Zápis ze schůze výkonného výboru Sboru dobrovolných
hasičů Nespeky
Datum: 7.2.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Vinduška, Čáp, Čápová, Třasák, Kubeška st., Basl ml.,
Sýkora, Drnčák
Projednávané body schůze:
1. Seznam členů SDH - příspěvky na rok 20104 uzavřeny, upraven seznam
členů – Kubešková, Čápová
2. Pojištění hasičárny – podána žádost na Hasičskou pojišťovnu, po obdržení
nabídky pojistného bude
řešeno na příští schůzi výboru
3. Termín okrskové soutěže v Nespekách – požádáno p. Tyrnerem o posun
termínu z 17.na 24.5.2014
4. Oslava 85. výročí SDH Nespeky – diskuze o termínu a způsobu provedení
oslavy – navrhován termín okrskové soutěže nebo dětského dne - neuzavřeno –
diskuze bude pokračovat příště
5. Dětský hasičský den – diskuze o způsobu provedení – návrh změny času
zahájení na 14 hodinu (Kubeška st.), výběr dobrovolného příspěvku ( Čápová),
změna disciplín, opékání špekáčků, kapela atd … Termín pořádání – nestanoven.
Neuzavřeno - bude řešeno na příští schůzi výboru
6. Hasičský bál – shrnutí – diskuze o jiném způsobu prodávání lístků do tomboly
a organizace akce
7. Nákup vybavení – P. Kubeška st. předložil seznam věcí, které je třeba pořídit –
pila, spojky, lano
cena cca 13.000.- Nákup schválen. Dále navrženo
koupit – 2x lopata velká, 1x lopata malá, 2x koště, 1x krumpáč, 1x kolečko – J.Basl
ml. zjistí ceny, bude řešeno příští schůzi. Nákup oblečení - kalhot, bund a triček
pro soutěžící bude řešen na příští schůzi. Stará pila – zapůjčena obcí, zůstane
v hasičárně .
8. Brigáda na palouku – P. Čáp navrhl uspořádat brigádu na vyčištění palouku.
Termín určen na březen, bude upřesněn příští schůzi a hasiči vyrozuměni
SMS.Odpad – tráva, větve – přislíben odvoz od obce – p. Vinduška
9. Kácení – diskuze o způsobu kácení, povolení, počtu pokácených stromů,
opětovném zalesnění, problému s lidmi, spotřeby benzínu atd. L. Siebert upozornil
na to, že hasiči započali s kácením stromů na žádost obce. Kácení nadále probíhá.

Příští schůze výboru SDH Nespeky bude 7.3.2014 od 18 hod ve Staré Hospodě.
Iva Čápová

Jan Tyrner

jednatel SDH Nespeky

starosta SDH Nespeky

