Zápis z 9. schůze – 15. 9. 2015
Přítomni: Spáčil P., Kubáček, Hájek, Zedník, Pečinka, Spáčil Z., Culek, Knapková, Zedníková,
Prášilová D., Čáp, Konečný, Prášilová M., Klimešová, Tomešek, Laštůvka, Pakosta, Šišková,
Švec st., Prášil J., Mura
Omluveni: Brablík, Zdražl P.
1. Od příště vede schůzi Brablík Milan, napíše termíny schůzí podle svých směn, aby
mohl být na každé schůzi.
2. Vytopená hasička
– poděkování F. Konečnému za práci v hasičce.
-

do konce listopadu bude snad hotová oprava (nová elektrika, podlahy, malba
atd.)

-

děti v pátek budou chodit ven a do školy, dle počasí. Ivanka Pospíšilová zkusí
zařídit klub důchodců u ředitele na Kopečku.

3. 9. 1. 2016 – VALNÁ HROMADA - U Šišků (14.00) – placení členských poplatků (všichni)
15. 1. 2016 – ples florbalisti
30. 1. 2016 – ples hasiči
4. Zdražil P. – dodá do 10. 10. 2015 podklady pro vyúčtování dotací Prášilové D.
5. Výdělek na zábavě – 28 933 Kč.
6. Rusovce – 10 lidí z Droždína (plus Radíkov). Účel akce splněn.
7. 27. – 29. 11. 2015 - Školení ZJ – Kladky (5 000 Kč na občerstvení)
8. DISKUZE


Culek – KMČ – řeší se vypouštění rybníku (ještě letos), nahlásit již opravený pomník



Pečinka – našel klíč na plácku od buňky, nikdo se k němu nepřihlásil.



Kubáček – házenkáři si koupili sami stany (500 Kč za zábavu zaplatit – Prášilová,
Kubáček)



Spáčil Z. – Sekačka? Traktor? Starý vyjde cca na 20 000 Kč, nový na 40 000 Kč.
-

Tichý T. – Byl by ochotný vzít si sekání na starosti a uschovat popřípadě traktor?
Popřemýšlej prosím o tom. Pokud ano, tak Tom si sám rozhodne, co se koupí a
kdo bude jeho parťák na sekání (asi by to měl být někdo ze sportovního družstva).
V říjnu se rozhodně, co se koupí a kdo to bude mít na starosti.



Až bude hasička opravená, tak se DŮKLADNĚ uklidí (tanečníci kostýmy, staré
nepotřebné věci a nábytek se vyhodí).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Rozhodit sítě, jestli někdo nemá místo na naši koňku. (Konečný se zeptá Rosti Haince,
Zedník se poptá)



Na vozíku na přívěs za motorový člun vyměnit světlo – Spáčil P.



17. 9. – dokončení plácku, kdo má ruce a nohy přijde v 15.00 na plácek.



Poděkování Čápovi za vyřízení dokumentace ohledně vody na plácku.



DĚTI
o 18. 9. – střelba ze vzduchovky a lano – pomocníci Spáčil Z., Hájek
o 10. 10. – Tršice – Branný závod (řidič Zedník)
o 16. – 18. 10. – školení vedoucích (Třemešek)
o 23. 10. – Drakiáda
o 13. 11. – Lampiónový průvod
o 6. 11. - Duchaření
o 18. 12. - Vánoční besídka

