10. ČLENSKÁ SCHŮZE
Přítomni: Prášil J., Pavlitová, Becková, Konečný, Beck, Prášilová D., Spáčil P., Šišková, Zedník, Knapková, Kubáček,
Pečinka, Pakosta, Kafka, Zdražil M., Hainc
Omluveni: Brablík, Zdražil P., Hájek

1. Tichý myslí na panty u buňky, musí se dodělat.
2. Umístění v soutěžích: ženy Tohatsu a Extraliga – 5. místo; muži Tohatsu 13. místo

3. Brigáda 22. 10. 2016 v 9.00 hod. – úklid hasičky a sběrová sobota, musí se odvést i odpadky
z plácku. Bude se dodělávat i zábradlí (všichni).
4. Cena za hotový poklop je cca 15 000 Kč.
5. Hainc poděkoval za brigádu 9. 10. 2016
6. 0. ročník soutěže na našem plácku:
-

výdělek asi 3 300 Kč

-

moderátor akce příště hlásí více o pravidlech soutěže

-

získat info od prodávajících (co chybělo, co se prodalo atd.)

7. Termíny akci v roce 2017 po 22. hod nahlášeny:
-

ples – každá 4. sobota v lednu

-

zábava – každá 2. sobota v srpnu

-

soutěž – každá 4. sobota v září

8. 5. 11. 2016 – setkání zástupců sborů a zasloužilých hasičů na Bouzově (Brablík, Prášilová M.)
9. 5. 11. 2016 – Lošov, cvičení zásahových jednotek
10. 18. – 20. 11. 2016 – Oskava, školení zásahové jednotky (500 Kč si platí každý sám, jídlo platí sbor)
11. 21. – 23. 10. 2016 – školení vedoucích mládeže
12. Dotace pro děti - řeší Prášilová I.
13. Asi bude založena odborná rada žen
14. 25. 3. 2017 – ples v RCO –Celorepublikový ples OSH
15. 7. 1. 2017 – 14. 00 hod, Valná hromada U Šišků (řízek)
16. Valné hromady: Radíkov (17. 12. 2016), Olomouc – město (21. 1. 2017 U Goliáše)
17. 17. 6. 2017 – Radíkov soutěž
18. Termín zájezdu asi: 9. - 11. 6. 2017 (ještě se upřesní)
19. 28. 1. 2017 – náš ples
20. Do konce října se musí vyúčtovat dotace!!!!!
-

Prášilová Jana (tábor)

-

Zdražil P. (družstvo mužů)

21. Děti dresy z dotace od M.L.S. (Prášilová I.)
22. Diskuse
-

sběr železa – na jaře

-

na akcích, které se týkají KMČ, by se mělo zúčastňovat více lidí z různých složek, i občané

-

vyčerpání TOI TOI na plácku proběhlo

-

vyvezení trávy z plácku (Culek?)

-

25. 10. 2016 – 10.00 hod naše auto ve školce (Beck, Zdražil, Brablík)

-

Zedník – udělá nový vozík na dětskou mašinu (koupí za 500 Kč ložiska)

-

Nové uniformy se koupí Šišková, Brablíková, Spáčil Z. (domluví se a pojedou do Příkaz)

-

21. 10. 2016 – Drakiáda (17.00 – 18.00 hod.)

-

28. 10. 2016 – Lampiónový průvod, 18.00 hod.

23. 14. 10. 2016, 18.00 hod. – Schůze s KMČ (účast: Knapková, Hainc, Filipcová)
-

žádná akce u hasičky nebude, až na jaře, ryby se tam dají taky až na jaře

-

u hasičky jsou nějaké betonové kvádry (kdyby někdo chtěl, může si je vzít, než se odvezou)

-

buňka, kterou má firma u hasičky se musí posunout, budou se tam instalovat lavičky (cca za 14 dní)

-

28. 10. 2016 – lampiónový průvod (18.00 – 19.00 hod.), dát na CD písničky (rozhlas)

-

Mikuláš – 2. 12. 2016, 17.00 hod., bude se pořádat v areálu školky




SDH zařídí:


čerta, anděla a Mikuláše



balíčky pro děti (20 menších navíc, zaplatí KMČ)



sety



světla (halogeny)



hrnec na punč (i s kuchařem Brablíkem )



lidi na obsluhu 1 stánku s občerstvením (1 SDH, 1 KMČ)

KMČ zařídí:


Nákup na punč



Plakáty (my pošleme informace, které tam chceme, ohledně balíčků) – bude
se vyvěsovat 7. 11. 2016


-

Po akci se musí uklidit

11. 11. 2016 – od 17.00 hod. na Kopečku akce sv. Martin, Hainc prosí o hasičský dohled a kdo by měl
zájem, tak hledá dobrovolníky, aby šli s loučemi.

Příští schůze se koná 8. 11. 2016 v 18.30 hod.

