8. členská schůze – 8. 8. 2017
Přítomni:

Brablík, Zedník, Prášil, Zdražil, Pakosta, Spáčil Z., Konečný, Tichý, Prášilová J.,
Prášilová D., Šišková, Pečinka, Pupík, Hainc

Omluveni:

Kubáček, Knapková, Spáčil P.

___________________________________________________________________________
1. Uctění památky bratra Bernarda Šafaříka
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
a. dlužníci na členských příspěvcích – Bezuchová (pro rok 2016), Leczo M.,
Jakůbek, Zobal (2017) – Zadražil P. napíše sportovnímu družstvu
b. osvětlení na TOIkách je v řešení – Spáčil Z. + nutno dořešit zavírání na pérko
c. udírna a gril – Zdražil P. má rozměry od Prášila, topení bude zvlášť
d. slabý kompresor na výčepu řeší Spáčil P.
e. nová konvice koupena
f. vzduchovky pro děti v řešení
g. otevírání garáže vyřešeno
3. Zábava na hřišti v Droždíně
a. začátek v sobotu 12. srpna 2017 od 20:00
b. sraz prodávajících + vstupenkářů nejpozději v 18:00 na hřišti
c. sraz na stavění stanů v pátek 11. 8. v 18:00 na hřišti – Zdražil P., Kafka,
Pakosta, Tichý, Zedník
d. úklid v neděli 13. 8. 2017 od 14:00 na hřišti
e. objednávka od společnosti ADAM zajištěna, přebírat bude Spáčil Z.
f. vstupenky a pásky na ruku připraveny
g. papíry na celnici zajistí Prášilová D., papíry na OSU Spáčil P.
h. obsluha
i. PIVO – Spáčil Z., Zajac, Hájek, Pečinka
ii. BAR – Šišková, Prášilová, Knapková, Brablíková, Becková M. +P.
iii. JÍDLO – Prášil, Mura
iv. VSTUPENKY – Zajac, Konečný, Prášilová
i.

POTRAVINÁŘSKÉ PRŮKAZY S SEBOU! a hasičské tričko

j.

plakáty vyvěšeny a rozvezeny

k. hlášení v rozhlase zajištěno

l.

Pečinka a Brablík přebírají hřiště od Kubáčka V., Pečinka informuje Kubáčka V.
o místnostech, které chceme používat

m. Kubáček zajistí půjčení pokladen
n. z hasičky vzít stojan na tříděný odpad – Konečný, trubky na kelímky – Zdražil
o. vysypávání košů a doplnění toaletního papíru zajišťuje Tichý
4. Uskutečněné akce
a. 14. 7. pohřeb bratra Šafaříka
b. 15. 7. kropení běžců
c. 25. 7. cvičení na řece Moravě
d. Poděkování od Haince za pálení úlů – Konečný a Kočiřík
e. poděkování starosty za účast na dohlídce závodu dračích lodí – Zajac, Tichý,
Kočiřík, Spáčil
5. Další akce
a. 31. 8. akce náměstí
b. 1. – 3. 9. – Rusovce
c. 2. 9. – svatba Lenky Ženčicové ve Šternberku, 9:40, koupíme dar a blahopřání
v hodnotě 500 Kč, účastní se Spáčilovi
d. 7. a 8. 9. – cvičení povodeň Olomouc
e. 9. 9. - dřevorubecké závody na Sv. Kopečku, zajišťujeme auto a džberovku,
Zdražil P.
f. 9. 9. – oslavy 750 let obce
i. probíhat bude 14:00 – 22:00 v areálu školy, školky, kolem hasičky
ii. 14:00 průvod – účast členů v uniformě
iii. můžeme vystoupit s mladými hasiči (navrhuji pirátský tanec z tábora)
iv. jsme pořádáni o prohlídku hasičky + výstavku
v. úklid – každý svoje, pak odvoz technické služby
vi. do 28. 8. je nutné rozhodnout, zda budeme prodávat občerstvení
vii. 22. 8. mimořádná schůze!!!! nutno spočítat lidi
g. 10. 9. – dětský den pro nadaci Malý Noe – korunní pevnůstka
6. Diskuze
a. Prášil J. – je třeba zajistit dřevo na uzení, Hainc slíbil, že doveze
b. Brablík – občerstvení pro kapelu necháme jako vždy, mohou si volně chodit

c. Zdražil P. – nutno zpevnit rohy u věže, přilepit nějakou lištu
d. Spáčil Z. – na dřevorubecké závody jsme slíbili 5 setů
e. Pečinka – na odevzdávání hřiště v neděli nebude
f. Prášilová J. – tábor proběhl v pořádku

PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 22. 8. 2017 OD
18:30 V HASIČSKÉ ZBROJNICI!
Zapsala Jana Prášilová

