4. členská schůze SDH 15. 4. 2014
Přítomni: Spáčil P. + Z., Zedníkovi V. + J., Kočiřík L., Kubáček M., Čáp K., Konečný F., Zdražil P., Klimešová M.,
Prášilovi I. + D. + M. + J., Pakosta ?., Pečinka J., Tichý T., Zajac D.
Hosté: Mikelová, Hains
Omluveni: Brablík M., Knapková M.
Zápis:
1.

Mašina dětská
- zařizuje Zedník J., problémy s krytem, Jirka vyrobí sám, vozík upraví Jirka, za týden se s ní může cvičit
Mašina mužů
tlačí dobře, na okrsek se s ní pojede, při zkoušce stroje se poničila guma v savici – musí se koupit
nová, Spáčil P. + Zdražil P. zajistí koupení a výměnu

2.

Velikonoční hody
– hasiči zajišťují bezpečnost při průvodu, Spáčil P. s hudbou začínají v 6 hod, V 7:30 sraz u hasičky
uniformovaní, co půjdou v průvodu, celkem půjde 18 párů družiček a mládenců, hasiči zajišťují
bezpečnost do 14 hod, program hodů bude probíhat na hřišti ve škole + kolem školy – bude hrát
Dolanka, malý řetískáč před obchodem, skákací hrad, stánky, hasiči zajistí stánek s pivem popř. vínem
Spáčil P. zajistí číslo na majitele mužských krojů
V průvodu v uniformách půjdou: Spáčil P., Konečný F., Zdražil P., Spáčil Z., Kubáček M., Knapková M.,
Prášilová J. – poslední tři pokud bude potřeba
Ve výčepu – Pečinka J., Kubáček M., Prášilová D., Spáčil P.
Jedna z vysílaček nejde!!! Opravit!!!

3.

Slavnost v Bystrovanech
– Spáčil P., Zdražil P., Konečný F., 25. 4. 2014, 8hod – 13 hod

4.

Pálení čarodějnic
– 30. 4. 2014, akce od 16 hod do 00hod, program pro děti + zajištění požární hlídky
Požární hlídka – Spáčil P., Konečný F., Prášil J., Kubáček M., Pečinka J., Zdražil P., Můra J.
Soutěže – 16:30 – 19hod
vzduchovky – Spáčil Z. + kluci
ukázka auta – Konečný F.
záchranné složky – Prášilová I. + ženy
zdravověda – Zedníková V. + ženy

5.

Stavění májky na náměstí
– 1. 5. 2014
z Droždína odjezd v 9hod, v PS2
Zajišťují – Zedník J., Spáčil P., Brablík M., Konečný F., Zajac D., Prášil J.

6.

Okrsková soutěž
– 11. 5. 2014 v Droždíně
hydrant + vodoměr zajistí Čáp K., po 1. 5. 2014 dovést z Černovíra překážky, které chybí, na zemi
bude koberec – zajištěn, Navrátil Aleš bude točit pivo + kofolu + nalévat alko, Prášil J. + Můra J.
zajistí jídlo (kabanos, guláš), z členů SDH Droždín bude někdo v kávě a čaji, všichni musí mít

zdravotní průkazy, všichni členové sraz v 7:30 na hřišti, v sobotu 10. 5. kluci nalajnují trať, Konečný
F. bude řídit dopravu, Spáčil Z. zajistí elektocentrálu, přihlášky na soutěž poslat do 5. 5. 2014
7.

Schůze okrsku
ceny do soutěže budou za 10 000Kč, Šafařík koupí poháry, sponzorský dar kofola + pivo,
přihlásit se co nejdřív na soutěž do Radíkova
10. 5. 2014 se koná pochod v Radíkově pro rodiče s dětmi, cca 10 km
21. 6. 2014 oslavy založení SDH Holice, hasičské auto pojede tam
v tento termín i soutěž ve Chválkovicích
10. 5. 2014 možnost vyzkoušet si překážky v Droždíně, informovat Zdražila P.
okrsková soutěž se může pořádat v září, popřemýšlet zda bychom chtěli

8.

Diskuse
pohárovka v Droždíně by se mohla uskutečnit v září či říjnu
v Bludově na soustředění to bylo fajn, účinná
v sobotu 19. 4. 2014 jedeme s dětmi na soutěž CTIF do Velkého Újezdu – pojede se hasičským
autem + osobákem, sraz 7:30 u hasičky
udělat pořádek ve věži, chybí jedna hadice, dodat!!
licence na alkohol je zajištěna, zajistili Brablíkovi
na maškarním plese byla dobrá kapela, Zedník J. by ji doporučil na náš ples, Prášilová J. zjistí
kontakt!!!
musí se koupit déčková hadice
Tichý T. se omluvil ze soutěže

