4. členská schůze – 12. 4. 2016
Přítomni: Brablík, Prášilová D., Knapková, Kubáček, Zdražil P., Zedník, Večeřa, Šišková, Hájek, Čáp,
Spáčil P., Konečný, Prášil J., Laštůvka, Spáčil Z., Šertler, Pakosta, Švec st., Mura, Zajac, Pečinka
1) Schůze Hanáckého okrsku:
- 14. 5., 8.00 – 14.00 hod. - pochod Radíkov a okolí (mladí hasiči?),
- od července 2016 se okresní sdružení přesune od nádraží k profíkům do zasedačky.
2) 7. 4. proběhl sběr železa v Samotiškách – výdělek cca 7 000 Kč. Poděkování všem zúčastněným.
3) Když se něco napíše na FB, tak prosíme o jakoukoliv srozumitelnou odpověď, ať se ví, kdo může,
nebo nemůže a na nikoho se nemusí čekat.
4) Poděkování všem za práci na plácku.
5) Neděle 10. 4. – poděkování za brigádu v Nešporově ulici.
6) 8. 5., 10.00 hod – Schůze Hanáckého okrsku u Goliáše.
7) Okrsková soutěž 30. 4. v Droždíně:
- 27. 4., 17.00 hodin – se svolává konsilium o stavu plácku, zda bude možné uspořádat soutěž
v Droždíně nebo se přesune do Chválkovic,
- do 24. 4. poslat přihlášky,
- Droždín a Olomouc město zajišťuje občerstvení,
- do výčepu dva lidi (Knapková, Prášilová I.),
- jídlo do udírny Prášil J., Mura,
- 9.00 hod. začátek (8.30 hod. registrace),
- stavba stanů na plácku v pátek 29. 4., v 18.00 hodin (upřesní se na emailu a FB v týdnu před konání
soutěže),
- Spáčil Z. zamluví centrálu (v 8.00 hodin už musí být natažená elektrika).
8) Na zájezd volných ještě 16 míst. Peníze přinést na příští schůzi.
9) 23. – 24. 4. – soutěž veteránů Jižní Morava.
23. 4. – děti CTIF Velký Újezd – řidič Spáčil Z.
23. 4. – muži soutěž Bolelouc.
10) Kdo si cokoliv půjčí z hasičské zbrojnice, dá vědět veliteli nebo to napíše na tabuli dole v garáži.
Z auta nic nebrat! Čerpadla a podobnou techniku po půjčení řádně vyčistit!! A při předávce zpět
vyzkoušet s někým, jestli je vše funkční.
11) Plácek stál zatím 21 000 Kč.

12) Diskuse:
- Zedník sežene filtr,
- Čáp půjde na Veolii (je v pořadníku),
- dodržovat v šatně pořádek,
- Spáčil P. a Brablík zjistí, kolik by stálo nahlášení popelnice,
- mašina je u Kočiříka na preventivní prohlídce,
-Spáčil P. se na školení zeptá, jak je to s úrazy a pojištěním na hasičských akcích (brigády atd.),
- Velikonoce a průvod – zlepšit komunikaci s KMČ Droždín. Pokud nebude řádná domluva a předem
připravená domluva, tak nemusíme vše slibovat. Příští rok se sejít a vše zapsat ohledně akce,
občerstvení, půjčení věcí atd.

