SDH DROŽDÍN

4. členská schůze – 11. 4. 2017
Přítomni:

Kubáček, Prášil, Konečný, Šišková, Zedník, Pakosta, Spáčil P., Prášilová D., Švec, Kafka,
Laštůvka, Pečinka, Tichý, Čáp, Zajac

Omluveni:

Hainc, Leczo G., Prášilová I., J., Knapková, Spáčil Z., Beck, Becková, Zdražil P., M.,
Brablík, Brablíková, Pírková

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
a. Zájezd 2017 – již je plno, pro hasiče se ale místo může uvolnit, nutno se nahlásit
Dáše, platba nejpozději do 15. 5. (platí pro všechny)
b. Co nový člen Jan Habr? Info čekáme od Zdražila P.
c. Seznam členů, kteří doposud nezaplatili příspěvky:
Bezuchová (za rok 2016), Leczo M., Zobal, Jakůbek.
d. Zbývající body zápisu z března budou popsány podrobněji níže.

2. Sběr železného šrotu
a. sobota 22. dubna 2017, sraz chlapů 8:30 u hasičky
b. Peca zajistí kontejner a jeho přistavení k Surmům.
c. Brablík dohodne u Surmů možnost postavení kontejneru.
d. Vezme se hasičské auto + vozík, dále Tichý zapůjčí svůj vozík + hledáme auto
s tažným zařízením – dobrovolníci se nahlásí Pecovi.
e. Informační letáčky vytiskne Peca, předá dál dobrovolníkům, kteří rozhodí do
schránek po Droždíně (např. Brablíková, Spáčilová Martina, Laštůvka, Švec, Kubáček).
f.

Hlášení rozhlasem zajistí Brablík – středa 19. 4.

g. Občerstvení pro pracující bude zajištěno.

3. Droždínské hody + průvod
a. neděle 16. dubna 2017
b. Spáčil P. + Konečný sraz v 6:15 – snídaně s hudbou, doprovod nevěsty k ženichovi a
poté průvod ke kříži u hasičky.
c. Kubáček, Brablík, Spáčil Z. – sraz v 8:00 u hasičky – pokračují na Sv. Kopeček.
d. Zařizujeme pouze dohled nad dopravou během průvodu + zapůjčení pivních setů.
e. Po příchodu ze Sv. Kopečka nachystají členové SDH, kteří se zúčastní průvodu, sety
do areálu školy (5 komplet sestav).
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4. Pálení čarodějnic v Droždíně
a. sobota 29. dubna 2017 od 16:00 do 21:59 na plácku
b. Za každou část příprav zodpovídá určitý Garant, který si sežene potřebný počet
pomocníků, dobrovolníků, nevolníků, atp.
c. Garant zodpovídá za to, že jeho část bude připravena nejpozději do uvedeného času.
d. Garanti:
i. Občerstvení

Prášilová D. + Pečinka

16:00

ii. Soutěže pro děti

Knapková

16:00

iii. Oheň

Tichý

16:00

iv. Moderátor

Spáčil P.

16:00

v. Elektrocentrály

Spáčil Z.

14:00

vi. Sety na plácku

Kubáček

15:30

vii. Steaky

Prášilová D. + Prášil

16:00

viii. Plakáty

Knapková

21.4. 16:00

e. na plakáty uvést, že dítě, které přijde v masce, bude mít špekáček zadarmo
f.

vydávat špekáčky bude Občerstvení – nutno popřemýšlet o tom, jak zabránit, aby si
někdo šel vícekrát

g. na plakáty uvést, ať si donesou tyčku na opékání
h. kdo má z hasičů doma, vezme tyčku na opékání špekáčků, nezapomeňte si je označit
i.

na kytary bude hrát Pecaband

j.

čarodějnici na spálení zajistí Laštůvka nebo Pospíšilová (cca 1 metr vysokou)

k. úklid proběhne hned po konci akce, zodpovídají Garanti.

5. Kolaudace v hasičce
a. sobota 29. dubna 2017
b. akci mají na starosti Spáčil P., Prášilová D. a Konečný
c. po skončení v hasičce, přesun na plácek
d. pozvat pana Teplého, který daroval dřevo na pergolu

6. Okrsková soutěž v Droždíně
a. sobota 13. 5. 2017
b. detaily se upřesní na schůzi v úterý 9. 5.
c. elektrocentrály zajistí Spáčil Z.
d. plakáty – Kubáček (tvorba + vyvěšení v Droždíně)
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7. Diskuze
a. Pečinka – dne 22. 4. se zúčastní další části školení velitelů ZJSDH na HZS
b. Kubáček – jménem Knapkové požádal o zapůjčení 10 kusů pivních setů v termínu od
5. 5. do 7. 5. – odsouhlaseno
c. Kubáček – připomněl, že za dřevo na pálení čarodějnic je slíbena účast na
dřevorubeckých závodech dne 9. 9. na Sv. Kopečku – detaily se upřesní – nyní víme o
účasti hasičského auta, džberovka, 5 ks pivních setů
d. Laštůvka – potvrdil, že vyrobí čarodějnici – Kafka a Pakosta zařídí kříž na její kostru
e. Tichý – zlepšit morálku při brigádách SDH – každý ví, jestli se ho to týká
f.

Tichý – dne 30. 4. účast s has. autem na pálení čarodějnic v Holici – odsouhlaseno

g. Spáčil P. – na pergolu přispěli níže uvedení takto:
i. Teplý – dřevo
ii. Žáček – 7500,- Kč na krytinu
iii. Kafka – krovy
iv. Prášil J. – latě
h. Spáčil P. – dne 8. 4. proběhlo dobetonování obrubníků pod pergolou na plácku
i.

Konečný – zlepšit morálku při brigádách SDH – každý ví, jestli se ho to týká

j.

Konečný – po výjezdu zásahové jednotky a následném návratu je vždy nepořádek
v šatně. Velitel daného zásahu MUSÍ zodpovídat za to, že se šatna alespoň zamete,
popř. uklidí v rámci možností družstva.

k. Šišková – účastnila se jednání na KMČ. Projednávala se naše nově vybudovaná
pergola (bouda) na plácku. Členové KMČ by si přáli její přemístění více do svahu. Toto
se dělat nebude. Pozice boudy bude zakreslena do projektu – Vlaďka již má hotovo,
předá KMČ, ta předá dál na město. Poté si pravděpodobně tvůrce projektu, firma
AlfaProjekt, zanese do svých podkladů. Tím by mělo být vyřešeno. Situaci budeme
nadále sledovat a případně vyjednávat s KMČ nebo přímo s Magistrátem města
Olomouce.

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT V
ÚTERÝ 9. 5. 2017 OD 18:30 HODIN V HASIČCE.
V Olomouci dne 12. 4. 2017 zapsal Michal Kubáček
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