12. členská schůze (12. 12. 2017)
Přítomni: Prášilová D., Knapková, Becková P., Prášil J., Zedník, Pečinka, Kafka, Mura, Konečný, Rössl, Švec st., Tichý,
Zdražil M.
Omluveni: Kubáček, Spáčil Z., Spáčil P., Brablík

1. Zjistit, jestli zaplatí příspěvky na příští rok:

2.

-

Habr, Leczo M., Zobal – nemají zaplaceno za rok 2017

-

pokud nezaplatí, tak budou odhlášeni ze sboru

Zhodnocení Mikulášské nadílky
-

příště více punče (cca 40 l) a více lidí, udělat dvě místa na prodej?

3. Vánoční večírek
-

16. 12. 2017, 14.00 hod. / 18.00 hod., hasičská zbrojnice

-

mladší si přinesou a nachystají všechno sami

-

starší přijde obsluhovat a vařit punč Brablík a Knapková (sraz 13.00 hod.)

-

Knapková nakoupí materiál na chlebíčky

-

Prášilová D. nakoupí zbytek a dá to do hasičky

-

Brablík přinese víno

4. Valná hromada
-

6. 1. 2018, 14.00 hod., sál U Šišků

-

sraz 13.00 hod. před hasičskou zbrojnicí – budou se odnášet věci na sál

-

zprávy poslat do 31. 12. 2017 Michalu Kubáčkovi:
o

pokladník – Prášilová D.

o

revizor – Kubáček M.

o

sbor – Brablík

o

jednotka – Spáčil P.

o

ženy – Šišková

o

muži – asi Večeřa?

o

děti – Knapková

-

měl by se zvolit pokladník

-

návrh na starostu Hanáckého okrsku – Miroslav Soural z SDH Chválkovice (budeme hlasovat na VVH
v Droždíně)

5. Vodění medvěda
-

3. 2. 2018

-

víme, že to má být o týden později, ale kvůli hudbě to bude dřív (dříve nevadí, vadilo by později)

-

hudebníky domluví Becková P.

6. Oslavy 125 let založení SDH Droždín
-

odsouhlasen termín 4. 8. 2018, spojí se se zábavou

-

všichni si termín zapíší a zarezervují, bude to náročné

7. Ples
-

27. 1. 2018

-

hudbu poprosit o více polky a valčíků na začátku, hrát víc od podlahy a méně mlhy 

-

všichni shání a oslovují sponzory

-

Spáčil Z. osloví pana Pudila, který nám nabízel divočáka jako cenu

-

na další členské schůzi se domluví roznášení pozvánek, plakátů a obsluha

-

Knapková – připraví pozvánku a plakát

8. Prášil J. se zeptá M. Prášilové, jestli by nešla 6. 1. 2018 v 10.00 na VVH do Lošova.

9. Diskuze:
-

Pečinka
o

upozornil na naše neaktuální webové stránky, na kterých by mohly být pozvánky na VVH, ples,
mikulášskou, vodění medvěda atd.


-

návrh řešení: posílat pozvánky p. Pupíkovi / p. Pupík by mohl chodit na schůze

Tichý
o

zajistil za 1 000 Kč dřevo na akce, bude u něho uskladněno a používáno na naše akce (grilování,
uzení atd.). Bude potřeba ho nařezat, až to bude aktuální, Tom Tichý domluví brigádu.

o

Jak je to s buňkou na plácku?


Je potřeba střechu buď dodělat (podpěry atd.) nebo ji rozebrat. Jakmile přijde první
pořádný sníh, tak je po střeše.


Jak to řešit? Můžeme do toho zasahovat? Šišková, Spáčil P., Brablík se ozvou T.
Tichému, aby věděl, co a jak.

