
Výborová schůze 15. 11. 2015

Přítomni: Hrůza, Hrůzová, Jakubcová, Krejčí, Moravcová, Moravec, Prokop, Průža,   

Hořejší (revizní komise); Bartoš 

Nepřítomni/ omluveni: Polodna

začátek: 18:00

1.  Starosta SDH Křenovice p. Hrůza přečetl zápis z minulé výborové schůze, p. Krejčí seznámil

přítomné s vyúčtováním Oslav.

2.  Brigády – p. Bartoš ukáže v úterý 17. 11. pí Moravcové místo, kde se bude konat brigáda pro

ženy.  Chlapi  budou pracovat  u rybníků. => brigáda – 21.  11.  2015, sraz – všichni v 8:00 pod

přístřeškem.

!!!povinnost členů odpracovat 4 hod. brigád/rok

3. Každoroční posezení pořádané SDH Křenovice 

21. 11. 2015, spojeno s výlovem rybníka „Bartůnčáku“ a opékáním ryb, soutěž o nejlepší bábovku,

ve spolupráci s OÚ Křenovice

SDH Křenovice zajistí: víno na svařák, rum, pivo a další nápoje

OÚ Křenovice zafinancuje ryby (obstará p. Hořejší)

dobrovolné vstupné

úterý 17. 11. 2015 – stavba stanu

zajištění kelímků a tácků

pečení ryb – ženy, začátek 15 – 16 hod.

4. Výroční schůze SDH Křenovice 

16. 1 . 2016, občerstvení – Katův šleh (zajistí p. Průža, případně p. Hrůza)

5. Ples SDH Křenovice

datum 5. 3. 2016 hudba - SEXTETBAND

6. Seznámení s informacemi ze schůze OSH Písek
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Na schůzi OSH Písek přítomni p. Hrůza, p. Moravec. 

SDH musí být ze zákona pobočným spolkem → nutno určit sídlo spolku – nelze hasičárna ↔ nemá

číslo popisné → návrh budova OÚ – obec musí dát souhlas vlastníka

soupis, dotazník ohledně technického vybavení sboru

pasportizace majetku SDH

delegáti – aktiv Podolí I. - celé volební období stejní → Hrůzová, Průža

7. Rozhodčí

p. Moravec informoval o možnosti zúčastnit se školení a stát se rozhodčím hasičských soutěží, OSH

má nedostatek rozhodčích, možnost pro všechny členy SDH

8. Zapůjčení p  olní kuchyně

p. Moravec tlumočil prosbu SDH Bernartice o zapůjčení polní kuchyně. (PRO: 9, PROTI: 0)

9. Účast na Milevských maškarách 2016

prosba Maškarního sdružení Milevsko o účast na Milevských maškarách 2016 ↔ pokus o rekord –

sl. Hrůzová, pí Jakubcová osloví občany a dle ohlasů bude dořešeno na další schůzi. 

10. Usnesení

11. Závěr

Starosta SDH p. Hrůza 7. výborovou schůzi v 19:00 ukončil.

Zapisovatelka: Jakubcová (Hrůzová)
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