Schůze výboru dne 5. 8. 2012
Přítomni:
Jarda Ehl, Standa Ryšavý, Pavel Mervart, Lenka Mervartová, Marta Kovářová, Václav Hanuš
st., Václav Mervart, Martin Zítko, Tonda Novotný ml., Milda Novotný, Zdeněk Doubravský,
Luboš Pohl, Zdeněk Volf
Omluveni:
Radek Volf, Vráťa Cvejn, Pavel Abel, Martina Králíčková, Lucka Doubravská, Tonda
Bohunek
Informace starosty o proběhlých i plánovaných akcích:
1. Den bezpečnostních složek v Dobrušce dne 1.6.2012, již 5. ročník, od nás 4 zástupci
(Tonda Novotný, Lukáš Králíček, Vráťa Cvejn a Pavel Mervart) s autem Magirus, od
obce příspěvek 500,-Kč na naftu
2. Kounov – 100. výročí založení SDH dne 6.7.2012 (foto+více ve zprávě o této akci na
našich stránkách)- pochvala za pěkné provedení
3. pamětní list – pro ženy bývalého hasičského družstva, již se na něm pracuje
4. změna hudby na naše letní akce, místo Bladexu v sobotu budou hrát v pátek
Rocksorry z důvodu velkého množství zábav v sobotu 18.8.
5. Soutěž s Kozlem – stále probíhá, pivo odebíráme pravidelně na akce se sportovci
dohromady, získané sudy navíc za body se s nimi rozdělí v poměru k počtu
odebraného množství (SDH je spotřebuje při akci „SRANDAMAČ“), Pavel M. zkusí
získat i deštník
6. materiály na prohlédnutí z (možná) družební vesnice v Polsku
7. přihlášky nových členů (stahují se z internetu) – dva zájemci
8. žádost o příspěvek (RWE) – byla podána (děkujeme starostovi obce za vypracování),
čekáme na výsledek
9. výšivky na obleky – chýlí se ke konci (u p.Javůrkové)
10. hašení fotovoltaické elektrárny na střechách- vypnutí elektrického proudu v domě,
pak hašení
11. dopis do Litoměřic- odeslán, kvůli zajištění ubytování – zatím není termín
Rozdělení úkolů na zábavy ve dnech 17. a 19. 8.2012
rozdány plakáty a pozvánky mezi členy výboru,
Milda a Standa zajistí informace do novin,
Zdeněk Doubravský – dřevo
Tonda Novotný – přiveze sudy piva z Rychnova n.K.
Zdeněk a Pavel – uzené, nápoje a další potraviny
Luboš Pohl – elektrikáře
V. Mervart – septik (p.Petr)
Lenka M. – mečíky
Brigády: čtvrtek 16.8. od 17 hodin
pátek 17.8. od 15 hodin
neděle 19.8. od 10 hodin
DISKUSE:
Srandamač- řešit na členské schůzi a na další výborové
Standa: oslavenci p.Jarkovský a p.Umlauf - zajistit gratulanty

Návrh- na půjčení stanu od hasičů ze Lhoty při nepřízni počasí v době konání zábav
- aby pořadatelé měli na sobě hasičská trička
Závěr: příští týden členská schůze
Zpracovala Lenka Mervartová

