Zpráva ze schůze výboru dne 8.4. 2012
Účast: Mervart Pavel, Mervart Václav, Hanuš Václav, Cvejn Vratislav, Kovářová Marta,
Zítko Martin, Abel Pavel, Novotný Milda, Volf Zdeněk, Volf Radek, Mervartová Lenka,
Doubravský Zdeněk
Omluveni: Bohunek Tonda, Ryšavý Standa, Novotný Tonda, Králíčková Martina,
Doubravská Lucka, Pohl Luboš, Ehl Jaroslav
Program:
1. zahájení
2. 31. 3. setkání delegátů sborů okresu Rychnov nad Kněžnou v Pohoří od 9 do 15 hodin.
Zúčastnilo se 150 osob, včetně hejtmana Královéhradeckého kraje a poslanců a
senátorů okresu Rychnov nad Kněžnou. Náš sbor zastupoval starosta Pavel Mervart.
Okres má 118 sborů, 4517 hasičů a vloni se zasahovalo u 137 požárů.
3. návrh starosty SDH Podbřezí na soutěžní setkání družstva dětí s družstvy z Osečnice a
Kostelecké Lhoty, např. při „Srandamači“- dále k projednání
4. k úkolu z minulé schůze: Vráťa Cvejn zjišťoval mezi dětmi zájem o plánovaný výlet
v červnu – víceméně žádná odezva – zrušeno
5. 3. 6. 2012 v Trnově Východočeská liga
6. nášivky na uniformy – provádí se (u p.Javůrkové), 50,-Kč/ ks
7. pochvala pro Pepu Cvejna za nové internetové stránky – velmi pěkné, dal si s nimi
kupu práce, materiály mu dodali Luboš Pohl a Lenka Mervartová
8. ve středu 4. 4. se sešli v hasičárně Novotný Tonda, Mervart Václav, Doležal Mirek,
Cvejn Vráťa a Mervart Pavel při sváření nového výfuku (6000,- Kč) k autu
9. žádost od SDH Lhota na ukázku auta se šesti proudy (při okrskovém cvičení 19.5.) –
ještě bude upřesněno na schůzi okrsku ve Lhotě
10. 12. 5. 2012 „Staré stříkačky“ v Domašíně – zúčastníme se
11. 27. 4. 2012 se koná Výroční valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny v Bílých
Poličanech. U této pojišťovny máme 1 akcii a na dividendách jsme letos poprvé
získali částku 223,- Kč.
12. nový klíč od hasičárny pro Lukáše Králíčka, kam přestěhuje stan, chlazení, atd.
z domova a umožní mu přístup k těmto věcem
13. na posvícení v pondělí zajistil starosta P. M. pana Hencla s klávesami za 2 500,- Kč
- splnění úkolu z minula
Diskuse:
1. příspěvek Vráti Cvejna (z Hasičských novin): RWE podporuje hasiče a pořádá
soutěž o rozdělení vysoké finanční částky, stačí poslat elektronicky něco o činnosti
sboru (s tím nám pomůže starosta vesnice Antonín Novotný), o výsledku bude
rozhodovat jak komise, tak i místní lidé (pokud nás budou chtít podpořit)
2. návrh navštívit výrobce dřevěných kol: v Plačicích, v Roudném
3. návrh Vráti Cvejna na projetí evidence kvůli vyznamenání – úkol pro starostu sboru

