Veřejná valná hromada SDH Hříchovice
10.2.2005 od 20:00 na dupárně

Zápis provedl: Lubomír Wurm
Přítomni: členové sboru a další občané Hříchovic
Schůzi vedl: František Kruml ml, starosta SDH
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Zahájení
Fr. Kruml přivítal přítomné a seznámil je s úmyslem uspořádat v letošním roce setkání hříchovických rodáků, kvůli čemuž byla valná hromada svolána. Poté přednesl návrhy předjednané výborem SDH.
Termín rodáků
Nebyly vážnější námitky proti druhé zářijové sobotě 9.9.2006.
Předběžný hrubý program
14:00 zahájení, projevy
divadlo omladiny ve stanu
divadlo dětí ve stanu
nástěnky, fotografie, promítání, počítačové projekce na dupárně
17:00 hudba na dupárně
20:00 tanec na dupárně
Hudba
Pouze jedna kapela, odsouhlasena Vrchovanka, předběžně je již domluvena. 
Bere 7.000,- za bál, předpokládáme, že to by byla taxa za hraní do půlnoci, pak by se připlatilo podle nálady. Plus dopravné asi 500,- Kč.
Spoluúčast obecního úřadu
Se starostou obce projednáme, nakolik bude ochoten se OÚ do akce zapojit. Především finančně, organizačně by si měl SDH vystačit. Nutno je zamluvit obecní stan.
Občerstvení
Nabídneme SDH Stanětice, aby občerstvení na akci zajistil ve vlastní režii. 
Dárkové předměty
Zatím je otevřena diskuse ohledně dárkového předmětu, jenž by byl součástí vstupenky. Příklon spíše k něčemu praktickému, než čistě dekorativnímu. Navržena keramika od Volfa z Kolovče. Dále skleněné půllitry s fotografií, malbou či kresbou kapličky, hasičského praporu nebo jiné charakteristiky Hříchovic. U půllitrů by nemusela být obava, že zbydou – využijí se pro další akce.
Součástí vstupenky bude i CD s fotografiemi a filmy.
Pozvánky
Do konce března by měly být shromážděny kontakty, následně odeslány, aby se do konce dubna vrátily reakce a bylo již možno mít reálnou představu o rozsahu akce.
Kronika
Obecní kronika je ztracena, v okresním archivu v Horšovském Týně je pouze sešit s historií chalup. Podle V. Buška odevzdával na okres naši kroniku stanětický Fr. Svoboda, v době kdy Hříchovice spadaly pod MNV Stanětice. Zkusit jej kontaktovat, kam (komu) ji odevzdal.
Výzdoba, prezentace
Diskutováno umístění fotografií. Pravděpodobně na papírové plachty na stěny dupárny. Staré fotografie se skenují, novější (barevné) se mohou dát originály. Podle možností se použijí, počítače, video, projektor. Soubor fotografií a informací bue ke každé chalupě, pak k historii a jednotlivým akcím..
David Šimánek
D. Šimánek ze Stanětic se nedávno výrazně podílel na přípravě setkání rodáků v Nevolicích a nabídl své zkušenosti. Jistě využijeme..
Koláče
Každá rodina, napeče několik koláčů,jež budou nabídnuty těm, kteří již nemají v Hříchovicích příbuzné.
Mše svatá
Domluveno, že by byla vhodná mše v kapličce. Nejlépe před oficiálním začátkem od 13:00 do 13:45.
Pracovní skupiny
Adresy, pozvánky, www
L. Wurm, Anna Wurmová, Alžběta Wurmová
Zkompletují adresy a kontakty, jež byly sbírány na předchozích schůzkách, obejdou ves pro doplnění. Navrhnou pozvánku. Zřídí speciální webovou stránku.
Fotografie
J. Krásnický, M. Plasová, B. Wurmová
Obejdou ves a požádají o zapůjčení fotografií. Historické fotografie naskenují a připraví prezentace.
Prezentace hasičů
T. Wurm, J. Sokol
Prezentace hasičů na nástěnce (50 foto), případně novějších akcí na počítači.
Divadla
M. Bláhová.
Na základě představení Týden na vsi (Hříchovice současné) a Hřích a Ulík (Hříchovice historické) nebo úplně jinak připraví omladina dramatický výstup.
Dále připraví divadlo i hříchovické děti.
Dárky, CD
V. Plas prostř., V. Sokol ml., V. Plas nejml.
Ze shromážděných fotografií připraví kolekci na CD. Sestříhají  a digitalizují videa.
Zázemí
Fr. Kruml ml., J. Kamen st., V. Bláha, J. Kamen ml., J. Šmejkal
Technické zázemí, občerstvení, jednání s SDH Stanětice, 
Obecní úřad
J. Odvody Mach st.
Jednání s OÚ a s farářem.

