OFICIÁLNÍ VERZE

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice
Na dupárně dne 21. 9. 2018 od 20.00
Schůzi vedl
Zápis provedl
Přítomni

Omluveni

Fr. Kruml
T. Wurm
František Kruml, starosta SDH
Václav Plas st., hospodář SDH
Tomáš Wurm, jednatel SDH
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Josef Kamen st., velitel SDH
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH
Lubomír Wurm
Anna Wurmová
Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH
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Oslava 100 let republiky v Hříchovicích
Potvrzení již dříve navrženého termínu: sobota 27. 10. 2018 od 16:00
T. Wurm představil návrh již dříve diskutovaného programu akce:
- Nástup členů SDH v uniformách a dalších občanů u pamětní desky padlým na kapličce,
položení věnce, minuta ticha
- Přesun přítomných ke krámu, kde se symbolicky zasadí lípa vedle laviček (strom
republiky)
- Stručná řeč u lípy o výročí republiky, kterou sepíše L. Wurm
- Národní písně v podání mladých hasičů a jejich rodičů (kratší vystoupení). Připraví A. a A.
Wurmovi
- Přesunutí přítomných na dupárnu, kde se promítne film a fotky z rodáků 2016 a také
2006.
- Volná zábava na dupárně
Lípa je zadarmo v rámci akce „Stromy svobody“. Bude možné ji vyzvednout od 18. 10. v Plzni.
Přiveze ji T. Wurm. Zasadíme jí v týdnu před akcí.
T. Wurm a J. Sokol pořídí věnec na kapličku. Cena do 1000 Kč. Nápis „K uctění památce
padlých“.
A. a A. Wurmová zorganizují s ostatními ženami nácvik zpěvů
Pozvánky připraví T. Wurm, vytiskne V. Plas st. Rozneseme v následujícím týdnu po vsi. A.
Wurmová vytipuje, komu ještě poslat poštou – viz kontakty z rodáků 2016. Snahou je, aby
přišlo co nejvíc lidí. I ty starší, kteří se např. od rodáků neviděli.
Na krám vyvěsíme vlajku, která se tu nechá po volbách – domluví J. Odvody.
Pozveme M. Jandečku + pozvánku předáme starostům SDH okolních sborů
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Přednáška historika
V souvislosti s výročím 100 let republiky navrhují manželé Wurmovi st. pozvat opět Mgr.
Nejdla na besedu/přednášku. Tématy by měly být okolnosti vzniku republiky na celostátní a
regionální úrovni
Po diskuzi byl navržen kompromisní termín: neděle 21. 10. od 18:00. Pan Nejdl termín
telefonicky potvrdil.
Pozveme širokou veřejnost – stejně, jako v r. 2016 při přednášce o I. světové válce

Fotonástěnky z rodáků
Nástěnky s fotkami z rodáků se sundaly z dupárny a jsou v knihovně. Nutno zlikvidovat do
voleb
Fotky z nástěnek sundáme a dáme do desek (fotoalba). Vyzkoušíme několik možností, do
jakých typů desek fotky vložíme, aby to nebylo drahé a nebylo s tím tolik práce (průhledné
desky do šanonu, nalepit na tvrdé desky do šanonu, zalaminovat, …). Domluvíme se při
výčepu ve středu 26. 9.

Ostatní
Schůze výboru okrsku SDH v Zahořanech dne 18. 9.:
- Na OSH odevzdat soupis majetku SDH – dle formuláře. Nevíme, k čemu to potřebují,
vyplníme to pouze formálně. Zařídí J. Sokol.
- Zaslat fotky členů na OSH – v rámci přeregistrace. Zařídí T. + A. Wurmovi.

Zapsal T. Wurm
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