Zápis ze schůze výkonného výboru SDH Nespeky 6.6.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Vinduška, Čáp, Čápová, Basl ml., Kubeška st., Kačírek P.,
Sýkora, Kubešková,
Třasák,
Projednávané body na minulé schůzi:
1) Okrsková soutěž - naši hasiči opět zvítězili !

Bylo rozhodnuto, že se nezúčastníme soutěže ve Vlašimi. Fotky z akce
vyvěšeny v nástěnce, budou
poslány do dalšího
vydání Dnespeku a na internetové stránky SDH Nespeky. Dále jsme se dohodli,
že na Dětském dnu budeme ještě vybírat dobrovolný příspěvek na strom do MŠ
a poté bude vybraná částka předána p. ředitelce.
2) Nákup pracovních obleků – Bylo zakoupeno 7 kusů pracovních stejnokrojů. Další 3 kusy
budou koupeny do data Dětského odpoledne na palouku. – zajistí Kubeška st. Čápová
provede aktualizaci seznamu výstroje hasičů.
3)
4)

Nákup vysílaček – probíhá. Má na starosti Kubeška st.
Nákup hadic – 3 kusy – bude proveden po obdržení příspěvku od obce – srpen-září
Nové body:
1) Dětské odpoledne – datum pořádání

2.8.2014

, zahájení od

14

hodin
Akce bude pořádána ve spolupráci s obcí.
Hlavní pořadatel: Iva Čápová
J. Vinduška osloví sponzory o materiální příspěvek pro děti (pitíčka, bonbóny,
hračky, reklamní předměty…), Čápová vylepí do nástěnky žádost o sponzorské
dary pro děti.
Toy toy – zajistí obec
Plakáty, lístky – Čápová
Krabice na domečky – Čáp, Čápová domluví malování domečků s hasičkami
Ozvučení palouku – bude požádán J. Kouba –
Inventarizace věcí na Dětské odpoledne – zajistí Čápová do příští schůze
Úklid palouku – Kubeška st. –termín upřesněn na příští schůzi
Podrobný seznam her, pořadatelů jednotlivých disciplín, občerstvení atd –
řešeno na příští schůzi
2) Zápůjční kniha – zavedení knihy bylo odsouhlaseno výborem SDH

Kniha bude umístěna v klubovně a bude do ní zapisováno každé zapůjčení
věcí nebo vybavení z majetku SDH Nespeky. Zapůjčení proběhne vždy za
přítomnosti některého člena výboru, ten provede zápis a zapůjčenou věc také
přebere na zpět ve stavu, ve kterém byla zapůjčena. Při poškození nebo ztrátě
zapůjčené věci bude požadována od zapůjčovatele náhrada nebo oprava.

Příští schůze výboru SDH Nespeky bude
Hospodě.
Zapsala: I. Čápová (jednatel SDH Nespeky)

4.7.2014 od 19 hod ve Staré

