SDH DROŽDÍN

6. členská schůze – 13. 6. 2017
Přítomni:

Kubáček, Prášil, Konečný, Zedník, Pakosta, Spáčil P., Švec, Kafka, Pečinka, Čáp, Zajac,
Zdražil P., Brablík, Spáčil Z.

Omluveni:

Vavřík, Knapková, Culek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
a. Seznam členů, kteří doposud nezaplatili příspěvky předloží Dáša Prášilová na příští
schůzi a rozhodne se o jejich dalším setrvání v SDH.
b. Údržbu setů provedl Franta Konečný – děkujeme.
c. Stále platí pokyn na zastavení veškerých úprav na plácku (stavební, dlaždické, atp.)
d. Dětský den na hřišti SK – 4. 6. 2017 – vše OK.
e. Zedník donesl hydrantovou bednu, je v garáži.
f. Plamen děti – vše ok, umístění sdělí vedoucí mládeže na příští schůzi.
g. Zbývající body zápisu z května budou popsány podrobněji níže.

2. Okrsková soutěž v Droždíně – poznatky a připomínky
a. TOI-TOI – když se setmí, je na nich tma, bude instalováno osvětlení.
Zajistí: Spáčil Z.

Termín: do září, před soutěží

Rozpočet: 1500,- Kč

b. Udírna + gril – pořád si půjčujeme, chtělo by to vlastní.
Zajistí: Prášil + Zdražil P.

Termín: do září, před soutěží

Rozpočet: co nejméně

c. Odpadky – příště vyřešit třídění.
d. Opravit výčep – zajistí Spáčil P.
e. Čepování piva – nemůže být vedle grilu a udírny (popel na pěně). Na další akci bude
buňka vyklizená, pivo se bude čepovat ve dveřích.
f.

Po skončení jakékoliv akce na plácku zavřít vodu v šachtě.

3. Okresní kolo požárního sportu Olomouc – Lokomotiva
a. proběhlo v neděli 4. června 2017;
b. velice špatná organizace;
c. celkové umístění: muži 4., ženy 6.

4. Zájezd 2017
a. proběhl od 9. do 11. června;
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b. SDH doplatí +/- 7000,-Kč;
c. jelo celkem 46 lidí, z toho 26 členů našeho SDH;
d. plán na rok 2018 – hotel Stráž – Lužické + Jizerské hory.

5. Setkání seniorů ve Střeni
a. čtvrtek 22. června 2017 od 16:00 do 19:00;
b. Brablík dá info paní Surmové, ta rozešle dále na seniory;
c. odjezd v 15:00;
d. pojede hasičské auto + asi Zbořil.

6. Očíslování sloupů veřejného osvětlení v Droždíně
a. zajišťují členové zásahové jednotky + dobrovolníci;
b. 3 skupiny pod vedením Spáčil P., Konečný, Kubáček;
c. termín dokončení nejpozději do 15. července 2017.

7. Porada velitelů v Droždíně
a. proběhla ve středu 7. 6. 2017;
b. od TSMO info o vylepování čísel na sloupy;
c. dotace od Ol. kraje – 1x dýchací přístroj pro ZJ;
d. 23. 6. 2017 bude mít narozeniny Langer z MmOl. – zainteresovaní dostali pozvánku.

8. Zábava na hřišti v Droždíně
a. sobota 12. srpna 2017 od 20:00;
b. detaily se doladí na schůzi v červenci a srpnu;
c. Kubáček již zajistil půjčení stanů od SK Droždín;
d. Kubáček prověří uzavření Hospody na hřišti v termínu konání zábavy.

9. Diskuze
a. Brablík – od 7. do 18. července nebude k dispozici. Poděkoval za pomoc na dvou
dětských dnech.
b. 17. 6. 2017 – soutěžní družstva žen a mužů se účastní soutěže Přes vody a hory
v Radíkově.
c. Zedník – proběhla interní revize všech čerpadel – OK.
d. Kubáček – požádal o zapůjčení 2x červené lano + 1x halogen na víkend 16.-18.6.2017.
e. Spáčil Z. – doplňování auta vodou je velice zdlouhavé. (Toto již řeší Tichý + Zedník).
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f.

Zajac – odchází pracovat do Prahy – cca říjen 2017.

g. Spáčil P.:
i. požádal o zapůjčení 5x pivní set pro sestru Brachovou z SDH Holice v termínu
od 22. do 25. června 2017 – schváleno;
ii. informoval, že v neděli 18. 6. 2017 proběhne na našem hasičském plácku
Setkání hasičů – bratři ze slovenských Rusovců – připravíme pro ně
občerstvení. Kdo může, ať přijde pomoci od 11:00 na plácek. Doba trvání cca
do 15:00. Více info bude uvedeno na FB stránkách SDH.

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT V
ÚTERÝ 11. 7. 2017 OD 18:30 HODIN V HASIČCE.
V Olomouci dne 15. 6. 2017 zapsal Michal Kubáček
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