Zápis ze schůze výkonného výboru SDH Nespeky 31.10.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Čáp, Čápová, Basl ml., Kubeška st., Třasák, Kačírek M.,
Sýkora, Drnec,
Dále: Vinduška, Šímová, Bíba K., Bíba L.
Projednávané body :
1) Sbírka na strom do MTŠ – sázení stromu proběhlo 20.10.2014
2) Rekonstrukce podlahy hasičárny –ukončena. Na jaře příštího roku se provede

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

nátěr podlahy a vybílení stěn. Velké díky patří Petrovi Kubeškovi a jeho
pomocníkům za odvedenou práci.
Brigáda na úklid klubovny – zajistí Čápová – bude provedena do 23.11.2014
Schůze starostů v Benešově 21.10. – bohužel náš starosta J. Tyrner nenašel
zasedací místnost, od p. Páva přišlo usnesení, Čápová mu zaslala termíny akcí
pořádaných SDH Nespeky - konání VH (28.11.2014) a termín zdobení vánočního
stromu (30.11.2014)
Valná hromada – termín stanoven na 28.11. od 18.hodin v hasičárně,
občerstvení - Čápová, Šímová -, Třasák- špek, Tyrner – pečivo, zákusky
pípa + 2 sudy - K. Bíba – sudy připomenout P. Kulhavému do 26.11.
podklady ke schůzi, pozvánka – zajistí Čápová
zpráva o činnosti – Tyrner
zpráva revizní komise – Basl
zpráva o hospodaření - Kubešková
prezenční listina, výběr příspěvků, aktualizace tel. seznamu – Kubešková, Čápová
SMS pozvánka na VH – zajistí Čápová u H. Kadeřábkové
Pozvání členů zastupitelstva na VH – Čápová
Pozvání zástupců SDH – Tyrner – 7.11.2014 na schůzi okrsku
Úklid hasičárny – v sobotu 29.11. v 9,30 hod
Zdobení vánočního stromu – 30.11. od 16 hodin
Občerstvení – odsouhlasen příspěvek 1000,- Kč, - zajistí Čápová + hasičky
Várnice – odsouhlasen nákup – zajistí P. Kubeška
Vybírání dobrovolného příspěvku – pokladničku zajistí Čápová
Malé stromky pro MTŠ – zajistí Čáp, zdobení 1.12. domluví s p. ředitelkou Čápová
Přislíben hudební příspěvek od L. Hamajdové
Zajištění osvícení stromku – domluveno s T. Císařem
Zajištění ozdob – hasičky + děti ?
SMS pozvánku – info – domluví Čápová s Hankou Kadeřábkovou
Dárkový koš pro člena SDH k 50. narozeninám na 21.11. – odsouhlaseno – zajistí
Čáp
Mikuláš – 5.12. 2014 od 15 hodin v mateřské školce, info p. ředitelce a upřesnění
počtu dětí – Čápová
Žádost o sponzorský dar – Basl, Vinduška
Kácení vánočního stromu – 23.11. od 8. – 13. Hod, SDH Nespeky bude pomáhat
na základě žádosti o pomoc během kácení – dozor nad přihlížejícími, organizace
silničního provozu …
Informační SMS – pošle Vinduška

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

12.12.2014 od 18 hod ve Staré

