4. členská schůze (9. 4. 2013)
Přítomni: Prášil J., Prášilová J., Prášilová D., Spáčil P., Konečný F., Čáp K., Šišková V., Hájek J.,
Zedník J., Culek J., Brablík M., Spáčil Z., Zdražil P., Pečinka J., Tichý T.
Omluveni: Zdražil M., Jakůbek J., Kubáček M., Prášilová I., Knapková M., Becková P., Beck D.,
Prášilová M.
1. Na schůzi přišel host Jan Bednář z Radíkova. Za sdružení „Fort Radíkov“ nás přišel
pozvat na 8. 5. na akci „dobývání Radíkova“. Od 12:00 do 15:00 by měla být soutěž
pro dětské kolektivy s džberovou stříkačkou. Prášilová I. zjistit jestli by děti se chtěli
tam jít podívat a zasoutěžit si. Ozvat se den předem p. Bednářovi. Hasiči v uniformě a
děti mají vstup na akci zdarma.
2. Z Olomouckého kraje byly oficiálně odsouhlaseny dotace na tábor – 10 000 Kč.
Starosta byl podepsat listiny.
3. 2. – 3. 5. bude vyslána sestra Prášilová M. do Přibyslavi. Bude oceněna titulem
zasloužilý hasič. Za OSH má na starosti dopravu Spáčil P., poveze i jiné hasiče, bude
využito naše nové vozidlo k dopravě.
4. Okrsková soutěž 27. 4. – 1. kolo musí být uspořádáno nejpozději do 8. května.
Vzhledem k chladnému počasí jsou požadavky na pozdější termín. Na okrskové schůzi
dne 14. 4. se o tom bude jednat a zda nám to OSH povolí.
5. Byly zveřejněny termíny Tohatsu firecupu – některé jsou upraveny.
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6. Z UNO přišly nabídky na semináře. Zajímal by nás kurz „oslovování sponzorů“.
Vyšleme Pečinku J.
7. Pravděpodobně 14. 6. se bude konat na dopravním hřišti v Olomouci akce pod
záštitou Odboru ochrany (podobná jako byla loni na škole Nedvědova). Naši hasiči
zajišťovali stanoviště požární ochrany).
8. Culek Jindřich jako delegát SDH se účastnil schůze KMČ.
a. stěhování knihovny do školky zatím v nedohlednu, byla by nutná oprava za cca
120 000 Kč, je třeba sehnat peníze
b. KMČ nás prosím o občasné čištění rybníka – je třeba zjistit kdo tam dělá Arbes
a došlápnout si na něj
c. byl podán návrh na obnovu veřejného osvětlení u hasičky, osvětlení rybníka
d. Profit žádal o prodloužení smlouvy plakátovací plochy – Culek podal návrh,
aby nám nechali 1/5 plochy pro vylepení plakátů na zábavu, ples atd.
e. oficiálně budou teprve noví členové KMČ jmenování primátorem

9. Hasičský plácek – byla nám odsouhlasena dotace 25 000 Kč na překážky, ale je třeba,
abychom na plácku také udělali něco z vlastní iniciativy. Navrhujeme udělat základnu
buď z betonu – cenu bloků zjistí Konečný F. nebo z dlažby – byla by lepší – cenu zjistí
Prášil J. Dále bychom měli dát na plácek nějakou boudu – Spáčil P. zavolá Prudkému
a zjistí, zda by byla k dispozici plechová jako má Prášil J.
10. Na pamětní desku Bedřicha Zedníka máme přislíbený kámen z lomu v Výklek. Brablík
hovořil s panem majitelem nového domu a ten předá desku p. Šmídové, od které si ji
vyzvedneme.
11. Spáčil rozdá plakáty na zájezd do Tater.
12. Byla předvedena barva triček na oslavy – petrolejová. Je třeba zapsat a vyzkoušet
velikosti triček Adler unisex. Problém je s většími velikostmi triček. na starost má
Prášilová J.
13. Někteří členové nedodali nové fotky na tablo!!!!! PROSÍM DO KONCE TOHOTO
TÝDNE! do 20. 4. jinak tam dám prázdný čtvereček!!! a fotku si vyvoláte na vlastní
náklady.
14. Pan starosta poděkoval děvčatům za práci na ozdobách pro dobové uniformy.
15. Brigáda v garáži kluci – 13. 4. – 14:00
16. 20. 4. – 14:00 lepení stolů v klubovně + výroba uniforem holky 17:00.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE JE 7. 5. 2013!!!!!

