
Výborová schůze dne 27. 8. 2016 

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

Nepřítomni – Janda M., Štrencl, Ryšavý, Burda, Chvojka V., Chvojka J., Hausner 

 
 

Kontrola usnesení z minulé schůze 

1) informace o zasloužilých členech (Pekárek, Jandová) – trvá!!! 

2) podat žádost o příspěvek za úklid na rok 2016 s paní Krosovou a Vojenskými lesy ČR (Jandová) – 

trvá!!! 

3) reklamace stopek a zajištění starého paragonu (Pekárek) – hotovo 

4) koupě 2 nových bund pro družstvo žen – trvá 

5) příští okrsková schůze bude ve čtvrtek 1. 9. ve 20.00 na Chaloupkách (salonek zamluven!) 

6) odvézt terče do Oseka – vyřídí se po memoriálu!!! 

7) koupě nového saténového praporu – hotovo 

8) krajské kolo hry Plamen a dorostu – hotovo 

9) přestupy (Natálie Lukešová) – zajistí Pekárek 

10) 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.) 

11) LT Smetanova Lhota – hotovo, proběhl bez problémů 

12) výročí (Pekárek) – hotovo, proběhlo bez problémů 

13) investice 

 žebříková stěna – trvá 

 stan – hotovo 

 vozík – trvá 

14) úklid hasičárny a úklid překážek (domluví Štochl) – úklid hasičárny stále probíhá, překážky jsou 

uklizeny 

15) zprávy do hasičských novin 

 cvičení v CHKO Brdy (Štochl) – trvá 

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

 máje, memoriál AJ (Jandová) – hotovo 

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

 požár v Neřežíně (Procházka) 

 LT Smetanova Lhota (Jílková) 

 

Zápis z dnešní schůze 

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

 ozvučení zajistí Štochl 

 terče zajistí Pekárek, časoměřiči budou vybráni z ostatních sborů 

 trénink proběhne v pátek 2. 9. (muži se sejdou v 17.00, ženy o hodinu později) 

 sraz na soutěž bude v 7.00!!! 

 cisternu zajistí Mudra L. st., 2. cisternu zajistí SDH Osek 

 předpokládaná účast je 10 družstev mužů a 4 družstva žen, jako věcné ceny se koupí 15 lahví 

rumu 

 hlavní rozhodčí a vedoucí soutěže – Pekárek 

 Komárov zapůjčí plato a káď, Zaječov přetlakový ventil (domluvit na schůzi!!!) 

2) oslavy SDH Komárov (17. 9. 2016 v Komárově) – účastníci se domluví na memoriálu, sraz účastníků se 

domluví rovněž na memoriálu 

3) hasičské noviny – vydat nejpozději do příští schůze (do 23. 9.) 

4) příspěvky – probíhají (vybrat do konce října!!!) 

5) na příští schůzi se přinese finanční zpráva Smetanky (zajistí Jandová) 

6) příští schůze bude v pátek 23. 9. v 19.30 – příprava Jílková 


