5. členská schůze – 9. 5. 2017
Přítomni: Spáčil P., Zedník, Knapková, Prášilová D., Prášil D., Čáp, Konečný, Kubáček, Šišková, Tichý, Pakosta, Kafka,
Pečinka, Prášilová J., Zdražil P.
Omluveni: Brablík
1. Kontrola zápisu z minulé schůze – zaplatit zájezd do 15 5. 2017.
2. Stále nejsou zaplaceny příspěvky (Bezuchová, Habr…).
3. Sběr železného šrotu:
- výdělek 20 334 Kč,
- poděkování za práci,
- špatná účast, měli by se zapojit mlaďoši.
4. Hody 2017
- hodnotí se jako úspěšné, úkoly byly splněny
5. Čarodějnice
- výdělek – 8 041 Kč
- připomínka, že by se neměly na hasičské akci slavit narozeniny (nebo vymyslet jinou organizaci a podávání nápojů)
- zlepšit úklid po akci (neplatí jen pro tuto akci!)
- mohla by se příště udělat diskotéka pro děti a stánek se strašidelným jídlem
6. Půjčování hasičských věcí hasičům i nehasičů
- lépe zkontrolovat věci před zapůjčením i po vrácení, když bude něco rozbité nebo poškozené, tak se z toho musí
vyvodit důsledky.
7. Provést údržbu setů.
8. Kolaudace hasičky
-malá účast, moc lidí nepřišlo, občerstvení se dojedlo na čarodějnicích
9. Plácek
- nic nového nevíme, nedělat žádné nové úpravy

10. Soutěž hanáckého okrsku – 13. 5. 2017
- Tichý – poseká trávu
- Zdražil P. – opraví vodu, natře základnu – barvu dodá Kafka, rozměří tratě (v pátek)
- Spáčil P., Tichý, Pakosta pojedou v pátek v 17.00 hod. pro kladinu a stan do Černovíra

- sraz v sobotu v 7.30 hod. všech na plácku – staví se stan velký pro diváky a malý u časomíry
- jídlo – Prášil J., Mura, Prášilová M. – je potřeba ještě někdo na pomoc!
- pití – Prášilová D., Pečinka, Brablík, Pospíšil, Evča Sieglová ?
- časomíra – Jana Prášilová
- startér – Spáčil P.
- terče – Čáp
- logistika – Konečný
- elektrocentrály – Spáčil Z.
- Šišková – půjčí z Chválkovic kolínko na přetlak a vylívání

- úklid – vše uklidí všichni v sobotu do 19.00 hod.!!!
11. Dětský den – 28. 5. 2017
- Brablík prověří u házenkářů termín a zjistí, jestli něco máme dělat
- Brablík poté osloví hasiče a řekne konkrétním lidem, co mají dělat (předtím už schůze nebude)
12. Hainc požádal o odvoz mantinelů na hřiště
- půjčíme mu vozík, převoz sám, Konečný otevře hasičku
13. Diskuze
- Zedník- přinese hydrantovou bednu, která se namontuje do garáže
- Pečinka – absolvovaný kurz JPO, předá osvědčení P. Spáčilovi
- Prášilová J. – prosba o převoz věcí na tábor hasičským autem (tam i zpět), termíny dodá
- Zdražil P. – poděkování Z. Spáčilovi a T. Tichému za odvoz na soutěž do Ludéřova, pochvala čarodějnické akce,
možnost cvičného kácení v lese (p. Pudil)
- Kubáček – házenkáři chtějí půjčit všechny hasičské sety na 22. 7. 2017, my si od nich půjčíme na naši zábavu stany
(domluví Kubáček na 12. 8.)
14. 14. 5. 2017 – Plamen, Lokomotiva Olomouc – Knapková M.
15. 12. 8. – hasičská zábava

16. Na další schůzi vymyslet termíny akcí pro rok 2018, které se budou konat po 22 hod., aby se to mohlo nahlásit.
17. Domlouvat kapelu na hasičský ples – 27. 1. 2018

Další členská schůze se koná 13. 6. 2017 v 18.30 hodin v hasičské zbrojnici.

