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Schůze výboru SDH Hříchovice 12. 11. 2010 od 20.00 v knihovně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. Wurm
Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel (přijel z práce později, omluven)
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, velitel JPO (v práci)
Hosté:
Tomáš Homolka
Václav Bláha
Tomáš Wurm
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Výroční valná hromada
V sobotu 18. 12. 2010 od 19.00.
Od 10.00 příprava dupárny na schůzi.
Program zhruba jako minule (uvítání, předložení programu, zpráva starosty o činnosti za poslední rok, zpráva vedoucí mládeže, zpráva hospodáře, zpráva předsedkyně KRR, zpráva výstrojaře, zpráva preventisty, zpráva předsedy FC KD, starostův návrh činnosti na příští rok, ocenění, diskuse, usnesení, ofic. závěr, pohoštění.).
Pozvat: starostu obce M. Jandečku, starostu okrsku V. Dolejše, starostu SDH Stanětice V. Šimánka (Fr. Kruml)
L. Wurm: též Milavečské, odsouhlaseno (L. Wurm)
J. Sokol: z každého sboru v okrsku, odsouhlaseno (Fr. Kruml)
M. Bláhová: partneři členů sboru, odsouhlaseno
Schůzi povede J. Sokol.
Občerstvení: 
- guláš (Fr. Kruml)
- chleba 5 až 6 bochníků (M. Bláhová)
- škvarková pomazánka? (M. Bláhová)
- pivo 10 st. Gambinus, 2 x 50 l, 2 x 30 l, 40 x Birell (T. Homolka), 
- víno (V. Plas.)
- 1 l rum, 2 x sladké, slivovice (V. Plas)
Ocenění:
- M. Bláhová 10 let Za věrnost (J. Odvody)
- P. Plasová příští rok 10 let, ale evidována později – domluvit na okrese posun (V. Plas)
Hudba: V Sokol ml. a T. Wurm
Oslavy
J. Kamen st. 50 let, slaví v sobotu 4. 12.  2010 na dupárně.
J. Forst 70 let, narozen 6. 12.
Vánoční zpěvy
Opět 24. 12. 2010 od 16.00, organizuje Anna Wurmová.
Pingpongový turnaj
V pondělí 27. 12. 2010 od 13.00, příprava v 9.00
Pozvat: Hradiště Bulín + 2 (L. Wurm), Oprechtice 2 (Fr. Kruml), Stanětice bez omezení.
Soupiska hráčů se uzavře po přihlášení 24 hráčů (ženy bez početního omezení), nejpozději ve 12.45. Přespolní se musejí prezentovat osobně, domácí mohou i závazně v zastoupení.
Za 1. místo kořalka, za 2. a 3. místo víno + malované skleněné poháry – zajistí A. Wurmová.
Fr. Kruml připraví sklenici nakládaného hermelínu, ostatní jak budou chtít.
Šachový turnaj
Ve středu 29. 12. 2010 od 18.00.
Pozvat:
Zahořany (Fr. Kruml), Stanětice, Novejch, Hradiště (L. Wurm).
Soupiska hráčů se uzavře v 18.00
Za první místo putovní šachovnice + flaška, ostatní nic. Variantou místo flašky jsou nové šachy.
Info o schůzi okrsku
Viz http://hrichovice.cz/doc/okrsek101112.rtf.
Námětová cvičení
Dlouhá diskuse.
Okrsková soutěž
V Hříchovicích v sobotu 7. 5. 2011.
Útok klasický z rybníka s rozhazování hadic.
Štafeta na stráni.
Dáme přednost přípravě soutěže před velkým množstvím vlastních družstev, abychom to neodbyli jako letos Stanětičtí.
Toulec na nošení praporu
T. Wurm zjistí ceny.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- pozvání hostů na VVH
- guláš na VVH
- zpráva starosty na VVH
- plán činnosti na VVH
- pozvání Oprechtických na pingpong
- pozvání Zahořanských na šachy
- hermelín na pingpong
J. Kamen st.
- prapor na VVH
- světlo na vánoční zpěvy a pingpongový turnaj
J. Odvody Mach st.
- medaile Za věrnost pro M. Bláhovou a M. Plasovou
V. Plas st.
- tekutiny na VVH
- zpráva hospodáře na VVH
- posun registrace Pavly od 2001
L. Wurm
- pozvání Milavečských na VVH
- zveřejnění členů jednotky
- pozvání Hradišťských na pingpong a šachy
M. Bláhová-Homolková
- nákup na VVH
- pozvánka na VVH
- pozvání členů sboru na VVH
- zpráva vedoucí mládeže na VVH
J. Sokol
- příprava programu VVH
- zpráva velitele JSDHO na VVH
- vytipování vytopeného SDH pro zaslání pomoci
V. Sokol ml.
- harmonika na VVH
T. Homolka
- pivo na VVH
- zpráva předsedy FC KD na VVH
T. Wurm
- zpráva výstrojaře na VVH
- zpráva preventisty na VVH (revize komínů)
- buben na VVH
- popruh s toulcem na prapor
M. Plasová
- zpráva KKR na VVH
Anna Wurmová
- vánoční zpěvy
- poháry na pingpongový turnaj
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