Členská schůze dne 3. 2. 2013
Účast 25 členů
Zahájení
Program
1. Vyhodnocení výroční valné hromady z 5. 1. 2013
2. Informace o VVH Chábory a Lhota-Netřeba
3. Okrsková VVH v Křovicích 22. 2., zástupci: Pavel Mervart, Vráťa Cvejn, Tonda Novotný ml.,
Martin Zítko, Martina Králíčková, Lenka Mervartová
4. Ples - 16. 2., rozdělení plakátů a pozvánek, vstup 70 Kč, losy 5 Kč/ks, mažoretky Tyrkys
Dobruška,
Zajištění plesu – pokladna: V. Hanuš st., V. Mervart, pořadatelé: Z. Doubravský, V. Cvejn, P.
Mervart, prodej vstupenek: M. Zítko, L. Kasalický, R. Volf, Michal Novotný, Z. Volf, M. Doležal
ml.
Brigáda bude 16. 2. od 10:00
5. Recyklujte s hasiči – možnost přinesení použitých spotřebičů do konce února
6. 31. 1. se konala schůze okrsku v Dobrušce, zúčastnil se starosta sboru, odvedeny poplatky za
86 členů, starosta se informoval o členství u hasičů – možno od 6ti let, ale platí se členský
příspěvek v plné výši
Prověrka techniky spojená se soutěží starých stříkaček se bude konat v Domašíně
pravděpodobně už 27. 4.
Informace ohledně 5. výročí SDH Doly, které se bude konat v Dobrušce dne 20. 4.
10. 4. - schůze velitelů v Domašíně – příprava na soutěž
7.

Před členskou schůzí svolal velitel JPO zásahové družstvo do základní školy. Starosta obce
ukázal přítomným zabezpečení školy před stoletou vodou. Jednotka konstatovala, že je nutné
dovybavení ponorným čerpadlem, 2 ks svítidel a klíč na elektrický rozvaděč.

8. Do sboru byla objednána kniha od firmy Ztratílek
9. Magirus – prodloužen průkaz historického vozidla na rok 2013
10. Litoměřice – 6. 6. – 9. 6. – přihláška podána pro 8 lidí na hasičské slavnosti
V sobotu 8. 6. se do Litoměřic bude pořádat zájezd. Máte-li někdo zájem, hlaste se u starosty
sboru do poloviny března.
Program hasičských slavností: průvod hasičů s technikou na náměstí, výstava historické
hasičské techniky, prezentace současné nejmodernější hasičské a vojenské techniky, ukázky
práce s technikou, hasičská hudební fontána, doprovodný kulturní program
Diskuse, Závěr, Zpracovala: Lenka Mervartová

