Schůze výboru SDH Hříchovice 9.7.2004 od 20:00 v klubovně

stručný výtah

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody Matějáš, pokladník
Lubomír Wurm, jednatel
Václav Plas prostř., vedoucí mládeže

Schůzi vedl starosta.
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Finance
Byl zrušen účet u České spořitelny a.s., neboť od nového roku není vedení účtu bezplatné a znamenalo pro nás zbytečnou ztrátu. Dohodne-li ústředí SH ČMS s bankou nové podmínky, založíme pravděpodobně účet znovu.

Nedodělky na praporu
Na spodek žerdě přišroubovat kovovou kuličku nebo jiné zakončení, aby bylo možno ji stavět na zem.
Zjistit, zda nám P. Krásnický dodá slíbenou kovovou špičku, na niž bude možno uvazovat stuhy. Pokud ne, udělá J. Kamen pod špičku nerezový kotouč se šesti otvory, jako mají Kolovečtí.
Všichni budou pátrat po možnostech pořízení porichtuňku na nošení praporu. Kolovečský sedlář požaduje 6.000,- Kč, což je příliš drahé. 

Technika
Je nutno zkontrolovat hadici, jež praskla při soutěži, a buď ji zkrátit, nebo vyřadit.

Parčík
Byly přivezeny betonové podstavce pod lavičky vedle krámu. Je nutno je uklidit.
Sedáky z fošen zařídí J. Odvody Mach podle podkladů Fr. Krumla.
Pak se udělá brigáda - lavičky se smontují a zakopají. Dále se poseče tráva, pokud to do té doby nezajistí OÚ.

Evidence dětí
Fr. Kruml vyplní co nejdříve formuláře.

Elektrika na dupárně
Je potřeba připomenou na OÚ nevyhovující stav elektrického rozvodu na dupárně a žádat co nejrychlejší rekonstrukci. Ještě o prázdninách se uskuteční minimálně jedna taneční zábava (Trambus).

Kamna na dupárně
ZKS Agro Zahořany nám věnuje kamna z dílny ve Staněticích, která napevno instalujeme na dupárně.

Rozhlas
J. Odvody Mach do týdne zprovozní obecní rozhlas.

Pouť v Oprechticích
Kromě taneční zábavy 17.7.04 se zúčastníme od 13:00 i odpoledního fotbalového turnaje. Za pomoci externistů (A. Ševčík, T. Homolka, …) postavíme dvě družstva - starší a mladší. Hrát budeme v modrých tričkách SDH Hříchovice, pro vzájemný (finálový) zápas budeme mít náhradní bílá trika nebo fotbalové převleky z Kolovče.

Pingpongový stůl
Je potřeba vyměnit podstavec pod stolem. Ve špatném stavu je ale i hrací deska, bude lepší koupit stůl nový (dá se za méně než 2.000,- Kč). Požádáme o zakoupení nebo finanční spoluúčast obecní úřad (nevyužili jsme peníze na Dětský den). 

Nedělní fotbal
Každou neděli odpoledne se hraje fotbal na hřišti pod rybníkem. 

Další schůze
Další schůze výboru SDH bude za týden v pátek 16.7.04 od 20:00.


