Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá, ul. Centrum 468, 735 35 Horní Suchá
Zápis z výborové schůze konané dne 31. 1. 2012
Zahájení
Schůzi zahájil zástupce starosty p. Rostislav Krhovjak, který přivítal přítomné členy výboru a vyzval je
k uctění památky zemřelého starosty p. Rudolfa Moldrzyka minutou ticha.
Poté přečetl kondolenční dopis, který obdržel od předsedy PZKO p. J.Zydra.Následně poděkoval všem
členům výboru za pomoc při organizaci pohřbu našeho starosty a hlavní poděkování patřilo
organizátorovi pohřbu p. T.Stefanovi.

1/ Proběhla kontrola zápisu z minulé schůze, zápis přečetl ostatním členům p. R.Krhovjak
2/ Došlá pošta: přišel leták od p. Aulického na objednávku poháru k soutěžím
3/ Jubilanti: v měsíci únoru oslaví naši dva členové výboru 46 let a to p. K.Petříčková, p. Krhovjak
4/ Ples 25. 2. 2012 v Dělnickém domě
Organizátoři plesu p. T.Stefan, p.A.Zálejský seznámili členy výboru s organizaci plesu,kolik je
prodáno vstupenek 300 za 400,-Kč, rozdělili se úkoly k obsazení baru , prodeji lístku do tomboly a
p.Stefan požádal ostatní členy výboru o zajištění cen do tomboly .
-

Bary budou 2 : 1 bar: MAREK,RADEK,TOMÁŠ K.
2 bar: ZDEŇKA,JANA ,ROMAN

-

Tombola 3400 lístků za 10,-Kč, zbývající členové utvoří dvojice a budou od 9:00h prodávat
tombolu

-

Šatna: MIREK, DANKA

-

Vchod: ALEŠ, ROSŤA

-

Požární hlídka: ČESLAV, RADEK, ROMAN

5/ Dalším bodem této schůze byla volba starosty, který bude zvolen jen do další Valné hromady.
Byli navrženi tito kandidáti: p. Zálejský, p. Stefan, p.Zsibrita, p. Krhovjak,p. Kaňa
Za pomoci hlasovacích lístečků byl do funkce s pověřením SDH Horní Suchá zvolen p. Stefan.
6/ Diskuze
p. Krhovjak požádal členy výboru, aby do příští schůze popřemýšleli o založení pietního místa
v Požární zbrojnici
P. Stefan promluvil k výboru a poděkoval za zvolení do funkce starosty a za pomoc při organizaci
pohřbu
7/ Termín příští schůze 17.2.2012
Závěr provedl: p. R.Krhovjak

Zápis provedla: p. P.Szelongová

