
OFICIÁLNÍ VERZE 

 

Strana 1/2 
 

 

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 15. 9. 2021 od 19.00 

Schůzi vedl Fr. Kruml 

Zápis provedl T. Wurm 

Přítomni František Kruml, starosta SDH 

Václav Plas st., náměstek starosty SDH 

Tomáš Wurm, jednatel SDH 

Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH 

Jaroslav Sokol, velitel JSDHO 

Josef Kamen st., velitel SDH 

Marie Homolková, hospodářka SDH 

Martin Kruml, předseda KRR 

Omluveni --- 
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Cvičení JSDHO a hasičský útok dětí 
 

� Fr. Kruml shrnul plán okrskového prověřovacího cvičení JSDHO, které se uskuteční 19. 9. od 
9:00. Plán cvičení pomáhá připravovat i J. Sokol. Na místě budou přítomni i zástupci HZS. 

� Cvičení svolává starosta obce přes KOPIS. Na telefonickou výzvu by se k výjezdu měl dostavit 
každý člen JSDHO.  

� Po ukončení cvičení proběhne u rybníka v Bořicích neformální soutěž mladých hasičů 
v požárním útoku. Obec zajišťuje odměny. Nahlásili jsme účast 15 MH ze Hříchovic. Káď a 
terče doveze na místo J. Sokol a T. Wurm den před tím. 

� Tréninky dětí organizuje A. Wurmová. Dopravu dětí na místo zajišťují rodiče. Můžou přijet 
rovnou v 9:00 a shlédnout cvičení JSDHO. Soutěž MH odhadujeme od 10:00 

 
Myčka nádobí na dupárně - oprava 
 

� Nová myčka chvíli po uvedení do provozu začala hlásit chybu „nedostatek vody“ 
� J. Kamen změřil tlak vodovodu na dupárně – cca 0,6 až 1 atm. Pro myčku by to však mělo 

stačit. 
� Na myčku zavoláme záruční servis (servisák pojede až z Moravy). Snad se jedná o poruchu 

ventilu a ne o slabý tlak vodovodu.  
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Taneční zábava na dupárně 
 

� T. Wurm shrnul momentálně platná hygienická pravidla pro pořádání vnitřních akcí:  
- Platí pro vnitřní akce do 1000 lidí 
- Kapacita max. dle počtu sezení 
- U stolu max. 6 lidí, stoly od sebe min. 1,5 m 
- Účastníci musí být očkováni, nebo testování, nebo 180 dní pod Covidu. Není jasné, do 

jaké míry za to zodpovídá pořadatel 
- Není jasné, zda jsou nutné roušky 
- Tancovat se může 

� T. Wurma kontaktovala kapela MASH (na základě loňské komunikace) s dotazem, zda si je 
budeme objednávat. Cena i se zvukařem je cca 15.000 Kč. Většina členů výboru se vyjádřila, 
že je za současných podmínek moc velké riziko pořádat veřejnou taneční zábavu, takže MASH 
pro letošek opět nepořádáme. 

� Návrh M. Homolkové: uspořádat na podzim neoficiální zábavu s Mrákovskou čtyřkou jen pro 
členy SDH. T. Wurm to navrhuje pojmout jako „výročku“ za rok 2020, kdy se uskutečnit 
nemohla. Ale bez referátů, jen s muzikou. Bez jasného postoje výboru 

 

Termíny ostatních akcí 
 

� 19. 9. od 9:00 okrskové prověřovací cvičení JSDHO v Bořicích 
� 19. 9. od 10:00 okrsková soutěž mladých hasičů v Bořicích 
� 28. 10. Sázení stromů pro prvňáky 
� 5. 11. Beseda s cestovatelem na téma Havaj 
� 20. 11. Hon na Úlíkovské hoře 
� 28. 11. Rozsvěcení vánočního stromečku u kapličky 
� 4. 12. Zabijačka na dupárně pro přihlášené účastníky 
� 7. 1. 2022 Výroční valná hromada SDH Hříchovice na dupárně 

 
 

Ostatní 
 

� Noví členové SDH: přijali jsme přihlášky od 4 nových členů. Náš sbor tak bude mít celkem 74 
členů a členek.  

� M. Kruml: od října bude cca 1x za měsíc pořádat filmové pátky na dupárně. Termín prvního 
promítání upřesní 

� Sázení stromů pro prvňáky – okolo zaniklé cesty k pastvišti v dolejšku. J. Sokol nechá přes 
obec tuto obecní cestu vyměřit a pak určíme vhodné místo, aby byl zachován průjezd. Také 
se v rámci této akce přesadí lípa „100 let republiky“, která z poloviny uschla. 

� Kulatiny členů SDH Hříchovice. Půjdeme osobně popřát čestnému starostovi SDH J. Forstovi 
k 80. narozeninám v den, kdy bude mít začátkem prosince 81. narozeniny. Ostatní členové, 
kteří měli kulatiny v r. 2020 a 2021, budou za SDH obdarování až na VVH 

� Uniformy: J. Sokol daroval 2 vyřazené parky (zimní bundy) z HZS. T. Wurm nechá přešít 
nášivky a budou určeny pro potřeby členů SDH. 

 
 
 
Zapsal T. Wurm 

 


