1. členská schůze – 13. 1. 2015
Přítomni: Pakosta, Konečný, Švec, Mura, Rössel, Spáčil, Pečinka, Prášilová D., Prášilová I., Prášilová
M., Prášilová J., Prášil, Spáčil P., Spáčil Z., Tichý, Culek, Zedník, Zbořilovi, Leczo M., Surmová, Zdražil
P., Čáp, Konečný, Tomešek, Zajac, Kočiřík, Zobal, Knapková,
Omluveni: Kubáček

1. Poděkování za valnou hromadu
- útrata 7 541Kč
- sponzoři nadšení z celoroční propagace na soutěžích
- pro příště:
- mluvit do mikrofonu po celou dobu, aby všichni slyšeli
- byla zima
- vlastní členové SDH Droždín rušili svým hlasitým hovorem!!!

2. KMČ Droždín (informace od Culka J.)
- pro letošek nedostaneme tolik příspěvků
- plot u školky (odvoz a vybagrování – práce upřesní Spáčil P.) – udělat rozpočet, za kolik jsme schopni
to udělat (poslat ho Martě Filipcové a ona to pošle na město). Rozpočet sestaví Mura a Prášil J.
- cvičiště: KMČ souhlasí s pronájmem SDH, když areál bude veřejně přístupný všem a my se o něj
budeme starat (musí to ještě schválit rada města).

3. Chyby v plánu akcí pro rok 2015: velikonoční průvod bude 5. 4. 2015 a zájezd 5. - 7. 6. 2015

4. Kdo nezaplatil příspěvky do 31. 1. 2015, bude vyloučen z SDH.

5. Ples – 31. 1. 2015
Pozvánky a plakáty
- vytiskne Spáčil P.
- plakáty rozveze Spáčil Z.
- pozvánky roznáší:
SPODNÍ KONEC Surma a Brablík, CIHELNA Tichý a Konečný, STŘED Šiška F . a Pakosta M.,
ÚLEHLA Zedník a Švec, BARACHOV Becková, Šišková
 Apelovat na sponzory
 Pozvánky se vyzvednou v hasičce v pátek 23.2. od 16.00 do 17.00

 Ceny se vyzvednou u sponzorů (nejpozději dodat do hasičky v pátek 31.1. do
14.00 hod). U každé ceny bude lísteček, kdo je sponzor.
- tombola – vyrobí Knapková, Prášilová I. (ruličky, bude se losovat 10 cen).
- bufet – laskonky (Zbořilová), košíčky (Surmová), Prášilová M., p. Königová ?, Ivanka P. + chuťovky a
chlebíčky a tlačenka
- bedny z obchodu domluví Surmová, vyzvedne Prášilová J., Knapková
- Koupi špendlíky do šatny Prášilová D.
- šatna – Zajac, Beck
- tombola – Spáčilová, Hrouzková
- vstupenky – Prášilová M., Surmová
- bar – do 22.00 Pečinka, Spáčil, Kočiřík, Zdražil P.; vystřídají Knapková, Prášilová atd.
- bude obchůzka s vínem v košíčku (sportovní družstvo mužů) – košíček zajistí Zdražil

- na sál se pouští přesně v 19.00 hod
- chystání v sobotu v 13.00 hod, muži v 14.00
- sraz na plese v 18.30 (ti, co pracují)
- výzdobu na ples zajistí děti
- vstup platí všichni!! (kromě Becková M., Zedníková V . a Laďa Zobal)
-úklid neděle 15.00

6. Pilařům přijde nová přilba.
7. Za Mikulášskou jsme dostali od KMČ 2 000Kč.
8. Sjednotit stránky SDH (sportovní družstvo – je špatná adresa).
9. Musí se sejít výbor (17.1.2015) – dotace (mladí, sportovní družstvo a zábava)

