ZÁPIS Z 9. ČLENSKÉ SCHŮZE – 12. 9. 2017
Přítomni: Prášil J., Prášilová D., Brablík, Kubáček, Pečinka, Šišková, Zedník, Spáčil Z., Knapková, Prášilová M., Kafka,
Konečný, Pakosta, Zdražil P.

Omluveni: Hainc, Prášilová J.

1. Dlužníci (členské příspěvky) – Bezuchová, Jakubek, Zobal, Hab, Leczovi.
2. Příspěvky na rok 2018 (150 Kč) se budou platit do 12. 12. 2017. Nosit peníze průběžně na schůze v měsících
říjen, listopad a prosinec.
3. Zábava 12. 8. 2017
-

výdělek 7 125 Kč

-

poděkování všem

-

negativa – stavění STANU (příště více mladších mužů) a HUDBA – hledat na příště novou hudbu, musí
začít hrát od 20.00 hod., už podruhé měli problém!

-

návrh na možné zrušení zábavy na příští rok, popřemýšlet.

4. Neděle 17. 9. 2017 schůze okrsku U Goliáše, 10.00 hod. Domluva na termínu okrskové soutěže.
5.

Spáčil Z. – osvětlení na plácku do 30. 9. 2017.

6. Výčepní zařízení – špatný kompresor. Kubáček a Spáčil Zbyněk se zeptají na možnosti opravy.
7. Když sbor něco pořádá, je nutné zapojení více členů.
8.

31. 8. 217 – Culek J. nezajistil družstvo na soutěž na náměstí v Olomouci.

9. Rusovce 1. – 3. 9. 2017 – všechno proběhlo velmi dobře, 7. místo ze zahraničních družstev.
10. Svatba Lenky Ženčicové – dar předán, všechno v pořádku
11. ZJ se účastnila cvičení – 8. 9. 2017.
12. Zdražil P. a Tichý T. reprezentoval náš sbor v dřevorubeckých závodech na Sv. Kopečku (4. a 10. místo).
13. P. Pudil nabízí divočáka jako cenu na ples.
14. Spáčil Z. si půjčí 5 setů na 29. 9. 2017.
15. 14. 9. 2017 – 17. 30 hod. vrátit sety do Chválkovic (Spáčil Z., Kubáček, Pečinka)
16. 9. 9. 2017 – oslavy 750 let - Culek informuje KMČ na jejich schůzi:
-

negativa
o

účast jen 3 členů KMČ

o

(ne)účast florbalistů

o

Hainc slíbil dřevo do udírny

o
-

tma v areálu školy

Culek nachystal auto, ale už ho neschoval, příště předat klíče nějakému řidiči a ne je nechat v zapalování

17. 10. 9. 2017 – Malý Noe – Tichý, Brablík, Večeřa, Zajac, Konečný.
18. Ve věži zpevnit rohy, přilepit lištu.
19. Naše netradiční soutěž přesunuta na jaro – zahájení sezóny. Termín stanovit už v lednu.
20. Zdražil P. dokončil gril a dodělá udírnu. Děkujeme.
21. Všechny dotace se musí vyúčtovat do poloviny října.
22. Diskuse
-

Zdražil P. – nechce být již vedoucí sportovního družstva, informuje členy sportovního družstva. Musí
ještě vyúčtovat dotace.

-

Pečinka – Jakubek již není aktivní, neměl by mít kóji v šatně ZJ – zajistí členové ZJ

-

Brablík – problém s pláckem – buňka není nahlášena na stavebním úřadu. Brablík a Šišková zajdou na
stavební úřad a podají informace.

-

Spáčil Z. – vybere vzduchovku pro děti

23. 14. 10. 2017 – Branný závod v Náměšti na Hané.
24. 17. 9. 2017 – úklid buňky na plácku, 14.00 hodin.
25. ZJ odstraní hnízda z oken na hasičce.

Příští členská schůze se koná 10. 10. 2017
v 18. 30 hod. v hasičské zbrojnici.

