7. členská schůze (15. 7. 2014)
Přítomni: Brablík, Spáčil P., Surmovi, Hrouzková, Spáčilová, Leczovi, Večeřa, Čáp, Prášilová I.
D., J., M.; Konečný, Tomešek, Zbořilovi, Kubáček, Laštůvka, Pečinka, Zedník, Kočiřík,
Knapková, Zdražil P., Pakosta, Prášil, Mura,
Omluveni: Culek

1. Přivítán nový člen Tomešek Petr.
2. Pochvala mužů i žen za sportovní činnost.
3. Pochvala Karla Čápa za domluvení „vody“ na našem plácku.
4. Páteční akce „seniorů hasičů“ – Haňovice (setkání zasloužilých hasičů), 16.00-20.00
- bude potřeba více aut (Zbořil veze 4 ženy)
- odjezd od hasičky v 15.00
5. Tábor
- sobota 19. 7. 2014 – odjezd hasičského auta, rodič František Konečný
- mezi 17.00 a 18.00 – naložená věcí a odjezd
- kdo by měl čas, může přijít pomoct s nakládáním 

6. Zábava – 9. 8. 2014
- odhlasováno 17 hlasy, že se zábava bude konat
- zúčastní se všichni a upřednostní zábavu před pohárovými či netradičními soutěžemi!!!
Záleží také na domluvě 

- 14.00 – 17.00 program pro děti, od 17.00 do 01.00 zábava
- pro děti pěna, trampolína, florbalisti, „džberovka“
- domluvit koně a florbalisty (Spáčil P., Brablik)
- domluvit stany ve Chválkovicích a Topolanech (Spáčil Petr)
- zábavy se nezúčastní: Prášilová Ivana, Prášilová Jana, Knapková Michaela, Kubáček Michal,
Pakosta Milan
- výčep a jídlo – zásahová jednotka + Zbořilovi guláš
- bar – sportovní družstvo žen a mužů

7. Soutěž na náměstí v Olomouci - 2. 9. 2014 od 15.00. Účastní se členové zásahové
jednotky.
8. Ples – 31. 1. 2015 (hudební skupina Axel)
9. Raft Cup Chomoutov, 26. 7. 2014 od 20.00
- startovné 200 Kč, 4 soutěžící na raftu
10. Cvičení zásahové jednotky – 14. – 16. 11. 2014
11. 28. 6. 2014 – Radíkov a Droždín za Hanácký okrsek, 2. místo ze zahraničních účastníků.
12. Oslavy 150 let založení hasičů - 13. 9. 2014 od 8.00
- průvod, svěcení (žehnání) praporů, přesun na stadion Lokomotiva
- od 13.00 začnou finálové soutěže Tohatsu Fire Cup a Hanácká extraliga
- budeme prodávat pivo a jídlo (ještě se rozhodne přesně co – Brablík domluví se
starostkou), o jídlo se postará Mura a Prášil

13. DISKUZE
Zdražil
-

reklamy na plácku – zjistit, jestli je to v pořádku kvůli finančnímu úřadu

-

v Droždíně řádí vandal, ničí nástěnky

-

Tohatsu v Ješově – budou se proplácet cesty?
o Ano, zaplatí se Ješov a zpět (kolik to bude rozhodně výbor)

-

Benzin do mašiny se bude také proplácet (cca 300 Kč stojí 2 závody a 2 tréninky),
kanistr sežene František Konečný, musí se zařídit CCS karta

Prášilová Marie – proplatí se jí zakoupená výložka na uniformu (330 Kč)
Zbořilová Marie – uvaří guláš na zábavu doma, který se tam bude ohřívat ba vařiči
Pečinka - Culek nechodí na jednání KMČ Droždín, Culek by měl podávat na každé členské
schůzi informace o tom, co se na schůzi KMČ dělo. Pečinka zjistí od Marty Filipcové, jak moc
je těžké změnit člena.
Tímto káráme Jindru Culka! Měl by se k tomu na příští schůzi vyjádřit.
Spáčil P. – zájezd 2015, červen, Vysočina
-

Letošní zájezd dopadl dobře – 3 000Kč se doplácelo z kasy SDH (jen pro členy)

