Zápis z členské schůze SDH Droždín (14. 6. 2016)
Přítomni: Brablík, Tichý, Kubáček, Prášilová M., Prášil, Spáčil Z., Konečný, Knapková, Pakosta,
Čáp, Mura, Pečinka

1. Den dětí u koní
 28/5/2016
 poděkování Spáčil Z., Tichý, Konečný za účast
 příště musí být minimálně 4, jinak velice obtížně zvládnutelné
2. Den dětí na hřišti SK
 5/6/2016
 poděkování všem zúčastněným za pomoc s organizací
 Culek – pokud si domluví pěnu, musí být přítomen nebo alespoň na telefonu, aby
mohl koordinovat.
Platí pro všechny, kteří něco domlouvají s jinými SDH, SK, florbalisty, koňáky, atp.
na akce našeho SDH!!!
3. Soutěž Radíkov
 sobota 18/6/2016 od 10:00
 Mura, Prášil - guláš
 sportovní družstva se účastní (muži, ženy)
4. Soutěž veteránů v Ješově
 termín 25/6/2016
5. Průvod v Olomouci
 starosta poděkoval za bezproblémové zajištění
6. Pevnůstka – ležení vojsk – dohled
 starosta poděkoval za zajištění akce
 problém s jídlem a pitím, které bylo slíbeno, ale nedostali – pokárat dotyčné
pracovníky na MmOl.
 příště si rozmyslet, zda vůbec na takovou akci půjdeme
7. Minigrant ve firmě MLS Olomouc
 Brablík oznámil, že je možnost získat příspěvek u nich ve firmě
 Brablík, Pečinka zpracují žádost
 bude použito pro družstvo dětí (dresy, mikiny, atp.)

8. Zájezd na Slovensko
 proběhl o víkendu 10, 11, 12/6/2016
 vše OK
9. Předávání knihy o všech SDH v Olomouckém kraji
 dostali jsme 2 ks
 kdo bude chtít zapůjčit, ať se ozve Milanovi Brablíkovi
10. Setkání seniorů ve Střeni
 vše ok
 od nás se zúčastnilo 9 lidí
11. Různé
 vozík má již opravená světla
 schůze Hanáckého okrsku přes prázdniny nebudou, první až v září 2016
 výbor se domluví, kdo bude nosit zápis na schůzi, aby se vždy mohla provést
rekapitulace úkolů z minulé schůze

DALŠÍ ČLENSKÁ SCHŮZE BUDE

12. 7. 2016 OD 18:30
V HASIČSKÉ ZBROJNICI.
V Droždíně dne 14/6/2016 zaznamenala Michaela Knapková
V Olomouci dne 20/6/2016 zapsal Michal Kubáček

