1. schůze 7. ledna
Přítomni:
Spáčil P., Surma F., Surmová V., Šišková V., Kubáček M., Hájek J., Prášil J., Zdražil P., Prášilová
I., Prášilová J., Brablík M., Zedník J., Zbořilová M., Zbořil J., Čáp K., Pečinka J., Zajac D.

Omluveni:
Culek J., Pírková I.

1. Dotace
 byly podány žádosti na dotace z MMO:
 na vybavení místnosti po KMČ – odbor ochrany
 na opravu sportovní mašiny pro muže a ženy – odbor ?
 na setkání hasičů s občany Droždína – odbor kultury
 na hasičský tábor – odbor školství
2. Výroční valná hromada

 25. 1. 14:00








jídlo: řízek s bramborovým salátem (cena do 60 Kč)
na stoly dáme malé minerálky 0,5 l, ostatní nápoje si budou hradit sami
paní Zbořilová napeče rohlíčky
zprávy:
 činnost sboru – Brablík + Prášilová J.
 sportovního družstva – Zdražil P. a Pírková I.
 mladí hasiči – Prášilová I.
 pokladní zpráva – Prášilová D.
 zpráva revizora – Kubáček M.
 činnost zásahové jednotky – Culek J., Spáčil P.
přečten předběžný návrh na činnost sboru v roce 2014 – doplnění na VVH
pozvat dorostenky na schůzi – Prášilová I.

3. Hasičský ples
 1. 2. 19:00
 pozvánky:
 k dispozici od 17. 1. v hasičské zbrojnici k vyzvednutí
 spodek – Surma + Brablík
 Úlehla – Švec + Zedník











 barachov – Brablíková + Becková
 cimburk – Prášil + Konečný
 střed – Spáčil + ?
hudba – skupina Citrus zajištěna – cena 6000 Kč
sál se otevře přesně v 19:00
tombola
 zase lístečková – 1000 ks – cena 10 Kč – připraví Pírková I.
 prodává – Spáčilová, Hrouzková
bar – zařídí Knapková M.
šatna – hledá se dobrovolník na obsluhu šatny – ukončí se dřív (třeba kolem 2
hodiny)
sobota 1. 2. příprava bufetu v 14 hodin v hasičce, kluci 15 hodin na sále
stavění šatny
Klimešová M. – prosíme o zajištění cca 25 přepravek z obchodu
neděle 2.2. – úklid od 15 hodin na sále

4. Výroční valné hromady ostatních sborů
 11. 1. Chválkovice – Pírková, Becková
 11. 1. Lošov – Prášil, Konečný
 25. 1. – Olomouc město – Spáčil (Kubáček, Prášilová J.)
 1. 2. Holice – Knapková, Prášilová I.
5. Diskuse
 Zdražil P.
 žádost o půjčení vozíku na stěhování
 1. místo družstva na předvánoční soutěži v Lesnici
 Prášil J.
 budeme kupovat nějakou první cenu do tomboly? Loni jsme dávali
whisky a Balantýnku co jsme dostali od města
 Šišková V.
 žádost o půjčení auta na dopravu na hasičský ples do Loučan – SDH
Loučany by nám proplatil naftu – po diskusi ZAMÍTNUTO

