
Zápis schůze výboru SDH Přelovice ze dne 16. 3. 2012   

 

Členové výboru přítomni:  Radek Pavelka , Ivana Nováková, Marek Vaníček, 

                                                Lukáš Rejmont, Petr Hlaváček 

Omluveni:                              Bohouš Černík, Jana Černíková  

Přítomní:                                Lukáš Černík, Michal Daněk, David Pavelka, Pavlína Nováková  

 

- Návrh Radka Pavelky na pevné stanovení datumů schůzí. Po odsouhlasení platí každý první 
pátek v měsíci. Tudíž další schůze je stanovena na 6.4.. Informativní SMS bude zaslána vždy. 

- Změna termínu následující schůze na 13.4. od 19 hod v maringotce 
 

- Zapisovatelkou schůzí byla výborem oslovena Jana Černíková. V její nepřítomnosti  pomůže 
zápis zpracovat Pavlína Nováková 
 

- Marek Vaníček nám nastínil a ve zkratce shrnul schůzku historie okrsku č. 15. ve Volči. Rád by 
přivítal výstřižky z novin, staré fotky nebo informace, které by nám o historii našich hasičů 
napověděly více. Úkol: -oslovit pana Kasala, který dlouhá léta působil jako semtínský hasič, 
aby prošel své fotografie a komentáře k hasičským akcím, atd., -poprosit ho o zapůjčení 
dokumentů. Vše bychom oskenovali a kopie založili do archívu 
 

- Diskuse ohledně motoru od centrály.  
 

- Pevné stanovení řádu maringotky, pokud se bude konat soukromá akce v maringotce, bude 
vybírána vratná kauce 200Kč. Ta bude vrácena po bezchybném předání. 

- Kontrolu úklidu provede Ivana Nováková a Lukáš Rejmont.  

- Půjčení centrály  - hasičem 200,- 
 - jinou soukromou osobou 400,- + pohonné hmoty 

Dále se bude vybírat vratná záloha za chlazení 200Kč 
 

- Stanoví se datum úklidu maringotky a prostor kolem ní  
 

- Dále proběhla diskuse o zakoupení starých přileb. Pořizovací cena jedné přilby je 3. 000,- a je 
potřeba 7 kusů. Bylo odhlasováno všemi přítomnými členy výboru, že hasič investuje 
polovinu ceny, tudíž 1. 500,- a na druhou polovinu by přispělo SDH nebo obec. Byl požádán 
Petr Hlaváček, aby o této věci promluvil s paní starostkou 
 

- V dubnu brigáda „Koňky“- umýt loukotě, vyleštit, koupit fólii a přikrýt 
 

- Marek Vaníček má na starosti závody 
 

- 13.4. se bude konat další schůze zaměřená na akci Čarodějnice – ozvěny Traktoriády. 

 

 



Úkoly: 
 
Radek Pavelka  - předá seznam akcionářů chlazení, napíše knihu jízd 

               Marek Vaníček - oprava auta, mašiny a elektrického rozdělovače 

 
                                                                                                                        Zapsala: Pavlína Nováková 
 
                                                                                             
 
 
   

 

       


