8. členská schůze (13. 8. 2013)
Přítomni: Brablíkovi., Tichý T., Culek J., Zedník J., p. Prášilová, Surmovi, p. Spáčilová, Spáčil P.,
Hrouzková D., Zbořilovi, Švec. V., Švec V. jr, Čáp K., Pírková I., Prášilová J., Prášil. P., Zdražil
M., Zdražil P., Konečný F., Pečínka J., Kubáček M., Spáčil Z., Sekanina D., Šišková V., Kočiřík L.,
Zajac D.
Omluveni: Beckovi, Knapková M.
1. Jeden kroj zajistí Brablíkovi, dva půjčit od Pírkové I.
2. Dokončený pomník kromě terénních úprav – cena 5 800 Kč.
3. Příprava hřiště od pátku od 9 hod. Kubáček M. zjistí, kam postavit trampolínu (místo
skákacího hradu).
4. V pátek 30. 8. 2013, 9:00 sraz u hasičky – chystání výstavy v garáži, finální úklid hasičky.
5. Roznést plakáty a pozvánky na Oslavy.
6. Bufet a alkobar nachystán od pátku tak, aby v sobotu od 13 hod mohly být otevřeny
okýnka s prodejem.
7. Sobota, 31.8.2013 sraz v 9:00 před hasičskou zbrojnicí. Hromadné foto všech členů.
Uniformy, hasičské oblečení, dresy, nebo společenský oděv nutností.
8. Cca 1,5 hod trvání schůze i s obědem, pak přechod k hasičské zbrojnici, kde bude otevřena
výstava.
9. 13:00 slavnostní průvod obcí, zakončení nástupem na hřišti
10. 14:00 zahájení odpolední akce na hřišti, 4 soutěže (Pírková I.), moderování Spáčil P a
Prášilová J.
11. 19:00 konec odpolední akce, od 20:00 večerní zábava. Vstupné dobrovolné.
12. Nyní získáno 13 000 Kč od sponzorů.
13. Neděle, 1.9.2013, 13:00, sraz na hřišti, úklid po oslavách!!!
14. Ukázka s koňkou – ti, co jsou v historických uniformách, Zedník J. domluví nácvik a trénink
obsluhy. Na koňce pojedou p. Surma a p. Zbořil + holky od koní.
15. Úprava hasičské zbrojnice – Konečný F. – natřít prostor nad vraty. Věž nyní vyklizena, koupit
kladkostroj do věže na sušení hadic.
16. Elektrický kladkostroj - 11,5 m, 150 kg nosnost, 2390 Kč = ODSOUHLASENO
17. Poděkování za pěkný přístup k úklidu hasičské zbrojnice.

18. Sportovní družstvo mužů šikovně využilo nevyužívanou nástěnku pro publikování svých výkonů.
19. 12.8.2013 hořel stoh u háječka ve Chválkovicích. ZJ SDH Droždín přítomna v počtu 11 členů.
Vyzkoušená nová odběrná místa v Droždíně. Dobře zvládnutá práce!
20. Tábor – 42 dětí (21 registrovaných u hasičských sborů), program úspěšný, přijat s nadšením,
počasí úmorné (zachraňoval je přítomný bazén). Návštěva starosty z Chválkovic aČernovíra. Kontrola
z hygieny – pochvala za jídelníček a vedení papírové dokumentace.

