SDH DROŽDÍN

7. členská schůze – 11. 7. 2017
Přítomni:

Kubáček, Prášil, Konečný, Pakosta, Spáčil P., Pečinka, Zajac, Zdražil P., Spáčil Z.,
Prášilová J., D., Mura, Knapková

Omluveni:

Brablík

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
a. Dlužníci na členských příspěvcích:
i. Bezuchová za rok 2016 (pro rok 2017 už není členkou)
ii. na rok 2017: Leczo M., Jakůbek, Zobal.
b. Osvětlení na TOIkách připravuje Spáčil Z. – více v zápisu z 06/2017.
c. Udírna + gril – platí úkoly ze zápisu 06/2017.
d. Oprava výčepu – proběhla, chladí dobře, ale kompresor je slabý. Spáčil P. prověří
dostupnost tlaku – nutné pro čepování je minim. 1,8 baru, optimální tlak je 2,3 baru.
Maximum 3,0 baru.
e. Zábava bude popsána podrobněji níže.

2. Zábava na hřišti v Droždíně
a. začátek v sobotu 12. srpna 2017 od 20:00;
b. sraz prodávajících + vstupenkáři nejpozději v 19:00 na hřišti;
c. sraz na stavění stanů v pátek 11. 8. v 18:00 na hřišti – chlapy domluví Zdražil P.;
d. úklid v neděli 13. 8. od 14:00 na hřišti;
e. objednávku alko, nealko, pivo, kelímky, atp. zajistí Kubáček u společnosti ADAM,
podklady pro objednávku mu zašle Prášilová D. nejpozději do konce července 2017;
f.

Prášilová D. zajistí: orazítkované vstupenky, pásky na ruku, papíry celnice, papíry Osa,
jídlo (po domluvě s Prášilem J.);

g. Obsluha – vždy 1 člen má na starost a domluví si potřebný počet kolegů
i. PIVO – Spáčil Z., muži
ii. BAR – Šišková V., družstvo žen
iii. JÍDLO – Prášil J., Mura
iv. VSTUPENKY – Zajac, Konečný
h. Obsluha s sebou potravinářské průkazy a na sebe hasičské tričko!;
i.

Plakáty – Spáčil P. + Spáčil Z.;

j.

Hlášení v Droždíně – Brablík zajistí na středu 9. 8. 2017
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k. Pečinka + Brablík se domluví na převzetí hřiště od Kubáčka V. a následně i vrácení
v neděli po úklidu;
l.

Kubáček M. zajistí půjčení pokladen;

m. Z hasičky vzít stojan na tříděný odpad, pokusit se z novodurové trubky udělat
zásobník na prázdné kelímky – nějaký kutil;
n. Během zábavy bude nutno vysypávat koše + doplňovat toaletní papíry – loni dělali
Tichý a Kočiřík velice pečlivě – letos musí také někdo zajistit.

3. Info + důležitá data
a. pátek 14. 7. – pohřeb bratra Šafaříka – odjezd hasičského auta ve 13:45 od hasičky,
kdo chce jet, zavolá Frantovi Konečnému (+420 773 004 188), aby si zjistil, zda je
volné místo v autě – uniformu na sebe každý kdo ji má;
b. sobota 15. 7. – běh v Olomouci – budeme kropit běžce vodou – hasičské auto bude
na táboře, Spáčil P. domluví detaily na FB;
c. úterý 25. 7. – cvičení na řece Moravě – vůdcové malého plavidla, účast domluví
Spáčil P.;
d. víkend 1. – 3. 9. – Rusovce (Slovensko) – pojede tam naše hasičské auto;
e. sobota 2. 9. – svatba Lenky Ženčicové ve Šternberku – účast 2 členů v uniformě
(Spáčilovi Z. + M. – když nebudou moct, najdou za sebe náhradu), odjezd kolony
v 9:00 z Bohuňovic (není nutné), hrad ve Šternberku v 9:40;
f.

8. + 9. 9. – cvičení Povodeň Olomouc, účast ZJ SDH – domluví Spáčil P.;

g. sobota 9. 9. – oslavy 750 let obce Droždín – více info musí podat Hainc – nikdo nic
moc neví;
h. sobota 9. 9. – dřevorubecké závody na Sv. Kopečku – zajišťujeme džberovku pro děti,
hasičské auto bude na akci Povodeň;
i.

neděle 10. 9. – dětský den na Korunní pevnůstce – Malý Noe – zajišťujeme soutěže,
atp.

4. Diskuze
a. Kubáček – zajištění půjčení setů pro házenkáře na pivní slavnosti – v pátek 21. 7.
v 17:00 u hasičské zbrojnice zajistí předání Pečinka – vrácení v neděli, domluví se na
piv. slavnostech.
b. Prášilová D. – dotace pro děti 10 000,- Kč – koupíme vzduchovku – typ zjistí Prášilová
J. od vedoucích mládeže okresu + doporučení od Spáčil Z.
c. Prášilová D. – potřebujeme novou konvici – sama zajistí nákup (minim. objem 1,5L).
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d. Spáčil Z.:
i. nutno svolat poradu ZJSDH – zajistí Spáčil P.;
ii. fasáda a problémy s vlaštovkami – vyřešíme na podzim.
e. Zdražil P.:
i. požádal o zapůjčení 2 setů + přístřešek na víkend okolo 15. 7. – schváleno;
ii. soutěž v Řídeči – 2. místo v PÚ, 1. místo Kočiřík v 100m;
iii. otevírání garáže vpravo (vozík, sekačka, sety) – nutno zařídit druhý ovladač
nebo vypínač – Spáčil P. prověří situaci v Riegrovce, informovat na další
schůzi nebo zrealizovat.

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT V
ÚTERÝ 8. 8. 2017 OD 18:30 HODIN V HASIČCE.
V Olomouci dne 13. 7. 2017 zapsal Michal Kubáček
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