3. členská schůze – 8. 3. 2016
přítomni: Spáčil P., Brablík, Kubáček, Knapková, Zedník, Tichý, Prášil J., Prášil M., Zdražil, Culek,
Konečný, Prášilová D., Pakosta, Černý D., König, Mura, Zedníková, Hainc

1. Poděkování za svatbu Spáčilů.

2. Informace ze schůze představitelů sborů:
- sbírka kola do Afriky,
- hasičský ples 19. 3. 2016, RCO, 20.00 hodin (dáme jim dar do tomboly – balíček za 500 Kč, udělá
Prášilová D., Spáčil napíše email, holky předají na místě.),
- závěrečná soutěž na Lokomotivě Olomouc – dvě volná místa ve stáncích s občerstvením –
nechceme,
- o prázdninách kanceláře okresu přesunuty na HZDS,
- k uniformám nenosit botasky,
- vyznamenání – odznaky po 5 letech (od 18 let se počítají roky). Mezitím se může dávat uznání
sboru,
- dotace do 31. 7. 2016 poslat na kraj (23. 3. – první schvalování),
- do 14. 3. seznam, co chceme pro děti na okres (vybavení). – ví to I. Prášilová.

2. Poděkování za posezení pro MDŽ (Konečný, Spáčil, Brablík, Zbořil). Zúčastnilo se 19 žen.

3. Výbor se shodl, že se zruší čarodějnice. Udělá se jen okrsková soutěž, pokud budeme zvoleni.

4. Plácek
- bagr domluví Jan Mura – sbor vše zaplatí.

5. 2. 4. 2016 – Radslavská přilba, Zásahová jednotka – na starosti má Culek.

6. 23. 4. 2016 – Veteráni soutěž, Kozlovice (U Vyškova).

7. Zájezd Roháče – 10. – 12. 6. 2016
- do 15. 4. je potřeba napsat P. Spáčilovi, kdo chce jet, aby se naplnil zájezd. Jinak se bude muset
zrušit.

8. Výdělek z plesu 32 976 Kč.

9. Kdo nedá do příští valné hromady příspěvek, bude automaticky vyloučen ze sboru!
- dodnes nezaplatili příspěvek za rok 2016 – Bezuchová, Jakůbek, Kočiřík, Runtág, Večeřa.

10. Okresní soutěž – nebude se platit záloha 1000 Kč.

11. Okrsková soutěž 2017 může být na podzim.

12. Diskuze
- 12. 3. – v 9.00 hodin úklid u hasičky na hody.
- dar od J. Mury 
- König – tolik soutěží pro muže je zátěž.
- kluci si sami rozhodují, kam pojedou a kam ne (letos chtějí Tohatsu a pohárovky)
- Muži by chtěli opravit mašinu – cca 10 000 – 40 000 Kč.
- Zásah u převrácené dodávky – 26. 2. 2016

13. Droždínské hody – 6 lidí (Kubáček, Culek, Brablík, Spáčil P., Konečný, ?)
- hasiči v uniformě,
- výčep v areálu školky,
- pár lavic na plácek,
- v sobotu nanosit do školky lavice,
- Spáčil P. zjistí informace, aby to mohli hasiči udělat,
- aktuality na droždínském FB.

