5. členská schůze
Přítomni: Kubáček, Zedník, Zedníková, Zobal, Spáčil Z., Pakosta, Zdražil, Knapková, Zdražilová,
Konečný, Prášil, Pečinka, Čáp

Kontrola úkolů:
1. Není hotový úklid dětské klubovny. Půllitry z chodby odnést.
2. Neproběhlo školení pilařů – u Zachů. (Culek)
3. Likvidace zídky u školky provedena – zeptat se komise, jestli to tak zůstane. (Spáčil P. –
kontrola stavu, domluví se s komisí, jestli je ještě něco potřeba)
4. Proběhlo cvičení – malé plavidlo (Pečinka zhodnotil jako krásné).
5. Pálení čarodějnic na pevnůstce – v pořádku. Příště zajistit lepší organizaci a spolupráci
s pořadateli. (veřejně vyhlásit, že se hasí oheň)
 Neuděláme příští rok čarodějnice v Droždíně na plácku?
6. Vodoměrná šachta na plácku zasahuje do cesty. (Čáp vyběhá a zařídí, jinak vyřešeno)
7. Poděkování za věšáky na agamy.
8. Schránka na dopisy u garáže – hotovo.
9. Účast na úklidu Droždína – mladí hasiči.
10. Průvod – pochvala a úspěch.

Akce:
11. 23. 5. – Okresní soutěž
12. 13. 6. – Přes vody a hory v Radíkově (zařizuje: Culek - muži, Pírková - ženy)
13. 5. – 7. 6. – Zájezd Vysočina, ještě 8 volných míst
14. Muži si nepřevzali cenu z okrskové soutěže: Za peníze se koupí přechodka na savici pro děti,
pivo se použilo na výročí konce války.
15. 31. 5., 14.00 hodin – dětský den na hřišti (sraz 12:30 – u hasičky, 13:00 – na hřišti)
Vzduchovky – Spáčil Z.
Pěna – Konečný, Culek (půjčit mantinely od florbalistů)
Disciplíny – Knapková, Zdražilová
16. 24. 5. – Dětská soutěž na Lokomotivě Olomouc – řidič Zedník

Úkoly:
17. Spáčil P. – pohlídat školení zdravotníků
18. Pečinka – Presbeton (během 14 dní)
19. Prášilová D. – Hřbitovní váza – provizorní řešení – musí se vyřešit.
20. Spáčil P. – musí proběhnout školení řidičů.
21. Hainc - otázka, jestli za očištění pomníku můžeme dostat peníze? (zmínil se pan primátor)

Diskuze:
22. Prášil si chce půjčit dva pivní sety. Schváleno!

PROSÍME

HLAVNÍ

PŘEDSTAVITELE

SDH

DROŽDÍN (STAROSTA, VELITEL), ABY SE PŘI
NEÚČASTI NA SCHŮZI ŘÁDNĚ OMLUVILI A
INFORMACE PŘEDALI NĚKOMU JINÉMU.
POPŘÍPADĚ

SCHŮZI

ZAVČAS

ZRUŠILI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DĚKUJEME!!!!!!!!!!!

