Valná hromada SDH Hříchovice 15.4.2005 od 20:00 na dupárně

Zápis provedl: Lubomír Wurm
Přítomni: 18 hasiček a hasičů, 1 host (viz prezenční listina)
Schůzi vedl: Václav Plas, hospodář
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Zahájení
V. Plas přivítal přítomné a přečetl program schůze
Okresní shromáždění delegátů
Fr. Kruml referoval o okresním volebním shromáždění delegátů konaném 9.4.2005 v Domažlicích. 
Starostou OSH byl opět zvolen Jiří Petrželka ze St. Klíčova, jeho náměstky byli zvoleni Tomáš Kohel z Domažlic (zároveň vede radu velitelů), Václav Kalčík a Jan Brei, neuspěl Václav Sladký z Tlumačova.
Vedoucím mládeže je Petr Ouřada.
Za náš okrsek je nadále členem výkonného výboru OSH Josef Odvody st.
Brigády
V. Plas navrhl souhrn prací, jež je potřeba v nejbližší době vykonat:
- Na dupárně zabetonovat a zaštukovat kout, do něhož byla přivedena voda, sestavit kuchyňskou linku – na starost si bere J. Kamen.
- Vybílit dupárnu – na starost si bere V. Plas.
- Úklid kolem dupárny a obecního domku.
- Instalace pískoviště a houpaček - přiveze V. Plas s V. Bláhou.
Stavební úpravy udělá J. Kamen co nejdříve, ostatní práce se provedou v pátek 29.4.05 od 19:00 a v neděli 1.5.05 od 13:00.
Fr. Kruml zakoupí kanystr benzínu do sekaček. V nejbližší době bude podepsána dohoda s OÚ o úklidu za částečnou finanční úhradu.
J. Odvody “zatlačí” na p. Brantla, aby do poutě instaloval na dupárně nové elektrorozvody.
Na přivezení májky se domluví mladí hasiči.
Sběr železa
Proběhne pravděpodobně po senách v druhé polovině června.
Volba Kontrolní a revizní rady
L. Wurm krátce popsal povinnosti členů KRR a navrhl za její členy Josefa Krásnického, Josefa Odvodyho Matějáše a Jaroslava Sokola. J. Krásnický odmítl a navrhl Jaroslava Jiříka st. Toto složení bylo odhlasováno. KRR pak zvolila za svého předsedu J. Sokola.
Okrsková soutěž
Koná se 14.5.05 ve Staněticích. Postavíme opět 4 družstva – 2x muži, ženy, děti.
Dary jubilantům
Byl odsouhlasen věcný dar v hodnotě 500,- Kč pro každého člena, který dosáhne 50, 60 a pak každých dalších 5 let věku. Společenskou návštěvu s předáním daru zorganizuje velitel J. Kamen.
Vycházkové uniformy
Každoročně budeme požadovat od OÚ nákup alespoň jedné vycházkové uniformy. Bez ohledu na výsledek zakoupíme jednu z pokladny sboru, bude-li dostatek financí. Uniforma bude přednostně přidělována těm hasičům, kteří si ji mezitím zakoupí sami, a to podle datumu nákupu (v případě rovnosti rozhodne los).
Kulečník
Sbor získal darem kulečníkový stůl. Sice se na něm dá hrát, ale je v havarijním stavu – je prasklá deska a dosti poškozené je i sukno. Pokladnička bude nastavena na pětikoruny, získané finance budou určeny výhradně na jeho opravu. Správcem stolu je Fr. Kruml, dokud se nenajde jiný zájemce. Veškeré problémy a škody hlaste jemu.
U kulečníku bude sešit, kam se budou hráči zapisovat.
Diskuse
Nové hřiště
Výměna pozemků je provedena, potřebujeme, aby OÚ uvolnil peníze na projekt (momentálně váznou platby obcím). Do čtrnácti dnů by měla proběhnou schůzka se starostou, aby se připravily podklady pro schválení dalšího postupu zastupitelstvem. 
Vývěska
Kdo nemá přístup na Internet, může novinky o dění ve sboru i v obci sledovat na vývěsce u čekárny. Jsou tam vyvěšovány zápisy z valných hromad, ze schůzí výboru apod. Dále jsou tam upozornění na akce budoucí.
Strojníci
Protože Josef Odvody ml. žije víceméně mimo Hříchovice, hlavním strojníkem sboru se stává Václav Bláha. Další zájemci o tuto práci se mohou přihlásit, časem by měli být proškoleni. 
Rozhodčí
Dále byli vyzváni zájemci o proškolení na rozhodčí v požárním sportu.
Zkoušky odbornosti
V neděli 17.4.05 od 9:00 proběhnou zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně. Úklid dupárny, zatopení a odměnu pro školitele zajistí L. Wurm.
Četnost valných hromad
Nebyla podpořena domněnka, že jsou členové sboru zatěžováni příliš velkým počtem schůzí (poslední valná hromada byla začátkem ledna).
Pípa
Spíše odmítavě byl komentován návrh, aby sbor zakoupil pípu na pivo s chlazením a kompresí. 
Schůze výboru
Od 18:00 se konala schůze výboru SDH. 
Byla převážně věnována přípravě následné valné hromady.
Fr. Kruml s L. Wurmem o víkendu připraví podklady pro projednávání rozpočtu okrsku, které proběhne 22.4.05 v Oprechticích – zjistí ceny jednotlivých položek, jež sbory požadují.


