
Výborová schůze dne 6. 5. 2016 

Přítomni – Pekárek, Charvát, Ryšavý, Janda P., Jandová, Štochl, Jílková, Burda, Chvojka V., 

Janda M. 

Nepřítomni – Chvojka J., Hausner, Dobrý O., Procházka 

 

Kontrola usnesení z minulé schůze 

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

 do 15. června to musí být na OSH Beroun!!! 

2) renovace Avie – trvá 

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

4) dotace od MŠMT (v hodnotě 40 000,-) dorazila (zajistí a pohlídá Jandová) 

5) renovace savic se nekoná!!! 

6) schůzka ohledně MAS Brdy – hotovo 

7) domluvit Hejtmánka na hasičský bál v příštím roce (Jandová) – hotovo (prozatím) 

8) reklamace stopek (trvá) a koupě 2 nových (hotovo), Pekárek dále zajistí starý paragon 

9) výročí 

 Petr Chvojka – hotovo 

10) Hasičské noviny – distribuce probíhá!!! 

11) koupě nové žebříkové stěny – trvá (vyřeší se na příští schůzi) 

12) koupě 2 nových bund pro družstvo žen – trvá 

13) příprava na LT Smetanova Lhota – trvá 

14) v pondělí 8. 8. vyzvednout stan na OSH Beroun – trvá 

Zápis z dnešní schůze 

1) příští výborová schůze bude v sobotu 11. 6. v 19.00 – příprava Jandová, Janda P. 

2) okrsková soutěž (21. 5. 2016 v Zaječově) 

 příprava trati bude až v sobotu ráno 

 trénink proběhne v sobotu 14. 5. v Neřežíně (sraz v 16.00) 

 na soutěž sebou vezmeme terče, cisternu a stopky!!! 

 sraz na soutěž bude v sobotu v 7.00, příprava materiálu bude v pátek 20. 5. v 18.30 

 pojede družstvo žen (vedoucí Jílková), družstvo mužů (vedoucí Procházka) + Štochl, 

Charvát, Janda M. 

3) příští okrsková schůze proběhne v pátek 3. 6. v Olešné, další okrsková schůze poté proběhne 

ve čtvrtek 1. 9. od 20.00 na Chaloupkách (Pekárek zamluví salonek) 

4) cvičení JSDHO (15. 4.) – proběhlo, další cvičení bude v pátek 13. 5. v 17.00 

5) výročí 

 Fairaisl Tomáš – trvá (půjde se mu poblahopřát po cvičení) 

6) sněm starostů v Berouně – proběhl 

7) po okrskové soutěži odvézt terče do Oseka!!! 

8) pátek 13. 5. od 17.00 – cvičení JSDHO (do Neřežína se vezme káď s platem) 



9) středa 18. 5. od 8.00 – cvičení JSDHO v prostoru, sraz v 8.00 v prostoru na letišti, pojedou 

celkem 2 družstva (1+3 do cisterny, 1+2 do Avie) 

10) okresní soutěž (28. 5. 2016 na Chyňavě) 

 vyřeší se až po okrsku!!! 

 sraz v 7.00 

 rozhodčí – Pekárek 

 příprava proběhne ve čtvrtek 26. 5. (čas se domluví později) 

11) Staročeské máje (28. 5. 2016 na Chaloupkách) 

 zabezpečit cestu od Malé Vísky dolů a také bezpečnost na hřišti při kácení máje!!! 

 pořadatelé na zábavu – Pekárek, Janda M. + někdo z májovníků 

 vstupenky – Jandová, pokladna – Matějka, Huml (zajistí Janda M.) 

 májovníci budou mít vstup na zábavu zadarmo!!! 

12) Plamen (4. 6. a 5. 6. v Olešné) 

 přihlášky poslat elektronicky do 23. 5.!!! 

 souhlasy rodičů vzít sebou, odbornosti zajistí Jandová (5 mladších, 5 starších) 

 sraz v 7.00 pro oba dny (sobotu i neděli), pojede se autobusem 

 technická četa – Olešná + okrsek (na každý den 3 lidi) 

 příprava trati proběhne v pátek 3. 6. v Olešné (sraz v 15.30) 

 na neděli vezmeme cisternu (Štochl) 

13) memoriál Adolfa Jandy (11. 6. na Chaloupkách) 

 příprava hřiště proběhne v pátek 10. 6. v 17.00 

 uzávěrka přihlášek – 5. 6., na soutěž bude potřeba minimálně 7 členů v družstvu 

 propozice napíše Pekárek, pozvánky a propozice rozešle Jandová 

 stánek – Miloš Kment, zmrzlinový stánek od Hýskova zajistí Pekárek 

 ceny a diplomy zajistí Jandová 

 hlavní vedoucí soutěže se dohodne později 

 hlavní vedoucí technické čety – Jílková (domluví si pomocníky z řad dorostenců) 

 časoměřiči – Chvojka V. + přespolní 

 řidiči – Charvát (cisterna), Burda (Avie) 

 sraz vedoucích a ostatních spolupracovníků bude v 7.00 u hasičárny, sraz dětí bude 

v 8.15 na hřišti 

 do propozic přidat poznámku ohledně startovného – 100,- za družstvo!!! 

14) byla odsouhlasena koupě nového saténového praporu v hodnotě 11 000,- 


