Schůze výboru SDH Hříchovice 21.1.2005 od 20:00 v knihovně

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty (přítomen v druhé polovině schůze)
Josef Kamen st., velitel
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže

Schůzi vedl starosta.
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Změna složení výboru
Byla přivítána nová členka výboru  - vedoucí mládeže M. Bláhová a nový hospodář (dosavadní vedoucí mládeže) V. Plas.
Finance
19.1.05 převzal nový hospodář finance a peněžní deník od starého.
V příštím týdnu se sejde nový hospodář se starostou.
SH ČMS dohodlo s Českou spořitelnou a.s. novou smlouvu ohledně výhodně vedených účtů pro sbory. Založíme jej, až bude potřeba.
Nebyly dosud vybrány členské příspěvky. Pro okres budou proplaceny z pokladny, dodatečně je vybere hospodář. Za členy do 18  let je platí obec.
Sbírka na oběti zemětřesení v Asii
Sbírka započatá na výroční valné hromadě vynesla 3.000,- Kč. 
Václav Plas předá na účty vedené u ČS a.s. - 2.000,- Kč pro Indonésii, 1.000,- Kč pro Srí Lanku.
Masopust
V sobotu 5.1.05 opět společně zorganizují maškarní průvod hasiči ze Stanětic a Hříchovic. Tentokrát se začne ve Staněticích, závěrečná veselice bude v Hříchovicích na dupárně. Pivo a pípu s chlazením zajistí V. Šimánek ze Stanětic. Přípravu dupárny zorganizuje M. Bláhová. 
Nedodělky na praporu
J. Krásnický má od svého bratra přislíbenu špičku na žerď.
Kuličku na spodek zajistí J. Kamen.
Okrsková soutěž
Bude se konat v sobotu 14. května 2005 ve Staněticích společně s oslavami 125 let trvání tamního sboru. Pravděpodobně se chystají zajímavé inovace průběhu soutěže.
Propagace sboru
Na výzvu redakce Alarm Revue odešleme k otištění fotografie našeho praporu. Zajistí L. Wurm a V. Plas.
Kronika
Bylo by dobré najít kronikáře místo nicnedělajícího L. Wurma. 
Práce s dětmi
M. Bláhová se pokusí o celoroční práci s dětmi a o jejich případné zapojení do hry Plamen. 
Dokumenty pro okres
Byly vyplněny roční statistiky, složení nového výboru a další formuláře pro okresní výbor SH ČMS.
Evidence údržby
Výstrojař bude podrobně evidovat údržbu techniky a další aktivity sboru (kolik členů, kolik hodin, …). 
Revizní a kontrolní komise
Měla by být zvolena na nejbližší valné hromadě. Výbor navrhuje složení: J. Sokol, J. Krásnický a J. Odvody Matějáš. 
Okrsek
Do výboru okrsku Zahořany byli delegováni J. Odvody Mach st. a Fr. Kruml ml.
Okres
Do okresní rady Sdružení byl delegován Fr. Kruml ml. Do výboru byl navržen J. Odvody Mach st.
Životní jubilea
Valné hromadě bude navrženo, aby členové sboru dostávali dar v hodnotě 500,- Kč při dovršení věku 50 a 60 let. Dále pak každých dalších 5 let.
Letos oslaví J. Forst 60 a V. Plas Šimánek 70 let.
Rozhlas
Opět nefunguje obecní rozhlas - J. Odvody zajistí opravu, lepší instalaci v knihovně, nový tlampač na točně a na obecním domku.
Pozvánky
Valné hromady a další akce budou nejen vyhlašovány rozhlasem, ale budou roznášeny i písemné pozvánky.
Vývěska
Fr. Kruml a V. Plas opraví vývěsní skříňku u čekárny v neděli 23.1.05 odpoledne místo nohejbalu. V. Plas tam vyvěsí nové složení výboru SDH a případné další informace.
Odznaky odbornosti
L. Wurm objedná příručky pro přípravu na získání odbornosti Hasič III. stupně v počtu 10 ks pro nás a 10 ks pro Stanětice. Jedna stojí 20,- Kč.
Obecní úpravy
Voda byla natažena nejen na WC, ale i na dupárnu.
WC bylo napojeno na nově zřízenou jímku.
Kanalizace byla prodloužena do dupárny a k okapovým svodům.
Bylo by vhodné sehnat starou kuchyňskou linku a dát ji na dupárnu.
Další schůze
Další schůze výboru SDH Hříchovice bude v pátek 25.2.05 od 19:00.
Úkoly
František Kruml
Příští týden schůzka s hospodářem.
Předat J. Odvodymu dokumenty pro okres.
Oprava vývěsní skříňky v neděli 23.1.05 odpoledne.
Václav Plas
Příští týden schůzka se starostou ohledně financí.
Předat J. Odvodymu členské příspěvky pro okres.
Odeslat vybrané peníze ze sbírky na příslušná konta.
Fotografie praporu do Alarm revue.
Oprava vývěsní skříňky v neděli 23.1.05 odpoledne.
Vyvěšení složení výboru SDH.
Josef Odvody
Předat na okres dokumenty a členské příspěvky.
Oprava rozhlasu.
Marie Bláhová
Příprava dupárny na Masopust.
Zahájení práce s dětmi.
Josef Krásnický
Špička na prapor.
Josef Kamen
Spodní ukončení žerdě praporu.
Lubomír Wurm
Fotografie praporu do Alarm revue.
Zveřejnit na Internetu obsazení všech funkcí ve sboru.
Objednat příručky pro získání odborností.
Tomáš Wurm
Podrobná evidence údržby techniky atd.


