
Zápisnica z čl. schôdze  konanej dňa 5.9.2014  o 19:00 hod. 

Program : 
1- zahájenie- určenie zapisovateľa 

2- kontrola úloh z predchádzajúcej schôdze 

3- taktické cvičenie- Poriadie 

4- organizačno technické zabezpečenie jesenného Plameňa 

5- rôzne 

6- diskúzia 

7- uznesenie 

8- záver 

K bodu 

1- Predseda zboru Bc.Macúch, zahájil schôdzu a určil zapisovateľa:  Patrik Predný, 

schôdzu ďalej viedol tajomník zboru Nedbálek Karel, 

2- Odovzdaná stužka Š. Bielikovi, odovzdané ďakovné listy prítomným členom, asistencia pri 

oblastnej súťaži psích plemien – účastníci: Moravec S., Moravec M., Vičan R., Hanus K. – všetky 

body boli splnené 

3- TC – Poriadie 6.9.2014- predseda zboru Bc. Pavol Macúch informoval o priebehu Taktického 

Cvičenia, spracoval celý potrebný materiál. Účastníci:  

Macúch Peter, Kubiš R., Batka J., Moravec Peter, Moravec Pavol, Bc.Macúch Pavol, 

Michalides R., Predný P., Vičan R., Ferianec T. 

4- Jesenný Plameň – 13.09.2014 (očakávajú sa 4 družstvá + domáce), prejedná sa dodatočne,  

nakoľko bola ospravedlnená absencia hlavných organizátorov.  

5- Rôzne: - uvedenie do prevádzky  čapovacieho zariadenie,- informácie z OV DPO Myjava, -

oboznámenia členov s technikou v Avia 31K,- elektronický zápis dokumentov zboru na nosiče CD 

(archivácia),  -SDH Chrlice – pozvánka na burčiakové slávnosti – koná sa dňa 20.09.2014 – treba sa 

prihlásiť do 13.09.2014 (Sobota) u tajomníka zboru, -Poplatky na pilčícké skúšky: financie sa 

použijú z účtu zboru, prihlásení si platia sami len zdravotnú prehliadku, prihlásení členovia: Šagát 

Radovan, Macúch Peter,  
-doobjednali sa pracovné súpravy  PS2 pre nových členov DHZ, 

-OO-Hasič 2 stupňa – ak je záujem, treba sa prihlásiť  u tajomníka zboru do nasledujúcej schôdze- 

3.10.2014 
-Plánuje sa kúpiť: 1x 2,5m ,,savica,, 2x ,,džberovky  a  gemfovaky pre lesné požiare.  

6- Diskusia: Októbrová schôdza sa bude konať o 19:00h,  uvedenie do prevádzky čapovacieho 

zariadenia – dorieši sa dodatočne,  2 polrok –povýšenie členov DHZ, odovzdanie ďakovných listov 

prítomným členom (Predný P.), 

archivácia dokumentov DHZ – ing.Macúch Pavol, eventuálne- Predný Patrik, Moravec Pavol. 

Termín posedenia členov DHZ: dňa 04.10.2014, príprava: 13:00 hod.,  

začiatok o  16:00 hod. Organizátori: Batka J., Michalec V., materiálne zabezpečenie: 

Kubaláková H. 

Starosta obce ing.Šuster  vyslovil poďakovanie zúčastneným členom za asistenciu DHZ pri konaní 

oblastnej výstavy psích plemien. 

7- Uznesenie:     1.-DHZ Krajné sa zúčastní na TC v Poriadí. 

                            2.-Členská schôdza sa uzniesla na zorganizovaní posedenia pre členov DHZ ,  

                      ktoré sa uskutoční dňa 04.10.2014. 

8- Záver – previedol predseda zboru Bc.Macúch Pavol 

Zapísal:                        Patrik Predný 

Elektronicky zapísal: Patrik Predný 

 

Overil:                         Nedbálek Karel 


