Informace pro členy a přátele SDH Podbrdy
Vážení přátelé, hasiči,
s ohledem na vládní opatření se nemohla konat valná hromada našeho sboru. Proto jsme se rozhodli
Vás alespoň písemně seznámit s činností a podělit se o důležité informace.
1/ Členské příspěvky – výše členských příspěvků pro tento rok je stejná jako loni tj. 150,-Kč za člena.
Prosíme o jejich úhradu nejpozději do 20. 3. 2021
bankovním převodem


na účet SDH - č. ú. 284716990/0300 do zprávy pro příjemce uveďte
v případě jednotlivce Příjmení, jméno, v případě rodiny Příjmení a počet členů

nebo po telefonické dohodě


osobně hospodáři ing. M. Baškové



v kanceláři OÚ E. Benešové

Poplatek 400,-Kč za děti se letos neplatí – loni byla minimální činnost.
Pokud chcete své členství ukončit, prosím oznamte to při úhradě členských příspěvků nejpozději do 25. 2.
2/ Akce – epidemiologická situace zatím neumožňuje se scházet, neuskutečnil se hasičský ples, dětský
karneval a nemohli jsme uskutečnit ani tradiční masopust. Všechny akce jsou součástí
„Kalendáře“ obce, který obdržíte v kanceláři OÚ. Budou uskutečněny v případě rozvolnění
opatření a pozvánka na ně bude uveřejněna na webových stránkách obce a také zasílána SMS.
Ze všech upozorňujeme:

8. 5.
15. 5.
12. 6.
26. 6.
7. – 21. 8.

Sběr železného šrotu
Máje
Den Všeradovy země v Podbrdech
Oslavy 125. let založení SDH Podbrdy
Soustředění mladých hasičů a podbrdských dětí

3/ Oslavy 125. let od založení SDH – program především pro místní občany, hasiče a přátele SDH
26. 6. 2021 na místním hřišti, v rámci oslav připravujeme soutěž „ rodinných“ 5ti členných týmů
v požárním útoku.
4/ Z jednání výboru SDH :
a/ Zajistit informovanost členů SDH o činnosti a připravovaných akcích

zodp. N. Eliášková

b/ Připravit akce tak, aby mohly být uskutečněny v souladu s plánem a s přihlédnutím k vládním
opatřením (o konání informovat na webových stránkách a SMS )
zodp. L. Klimtová
c/ Hospodář SDH může vyplácet bez schválení výboru SDH (starosty SDH) doklady do limitu
5.000,- Kč
zodp. M. Bašková
d/ Soustředění MH - vyúčtování musí být předloženo vždy do konce října daného roku
zodp. N. Eliášková
Předběžné přihlášky budou k dispozici na konci března u vedoucí kolektivu MH
e/ Oslavy výročí 125. let založení SDH – připravit program oslav

zodp. výbor SDH

