Schůze výboru SDH Hříchovice 14.10.2005 od 20:00 v knihovně

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
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Uniformy
Jak bylo odsouhlaseno valnou hromadou, M. Bláhové bude proplacena vycházková uniforma.
Příští rok by měl novou uniformu dostat Josef Odvody st. (aby nedělal ve staré ostudu), odhlasováno 5:1.
Nová technika
Dle Fr. Krumla byla mylná informace na schůzi okrsku, že nákup nové techniky pro tento rok byl proveden (kromě Zahořan). Podle něj dosud k nákupům nedošlo.
Schůze obecního zastupitelstva
Bude ve čtvrtek 20.10.05 od 18:00.
Sběr železného šrotu a přesun kontejnerů
Proběhne v neděli 16.10.05 od 9:00. Řídit traktor bude V. Bláha. Dále se přestěhují kontejnery na tříděný odpad ke stojanu na májku (traktor vezme J. Kamen, káru V. Plas). Obojí vyhlásí V. Plas rozhlasem, o kontejnerech dá vysvětlující informaci do vývěsky (vytiskne u Fr. Krumla). 
Přístup ke kontejnerům v zimě zajistí Fr. Kruml.
Dále se uklidí před kovarnou, aby bylo možno složit uhlí.
Dupárna
Při sběru nebo později se uklidí a připraví na zimu (kamna, ping-pongové stoly, kulečník). V. Plas dal na dupárnu televizi, je potřeba držák na anténu (J. Kamen).
Akumulačky
Byl zrušen obchod, V. Plas navrhl, aby se akumulační kamna dala na dupárnu, nakonec se domluvilo, že bude lépe je dát do klubovny. Budou se tam scházet mladí hasiči, bude možno nechat puštěnou vodu přes zimu. Klubovnu je nutno uklidit.
Hřiště
Stále není hotov převod pozemků, výbor domluví schůzku vlastníků s obecním právníkem. Na mapě není pozemek č. 509, jenž se má vyměnit. Dohledání na Internetu je placené – domluvit na OÚ (má přístup bezplatný), zkusit i přes Petra Falátka.
Technická prohlídka přívěsu na stříkačku
Domluvil Fr. Kruml s Fr. Svobodou z Horšovského Týna.
Zpráva pokladníka
V. Plas informoval o výsledku taneční zábavy a momentálním stavu financí sboru.
Hasičská mládež
Schůzky dětí s M. bláhovou začnou do 14 dní. Zúčastní se literární a výtvarné soutěže Jak děti vidí hasiče.
Výlet do Prahy
Fr. Kruml navrhl, aby se uspořádal celohříchovický výlet do Prahy. Z hasičské pokladny by se zaplatil autobus. Navržená varianta: jet na utkání Plzně se Slavií v Sazka Aréně, paralelně zajistit lístky na nějaký muzikál nebo divadlo (A. Wurmová). 
Schůze výboru okrsku
Kriticky byla zhodnocena poslední schůze okrsku - příliš mnoho lidí, hluk v hospodě, nikam nevedoucí diskuse. Členové výboru by měli prosadit, aby se scházel jen samotný výbor.
Sraz rodáků
Panuje shoda, že by se neměl více odkládat a uskutečnit se příští rok. Byl diskutován pouťový termín (jako při oslavě 100 let hasičů), ale zdá se býti příliš kontroverzní. Jako vhodnější se jeví podzim, předběžný termín byl domluven na 9. září 2006.
Příští schůze výboru
18. listopadu 2005.
Výroční valná hromada
V sobotu 10. prosince 2005. J. Odvody nahlásí na OÚ a na okres.
Úkoly
Fr. Kruml
- Nákup techniky (vyjasnit se starostou obce).
- Výměna pozemků.
V. Plas
- Vyhlášení sběru a přestěhování kontejnerů.
- Do vývěsky info o kontejnerech.
J. Odvody
- Objedná na OÚ uhlí.
- Zjistí polohu pozemku č. 509.
- Nahlásí VVH.
J. Kamen
- Držák na anténu na dupárnu.
- Zazimování techniky.
L. Wurm
- Přes Petra Falátka zjistí, kde je pozemek č. 509.
A.	Wurmová
- Zjistit kulturní možnosti pro výlet do Prahy.



