Schůze výboru SDH Hříchovice 4.3.2005 od 19:00 v knihovně

zápis provedl Lubomír Wurm

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

Schůzi vedl starosta.

Obsah:
Finance	2
Sbírka na oběti zemětřesení v Asii	2
Masopust	2
Nedodělky na praporu	2
Okrsková soutěž	2
Propagace sboru	2
Kronika	2
Práce s dětmi	2
Dokumenty pro okres	3
Evidence údržby	3
Životní jubilea	3
Rozhlas, elektrorozvody	3
Vývěska	3
Odznaky odbornosti	3
Okrsek	3
Výzbroj, výstroj, uniformy	4
Zdravotní prohlídky	4
Příspěvek na akce pro děti	4
Rozhodčí	4
Strojníci	4
Valná hromada	5
Sběr železného šrotu	5
Obecní úpravy	5
Hřiště	5
Další schůze	5
Úkoly	5
František Kruml	5
Václav Plas	6
Josef Odvody	6
Marie Bláhová	6
Josef Krásnický	6
Josef Kamen	6
Lubomír Wurm	6
Tomáš Wurm	6

Finance
Koncem ledna se sešel nový hospodář se starostou a zkontrolovali stávající stav financí a související dokumentace.
Členské příspěvky byly vybrány a příslušná část předána na okres. Obec platí pouze za děti, jež do konce roku 2005 nedosáhnou plnoletosti.
Marcela Vítková zaplatila, ale zažádala o zrušení členství ve sboru.
Do konce března je nutno udělat daňové přiznání – hospodář se Zdenkou Plasovou.
Sbírka na oběti zemětřesení v Asii
Hodpodář předal na příslušné účty 2.000,- Kč pro Indonésii a 1.000,- Kč pro Srí Lanku.
Masopust
5.2.05 proběhl podle plánu společný Masopust se Staněticemi.
Čistý zisk byl 2.636.- Kč. Z toho 2.000,- předáme SDH Stanětice jako příspěvek na oslavy 125 let založení.
(Vybráno 4.486,- + 1.250,- zapl. občerstvení, -700,- guláš, -2.400,- pivo a nealko. + 0,7 euro.) 
Byla nedostatečně připravena dupárna, na členské schůzi musíme domluvit pravidla úklidu po soukromých oslavách.
Nedodělky na praporu
J. Krásnický stále nepřinesl špičku na žerď, má od svého bratra přislíbeny dvě.
Kuličku na spodek má připravenu J. Kamen, po navaření vrutu ji předá V. Plasovi k nachromování.
Okrsková soutěž
Zatím nezměněn termín sobota 14. května 2005 ve Staněticích.
Do štafety by měl přibýt průlez oknem.
Budou-li závody jednotlivců, tak z časových důvodů pouze jednoho z každého družstva.
Propagace sboru
L. Wurm s V. Plasem nepřipravili fotografie praporu pro Alarm Revue.
Nově se nafocení praporu ujmou V. Plas s Fr. Krumlem. Jak pro Alarm Revue, tak pro okresní zpravodaj SH ČMS. 
Starostu kontaktovalo několik zájemců o informace – propagační materiály jsou momentálně zapůjčeny na Pasečnici, je třeba je vyžádat zpět.
L.Wurm připraví do okresního zpravodaje článek o cestě, jež k praporu vedla.
Uzávěrka zpravodaje je 15.3.05.
Kronika
Martina Plasová projevila zájem o vedení kroniky. Bylo by dobré pro to získat další dobrovolníky (B. Wurmová, Al. Wurmová, V. Sokol, …). 
V pátek 18.3.05 od 20:00 bude sezení zájemců o tuto problematiku. 
Práce s dětmi
Pro nemoci se M. Bláhové dosud nepodařilo sejít se s dětmi. 5.3.05 od 14:00 bude třetí pokus.
V. Odvody by rád, aby se ujala práce s dětmi v celém okrsku. Podle starosty je to nereálné, nyní je potřeba se soustředit na Hříchovice.
Dokumenty pro okres
Byly předány.
Evidence údržby
Výstrojař bude podrobně evidovat údržbu techniky a další aktivity sboru (kolik členů, kolik hodin, …). 
Bude pozván na příští schůzi výboru, kde se proberou podrobnosti.
Životní jubilea
Budou-li na valné hromadě odsouhlaseny dary pro jubilanty, bude mít jejich organizování na starosti velitel.
Na zlaté svatbě manželů Odvodyových bylo vybráno 920,- Kč (-510,- Kč).
Rozhlas, elektrorozvody
Stále nefunguje obecní rozhlas.
Elektrikář Brantl slibuje a slibuje. J. Odvody bude urgovat, pak zkusí jinou firmu.
Je nutno udělat novou instalaci v knihovně, nový tlampač na točně a na obecním domku.
Do poutě je nutno udělat nové elektrické rozvody na dupárně.
Vývěska
Fr. Kruml a V. Plas opravili vývěsní skříňku u čekárny. Je tam vyvěšeno složení výboru SDH i zápis z minulé schůze.
Odznaky odbornosti
Příručky pro přípravu na získání odbornosti Hasič III. stupně budou dodány z okresu, SDH jich zakoupí 10.

První školení se bude konat 19.3.05 od 9:00 na dupárně.
Příprava dupárny: 18.3.05 večer.
Občerstvení: krabičku Pi-gi a balíček kávy koupí V. Plas, přinese rychlovarnou konvici, cukr přinese Fr. Kruml, ostatní hrníčky a lžičky.
Zatopí V. Plas v 6:00. V 8:45 přinese M. Bláhová vodu na utření stolů.
Okrsek
Do výboru okrsku Zahořany byli delegováni J. Odvody Mach st. a Fr. Kruml ml.
J. Odvody byl znovuzvolen velitelem okrsku, Fr. Kruml se stal náměstkem starosty okrsku.
Funkcionáři okrsku zvolení 26.2.05 pro další pětileté období:
Starosta: Dolejš Václav, Oprechtice 71
Náměstek starosty: Kruml František, Hříchovice 49
Jednatel: Hoffmann Josef, Stanětice 46
Velitel: Odvody Josef, Hříchovice 20
Zástupce velitele: Šimánek Václav, Stanětice 61
Strojník: Červený, Zahořany 15
Zástupce strojníka: Ouřada Josef, Zahořany
Člen výboru: Nový, Bořice
Člen výboru: Kaibl, Sedlice
Člen výboru: Voráček, Oprechtice 20
Člen výboru: Švajner, Bořice 7
Nejsou k dispozici zápisy z posledních dvou jednání – urgovat u J. Hoffmanna.

Příští schůze bude 11.3.05 od 19:00 v Bořicích, z Hříchovic pojede v 18:35 Avie.
Pravděpodobně bude možno, aby se opět zúčastnil(i) zástupce(i) mladých. 
Budou se sestavovat požadavky na obec, pro náš sbor budeme žádat:
hadice C 2 ks,
sací koš,
přenosnou lékárničku,
vycházkovou uniformu dámskou.
L. Wurm navrhl, aby obec zveřejňovala, kolik ročně do hasičů investuje. Z jednání na okrsku 
není zřejmé, nakolik je využíváno 100.000,- Kč vyhrazených z rozpočtu. J. Odvody slíbil to domluvit, podle něj je tato částka výrazně překračována.

Dle Červeného ze Zahořan jsme jim přetlakem porouchali stříkačku při námětovém cvičení. Mělo by se probrat na schůzi okrsku, zda není potřeba pořídit přetlakové ventily.
 
Výzbroj, výstroj, uniformy
Kromě požadavků přes okrsek zakoupí velitel akumulační svítilnu (slíbila poplatit obec) a balík pracovních rukavic.
Na valné hromadě se navrhne, aby se každý rok zakoupila jedna vycházková uniforma. Nositele by pravděpodobně určil los.
Protože je o uniformy poměrně velký zájem mezi mladými hasiči, navrhl L. Wurm, aby si je zakoupili sami a sbor jim je dodatečně proplácel (jednu ročně). 
J. Kamen má možnost koupit 18 půllitrů s uchem po asi 20,- Kč – zaplatí se z pokladny.
Zdravotní prohlídky
Formuláře vyzvedne Fr. Kruml na OÚ pro všechny muže do 60 let. Zajistí, aby do příští schůze výboru měli všichni potvrzení.
Komu lékař neudělá prohlídku zadarmo, dostane ji proplacenu od obce.
Příspěvek na akce pro děti
J. Horn ze Zahořan vyzval ostatní sbory, aby přispěly na akce pro děti, které se v Zahořanech konají.
V Hříchovicích děláme akce pro děti sami, do Zahořan se jezdí jenom na maškarní bál a tam se platí vstupné. Proto jako sbor nepřispějeme. 
Rozhodčí
Na okrese je 90 rozhodčích, ale špatně fungují.
Každý sbor našeho okrsku by měl vyškolit alespoň jednoho rozhodčího, i bez školení by měl letos jednoho vyslat na okresní soutěž. 
Z výboru mají zájem L. Wurm, Fr. Kruml a V. Plas. Další oslovíme.
V roce 2006 zajišťuje náš okrsek technickou četu na okresní soutěži.
Strojníci
J. Odvody st. zjistí, nakolik má J. Odvody ml. nadále zájem o funkci strojníka, když v Hříchovicích nebydlí. Případně by ho nahradil V. Bláha.
Je třeba využít zájmu většiny mladých hasičů o tuto odbornost a co nejvíce jich nechat proškolit, aby byl sbor co nejvíce akceschopen.
Valná hromada
Pravděpodobně se uskuteční v druhé polovině dubna.
Body k jednání:
Zvolení Revizní a kontrolní komise.
Dary pro jubilující členy.
Vycházkové uniformy.
Zájem o školení rozhodčích.
Zájem o školení strojníků.
Úklid dupárny po akcích.
Sběr železného šrotu
SDH zorganizuje na jaře.
Obecní úpravy
Nutno sehnat starou kuchyňskou linku na dupárnu do 1.000,- Kč.

V obecním domku opravíme zdi a vybílíme. Bylo by vhodné vyměnit linoleum – nechat udělat od firmy včetně lemů kolem zdí. J. Odvody zkusí domluvit na obci proplacení.

Prodiskutována možnost zřízení dětského pískoviště s houpačkou a lavičkou naproti Krupařom pod dřívějším fotbalovým pláckem. V. Plas zjistí v H. Týně cenu jednoduchého pískoviště, aby odpovídalo bezpečnostním normám. J. Odvody domluví na obci proplacení, práce udělá SDH.

J. Odvody zažádá o popelnici pro úklid obecních objektů
Hřiště
Výměny pozemků jsou domluveny, změna územního plánu nebude nutná.
Na příští schůzi obecního zastupitelstva 17.3.05 od 18:00 zažádá J. Odvody o 50.000,- Kč na vypracování projektu. Ten vyhotoví zlínská firma a v případě realizace zakázky jej odečte z celkové sumy.
Na schůzi pojedou i Fr. Kruml a V. Plas, mohou jet i další zájemci.
Bude-li projekt schválen, začneme shánět finance (ing. Šašek, …). 
Do konce období vegetačního klidu vykácíme porosty. Polena nabídneme Hoř. Michalom do krbu. Stroje zajistí Fr. Kruml.
Fotodokumentaci všech prací zajistí L. Wurm a V. Plas.
Další schůze
Další schůze výboru zatím nebyla stanovena.
Úkoly
František Kruml
Účast na schůzi zastupitelstva 17.3.05.
Fotografie praporu do 15.3.05.
Zdravotní prohlídky do příštího výboru.
Vrácení materiálů z Pasečnice.

Václav Plas
Účast na schůzi zastupitelstva 17.3.05.
Fotografie praporu do 15.3.05.
Daňové přiznání do 31.3.05.
Občerstvení a zatopení na školení.
Pískoviště.
Fotodokumentace hřiště.
Josef Odvody
Na schůzi zastupitelstva 17.3.05: projekt hřiště, barva a linoleum do obecního domku, pískoviště, popelnice.
Oprava rozhlasu.
Oprava elektroinstalace na dupárně.
Marie Bláhová
Úklid před školením.
Josef Krásnický
Špička na prapor.
Josef Kamen
Spodní ukončení žerdě praporu.
Nákup svítilny a rukavic.
Jubilanti.
Půllitry.
Lubomír Wurm
Článek o praporu do 15.3.05
Fotodokumentace hřiště.
Tomáš Wurm
Zavěšení hasicích přístrojů.


