VÝBOROVÁ SCHŮZE 21. 3. 2013
Přítomni:

Prášilová Jana, Dáša, Spáčil Petr, Brablík Milan, Prášil Josef, Surma František,
Pavlitová Iveta, Zdražil Pavel

Omluveni:

Culek Jindřich, Prášilová Marie

Hosté:

Kubáček Michal, Konečný František, Utíkal Josef

1. Pamětní deska Bedřicha Zedníka
nový majitel nechce dát desku na dům, ale dal by ji do předzahrádky
máme dvě možnosti
a) dát desku na sloup
b) na kámen
výbor se přiklání k možnosti na kámen
Milan Brablík a Jiří Zedník seženou desku a přenesou do hasičky a v kamenictví
vyzkoušíme velikost kamene a zjistíme cenu kamene a jeho vsazení.
Je možnost zaplatit kámen i práci z dotací .
Kámen slavnostně odhalíme na oslavách.
2. Rozpočet oslav
Teoreticky máme pokryto 90 % nákladů
Olomoucký kraj nám poskytl 25 000 Kč na oslavy a 25 000 Kč na cvičiště.
KMČ nám poskytla 12 000 Kč – z toho 5000 Kč bychom dali na kámen a 7000 Kč vyúčtuje
Petra Šišková na občerstvení a pronájmy sálu na město.
Z 25 000 Kč z OK bychom koupili certifikovanou bariéru (pořizovací cena 25 200 Kč) –
odsouhlaseno výborem, zařídí Spáčil Petr.
3. Upomínkové předměty
Ivetka Pavlitová ujistila cenovou nabídku – butylka 70 Kč a sada 4 panáků 39 Kč z nerezu.
Nechali bychom udělat cca 100 ks.
Ivetka zjistí, jestli by nám vyleptali na butylku nápis SDH Droždín 120 let.
Popřípadě najde jinou možnost a zjistí cenovou nabídku.
Předměty, které bychom nerozdali hostům bychom prodali na oslavách.
4. Dechovka
Zajistil David Beck.
5. Koně
Na minulých oslavách jsme měli pivovarské koně za 3500 Kč.
Úkol pro všechny zjistit možnosti půjčky jiných koní.
6. Pronájem hřiště
Zajistil starosta Brablík Milan.
7. Kapela na večerní zábavu
Zajistil Spáčil Petr – Funny Melody za 10 000 Kč. Víc jim dát nemůžeme.

8. Hry pro děti, odměny a trička
Nakoupí a zařídí Prášilová Dáša a Pospíšilová Ivana.
9. Historické uniformy
Nakoupeny obleky – zvlášť pláště, které se musí zkrátit, a kalhoty.
Čepice v ceně 49 Kč – na ni přijde nažehlovací znak.
Kalhoty a blůza stály celkem 550 Kč za kus.
Na uniformy přijdou ozdoby – diskuse nad barvou – zlatá x červená
většina výboru se přiklání k červené – starosta, jednatel a Michal Kubáček ke zlaté.
Prášilová Dáša vyzkouší vyprat uniformu s ozdobou, jestli červená stužka nepustí barvu a
neobarví uniformu, Pokud ano, bude použita zlatá.
Tvorba ozdob – pátek 29. 3. 2013 v hasičce v 17 hod.
10. vycházkové uniformy
Dokoupeny členům – Konečný František, Becková Pavla a Knapková Michaela.
11. Pozvánky
Pro VIP členy upravil pozvánky Pečínka Jaromír.
Natiskne Spáčil a se starostou obejdou významné lidi, které chceme pozvat.
12. Trička
Objednáme 80 ks krátký rukáv a 20 ks dlouhý rukáv.
Máme k dispozici dotaci 15 000 Kč od MMO.
Vepředu znak, vzadu Hasiči Droždín.
Cenovou nabídku, seznam velikostí má na starosti Prášilová Jana.
Na schůzi doneseme na ukázku trička z InetPrintu – sítotisk. Vybereme barvu na schůzi.
Preferuje gramáž 200 g.
13. Darovací smlouvy
Michal Kubáček a Pečínka Jaromír vytvoří návrh darovací smlouvy a dopisu pro sponzory.
Starosta a Spáčil Petr a nějaká žena společně obejdou sponzory.
14. Stuha na prapor
Asi necháme udělat v Samotíškách – za 1500 Kč cca.
Jiné firmy nabízí i za 8000 Kč.
15. Rozpočet oslav
Je plánován cca na 115 000 Kč.
přislíbeno máme:
MMO 15 000 Kč
Primátor
40 000 Kč
OK
25 000 Kč
KMČ 12 000 Kč
Zbývající částku je třeba sehnat od sponzorů.

Zapsala jednatelka Jana Prášilová

