
Výborová schůze dne 23. 9. 2016 

Přítomni – Pekárek, Ryšavý, Charvát, Procházka, Janda P., Jílková, Jandová, Šlapák, Burda, Janda M. 

Nepřítomni – Štochl, Štrencl, Hausner, Chvojka J., Chvojka V. 

 

 

Kontrola usnesení z minulé schůze 

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

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

trvá!!! 

3) koupě 2 nových bund pro družstvo žen – trvá 

4) okrsková schůze (1. 9. 2016 na Chaloupkách) 

 proběhla (zúčastnili se Pekárek, Janda M., Mudra L. st.) 

 finančně vyřídit převod uniformy s SDH Komárov ohledně Ondřeje Dobrého (domluví 

Jandová) 

 příští okrsková schůze proběhne ve čtvrtek 24. 11. v 19.00 v Komárově u Šneka, na tuto 

schůzi přinést termín naší Výroční valné hromady (termín zjistí Pekárek) 

5) odvézt terče do Oseka – hotovo!!! 

6) přestupy (Natálie Lukešová) – hotovo!!! 

7) účetní doklad z pohřbu pana Jarolíma (zajistí Janda M.) – hotovo 

8) investice (žebříková stěna, vozejk) – trvá 

9) úklid hasičárny (domluví Štochl) – trvá 

10) zprávy do hasičských novin 

 cvičení v CHKO Brdy (Štochl) – trvá 

11) memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose – hotovo 

12) oslavy SDH Komárov – proběhly (zúčastnili se Pekárek, Janda M., Janda P., Burda) 

13) hasičské noviny – distribuce proběhne do konce září!!! 

14) příspěvky – proběhnou do konce října!!! 

15) finanční zpráva Smetanky – hotovo 

 

Zápis z dnešní schůze 

1) podzimní kolo hry Plamen (8. 10. 2016 v Karlštejně) 

 autobus je objednán, kromě autobusu pojede i tranzit (tranzit poveze rozhodčí) 

 odjezd rozhodčích v 6.00, odjezd vedoucích a dětí v 6.30 

 přihlášky pošle Janda P., registrační list kolektivu pošle Jandová 

 příprava materiálu na soutěž (7. 10.) – Janda P. 

 rozhodčí si vezmou Směrnice hry Plamen 

2) školení vedoucích a rozhodčích (22. – 23. 10. 2016 v Cheznovicích) 

 Pekárek rozešle SMS ohledně odjezdu a účastníky nahlásí na okres 

3) Chaloupecká stopa (6. 11. 2016) 

4) úklid lesa (podle informací od paní Krosové a Vojenských lesů – zjistí Jandová) – prozatím platí 

předběžný termín 16. 10. v 9.00 

5) příští schůze proběhne v pátek 4. 11. v 19.30 – příprava Jandová 

6) výlet do aquaparku (11. 11. 2016) 

 ceny zájezdu jako loni (+ děti nečlenové zaplatí 400,-), přihlášky doručit do 21. 10. k Lence 

Jandové 

 na školení vedoucích vzít seznam účastníků Pekárkovi 

7) Branný závod dospělých v Malých Přílepech (15. 10. 2016) 

 vedoucí zájezdu Procházka, řidič Pekárek 

 sraz všech účastníků v 11. 30 u hasičárny 

8) výročí 

 pan Hlavatý (3. 11., 85 let) – koupit balík za 500,-, domluví Jandová 

 Vladimír Pražák (6. 11., 60 let) – koupit balík za 500,- a pozvat ho na příští schůzi 


