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Schůze výboru SDH Hříchovice 10.6.2006 od 20:00 v knihovně 

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
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Okresní soutěž
Technická četa odjíždí v pátek 16.6.06 v 16:30 Avií, asi do 19:00. V sobotu odjezd v 7:00, v 7:30 nástup v Domažlicích.
Jednotka PO
Na schůzi okrsku předány jmenovací dekrety veliteli jednotky PO (J. Kamen st.), strojníkovi (V. Bláha) a veliteli družstva (J. Sokol). Je nutno obnovit zdravotní prohlídky členů jednotky. 
Školení velitelů a strojníků bývá od čtvrtka do soboty s 12% účastí. Školení členů organizuje velitel, odpovídá starosta obce (nespadá pod SH ČMS). V listopadu školení u profíků.
Děti
Udělat evidenční listy. Pak je možno žádat o dotace apod.
Členství ve sboru se počítá od 8 let věku.
Alžběta Wurmová vyhrála 1. místo v okresním kole soutěže PO očima dětí za povídku Hoří.
Soutěže
Okresní výbor chystá soutěž veteránů od 40 let a noční soutěž v klasickém stylu: stříkačka PS 8, rozhazování hadic, sání.
Okrsek
Starosta obce V. Řehák dostal od okrsku vyznamenání Za příkladnou práci.
Dobře zorganizovaná soutěž v Oprechticích.
Den dětí
Spolu s SDH Stanětice u nich na koupališti. O 200 Kč překročena podpora od obce, doplatí hasiči.
Finance
Platí smlouva s obcí na sečení trávy  (6.000,- Kč za rok).
L. Wurm upozornil, že lze od kraje získat dotace na obnovy křížků a podobných objektů, jež nejsou památkově chráněny.
Fr. Kruml zmínil, že lze získat dotaci na údržbu hasičárny.
V zimě připravit žádosti.
V. Plas ml. zaplatí 500,- Kč za utrženou nohu u kulečníku (při oslavě maturity).
Opravy
Kulečník.
Teplá voda na WC – vyndá J. Kamen, opravu zajistí J. Odvody.
Žumpa vyvezena, záchody jsou čisté, je nutný jen běžný úklid (vytřít, vynést koše).
Rodáci
Kapela
Mrákovská čtyřka odřekla kvůli svatbě Dvoráka ve Spáňově, Klatovská kapela nemůže, v úterý bude jednání s Hájenkou, termín je u ní předběžně objednán.
Fr. Kruml: Když bude pěkně, neudělat koncert venku?
Koncert od 17:00 do 19:00, pauza, od 20:00 zábava.
Jídlo
Večeři pro Stanětické. Pro kapelu asi 2x.
Guláš – Helena Ševčíkpvá jako při 100 letech SDH.
Zkulturnit klubovnu.
Sklad udělat v bývalém obchodě.
Koláče upečou ženské společně – domluví Fr. Kruml. Minimálně 50 ks. Budou na stole nabízeny zdarma.
100 porcí kuřecích stehen, 200 klobás – zajistí V. Plas.
Okurky každý přinese.
Brambůrky, tyčinky.
20 sudů piva.
Půjčit si od OÚ 20 tis.
Proslov
Připravit přehled počtů obyvatel.
Projektor
Zajistí L. Wurm, záložní V. Plas.
Mše
Hasiči s praporem?
Dárkové půllitry
Obrázek kapličky, nad ním “Sraz rodáků”, pod ním “Hříchovice” a “2006”.
Obrázek připravíme sami podle podkladů pro prapor.
Nové fotografie
Připravit do půlky července, kdy má Happy foto slevovou akci – T. Wurm.
Brigády
Výkend před 9.9.06
V pátek 8.9.06 všichni dovolenou.
Stan postavit ve všední den, nejlépe v pondělí.
Lavičky
Zabetonovány. Fošny by měly být tento týden, natřou děti.
Hřiště
Projekt hotov. Je potřeba co nejdříve vyměřit, aby plynaři mohli při zavážení rovnou rovnat. V pondělí si zavolají Fr. Kruml s J. Odvodym co dál.
Můstek
Vyčištění odloženo na příští rok.
Fotbal s bigbítem
Asi po rodácích.
Příští schůze
Výbor v pátek 21.7.06.
Valná hromada v sobotu 22.7.06 (týden před je stanětická pouť, týden po je festival v Plasech).


