9. ČLENSKÁ SCHŮZE – 13. 9. 2016
Přítomni: Zbořil, Zbořilová, Surmová, Knapková, Prášilová I., Prášilová J, Prášilová D., Kubáček, Zdražil
P., Čáp, Zedník, Konečný, Brablík, Hrouzková, Prášilová M., Prášil J., Švec st., Spáčil P., Spáčil Z., Mura,
Pakosta, Kočiřík
Omluveni: Tichý, Pospíšilová I., Culek
1. Gratulace Marii Zbořilové k 75. narozeninám.
2. Jsou objednané hlavy k výčepu (Tichý).
3. Spáčil přinesl ceník od Adama, podíváme se na to a porovnáme ceny.
4. Panty u dveří u buňky a zakrytí TOI TOI? Tichý
5. Spáčil P. – svolá schůzi ZJ, důležité.
6. Všechny akce, na kterých jsme byli, dopadly dobře (Dračí lodě, Setkání s policií a s hasiči,
Malý Noe, Rusovce, Dřevorubecké závody na Kopečku, Dovoz elektrocentrály na divadelní
představení, Ololoď – centrála, noční dětská hasičská soutěž v Dolanech – 8. místo).
7. Na radnici jsme dostali poděkování za pomoc při požáru skladů s textiliemi. (převzali Konečný
a Prášil).
8. P. Kočiřík prosí o dohled nad likvidací nemocného roje včel.
9. Pilaři – chybí u pil provozní deník. Zdražil P., Tichý T.
10. Revize elektrocentrál proběhla.
11. Dávat si pozor na vedení provozních deníků, pan Miklas to chce vést jednotně. 21. 9. Porada
velitelů na městě, Spáčil P. vše zjistí. Konečný zajistí deníky.
12. Soutěže
-

Ženy se nejlépe umístily na 2. místě v Tohatsu Fire Cupu, na soutěže jezdí každý týden.
Chtějí se zúčastnit televizní soutěže „Co na to Češi“, aby si vydělaly na mašinu.

-

Muži jezdí také pravidelně, 1. místo v nalívačce v Trusovicích.

13. 17. 9. 2016, 9. 00 hod. – Stadion Lokomotiva Olomouc, závěrečná soutěž Hanácké extraligy
a Tohatsu Fire Cupu.
14. Do konce roku se bude dělat zateplení, topení, sociálky v naší hasičárně. Až bude oprava
aktuální, F. Konečný pošle SMS vedoucím dětí, aby si přišli uklidit věci. Konečný se hodně
angažuje a tráví v hasičce volný čas. Děkujeme.
15. Musí se uklidit půda. (22. 10. 2016 – sběrová sobota)
16. Výdělek na zábavě – cca 20 000 Kč (více informací Prášilová D.)
17. Pořádáme hasičskou soutěž 24. 9. 2016 v Droždíně na plácku. Účast všech členů nutná!
18. Nacenit opravu poklopu u rybníka, do pátku (16. 9. 2016) a poslat Rosťovi Haincovi! (Brablík)

19. Natřeme zábradlí u rybníka. Ano.
20. KMČ nás prosí o spoluúčast na akci u rybníka (28.10.) a vánočního stromečku. Schůze
ohledně těchto akcí bude 14. 10. 2016 v 18.00 hod.

Diskuse:
1. Konečný – NIKDO NEBUDE brát NIC z auta!! Ani benzín.
2. Benzín na sekání trávy se bude kupovat zvlášť na paragony a sbor to proplatí. Knapková se
domluví se Zdražilem na kupování benzínu. Knapková bude zásobovat benzínem.
3. Zdražil – oprava traktůrku 1 500 Kč.
-

Škola v Droždíně bude mít někdy v říjnu evakuaci a chtěla by pak na prohlídku hasičky a
auta (cca 10.00 hod.). Konečný by mohl.

4. Zedník – odkud se má brát voda na plácku? Ne z vodní šachty.
-

dopojit vodu od kraje (na plácku)

-

David Beck někomu slíbil vysátí sršňů (domluví si David Beck sám)

5. Prášilová I. – zúčastnila se školení o nových pravidlech dětských soutěží
-

za dotace 6000 Kč se koupí džberovka jen pro děti na soutěže.

DALŠÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ 11. 10. 2016
V 18. 30 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI!!!

