Zápis z předvýroční schůze SDH Kozmice ze dne 21. 11. 2015

Přítomnost: Petr Eichler - starosta, Luboš Sládek - velitel, Martina Zdvihalová - hospodářka,
Jitka Hanibalová - člen výboru, Iva Mikelová - zástupce velitele, Tomáš Mikel - strojník,
Veronika Mikelová, Lukáš Daněk (Bejky), Veronika Kobiánová
Zahájeno v 17:30 hodin.
Starosta zahájil schůzi a přednesl v bodech program schůze. Shrnul termíny blížících se akcí a
s přítomnými členy byly dohodnuty konkrétní detaily organizace.
- VÝROČNÍ SCHŮZE se bude konat 12. 12. 2015 v 19:00 hodin v krámku. Klíče budou
poskytnuty Petru Eichlerovi za stanovený nájem. Občerstvení již předem zajištěno ze zásob
hasičů. Iva Mikelová dokoupí tácky a velké táci, Jitka Hanibalová chléb.
Petr Eichler roznosí pozvánky (Jitka Hanibalová obstará 40x pozvánky). Pozvaný
host starostka Obce Kozmice.
Zdůrazněna povinnost pro každoroční konání výročních schůzí - členové, jež mají obleky,
dostaví se vždy v nich.
Jako obsluha operativně zajištěni Ondřej Vildman a Tomáš Goldschmied.
- ROZSVÍCENÍ HASIČÁRNY A STROMU 28. 11. 2015. Organizace zajištěna dle chodu z
předchozích let. I nadále bude podáván svařák zdarma a dětem pečený čaj.
Všichni členové se dostaví v tento den v 09:00 hodin na náves na brigádu - zajištění akce,
příprava stánků, osvětlení, hudby, dovoz sezení, zboží atd.
- ČERTI 5. 12. 2015 - odsouhlasen potřebný nákup nových masek anděla a mikuláše.
Předpokládaný výdaj cca 5.000,- Kč.
- ZDOBENÍ V LESE + BESÍDKA 19. 12. 2015 v krámku. Organizace dle předchozích let.
Odsouhlasen výdaj cca 3.000,- Kč na nákup dárků pro děti a materiál na dětskou besídku.
- KONCERT V KOSTELE 10. 1. 2016 - sbor i kostel zajištěny
Nadále volná diskuze o detailech akcí, plánech a povinnostech. Zmíněn svoz šrotu,
elektrosběr. Hospodářka shrnula současný pohyb financí a navrhla zrušit kartu k účtu, neboť
není využívána a platí se tedy zbytečně poplatek. Odsouhlaseno, hospodářka kartu zruší.

Konec v 19:00 hodin.

Zapsala: Jitka Hanibalová

