Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané dne 05. 05. 2015 od 18 hod.
v salónku U Bambuchů
Přítomni: P. Rutsch, V. Stehno, J. Řípa, V. Mrva, P. Novotný, T. Málek, P. Bílek, F. Souček, M. Klepetko,
K. Sysr st. a ml., A. Pavliš, L. Beráková, J. Culek, Daniel Málek.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zaregistrování do spolkového rejstříku
Pálení čarodějnic
Obvodové kolo MH – 10.05.
Okrsková soutěž – posezení
Různé

Jednotlivé body programu:
1) Starosta sboru informoval výbor, že náš sbor byl zaregistrován do spolkového rejstříku.
2) Na nákup cen pro různé dětské soutěže bylo použito vybraných peněz při mikulášské nadílce.
Účast dětí byla poměrně dobrá, dospělých účastníků bylo vzhledem ke chladnému počasí
málo. Čistý zisk činil cca 5 700 Kč.
3) Obvodové kolo MH – mladší a starší žáci se uskuteční v Libici 10. 05. (neděle) od 10 hodin na
cvičišti u rybníka. V současné době jsou tratě vysekané a vyznačené. Na zítra (středa) od 18.
hod je brigáda na rozvoz hlíny k vyrovnání terénu a další potřebné úpravy tratí. Hlavním
rozhodčím bude p. Rakušan z Č. Bělé. Technickou četu v počtu čtyř členů zajistí velitel včetně
přetlakového ventilu. Stravenky budou vydány pro celé družstvo (16 družstev. Jedná se o
řízek, chléb a okurku. Řízky zajistí kuchařky v kuchyni ZŠ. Zapisovatelkou bude L. Beráková,
časomíra – P. Novotný a V. Stehno, startér P. Bílek. Občerstvení diváků (klobásy, párek v
rohlíku, langoše) bude zajišťovat L. Slanařová s kolektivem.
4) Okrsková soutěž se uskuteční 16. 05. od 13 hod v Rozsochatci. Účast mužů z řad mladších
mužů zajistí velitel. Na večer po této soutěži se uskuteční posezení u chaty s občerstvením
pro účastníky této soutěže a pomocníci při obvod. Kole MH. Výbor schválil pro tento účel
nákup větší vepřové kýty k opékání.
5) V různém bylo projednáno:
- pokladní L. Beráková informovala výbor, že v současné době máme cca 5 400 Kč v pokladně
a na účtu 145 tis. Kč.
- starosta sboru poděkoval členům, kteří se v uniformách zúčastnili pohřbu p. Bačkovského.
Účast 22 členů.
Po tomto jednání schůze výboru skončila.

Zapsal jednatel K. Sysr st.
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