Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá , ul. Centrum 468, 735 35 Horn Suchá
Zápis z vyborové schůze konané dne 24.8.2017 v 17:00h
Zahájení
schůzi zahájila starostka sboru paní Lucie Zsibritová, která přivítala přítomné členy výboru a
navrhla, aby se schůze řídila programem v tomto znění
1) kontrola zápisu z minulé schůze
2) došlá pošta
3) jubilanti
4) zhodnocení kina
5) příprava na Guláš fest
6) různé
7) závěr
Ad1) kontrolu zápisu z minulé schůze provedla starostka sboru p. L. Zsibritová
Ad 2) došlá pošta : výpis z účtu ERA
Ad 3) jubilanti: Woznica Roman 60 let = 9.7.1957
Sembolová Renáta 75 let = 15.9.1942
Wrobel Bohuslav 80let = 23.11.1947
Preisner Cieslav 70 let = 26.10.1947
Výbor navrhl zaslat všem oslavencům blahopřání
Ad 4) starostka p. L.Zsibritová poděkovala zúčastněným za pomoc při promítaní a seznámila
členy se ziskem z této akce.
Ad 5) členové výboru se dohodli na přůběhu a přípravě na Gulaš fest, který se konal dne 2.9.2017
v areálu Požární zbrojnice.
vstupné - dobrovolné
zahájení - v 15:00 ,v 18:00 vyhodnocení nejlepšího guláše
hudební produkce DJ ATOM
prodej alkoholu,piva , občerstvení
zajištěny atrakce pro děti ( skákací hrady, kolo štěstí a cukrová vata)
Ad 6) různé:
- výbor projednal přestup dorostenky Sáry Garlikové do Žukova. Žádosti o přestup
bylo vyhověno
- dalším bodem byla výměná čistícího zařízení na mytí štucků. Výměnu zajistila paní
Zsibritová
- paní Zsibritová požádala výbor o zapujčení stolů,židli, sklenic a talířů na soukromou
akci ( 9.9.2017)
- dalším bodem byla soutěž pro mladé hasiče, která se konala dne 16.9.2017 v areálu
Požární zbrojnice.Pan Roman Ráš seznámil výbor s průběhem a organizaci
soutěže
- členové výborů se dohodli na brigádě , která se konala dne 26.8.2017 k úklidu areálu
zbrojnice
- dne 3.9.2017 v 15:00 v Požární zbrojnici bylo školení pro ženy na obsluhu hasičských
přístrojů
- byl projednán návrh k zakoupení čepovacího zařízení
- odhlásit na vlastní žádost pana Wrobla a pana Moldrzyka
Závěr schůze provedla starostka L.Zsibritová

Zápis provedla: Petra Szelongová

