
OFICIÁLNÍ VERZE 

 

Strana 1/2 
 

 

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 1. 3. 2019 od 19.00 

Schůzi vedl Fr. Kruml 

Zápis provedl T. Wurm 

Přítomni František Kruml, starosta SDH 

Josef Kamen st., velitel SDH 

Tomáš Wurm, jednatel SDH 

Jaroslav Sokol, velitel JSDHO 

Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH 

Václav Plas ml., člen KRR 

Lubomír Wurm 
Martin Kruml 

Omluveni Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH 

Václav Plas st., hospodář SDH 
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Brigády  
 

� Brigáda na prořezání a úklid příjezdové cesty do záhoří – v neděli dne 10. 3. od 7:00. 
o Vyřezat trnky kolem cesty a odklidit zarostlý odpad 
o Spálit hromadu obecní biomasy – postupně na cestě 
o Velitel JSDHO navrhuje cvičně přehradit potok u Vávrů a natáhnout hadice k Záhoří – 

jako pojistku  
o Na účet SDH koupíme 40 buřtů (+ 2 chleby), které opečeme. Na místě budou 2 bedny 

piva. Po brigádě se hromadně přesuneme na dupárnu, kde bude naraženo, protože 
od 15:00 je dětský maškarní bál. 

� Brigáda na úklid klestí v obecním lese – v neděli 24. 3. od 7:00. Místo a způsob dopravy bude 
upřesněno 

o Je to na osobní žádost starosty obce. Postupně se toho zúčastní všechny spolky 
z obce 

o Opět vezmeme buřty a lahváče 
� Brigáda na úklid pangejtů – dřív než začne růst tráva.  

o Termín ještě upřesníme – začátkem dubna 
o Zapojit také děti 

� Haima cup v Zahořanech (organizuje SDH Oprechtice) – 29. 6. 
o Termínově se to kryje s Bětky svatbou. Nedokážeme asi dát na sobotu mnoho 

brigádníků na pomoc organizátorům. Kontaktujeme V. Pejsara s dotazem, kolik lidí by 
potřeboval na pomoc v týdnu či v pátek 

� J. Kamen navrhuje prořezat také trnky na stráni. Čím dál víc ukusují z louky. 
� Dodělat ukládání fotek z nástěnek do fotoalbum – během středečních výčepů 
� Nutno obejít spoluobčany a zajistit maximální účast na brigádách. 
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Nákupy a investice SDH 
 

� T. Wurm navrhuje zarámovat historickou mapu Hříchovic. V současném stavu se nedá nikam 
pověsit a hrozí, že se rozbije 

� Trička SDH pro děti – máme mnoho nových členů MH, kteří nemají tričko na soutěž. T. Wurm 
vybere od všech současných a bývalých MH všechna trička. Dle velikosti se přerozdělí a 
Případně se dokoupí nová. I těm, co nebudou soutěžit. Po každé soutěži je zase T. Wurm 
vybere. 

 

Ostatní 
 

� J. Odvody – apeluje na absolvování testů hasič II. a III. stupně. Interní školení jednotky 
(včetně první pomoci) bychom měli zorganizovat během jara. 

� Na výzvu OSH výbor SDH zvolil svého zástupce (T. Wurm), který bude mít přístup do digitální 
databáze OSH (seznam členů a vyznamenání atd.) 

� Na masopust vše domluveno, bedna koupena. 
 
 
Zapsal T. Wurm 


