SDH DROŽDÍN

ZÁPIS

3. členská schůze (10. 3. 2015)
Přítomni: Brablík, Zedník, Prášilová Jana a Dáša; Culek, Mura, Laštůvka, Pakosta, Konečný, Zdražil
P., Kubáček, Šišková, Becková, Zedníková, Prášil, Tichý, Čáp, Zajac, Hainc, Švec st., Leczo M.,
Pečinka

Omluveni: Tomešek, Spáčil Z., Knapková

1. Kontrola zápisu ze dne 10. 2. 2015
 Návrh – koupit stůl na ples? Spočítá Tichý.
 Vodění medvěda 14. 2. 2015

Spočítáno na +/- 2200 Kč, rozebíratelný.

Hudba dobrá, hodně masek, vydělalo se 180 Kč.

 15. 3. 2015 – Schůze Hanáckého okrsku v 10.00 U Goliáše. Bude se řešit datum a místo okrskové
soutěže. Povinná účast velitelů sportovních družstev (Pírková, Zdražil P.) – přijít s návrhem
květnového termínu. Bylo odhlasováno, že pokud nebude mít SDH Chválkovice zájem o
pořádání soutěže, budeme se o pořadatelství ucházet my.
 7. 3. – 14.00 – MDŽ – obsluha Brablík, Zbořil, Spáčil, Konečný, Prášil (domluvit se 2-3 stačí).
Nákup Prášilová a Knapková (víno se dopije z plesu). Obsluha Prášil a Konečný, kladné reakce od
žen, velké poděkování Laďovi Zobalovi za kytici.

2. Hody 2015
 sobota 21. 3. od 10:00 – úklid kolem hasičky (přijde každý, kdo může), úklid garáží (zajistí
všichni řidiči), úklid podkroví za klubovnou dětí (Peca musí říct, co se může vyhodit, poté ZJ SDH
provede úklid)
 čtvrtek 2. 4. od 17:00 – nazdobení okolí hasičky – přijde každý, kdo bude moct, garant Hainc
 sobota 4. 4. – nazdobení křížů – Peca si sežene 1 parťáka a společně se domluví
 neděle 5. 4. sraz 8:00 u hasičky – Brablík, Culek, Konečný F., Kubáček, Spáčil P., Zdražil P. –
uniforma POVINNÁ, půjde se do průvodu, !!!musí být nabity vysílačky!!!
 neděle 5. 4. sraz 10:00 u hasičky – Prášilová D., Tichý, Prášil J., Mura – chystání garáže na
občerstvení, nachystání pivních setů, naražení piva
 Party stan od SDH Chválk. – stavět se bude v sobotu 4. 4. a to pouze v případě špatné
předpovědi počasí, rozhodne se operativně, zablokovat stan u SDH Chval. (Spáčil P.)
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3. Zájezd 2015
 termín

5. – 7. června

 cena

hasiči 1300 Kč cizí: 1500 Kč

 přednost mají hasiči SDH Droždín, ale pouze ten, kdo zaplatí nejpozději do 30. 4., poté se můžou
hlásit všichni ostatní a kdo dřív přijde, ten pojede
 peníze vybírá Prášilová D. nebo Surmová V.

4. Zábava 2015
 termín

8. srpna – všichni hasiči si tento termín poznačí, aby poté byli přítomni!!!

 detaily se dořeší na schůzi v červnu

5. Dětský den 2015
 termín

31. května – členové sportovních družstev žen a mužů zapsat si termín!!!

 ženy = soutěže pro děti

muži = pěna + podpora žen

 detaily se dořeší na schůzi 12. května

6. Úklid v klubovně dětí
 byl proveden v pátek 27.2.
 věci a volné místo ve skříních jsou a budou pouze pro děti
 2 skříňky zůstaly plné věcí od ZJ SDH, do 30. 4. uklidit nebo bude vše vyhozeno
 dále uklidit: várnice na chodbě, krygly – členové ZJ SDH, termín: 21.3.

7. Zprávy z KMČ
 předsedou zvolen náš člen Rosťa Hainc – gratulujeme!
 komise nám navrhla, aby bylo zřízeno světlo kolem hasičky, osvětlení laviček u rybníka –
odsouhlaseno přítomnými členy
 řeší kamerový systém v okolí hasičky – budeme informováni
 řeší celkové vyčištění rybníka – zatím ve stádiu výběrového řízení
 sportoviště do výpůjčky – nyní řeší schvalovací komise města a Karel Čáp
 námi podaný cenový rozpočet na rozebrání zídky u hasičky byl vrácen z města, musí se doplnit,
zařídí Culek a Mura
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8. Různé
 zahrada pod Zachovým – stará lípa má volně visící větve, Culek domluví cvičení pro pilaře a na
příští schůzi bude informovat
 tréninky sportovního družstva mužů budou vždy v pátek (17:00), sobotu a neděli, v neděli bez
použití mašiny
 nástěnné hodiny do klubovny v hasičce zařídí Laštůvka – připomene mu Zdražil P.

Příští členská schůze se bude konat 14. 4.
2015 v 18:30

Dne 11. 3. 2015 zapsal Michal Kubáček
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