Schůze výboru SDH Hříchovice 22.6.2005 od 20:00 na dupárně

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty
Josef Kamen st., velitel
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže

Schůzi vedl starosta.
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Brigády
Ve čtvrtek 23.6.05 od 19:00 posečení obecních ploch.
Od 20:00 kontrola stříkačky PS12, zavlažení hřiště a předvedení techniky dětem z Braníka, které jsou v Hříchovicích na školním výletě.
Okresní soutěž v PS
Jako rozhodčí pojedou v sobotu 25.6.05 na okresní soutěž v požárním sportu v Domažlicích J. Odvody Mach st., Fr. Kruml ml., V. Plas Basál pr. a L. Wurm. Odjezd v 6.30 Frantovým autem.
Pouťová zábava
J. Kamen pověřen objednáním Mrákovské čtyřky na příští rok.
Den dětí
5.6.05 jelo 5 hříchovických dětí společně se stanětickými do ZOO v Plzni. Autobus platil obecní úřad, SDH přispěl 500,- Kč.
Sběr železa
Brigáda na sběr železa odložena na podzim. Původně plánováno na červen, ale nenašel se volný termín.
Taneční zábava
Pravděpodobně v září uspořádáme bigbít s kapelou Trambus. Až bude jasný termín, zkusíme na odpoledne domluvit fotbalový turnaj.
Kontejnery
Nebylo námitek proti návrhu L. Wurma, aby byla podána na OÚ žádost o přestěhování kontejnerů na tříděný odpad z návsi. Pravděpodobně vedle stojanu na májku, nepřijde-li někdo s lepším nápadem. Místo vedle čekárny by se mělo zatravnit. Diskutovalo se i o vysazení stromů na této straně. Nutno probrat s Jiříkovými kvůli stínu, vadí i elektrické dráty.
Břeh před dupárnou
Zatím budeme udržovat tak jak je, kultivace je věcí další diskuse. Měla by se porazit hruška nad sklípkem, aby nezničila jeho klenbu. Časem opravit do sklípku vchod a nechat udělat nové dveře.
Propusti pod lesem
Pod lesem za Kopečkojic chybí mříž u vodní propustě. U obecního lesa je propusť rozbitá po těžbě dřeva. Dávno hlášeno obecnímu úřadu, oprava by se měla urgovat (J. Odvody).


