Zápis ze schůze výkonného výboru SDH Nespeky 7.3.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Vinduška, Čáp, Čápová, Třasák, Basl ml., Sýkora, Drnčák
Projednávané body schůze:
1. Pojištění hasičárny – obdrželi jsme nabídku od Hasičské vzájemné pojišťovny ve
výši 1428,- Kč ročně. Nabídka byla schválena a uzavřením smlouvy byl pověřen L.
Siebert.
2. Termín okrskové soutěže v Nespekách – termín okrskové soutěže nebyl v nově
zaslaném rozpisu dosud změněn. Bude požádáno znovu v pondělí 10.3. p. Tyrnerem.
(přesun z 17.5. na 24.5.)
3. Oslava 85. výročí SDH Nespeky – vyvěsit oznámení o výročí na nástěnku –
Čápová. Připomenutí oslav 85. výročí – na Dětském odpoledni dne 2.8.2014.
Podrobnosti budou řešeny na příštích schůzích.
4. Dětský hasičský den –termín 2.8.2014, zahájení od 14 hod, vybírání
dobrovolného příspěvku, opékání špekáčků(výdej na lístek) – schváleno. Podrobnosti
budou řešeny na příštích schůzích.
5. Nákup vybavení – zakoupena nová motorová pila (profi) za 13.000,- Kč, stará pila
zapůjčená obcí zůstane v hasičárně k dalšímu používání. J. Basl zajistil cenovou
nabídku na nákup nářadí – lopaty, košťata, krumpáč, kolečko – celkem 2100,- Kč.
Nákup nářadí byl schválen. Nákup oblečení potřebného na soutěže – bude řešen příště
6. Brigáda na palouku – termín 22.3.– sraz v 9 hodin na palouku. Traktor na odvoz
odpadu zajištěn obcí.
7. Úklid návsi – termín 22.3. – sraz v 6 hodin ráno u hasičárny
8. Čarodejnice – termín 30.4., místo konání – na kopci – odsouhlaseno, podrobnosti
budou řešeny
9. Seniorské jaro – termín soutěže ve Čtyřkolech stanoven na 26.4. Byla
odsouhlasena naše účast. Příště bude potřeba domluvit trénink a jmenný seznam
seniorů.
10. BN shromáždění starostů SDH – termín 8.4 – J. Tyrner
11. Volby do zastupitelstva obce – návrh A. Drnce na společnou kandidátku s TJ
Sokol Nespeky – v jednání
12. Kronika SDH Středočeského kraje – I. Čápová po prostudování dostupných
materiálů, shledala nemožným, vytvořit dostatečně reprezentativní podklady pro
zařazení SDH Nespeky do této kroniky.
13. Příspěvky do D-nespeku – I. Čápová domluví podrobnosti s p. Voldřichovou

14. Akce SDH Nespeky – L. Siebert navrhl uspořádat zájezd pro členy SDH Nespeky
do sklípku – v jednání

Mimořádná schůze členů SDH Nespeky 21.3. v 18. hodin – ve Staré
hospodě
Příští schůze výboru SDH Nespeky bude 4.4.2014 od 18 hod ve
Staré Hospodě.
Zapsala: I. Čápová (jednatel SDH Nespeky)

