Veřejná valná hromada SDH Hříchovice 11.XII.2004

Zapsal: Lubomír Wurm

Začátek schůze: 19:00

Místo: dupárna

Účast: 22 hasiček a hasičů, 4 hosté, omluven velitel

Schůzi vedl: František Kruml ml., starosta sboru

Zahájení
Fr. Kruml přivítal přítomné a přečetl program. Program byl jednohlasně odsouhlasen.

Výroční valná hromada
Vzhledem k tomu, že významná část sboru by se nemohla zúčastnit VVH 18.XII.2004, přesunul ji starosta na pátek 7.I.2005 od 19:00.

Volební řád a příprava voleb výboru 
L. Wurm přednesl hlavní principy volebního řádu pro řádné volby výboru v roce 2005. Ty byly jednohlasně odsouhlaseny. Přesné znění L. Wurm vypracuje a zveřejní na Internetu.
V. Plas rozdal přítomným lístečky pro návrhy kandidátů. Uzávěrka návrhů bude na výroční valné hromadě, následovat bude volební valná hromada.
V souvislosti s tím přednesl T. Wurm požadavek mladších hasičů, aby byli lépe informováni o činnosti výboru. Buď rozšířením o dalšího člena z jejich řad, nebo umožněním pasivní účasti pozorovatele. Byly probrány argumenty pro a proti bez nějakého závěru. L. Wurm slíbil, že se bude snažit včas a podrobně zveřejňovat zápisy ze všech jednání.

Volební komise
Jednohlasně byl přijat návrh Fr. Krumla na složení volební komise: Václav Plas prostř. (předseda), Josef Krásnický a Jaroslav Sokol.

Odbornosti
L. Wurm tlumočil výzvu výboru okrsku, aby se co nejvíce hasičů pokusilo o získání odborností Hasič III. stupně a Strojník. Požádal mladé hasiče, aby se domluvili na termínu zkoušek, nejlépe příští rok na jaře. Při dostatečném zájmu lze domluvit školení i zkoušení přímo v Hříchovicích. Detaily doplnil J. Odvody a dal k nahlédnutí testovací otázky.

Údržba obecních ploch
V. Plas přednesl návrh obecního zastupitelstva, aby se jednotlivé sbory ujaly sekání trávy a další údržby obecních ploch ve svých vesnicích. Dosud to prováděli hlavně civilkáři, jejichž služba letos končí spolu se zavedením plně profesionální armády. Obec nabízí každému sboru ročně paušální poplatek 5.000,- Kč za práci, 1.000,- Kč na amortizaci techniky a proplacení pohonných hmot. Návrh byl jednohlasně přijat.

Následovala diskuse týkající se spíše obecních než hasičských záležitostí.

Obecní WC
Fr. Kruml připomněl, že z bývalé mlékárny v obecním domku byly udělány dva záchody s přístupem z klubovny i zvenčí. Do konce roky by měly být napojeny odpady i voda.

Hřiště
Fr. Kruml informoval o záměru vybudovat ve vsi víceúčelové hřiště. Podrobnosti budou zveřejněny v samostatném dokumentu.

Plynofikace
J. Odvody informoval o tom, že v sobotu 18.XII.2004 bude ves obcházet pracovník plynáren a sepisovat smlouvy o plynových přípojkách. Cena by měla být přibližně 13.000,- Kč.

Vodovod
J. Odvody a K. Sloup informovali o vztahu obce k hříchovickému vodovodu. Obec není vlastníkem zdroje. Nemá vůči vodovodu žádné závazky či povinnosti, je pouze vlastníkem části vedení.

Bigbít a pingpongový stůl
V. Plas informoval o finančním vyúčtování taneční zábavy, čistý zisk byl přibližně 3.500,- Kč a bude použit ke koupi dalšího pingpongového stolu (v Plzni 3.200,- Kč) a opravě stolu dosavadního. 

Vánoční turnaje
Fr. Kruml informoval o turnaji ve stolním tenise 29.XII.2004 od 13:00 na dupárně.
Tradiční šachový turnaj se letos uskuteční též na dupárně 30.XII.2004 od 19:00.

Silvestr
Silvestrovské odpoledne si bere na starost jako vždy Anna Wurmová. Nejprve budou soutěže pro děti, pak by chtěla rozpovídat starší účastníky. Zda-li něco připraví mládež, se ukáže.
Mládež plánuje na večer a noc na dupárně veselici. Očekává se příjezd Stanětických.
Novoroční pochod posuneme tak, abychom se na Úlíkově připojili k akci Němčických.

Pouťová zábava
M. Bláhová zjistila, že 3-4 kluci z Vrchovanky hrávají za 4.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že s Vrchovankou máme velice dobré zkušenosti a dá se předpokládat, že zmíněné zúžení bude schopno nahradit PeJaPe, byla M. Bláhová pověřena, aby dojednala smlouvu. (Po smrti J. Jarábka není jisté, zda PeJaPe již budou v té době hrát.)

Internetová síť
L. Wurm a Fr. Kruml informovali o úmyslu pokrýt Hříchovice Wi-Fi sítí. Buď samostatnou, nebo společnou se Staněticemi. Detaily zatím nejsou promyšleny, čeká se, jak podobný projekt dopadne v Tlumačově. Nejvíce informací lze získat u stanětického D. Šimánka.  

Závěr
Fr. Kruml ukončil schůzi.


