Zápis ze schůze SDH konané dne 13. 10. 2015
Přítomni: Tichý, Spáčil P., Brablík, Prášil, Prášilová D., Prášilová M., Konečný,
Zedník, Zdražil P., Pečinka, Zajac, Mura, Pakosta, Čáp
Omluveni: Kubáček, Kočiřík, Prášilová J., Beck, Spáčil Z., Hájek, Klimešová, Culek
-

-

-

-

Starosta poděkoval vedoucím mladých hasičů za přípravu na branný závod
Starosta poděkoval sportovnímu družstvu Chvádrož za vzornou reprezentaci
a celkové 3. místo v HE
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na úklidových pracích a opravě
hasičky – speciální dík pro F. Konečného
Sběr železného šrotu = vybrán termín 7. 11. 2015 (vyhlášení rozhlasem
zajistí Brablík, lístky s oznámením zajistí Spáčil Petr)
Sečení trávy na plácku – Brablík navrhl možnost zakoupení traktůrku v zimním
období (předpoklad slev na mimosezónní zboží)
– Tichý poznamenal, že starší traktory se pohybují od 20,- tis. Kč
výše, nové pak od 50,- tis. Kč výše
- Zedník – dotaz na případné uskladnění traktoru??
- Tichý prověří možnost zakoupení traktoru do 25,- tis. Kč
Starosta se dotázal na termín stěhování zpět do hasičské zbrojnice – Konečný
popsal průběh prováděných prací s předpokladem dokončení do 16.10., tzn.
příští schůze se bude již konat v opravené zbrojnici
Středa 21.10. (17h) – zásahová jednotka – rozmístění kójí a zbývajícího
nábytku v hasičské zbrojnici
Brablík – návrh na lampionový průvod – Spáčil Petr odkázal na informace na
FB stránkách SDH (dle sdělení M. Knapkové se uskuteční až v průběhu
listopadu)
Mikulášská besídka = 4.12. ve spolupráci s KMČ (Brablík se zúčastní
schůze KMČ 3.11. a domluví se na společném postupu)
Spáčil Petr – školení zásahové jednotky na Kladkách platí i pro nečleny ZJ (od
18ti let), kteří se v průběhu roku podíleli na pracovních akcích a brigádách
Prášilová Dáša – aktuální stav účtu je 62,- tis. Kč
- od nového roku změna pravidel pro poskytování krajských dotací
- do 5. 6. 2016 musí být uspořádána všechna kola okrskových soutěží
- nutná pomoc 2–3 lidí na okresním kole
- 15.10. – školení pokladníků – účast: Kubáček, Prášilová D.??
- 15.11. – školení preventistů (HZS – od 16h)
- 17.-18.10. – školení vedoucích mládeže
- sportovní družstvo žen musí dodat fotky a závěrečnou zprávu
k vyúčtování dotací!!

Diskuze:

-

Tichý – dotaz na zakoupení řetězu na novou řetězovou pilu?-musí se přikoupit
- oprava zipu na protipořezovém obleku
Spáčil Petr – je třeba zajistit posouzení stavu vybavení poškozeného havárií
(provozuschopné / věci na odpis)
Pečinka – měla by se zaktualizovat nástěnka SDH na návsi
Zedník – dotaz na školení strojníků (dle sdělení Spáčila P. není termín
prozatím stanoven)
Zdražil P. – v neděli 18.10. se bude provádět výkop a dopojení vody na plácku
- oprava zámků u auta
Spáčil Petr upozornil na fakt, že se letos nepíše kronika a že se na závěr roku
domluvilo, že každý člen napíše zprávu z nějaké akce

Zapsal: Pečinka

Termín příští schůze byl stanoven na 10. 11. 2015!!!

