SDH DROŽDÍN

2. členská schůze – 14. 2. 2017
Přítomni: Kubáček, Prášil, Konečný, Šišková, Becková P., Zedník, Pakosta, Hainc, Večeřa, Mura
Omluveni: Prášilová M., D., Knapková, Spáčil P., Z., Zajac, Beck, Zdražil P., Pečinka, Brablík, Brablíková

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
a. Členy, kteří doposud nezaplatili příspěvky, zaurguje Prášilová D., pokud nezaplatí do
konce března 2017, budou odhlášeni.
b. Dotace – ok, podány.
c. Kdo byl na VVH jako host, musí na nejbližší členské schůzi podat info o průběhu.
d. Ples – hudba dost špatná => na příští rok zkusit jinou, např. Karamel (info Hainc);
výzdobu lépe naplánovat (domluvit více lidí).

2. Vodění medvěda
a. 18. února 2017, sraz 9:30 u hasičky, vychází se v 10:00
b. hudbu zařídila Becková P.
c. hledáme medvěda!!!
d. všichni hasiči účast nutná, aby bylo co nejvíce masek
e. plakát vyvěšen do nástěnky 14. 2. 2017
f.

hlášení rozhlasem zajistí Hainc v termínu – středa 15. 2. 2017

3. MDŽ
a. 5. března 2017 od 14:00 v klubu seniorů v Mateřské škole v Droždíně
b. pomoc s obsluhováním: Konečný, Prášil, další dle domluvy
c. sraz obsluhujících ve 13:00
d. občerstvení, kytičky, atp. domluví výbor SDH
e. Prášilová J. zajistí pozvánky pro všechny členky

4. Diskuze
a. Konečný – na rekonstrukci hasičky se pracuje, ve čtvrtek 16. 2. 2017 proběhne další
kontrolní den; termíny dokončení rekonstrukce a kolaudace jsou předpokládány na
půlku března 2017, ale asi budou opožděny. Předpokládáme ale nejpozději do konce
03 / 2017.
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b. Konečný – v sobotu 25. 2. 2017 bude pravděpodobně brigáda v hasičce – toto ale
upřesní a oznámí všem chlapům Spáčil P. po kontrolním dnu – nejpozději podat info
do pondělí 20. 2. 2017.
c. Konečný – vrátek ve věži bude instalován až po provedené kolaudaci hasičky – je to
z důvodu dokládání různých atestů, osvědčení, revizí, atp. – abychom to měli
jednodušší.
d. Šišková – kolize termínů Netradiční soutěže v Droždíně a Finále Tohatsu Fire Cupu na
Lokomotivě – obě akce naplánované na sobotu 23. 9. 2017. Musíme přeplánovat naši
soutěž!!!
e. Hainc za KMČ
i. na září 2017 jsou naplánovány oslavy 750 let od „První písemné zmínky o
obci Droždín“
ii. bude vytvořena publikace o obci, SDH bude osloveno, aby dodalo nějaké
povídání o historii SDH – Prášilová J. se již může na toto připravit
iii. proběhne setkání občanů, účastní se všechny zájmové organizace z Droždína
iv. hasičská zbrojnice bude otevřena pro veřejnost
v. vše ohledně oslav musí být s dostatečným předstihem komunikováno mezi
zástupci SDH a KMČ!!!
vi. roční příspěvek na naši činnost od KMČ může být do max. výše 900,- Kč,
koupí nám poháry na netradič. soutěž
f.

Mura – vytvoří cenovou nabídku na zhotovení schodů vlevo od hasičky + středem
k rybníku, předloží KMČ, ta rozhodne o realizaci

g. Kubáček – na schůzi v březnu se budou mimo jiné projednávat HODY 2017, je velice
důležitá účast všech bratrů a sester

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT:
- ÚTERÝ 14. 3. 2017 OD 18:30 HODIN
- KLUB SENIORŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE DROŽDÍN

V Olomouci dne 14. 2. 2017 zapsal Michal Kubáček
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