 do konce června je potřeba zjistit konečný počet účastníků 

 dopravu zajistí Pekárek 

6) výročí – Pekárek (oslava 6. 8. u Pekárka doma, účastníci se domluví individuálně) 

7) memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose (3. 9. 2016 na Chaloupkách) 

 muži (vedoucí Procházka), ženy (vedoucí Jílková), stará garda (vedoucí Janda M.) 

 stánek zajistí fotbalisté (domluví Pekárek) 

 ceny a diplomy zajistí Jandová, věcné ceny se domluví na příští schůzi 



 propozice – vytvoří Pekárek a Jandová, rozešle Jandová (Okrsek Komárov, Nevid, Záluží, 

Hýskov, Cheznovice, Bavoryně) 

 startovné 100,- 

 posekání louky a pana Křivánka domluví Charvát, posekání zajistit nejpozději týden před 

soutěží (do pátku 26. 8.) 

8) investice 

 žebříková stěna 

 stan 3x6m lůžkový (domluví Štochl, Pekárek, Jandová) 

 vozejk (do konce roku) 

9) úklid hasičárny a úklid překážek (domluví Štochl) – potřeba provést v průběhu prázdnin 

10) zprávy do hasičských novin 

 cvičení v CHKO Brdy – Štochl 

 okrsková soutěž – Procházka (muži), Jandová (ženy) 

 máje – Jandová 

 memoriál AJ – Jandová 

 Plamen, noční PÚ v Hýskově, pohár vítězů v Záluží – Janda P. 

11) Dobráci roku – vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 10. 6., náš sbor skončil na 14. místě ze 40 

zúčastněných s celkovým počtem hlasů 1314 

12) příští výborová schůze proběhne v sobotu 27. 8. od 19.00 – příprava Pekárek 


