Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá, ul. Centrum 468, 735 35 Horní Suchá
Zápis z výborové schůze konané dne 16. 7. 2012
Zahájení
schůzi zahájil starosta p. Tomáš Stefan, který navrhl, aby se výborová schůze řídila
programem v tomto znění:
1) kontrola zápisu z minulé schůze
2) došlá pošta
3) jubilanti
4) příprava na Hornosušskou věž 28. 7. 2012
5) různé
6) závěr
ad 2) došlá pošta: 0
ad3) jubilanti: 0
ad4) Hornosušská věž dne 28. 7. 2012 v 10:00h
hlavní organizátor p.Radek Zsibrita objasnil členům výboru průběh a organizaci této
soutěže. Dále seznámil členy výboru se sponzory, kteří tuto soutěž podpořili
(ČEZ,DEPOZ,ČESKÁ POŠTA………)
ad5) různé:
-

p.Stefan seznámil členy výboru se zájezdem do Polska,který se uskuteční ve dnech
19.-20.10.2012

-

P.Krhovjak připomněl výboru výročí TJ DEPOS Horní Suchá - 100 let sportu a
tělovýchovy a 80 let kopané, které se konalo dne 4. 8. 2012. Členové výboru rozhodli,
že tuto akci podpoří a předají organizaci peněžitý dar.

-

Obec Horní Suchá uzavřela družbu se slovenskou vesnici,která pozvala zástupce obce
na slavnosti konané dne 11. 8. 2012. Zástupce starosty obce p.Žerdík požádal, aby se
těchto oslav zúčastnili i někteří členové výboru

-

Je třeba dořešit funkci vedoucí mládeže,kterou vykonává Katrin Bílková. Jelikož tuto
funkci z pracovních důvodu nemůže vykonávat. Musí členové výboru zvolit nového
člena, který tuto funkci bude vykonávat – kooptace výboru

-

Dalším bodem byla svatba našeho člena výboru, která se uskuteční dne 25. 8. 2012
SDH Horní Suchá předají novomanželům peněžitý dar

-

Dne 18. 8. 2012 proběhne v areálu Požární zbrojnice letní slavnost spojená se soutěží
v požárním útoku na českém hřišti. Tuto akci nahlásit na OSA, Policii a Obec Horní
Suchá. Organizace a průběh této akce se projedná na výborové schůzi konané dne
7. 8. 2012

Termín další výborové schůze je dne 7. 8. 2012 v 16:30h v Požární zbrojnici
Závěr schůze provedl starosta p.Stefan
Zápis provedla p. Szelongová

