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Schůze výboru SDH Hříchovice 28.4.2006 od 20:00 na dupárně 

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel (po schůzi)
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, předseda KRR
Václav Bláha, strojník
Tomáš Homolka, Kolofant
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Rodáci
Napočítáno 139 žijících rodáků, z toho 94 mimo Hříchovice.
Pozvánky jsou rozeslány. Odezvy jsou velmi pozitivní, lze čekat velkou účast.
Půllitry
Tip ze Slavíkovic: půllitry z Heřanovy Hutě s potiskem za 20,- Kč + DPH. L. Wurm zjistí podrobnosti.
Fotky
J. Sokol informoval o pokusech se scanováním fotek na Konesojic scannerech. V. Plas si může vypůjčit scanner v práci. 
Upuštěno od obcházení chalup s notebookem a scannerem.
Tento týden by se měly fotografie vypůjčit, příští víkend nascanovat. Do konce května by měly být fotografie hotovy – vybrány pro nástěnky a CD.
Pak začít zpracovávat videa.
Točení
Stantický potvrdili výpomoc.
Ozvučení
Na zahajovací projevy zapůjčí aparaturu Trambus.
Informace o schůzi výboru okrsku
Schůze okrsku se konala 22.4.06. Informovala M. Bláhová  a Fr. Kruml. Oficiální zápis by měl dodat J. Hoffmann ze Stanětic.
Příští schůze výboru okrsku bude 10.6.06 od 20:00 v oprechtické hospodě. Budou dekretem jmenováni velitelé a strojníci jednotek SDH (výjezdovek), musí mít proškolenu odbornost. Velitelé pak zjistí proškolení dalších členů.
Požadavky na vybavení byly rozumné, při projednávání nedošlo ke sporům. Bořice, Hříchovice a Sedlice dostanou po čtyřech nových přilbách. Oprechtice žádají generálku mašiny.
Okrsková soutěž
Okrsková soutěž v požárním sportu bude v sobotu 13.5.06 od 13:00 v Oprechticích na louce nad hospodou.
Čeká se poměrně hojná účast.
Lenin z Hradiště věnuje putovní pohár, Hříchovice vyhrají.
Hříchovice  postaví 4 družstva.
Děti zorganizuje M. Bláhová. Pokud se již zapojí i Milan Odvody, je nutno jej přihlásit do sboru, vyřídí J. Odvody Mach.
Ženské družstvo zorganizuje A. Wurmová. Zjistí zda se nezapojí i Jitka Krumlová st.
Muži mladší:
V. Bláha
J. Sokol
V. Sokol ml.
Tomáš Wurm
J. Kamen ml.
V. Plas nejml.
J. Schmejkal
J. Vítek
Muži starší:
J. Krásnický
V. Sokol st.
J. Kamen st.
J. Kruml
J. Odvody Matějáš
J. Jiřík
J. Odvody Mach ml.
V. Plas prostř.
L.Wurm
Fr. Kruml ml.
Zapůjčené hadice
Vrátili jsme SDH Oprechtice sadu dětských hadic (4xC, 2xB).
Okresní soutěž
Koná se v sobotu 17.6.06 v Domažlicích.
Zahořanský okrsek staví technickou četu (10 mužů). Velitelem čety je Fr. Kruml, náhradníkem jmenoval L. Wurma. Osloveni budou muži z Hříchovic a Stanětic, případně z dalších sborů.
Jako rozhodčí se chystají V. Plas a L. Wurm. Oslovíme další.
Okresní setkávání starostů
Fr. Kruml apeloval na J. Odvodyho, aby se setkávání starostů posunulo na pozdější dobu, nyní již od 15:00. J. Odvody to již prosazoval, marně.
Nákupy
Je potřeba nakoupit skleničky na kafe a 30 třetinek (L. Wurm?).
Savo na plíseň, čistící prostředky, mýdlové vločky, 2 rejžáky s násadou (M. Bláhová).
Májka
Letos vybíral Fr. Kruml, pouhých 18 m.
V neděli 30.4.06 se bude od 19:00 čepit, od 20:00 stavět.
Lavičky
OÚ nám koupil 4 betonové lavičky. Plánované umístění: u Sklenářojic záhumenky u cesty ke Kozím dolům, pod Křídlem, u pískoviště, pod lesem za Kopečkojic.
Brigáda bude v pondělí 8.5.06 od 8:00.
Stromy
OÚ zakoupil jednu lípu. Prodiskutováno umístění u čekárny (kde byly kontejnery), tam hrozí časem kolize s el. dráty. U laviček u pastoušky jsou též dráty, bude padat listí do rybníka a větve půjdou nad pastoušku. Probere se pod májkou.
Velmi negativní reakce byly na vysázené stromky u příjezdu k rybníku – zúžení přístupu k čapu a blízkost hráze.
Omylem byla rozorána část cesty ke Kozím dolům. Aby se tomu v budoucnu předešlo, bylo by dobré osázet alespoň tu část, kde není mez. Navrženy topoly. Fr. Kruml domluví s vedením agropodniku. Plánováno na podzim.
J. Sokol navrhl vysázení topolů u silnice do Hradiště. Zatím odloženo, bude nutno úředně projednat.
Vodní propustě
Pod lesem za Kopečkojic stále chybí železná mříž a stále je po předloňském kácení rozbitá propusť u obecního lesa. Měl by řešit J. Odvody s OÚ.
Dupárna
V pátek 19.5.06 v 19:30 bude brigáda na vydrhnutí podlahy na dupárně. Na betoně je plíseň, nutno zvednout a zkontrolovat podlahu.
Přinést si hadr a rejžák.
Pouť
V pátek 26.5.06 navečer bude předpouťová brigáda.
Kulečník
Neustále zůstává neodkrytý. V. Plas připraví nápis, že je nutno jej přikrývat.
Plyn
V sobotu 6.5.06 dopoledne bude po vsi chodit projektant označovat umístění plynoměrů.
Příští schůze výboru SDH
V pátek 2.6.06 od 20:00.




