3. ČLENSKÁ SCHŮZE – 7. 3. 2017
Přítomni: Švec, Tichý, Laštůvka, Knapková, Kubáček, Pečinka, Zedník, Brablík, Spáčil P., Prášilová D., Becková, Beck,
Šišková, Zdražil P., Mura, Pakosta, Spáčil Z., Večeřa, Leczo G., Konečný, Zajac
Omluveni: Culek

1. Zhodnocení splněných úkolů z minulé schůze.
2. Vodění medvěda – hudba perfektní, příště lepší propagace a oslovit jiné spolky, aby se připojily do průvodu.
3. MDŽ – sešlo se 17 žen.
4. Ples – akce se vydařila, vyděláno cca 28 000 Kč, 176 platících lidí, hledáme lepší hudbu (cca za 6 000 Kč).
5. Setkání představitelů sboru – 55% účast, všeobecné informace, centrální evidence hasičů (na starosti to
dostane Jana Prášilová).
6. Pálení čarodějnic – 29. 4. 2017
-

poprosit o dřevo p. Pudila z Kopečka

-

akce asi od 16 – 22 hodin

-

centrála? – Spáčil Z. vyhodnotí, jaká nám bude stačit

-

plakáty

-

tvořílkov – čarodějnické soutěže (6 soutěží)

-

všichni v maskách dostanou špekáček (jinak si ho budou moci koupit)

-

moderátoři?

-

kytary? (Spáčil P.)

-

oheň

7. Sběr železa – 22. 4. 2017
-

Brablík zjistí, jestli nechtějí jít sokoli

8. 12. 4. – v 10.00 hodin schůze okrsku U Goliáše, vedoucí soutěžních kolektivů, bude se domlouvat okrsková
soutěž
9. Soutěž Hanáckého krsku asi 13. 5. 2017, termín bude upřesněn.
10. Velikonoční průvod – 16. 4. 2017
-

zajišťujeme dopravu

-

Spáčil P., Spáčil Z., Kubáček, Brablík, Konečný

-

obsluhu nebudeme dělat

-

pomůžeme materiálně – sety

11. 750 let založení obce Droždín
-

asi září 2017

-

bude informativní schůzka s KMČ

12. Zájezd – zaplatit do 15. 5. 2017
13. 10. 3. od 15.00 hod – úklid hasičky
14. Prášil J. se stal sbormistrem – bude se starat o hasičku.

15. Diskuze
-

Zdražil P. – nový člen Jan Habr.

-

Pečinka – probíhá školení velitel JPO, upozornil na dýchací přístroje – Beck D. zkontroluje a svolá
schůzku.

-

Kubáček – netradiční soutěž v Droždíně přesunuta na 30. 9. 2017.

-

Tichý – zkontrolovat tohatsu (kamínek, oběžné kolo), SPZ na autě se musí lépe připevnit, budou se dělat
dveře do buňky.

-

Prášilová D. – příspěvky stále nezaplatili Leczo M., Zobal.

-

Brablík zjistí, jak je to s prodáváním alkoholu na dětských akcích.

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ
V ÚTERÝ 11. DUBNA 2017 V 18.30 V HASIČSKÉ
ZBROJNICI.

