3. členská schůze (12.3.2013)
Přítomni: Jakůbek, Prášilová Dáša, Prášilová Jana, Prášilová Ivanka, Spáčil Petr, Pečinka,
Beck, Zdražil Pavel, Zedník, Culek, Pavlitová, Becková, Kubáček, Hájek, Brablíková,
Brablík, Knapková, Tichý, Konečný, Prášil, Čáp
1. Uctění památky bývalého člena Karla Netopila minutou ticha.
-

pohřeb: 16.3. v 15h na Svatém Kopečku. Spáčil Petr domluví věnec. Čestnou
stráž budou stát – Beck, Konečný, Kubáček, Zdražil, Spáčil P., + jeden
(domluví Spáčil P.). Kdo z žen může, tak přijde také.

2. 16.3. – cvičení na Moravě se koná od 8:00-12:00 (sraz u hasičky 7:15).
-

učastníci: Beck, Kubáček, Spáčil P., Konečný, Culek, Hájek, Tichý

-

Culek napíše zprávu o cvičené a udělá několik fotek.

3. Nedostali jsme dotace na dokončení sportovního plácku na požární sport. Požádáme o
jiné dotace (25 000,-) na kladinu.
-

Všichni se budou více starat o zvelebení sportoviště!!!

4. Poděkování mužům, kteří pomáhali při MDŽ v hasičské zbrojnici.
5. ZJ SDH Droždín zajišťuje na Droždínské hody dopravu při průvodu na Kopeček.
6. Spáčil Petr zašle pozvánku na oslavy 120 let Pečinkovi na zkontrolování.
7. Zedník, Brablík – zjistí situaci ohledně pamětní desky (jestli se připevní na dům nebo
se udělá podstavec před dům).
8. Říjen 2013 – cvičení jednotek (Hamry nebo Libavá).
9. Město chce koupit nějaký stan, kdo by měl návrhy pošle Spáčilovi P.
10. Drobné dotace (např. na tábor) byly schváleny.
11. ZJ – musí se podepsat dohody o členství a odevzdat lékařské potvrzení.
12. Město chce pro členy ZJ vymyslet nějaké výhody (např. vstupy na bazén atd.).
13. Schůze KMČ – příspěvek na činnost 7000,- a na oslavy 5000,-.
14. 17.3. – valná hromada sportovního klubu v 14:45 (zástupce SDH Milan Brablík –
zajistí pronájem hřiště na 31.8.!!)
15. Jedná se o přestěhování knihovny do bývalého bytu v MŠ. Když to bude do konce
června, tak získáme nábytek. Pokud by se stěhovala, tak SDH pomůže při stěhování!
16. Jindřich Culek zvolen jako zástupce za SDH Droždín do KMČ Droždín.

17. Schůze Hanáckého okrsku se bude konat v 10h v hospodě U Goliáše každou druhou
neděli v měsíci.
18. Školení preventostů – 24.3.2013, hradí sbor (přihlásil se Pavel Zdražil).
19. 27.4. – okrsková soutěž ve Chválkovicích. Zdravotník Jana Prášilová. Tomáš Tichý
zajistí dřevo. Culek bude vedoucí mužského družstva.
20. 25.5.2013 – Chválkovice oslavy 120 let.
21. 15.6. 2013 – netradiční soutěž v Radíkově. (účast sportovního družstva nutná).
22. Zájezd 13.-15.9. 2013 – členové do 30.6. zaplatit 1300,- paní Surmové nebo na
schůzích Prášilov D. (nahlaste se předem nebo na příští schůzi, ať se ví, kdo chce jet).
Poté se volná místa nabídnou nečlenům za 1500,23. Koupí se 5 stolů za 3000,- od hasičů z Lošova (Spáčil P. se pojede podívat, jak
vypadají).
24. Knapková – dodělá nástěnku!
25. Pavlitová – webové stránky nejsou aktualizovány. Zjistit heslo a poslat ho
Kubáčkovi, který se na to podívá! Do příští schůze!!
26. Vodění medvěda – malá účast členů!!! Kapela stále 2500,- a vybralo se 2020,-.

