
Výborová schůze 21. 6. 2015

Přítomni: Hrůza, Jakubcová, Krejčí, Moravec, Polodna, Průža, 

Hořejší Jar. (reviz. Komise); Bartoš, Hořejší M., Kršková

Nepřítomni/ omluveni: Prokop (dorazil 18:35), Hrůzová, Moravcová

začátek: 19:00

Oslavy 120. výročí založení SDH Křenovice

1. Brožura

p. Hrůza předložil návrh brožury na Oslavy 120. výročí založení SDH Křenovice a sraz rodáků, který

vytvořila sl. Hrůzová. Návrh schválen všemi přítomnými.

2. Vyznamenání

cena 2000Kč – z pokladny SDH Křenovice

3. Sponzorské dary

p. Hrůza přinesl sponzorský dar od ZD Bernartice – 6000Kč (darovací smlouva)

p. Bartoš sehnal od sponzorů 27000Kč – návrh – rozdělit peníze na Oslavy a noční soutěž MH =>

všechny firmy budou na  obou akcích  prezentovány (neodsouhlaseno – peníze  se  dělit  nebudou,  v

případě, že z Oslav něco zbude, bude použito na noční soutěž)

návrh na oslavení místních podnikatelů

4. Tombola

ceny do tomboly za 6000Kč – z pokladny SDH Křenovice

5. Občerstvení - řízky

zajištěno p. Průžou a p. Krejčím od p. Pejší z Milevska – cena 10000Kč – financování?

lístky na řízky – každý dostane u vstupu

6. Vstupné večerní zábava

dobrovolné (odsouhlaseno)

7. Občerstvení večerní zábava

návrh  p.  Bartoše  objednat  uzené  maso  na  večerní  zábavu  =>  navýšení  předpokládaných  výdajů

o 5000Kč (odsouhlaseno)
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8. Věnec

návrhy na nápis na věnec → „ Na památku všech členů SDH Křenovice.“

9. Občerstvení - další

40 bochníků chleba – zajistí p. Špejla

okurky – 10 plechovek – zajistí pí Hořejší (?)

300 ks koláčků – zajistí p. Špejla

návrh oslovit pí Slámovou I., zda bychom u nich bylo možné zřídit zázemí pro přípravu občerstvení

10. Dobové uniformy

p. Hrůzou oslovení  majitelé  dobových uniforem potvrdí  možnost  jejich zapůjčení  až v úterý či  ve

středu, v případě, že by zapůjčení nepotvrdili, bylo by nutné danou situaci bezprostředně řešit jiným

způsobem.

11. Promítání videa z prvomájových oslav

návrh p. Hrůzy promítat ve stanu videa z prvomájových oslav – p. Hrůza a p. Bartoš seženou televizi a

video, případně promítačku, počítač a plátno

12. Pozvánky

Milevsko, Písecko, Táborsko – cena – cca 600Kč

13. Stan

zapůjčení od obce Radětice – cena 3500Kč => navýšení rozpočtu

14. Účetnictví

zástupce revizní komise p.Hořejší upozornil na to, že pokladník p. Krejčí přinesl pokladní knihu, jak

bylo odsouhlaseno na minulé schůzi

15. Pochod

p. Bartoš domluví s kapelou, zda by zahrála pochod, v případě záporné odpovědi, bude pochod puštěn z

CD přehrávače

16. Usnesení

17. Závěr

Starosta SDH p. Hrůza 5. výborovou schůzi v 19:09 ukončil.

Zapisovatel: Jakubcová, (Hrůzová)
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