13. 5. 2014 5. členská schůze
Přítomni: Prášilová J., I., D., M., Prášil J., Spáčil P., Konečný F., Zedník J., Zedníková V., Šišková
V., Becková P., Pírková I., Čáp K., Pakosta M., Zdražilovi P. a M., Kubáček M., Spáčil
Z., Pečinka J., Mura J., Švec Vl.

Omluveni: Beck D., Brablík M., Knapková M., Kočiřík L., Culek J.

1. Proběhlé akce
 dětský den v Honeywellu, za hlídku odměna 1000 Kč
 31. 4. pálení čarodějnic – dobrá reprezentace sboru, připomínky sděleny
organizátorům
 1. května – stavění májky na Horním náměstí
 velikonoční průvod – zajišťovali jsme občerstvení – výdělek cca 600 Kč
2. Vyhodnocení okrskové soutěže
 poděkování všem co se aktivně podíleli na přípravě
 14. 5. odpoledne brigáda – je třeba usušit stany a vyčerpat kalovkou toiku
 schovat základnu a odvézt koberce do Přáslavic
 SDH Droždín získá 4500 Kč za pronájem cvičiště, JE VŠAK TŘEBA ODEČÍST
půjčení překážek a zaplatit vodné a stočné firmě VEOLIA
 Čáp K. zkusí zajistit bezplatné zapůjčení hydrantového nádstavce od firmy
Veolia
 lidé si pochvalovali guláš – příště více  pochvala pro kuchtíky Pepu a Honzu
 Zedník J. – je třeba zapracovat na sociálním zámezí cvičiště
 vydláždit základnu
3. Schůze okrsku 18. 5. 2014 10:00
 nutná přítomnost starostů, velitelů a vedoucí sportovních družstev
 do 12 hod. 14. 5. nutno odeslat soupisku družstev na okresní soutěž
 okrsek zajistí stravu a zaplatí za soutěžní družstva
4. Informace z OSH
 13. 9. 2014 proběhne oslava – je vypsána sbírka na prapor OSH Olomouc
 návrh příspěvku 1000 Kč – odsouhlasen
 vyhodnocena soutěž „Požární ochrana očima dětí“ - 1. místo v literární
soutěži Nelča Pospíšilová (bude zaslána pozvánka na slavnostní předání cen na
radnici 
 16. 5. se koná okresní kolo dorostu – je možné se přihlásit do jednotlivců –
Zedníková V., Hájek J., Jakůbek H.

5. Důležitá data a akce
 24. 5. – okresní kolo v požárním sportu – Olomouc Lokomotiva
 31. 5. – kácení májky na Horním náměstí (velitel F. Procházka)
 1. 6. – dětský den v Droždíně – střelba + přiřazování obrázky
 14. 6. – soutěž Radíkov
 18. 6. – zasedání zasloužilých hasičů – Arcibiskupský palác – Prášilová M.
 21. 6. – 130 let založení Holice oslavy
 21. 6. – hanácká extraliga Chválkovice
 18. 7. – setkání seniorů hasičů od 65 let – Myslechovice – nominovat 6
zástupců (manželé Surmovi, Prášilová M., Čáp K. ???? )
 9. 8. – zábava – nevíme, jestli nám schválí dotace, jaký bude nájem hřiště
Sokolů
6. Nákupy oblečení
 uniformu letos Zedník Jiří
 zásahové monterky – Zedník J., Culek J.
7. Diskuse
 Kubáček M. – nájem trampolíny ? odsouhlasen návrh 1000 Kč
pokud ji budou vyžadovat na dětský den letos, zapůjčíme ale
jinak ji nebereme (nebudeme se připomínat)
 Zedník J. – připomínky k oblečení dětí – hrozné
mají nové teplákovky a trička táborová
vybavení je třeba postupně dokupovat
je třeba koupit džberovku
 Spáčil P. – kapela na ples 2015 zajištěna AXEL , sál zajištěn
 Prášilová I. – poděkování za pomoc s kroužkem mladých hasičů
 Pečínka J. – je třeba zkontrolovat lékárničky po zásahu
 Zdražil P. – prosí o půjčení vozíku na 17. 5. a 31. 5 na soutěž
poděkování za pomoc při organizaci
připomínky k hlídání stanu CULEK !!!!
za sponzorský dar koupena hadice B, přechodka na savici
 Prášil J. – přístřešek u budky na plácku by mohl zůstat
 reklamy na buňku – má Jirka Žáček za sponzorský dar, Mura Honza ať si
vytvoří, Zdeněk Kafka dodá
 je třeba požádat Presbeton o 50 m2 dlažby na základnu

14. 5. 2014

Mgr. Jana Prášilová

