8. členská schůze – 9. 8. 2016
Přítomni: Spáčil P., Brablík, Prášilová J., Prášilová I., Prášilová D., Prášilová J., Konečný, Zdražil P., Čáp,
Pakosta, Zedník, Tichý, Knapková, Kubáček, Spáčil Z., Kafka, Zajac, Pečinka

1. Grant z M. L. S. Olomouc schválen – 10 000 Kč.
2. Čerpání jímky zaplaceno od Magistrátu města Olomouce.
3. Zájezd Roháče – doplatek sboru 633 Kč. Pochválení naplánovaného rozpočtu.
4. Sportovní družstvo mužů – 2. místo s časem 16,79 s. Poděkování Lukáši Kočiříkovi za vzornou
reprezentaci sboru na soutěži v Řídeči. Již třetí rok vyhrál nejlepšího stovkaře.
5. Traktůrek není ještě funkční. Musí se vyklepat plechový rám (Zdražil P.).

6. Zábava – zhodnocení
-

Chystání – proběhlo dobře, účast hasičů dobrá.

-

Kapela – hrála dobře, ale byla špatná komunikace mezi kapelou a naším sborem.


Příprava a úklid aparatury – u domluvy se musíme dohodnout, kdo bude
zůstávat do konce zábavy a pomůže s aparaturou (pokud bude kapela
chtít).



Hrát se musí začít přesně (ne o 45 minut později)!

-

Vstupenky – pochvala pro kluky.

-

Výčep – dobře zvládnuté, na hřišti výčep zvládne jen 2 bečky, náš výčep byl potřebný.

-

Bar – dobře zvládnuté


Příště zkusit vzít alkohol od Adama? Spáčil Z. přinese na příště ceník
(zkusíme už na plese?).



Pokusit se domluvit zase přístroj na jägermeistera.



Koupit alespoň 20 ks velkých panáků (Knapková).

-

Udírna – super, 9 kg klobás a 2,7kg sekané. Sehnat dřevo!!

-

Plakáty – ubývá plakátovacích ploch zadarmo (Bukovany a Kopeček až nemají žádnou).
Tam, kde budou plakátovací plochy zpoplatněné, nebudeme dávat, nahradíme
hospodou, obchodem atd.

-

Příště třídiče odpadu. Příště lépe řešit. Knapková odveze od hasičky pytel s odpadky.

-

Lépe se domluvit na hasičské auto a vozík,

-

Cena hřiště 2 100 Kč

7. Hasičské chlazení – nemáme hlavy, všichni se poptají někde na hlavy (bajonet, žehlička,
kofolová)!!

8. 13. 8. 2016 – Dračí lodě – dozor: Brablík, Spáčil P., Pečinka, sraz 6.30 hod na sebe PS2.
9. 30. 8. 2016 – Setkání s policií a hasičů
-

Od 11.00 hod začít stavět a dovážet věci (Spáčil P., Brablík, Konečný).

-

Kdo může, tak přijde na 13.00 pomáhat s dětskými stanovišti: malování, zdravověda atd.
(Pavlitová má nějaké stanoviště připravené, Spáčil P. se s ní spojí a domluví).

-

15.00 hod soutěž sportovních družstev (Zdražil P.), na sebe PS2

10. 4. 9. 2016 - Malý Noe, dětský den, ukázka vozidla, džberovka (Spáčil P. zajistí lidi telefonicky).

11. 17. 8. 2016 v 17.00 hod – brigáda v hasičce (Zedník, Spáčil P., Prášil J. – vezme
vrtačku). Účast všech nutná!!!
12. Paní Spáčilová slaví 70 let, paní Surmová předá balíček.
13. Požadavky KMČ – můžeme zadělat toalety na plácku, Tichý až bude mít čas, zorganizuje lidi a
udělá se to.
14. Termín schůze ZJ nebyl ještě stanoven. Pravděpodobně před příští schůzí (Spáčil P. pošle
SMS).
15. Kubáček, Šišková prověří projekt na plácku.

Diskuse:
16. Soutěž na našem plácku (Zdražil P., Prášilová I. – domluví se).
17. Vedoucí mládeže budou mít schůzku, pozvaný bude i Brablík, Spášil P. a Brablík. (Knapková)
18. Sportovní družstvo bude mít k dispozici a na starosti věž (17. 8. se věž vyklidí) – Zdražil P.
19. Pozvánka na nultý ročník FichtlCupu v Droždíně – 14. 8. 2016 (Zdražil P.)
20. 27. 8. – potřeba elektrocentrály na letišti, musí se domluvit jiné auto (Spáčil Z.)
21. 27. – 28. 8. 2016 – Rusovce

Příští členská schůze se koná v úterý 13. 9. 2016 v 18.30 hod
v hasičské zbrojnici.

