


2

1



Organizační schůzka k pouťovým akcím SDH Hříchovice 
19. 5. 2013 od 19.00 na dupárně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. Wurm
Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Odvody st., náměstek starosty
Josef Kamen st., velitel
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Homolková, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Tomáš Homolka
Martin Kruml
Tomáš Wurm
Hosté:
Jaroslava Sokolová
Hanka Votavová
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Nákupy
Vše přes Jarku od Černíka.
Sudy vrátíme sami, nové vezmeme na zálohu.
Pivo G10 8 v, 4 m, rádlery citron a grep po jednom balení, Birell 1 bedna, P12 2 bedny 
Cigarety z krámu, zbytek vrátíme – Start červené, RW červené, sirky.
Kořalky v litrech: Becherovka 4, Bech. lemond 4, Fernet citrus 2, Fernet drsoň 1, Zelená 3, Třešeň 2, Božkov švestka 2, rum 6, slivovice 3.
Kde je alternativa, brát Božkov.
Víno 18 + 18 (0,7 nebo 1).
Dobrá voda 3 balení, Coca cola orig. 4 balení, Fanta 3 balení.
Brambůrky sůl + paprika po 2 krabicích.
Tyčinky, tatranky (čokoládové!) aj. z krámu na vrácení
Kafe 2 x ¼ kg turek, 2 x rozpustné, oboji Jakobs, mlíčka 3 balení
Výzdoba
Na stolech ubrusy.
Židle dřevěné polstrované (nově odkoupené z domažlického MKS).
Fr. Kruml navrhl, aby se nedávaly březové větve na zdi kvůli výmalbě, několik mladších účastníků nesouhlasilo, výbor SDH hlasoval: pro větve všude byli 3 (M. Homolková, L. Wurm, J. Sokol), proti také 3 (Fr. Kruml, J. Kamen, V. Plas), nezúčastnil se 1 (J. Odvody), při rovnosti hlasů rozhodl hlas starosty, tedy po desítkách let se tradiční pouťová výzdoba dupárny březovými větvemi ruší, budou pouze u vchodu a na dřevěném sloupu.
Další
Hraje Mrákovská 4.
Pípa je objednaná, přivezou ji v pátek v 19.00.
Zálohy na půllitry se nebudou vybírat. Odhad počtu půllitrů 110, k dispozici jsou i kelímky.
Vstupné 100,- Kč.
Ceník stejný jako loni.
Stan se bude stavět pravděpodobně ve středu a ve čtvrtek, pomocníky v pracovní době nemáme, kromě Václava Plase ml.
Vyvézt žumpu.
Opravit kohoutek u mušle – hotovo, udělal J. Kamen před týdnem.
Losování služeb v pátek večer, Jordánom nabídnout od 21.00.
ŽL Lenin.
Uděláme nekuřácké? Kuřáci neprotestovali, ale organizačně by se nezvládalo, nikdo nechce dělat policajta a je lepší mít na stole popelníky, než propálenou novou podlahu.
Oprechtice si zamlouvají stůl.
Ceny za půlnoční koupání: lahev vína č., lahe vína b., 5 piv.
Myčku na půllitry do dřezu, od Stanětických chemii.
Každý něco pro muzikanty – sekaná, koláč, okurky.
Mýdlo na podlahu – M. Homolková.
Vstup obsadí omladina, vstupenky koupí V. Plas.
Razítko je, inkoust pravděpodobně též.
Fotbal v neděli od 14.00
Brigády
Kopence posekané trávy se zlikvidují podle počasí.
Okna se udělají podle situace.
Stoly se připraví v pátek od 19.00.
Hasičská soutěž
8. 6. 2013 v Zahořanech.
1 družstvo dětí.
1 družstvo žen.
2 družstva mužů – snad – Fr. Kruml, V. Plas a J. Kamen oznámili neúčast – zajistí J. Sokol.


