6. členská schůze SDH Droždín – 9. Června 2015
Přítomni: Spáčil, Brablík, Zedník, Culek, Zobal, Švec st., Čáp, Prášilová, Pakosta, Zdražil P.,
Klimešová, Tichý, Prášil, Konečný, Mura, Kubáček, Zedníková, Prášilová, Zdražil M., Pečinka,
Zajac
1. Schůze okrsku
- Vlasta Švubová je i krajskou starostkou (pozvánka na propagační jízdu 29. 6. –
18.00 – 21.00) – Konečný, Knapková, Kubáček, Prášilová I.
2. Pochvaly
- za okres soutěž pro sportovní družstvo žen
- za dětský den
- za šachtu - Čápovi
- sportovní dětský den v Mezu (Zobal, Tichý, Švec ml.)
- úprava terénu před školkou
- poděkování za pohled ze zájezdu
- soutěž dětí - Lokotka – pochvala za požární útok, koupit stejná trička pro děti (děti
si zaplatí)
3. 25. 6. – Setkání seniorů v Myslechovicích od 60 let (nahlásit do 20. 6.), 16.00 odjezd,
cca 11 lidí
4. Soutěž Radíkov – nebude auto, 9. 30 odjezd od hasičky

5. Diskuse
- čtvrtek 11. 6. – cvičení dětí na Radíkov
- Culek – umístění kamer na hasičku, branky na hřiště malinké udělat z novoduru
(zbatečná starost pro nás, pouze pro naše děti), pálení čarodějnic, zjistit Mikuláše
a datum (návrh 4. 12) – nebudeme se řídit tím, kdy je v Olomouci., nacenit opravu
ruského pomníku kvůli (nebudeme dělat)
- Pečinka – domluveno návrh darovací smlouvy od Presbetonu, nutné domluvit
auto s Kadlčkem, realizace červenec – Leoš Zach?
- Tichý – byl vyměněn kotouč od rozbrušky?, kdy se budou řešit sklopy?, v nádrži
zůstává při čerpání cca 200 l v autě → Radíkov ZHT Group
- Prášil – nemá dosečeno na plácku. Doseče.
- Kubáček – promlčeno školení pilařů, školení zdravotníků je napořád?, hřbitovní
vázu někdo ukradl – Zedník najde od kameníka, musí se uklidit na chodbě u dětí,
půjčení házenkářům STM napichovače na párky – 200 Kč, 25. 6. – občerstvení na
zahradní slavnosti ZŠ.

-

Zdražil P. – TFC Medlov – kluci odřekli závody, v sobotu 13. 6. Budou na plácku
narozeniny – můžeme si půjčit trampolínu?, klíčky od buňky Kočiřík vrátí, školení
nových členů do ZJ - příští rok, poslat darovací smlouvu (Grygar a Žáček) → něco
na plácek, makadam? sekačka?

Další schůze 14. 7. 2015 v 18.30

Zápis: Prášilová Jana (přepsala Knapková)

