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Schůze výboru SDH Hříchovice 12. 2. 2011 od 19.00 v knihovně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. Wurm
Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Lubomír Wurm, jednatel
Nepřítomni:
Václav Plas st., hospodář (omluven do 20.00, později neomluven)
Marie Bláhová, vedoucí mládeže (omluvena)
Jaroslav Sokol, velitel JPO (omluven)
Hosté:
Tomáš Homolka
Tomáš Wurm
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Výměna stropu na dupárně
Fr. Kruml předal znovu starostovi obce rozpočty firem z Radonic a Osvračína, oba zhruba na 170 tis. Kč. 
Na příštím zasedání zastupitelstva by měla být výměna schválena (předběžně schválena na minulém zasedání). Máme požadavek, aby bylo hotovo do poutě, nejlépe do has. soutěže, tedy do konce dubna.
SDH provede demontáž současného stropu, firma namontuje rošty, my položíme izolaci, firma namontuje podhledové sádrokartonové desky.
Udělá se nová elektroinstalace a výmění se světla podle našich požadavků.
Nábytek se kompletně přestěhuje do bývalého obchodu.
Oprava štítu hasičárny
Starosta obce chce znát hrubý rozpočet – domluví J. Odvody s Kupilíkem.
S pracemi vypomůžeme.
Autobusový výlet
Preferován čistě pražský výlet, Lešany, pivovar aj. udělat zvlášť.
Raději činoherní veselohru než muzikál – je levnější a  pravděpodobně bude větší zájem.
Návrh představení připraví Anna Wurmová.
T. Wurm navrhl jízdu historickou tramvají, je možno spojit s návštěvou Muzea MHD přímo ve vozovně Střešovice, případně s návštěvou Technického muzea, Zemědělského muzea či Pražského hradu – vše nedaleko vozovny. Blízko je i vhodná restaurace na oběd. T. Wurm připraví podrobnější návrh.
 Autobus zajistí Fr. Kruml, bude zaplacen z kasy – předpokládaná cena je zhruba 8 tisíc Kč.
Velikonoční výlet
Letos neplánujeme – Velikonoce se kryjí se spáňovskou poutí a duben bude pravděpodobně plný brigád.
Pokusíme se nahradit cyklistickým výletem v létě.
Májka
Omladina pořídí nové klacky na stavění – střední a dlouhé.
Okrsková soutěž
V Hříchovicích v sobotu 7. 5. 2011.
Na okrskové schůzi bylo předběžně domluveno, že se bude soutěžit podle klasických pravidel, Zahořanští jsou ale prý proti. Je i tlak z okresu, abychom se drželi platných pravidel. Bude domluveno na pracovní schůzi okrsku v pondělí 14. 2. 2011 v Zahořanech.
My mírně preferujeme klasický útok. Bude-li, pak sání z rybníka, béčka přes hřiště, céčka zahnout na cestu ke Kozím dolům. Štafeta by pak byla na stráni ve dvou drahách, tedy dvě překážky v jednom směru.
Útok podle nových pravidel by byl naopak na stráni a štafeta na hřišti.
Pravidla pro útok mužů připraví J. Sokol, pro děti M. Bláhová. O ženách se dohodneme, zda i v případě klasického útoku u nich nenechat nová pravidla kvůli hrozbě překroucení hadic.
Z časových důvodů zamítnut návrh, aby na štafetu byly dva pokusy. 
Postavíme pouze jedno družstvo mužů (velitel J. Sokol), ostatní se budou podílet na organizování. Bude jeden hlavní pořadatel a pod ním vedoucí pořadatelé pro jednotlivé soutěžní disciplíny, občerstvení, dopravu atd.
Ozvučení zajistí Wurmovi.
Rozhodčí z milavečského okrsku, jejich soutěž bude v Chrastavicích, podle J. Odvodyho budou náš termín respektovat.
Požádat V. Sokola ml., aby po soutěži přinesl na dupárnu harmoniku.
Pípa na dupárnu se zapůjčí ze Stanětic, naše se dá na hřiště. Pravděpodobně tam postavíme i stanětický stan.
Desku s papírem pro výsledky připraví T. Homolka, koupí i tlusté fixy.
V. Odvody dostane stužku a dar za 60 let ve sboru.
Na silnici bude služba v reflexních vestách brzdící dopravu, značky na omezení rychlosti zajistí J. Odvody, připravíme i velké cedule „Hasičské slavnosti“, aby řidiči věděli, oč jde. 
Toulec na nošení praporu
T. Wurm objedná, aby byl na soutěž.
Nekuřácké akce
L. Wurm upozornil kuřáky, že s ohledem na děti a těhotné hasičky lze očekávat požadavky, aby schůze a podobné akce na dupárně byly nekuřácké.
Příští schůze
V pondělí 14. 2. 2011 přípravná schůze okrsku v Zahořanech
V pátek 25. 2. 2011 od 19.00 v Hradišti u Lenina výroční valná hromada okrsku.
V pátek 4. 3. 2011 od 20.00 schůze výboru SDH.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- domluvit výměnu stropu na dupárně
- domluvit opravu štítu na hasičárně
- domluvit autobus na výlet
- domluvit pípu a stan na soutěž
J. Odvody Mach st.
- zjistit náklady na opravu štítu na hasičárně
- značky na soutěž
V. Plas st.
- posun registrace Pavly od 2001
L. Wurm
- zveřejnění členů jednotky
- aktualizace hasičských webových stránek
- dar pro V. Řeháka za okrsek
- dar pro V. Odvodyho
M. Bláhová-Homolková
- příprava družstva dětí na soutěž
- pravidla pro soutěž dětí
J. Sokol
- vytipování vytopeného SDH pro zaslání pomoci
- příprava družstva mužů na soutěž
- pravidla soutěže mužů
V. Sokol ml.
- harmonika na soutěž
T. Homolka
- výsledková deska a fixy na soutěž
T. Wurm
- příprava výletu do Prahy
- popruh s toulcem na prapor do soutěže
- ozvučení na soutěž
- domluvit nové klandry na májku
Anna Wurmová
- příprava výletu do Prahy
- příprava družstva žen na soutěž
- ozvučení na soutěž
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