SDH DROŽDÍN

ZÁPIS

4. členská schůze (14. 4. 2015)
Přítomni:

Zedník, Culek, Surmová, Pakosta, Laštůvka, Prášilová M., Zajac, Prášil,
Konečný, Čáp, Tomešek, Zdražil P., Zedníková, Spáčil Z., Pospíšilová,
Bezuchová, Spáčil P., Brablík, Kubáček, Klimešová, Hainc

Omluveni:

Pečinka, Knapková, Prášilová D. I. J., Kočiřík, Tichý






1. Kontrola zápisu ze dne 10. 3. 2015
Hody 2015 – vše OK
Úklid v klubovně dětí – nebyly uklizeny várnice na chodbě + krygly – ZJSDH uklidit!
Cvičení pro pilaře – lípa pod Zachovým – Culek bude informovat
Děkujeme za nástěnné hodiny Pavlovi Laštůvkovi

2. Schůze okresu
 nové volby, složení výboru a další členy na požádání předloží náš starosta
 garantem pro náš okrsek je V. Švubová








3. Okrsková soutěž 2015
termín 2. 5. 2015
9:00 nástup, 9:30 začátek
4 ženská družstva (Dr., Chv., Hol., Loš.)
naučit se hlášení před každou disciplínou – vedoucí sportovních družstev
na okres postoupí všechna ženská družstva + první z mužů
okres bude 23. 5. v Olomouci na Lokomotivě

4. Radíkov – soutěž Přes vody a hory
 termín 13. 6. 2015
 vedoucí sportovních družstev by měli co nejdříve podat přihlášku, jelikož je velký zájem
5. Pochod kolem Radíkova
 termín 8. 5. 2015, sraz v 8:00 u jejich hasičky






6. Zájezd
termín 5. – 7. 6. 2015
cena 1300,- pro hasiče
hasiči mají přednost se hlásit do 30. 4., poté již bude dána možnost všem ostatním (do
30. 4. musí mít hasič i zaplaceno!)
peníze vybírá Prášilová D. nebo Surmová V.
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7. Úklid prostoru u školky – likvidace zídky
 již bylo provedeno, děkujeme všem zúčastněným






8. Cvičení – vůdce malého plavidla
termín 1. 5. 2015
povinně Brablík, Pečinka, Beck, Spáčil P.
detaily s dotyčnými doladí Peca
bude společně s Černovírem

9. Pálení čarodejnic
 termín 30. 4. 2015 od 16:00 na Korunní pevnůstce v Olomouci
 požární hlídka: Brablík, Konečný, Zdražil P., Culek, Spáčil P.
 detaily s dotyčnými doladí Peca










10. Zápisy do kroniky
vždy určený člen SDH zajistí fotky a stručné info o dané akci, tj. napíše o akci malý
článek, který doplní o fotky, do kroniky poté přepíše Dáša Prášilová
Vodění medvěda – Pospíšilová
MDŽ – Brablík
Velikonoční průvod – Culek
Brigáda u hasičky (zídka) – Zdražil P.
Pálení čarodejnic – Brablík
Okrsková soutěž – Culek + Prášilová Jana
na další plánované akce budou kronikáři určeni s předstihem

11. Odsouhlasené dotace
 na činnost
25 000, děti
10 000, sportovní družstva
15 000,- (plus 4x hadice koupí město)
12. Školení zdravotníků
 termín 24. 4. 2015 od 13:00 do 18:00
 hasičská zbrojnice Černovír
 účast povinně pro: Pečinka, Zdražil P. – bližší info podá Peca
13. Soutěž – Požární ochrana očima dětí
 pořádá město Olomouc, pouze pro sbory města (6)
 díla dětí budou vystavena na radnici
 zajistí vedoucí mládeže
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14. Úkoly
Pečinka – Presbeton – zajistit dlažbu – info do příští schůze
Spáčil P. – vodoměrná šachta, přípojka, povolení stavby
Dodržovat pořádek v nových klíčích v garáži, klíče vracet na místo
Spáčil P. – koupit hřbitovní vázu a společně s Pavlem Zdražilem přilepit na pomník
manželů Zedníkových, termín do 30. 4.
Konečný + Zdražil P. – zajistit věšáky na Agamy v šatně ZJSDH, termín: konec 05/2015
Spáčil P. – koupit schránku na dopisy, minimálně na formát A4, umístit pod nástěnku
mezi garážemi
Spáčil P. – zajistit proškolení řidičů ZJSDH (kdo nemá aktuální)
15. Zprávy z KMČ
poděkování za hody a průvod
divadlo bude až na podzim (Naši furianti)
Ukliďme Droždín – termín 23. a 24. 4. 2015 vždy od 16:00 do 19:00 – kdo chce, přijde
pomoct s úklidem odpadků v Droždíně, sraz vždy u hasičky, rukavice s sebou
Oslavy 70 let od konce války – termín 9. 5. 2015 ve 14:00, kdo má uniformu – přijde, po
pietní akci u památníků bude malé posezení u hasičky, občerstvení zajistí Prášilová D.

16. Různé
 bylo schváleno pořádání soukromé oslavy na hasičském plácku dne 13. 6. 2015 –
odpovědné osoby Spáčil Z. + Zdražil P.
 reklamy na buňce na plácku – Peca dá info, lepší je ale varianta, že si bude sportovní
družstvo vozit s sebou na soutěže a tam bude své sponzory prezentovat
 pro propagaci sboru se nabídla Monika Bezuchová, kdo bude chtít něco zviditelnit,
předvést, pozvat lidi, atp., může ji poslat info na email monika.bezuchova@seznam.cz

Příští členská schůze se bude konat
12. 5. 2015 od 18:30 v hasičské
zbrojnici
Dne 21. 4. 2015 zapsal Michal Kubáček
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