Schůze výboru SDH Hříchovice 19.11.2005 od 20:00 v knihovně

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Obsah
Obsah	1
Brigády	1
Hřiště	2
Technika	2
Nová technika	2
Svítilna	2
Schůze výboru okrsku	2
Hasičská mládež	2
Výlet do Prahy	2
Sraz rodáků	2
Klíče od hasičárny	2
Obecní práce	3
Revizní zpráva	3
Knihovní internet	3
Pípa	3
Ping-pongový turnaj	3
Šachový turnaj	3
Tělocvična	3
Elektroměr na hasičárně	3
Výroční valná hromada	3
Úkoly	4

Brigády
Dupárna na zimu připravena částečně (chybí azbestová podložka pod kamna). Kulečník opravil V. Plas, ale znovu byl vypáčen, pachatelky jsou známy. Na VVH se znovu proberou pravidla, jak udržovat na dupárně pořádek – za každou akci by měla odpovídat konkrétní osoba. J. Kamen vymění u dupárny zámek, vložka je nová, měla by být v pořádku.
Klubovna zatím neuklizena. Ztratil se klíč od dveří na WC z klubovny - možná se najde při úklidu, možná je ve výčepu. Měly by se udělat kopie a klíč přivázat.
Uhlí objednal J. Odvody na OÚ, neví, zda již bylo přivezeno.
Brigáda na úklid a přípravu VVH bude v pátek 9.12.05 od 19:00, případně v sobotu 10.12. dopoledne.
Dostali jsme od OÚ 6.000,- Kč za letošní sečení trávy.
Hřiště
Výměny pozemků definitivně domluveny, všichni účastníci souhlasí, s některými proběhla i obhlídka. J. Odvody domluví příští podělí termín s právníkem.
Technika 
Provedena technická  prohlídka přívěsu na stříkačku PS 12 u Fr. Svobody v H. Týně za 250,- Kč, papíry odevzdány na OÚ, proplaceno.
Technika je zazimována a zkontrolována komisí okrsku. Byly ústní výhrady k obecním taškám složeným v hasičárně, ale do protokolu to zapsáno nebylo.
Nová technika
Fr. Kruml vyzvedl na OÚ objednávky pro jednotlivé sbory. Překvapením bylo, že SDH Bořice si z hasičského rozpočtu zakoupil žebřík, ačkoli na schůzi okrsku bylo odsouhlaseno, že si koupí hadice. Vedení okrsku by se mělo snažit, aby při nákupech nebylo obcházeno.
Dále by měl výbor okrsku navrhnout zastupitelstvu, aby byl v příštím roce mírně navýšen hasičský rozpočet, kupř. o 10 %.
Hadice pro nás vyzvedne buď Fr. Kruml v Plzni, nebo pověří T. Wurma.
Svítilna
Stále nemáme akumulační svítilnu pro výjezdy. Připraví J. Kamen a Fr. Kruml.
Schůze výboru okrsku
Potvrzena domluva z minule – měly by se účastnit pouze členové výboru. J. Odvody navrhne V. Dolejšovi a řekne při zvaní. Probere se to pak na nejbližší schůzi okrsku.
Hasičská mládež
Schůzky opět začaly, konají se každých 14 dní. Na Silvestra chystají pečení perníčků.
Výlet do Prahy 
Proběhne v neděli 4.12.05, autobus odjíždí z točny v 8:00. Program v Praze bude volný, Wurmovi připraví nějaké návrhy. Pravděpodobně se zajede do centra a projdou se vánoční trhy na Václavském a Staroměstském náměstí, odpoledne by se mohlo zajet na Žižkovskou věž. Pro seniory bude k dispozici auto. Společný oběd nebude, zájemci o divadlo si mohou někam sednout kvečeru. Hokej začíná  v 17:00, představení v Národním divadle je od 19:00. Odjezd se domluví z blízkosti ND. Zatím je přihlášeno 42 lidí, takže jsou ještě 3 volná místa v autobuse. Lístky do divadla jsou zamluveny, vyzvedne je L Wurm 21.11. Lístky na hokej zajistí V. Plas 23.11. Peníze vybral a odevzdal Fr. Kruml (210,- Kč hokej, 250,- divadlo). Autobus uhradí SDH (18 Kč/km). Po diskusi bylo zamítnuto, aby někteří účastníci na něj přispěli – prakticky všichni se účastní našich akcí a různě vypomáhají.
Sraz rodáků
Začátkem příštího roku se kvůli tomu sejde valná hromada SDH. Zatím se nic nemění na předběžném termínu 9. září 2006. Obava, že bude vesnice v té době rozkopaná by se neměla naplnit.
Klíče od hasičárny
Strojník V. Bláha nemá klíče od hasičárny, je potřeba pro něj udělat kopii.
Obecní práce
Na posledním zasedání zastupitelstva vyzval starosta zastupitele, aby předložili návrhy na práce v jednotlivých vesnicích. V Hříchovicích a Staněticích je naplánována plynofikace od 1. dubna. J. Odvody se pokusí domluvit, aby se v Hříchovicích začalo až po pouti.
Další návrhy: hřiště a generální oprava obecního rozhlasu (po několika letech byl zprovozněn, ale už zase nefunguje). Stále jsme nedostali slíbené dvě popelnice k dupárně.
Dále by se měla projednat protipovodňová regulace v Dolejšku. Diskutovalo se o stavu potoka a zanesení dna pod mostem. SDH by se mohl nabídnout, že zjara potok vyčistí.
Revizní zpráva
V. Plas domluví schůzku s revizní komisí a předá jí podklady pro revizní zprávu.
Knihovní internet
L. Wurm sehnal počítač pro knihovnu, zatím se ho ale nepodařilo natrvalo připojit. Seznam knih byl přepsán do počítače, bude zveřejněn na našich stránkách. Další podrobnosti domluví L. Wurm s knihovnicí J. Krumlovou a starostou Řehákem.
Pípa
V. Plas má od J. Sokola kontakt na prodejce dvoupípy s chlazením. Zjistí podrobnosti a domluví se s J. Kamenem.
Opět proběhla diskuse o tom, jakou pípu bychom potřebovali. Závěr je takový, že se budeme zajímat o jakoukoli pod 10 tis. korun. Případnou koupi by měla odhlasovat valná hromada.
Ping-pongový turnaj
Naplánován na středu 28.12.05. Kromě Hříchovic pozveme Stanětice (Fr. Kruml), Hradiště (L. Wurm) a Luženice (V. Plas). Počet účastníků je nutno oznámit do 22.12., V. Plas poté připraví rozpis.
Šachový turnaj
Naplánován na čtvrtek 29.12.05. Je nutno změnit systém, aby hráli vítězové s vítězi atd., aby bylo možno určit pořadí, i když si nestihne zahrát každý s každým. Připraví V. Plas.
Tělocvična
Zahořanský sál je zamluven pro Stanětice a Hříchovice na každou neděli od 14:00 do 21.00.
Elektroměr na hasičárně
Skříňka s elektroměrem na hasičárně se pravděpodobně samovolně otevírá. Je nutno ji zajistit.
Výroční valná hromada
Pozvánky připraví a roznese Fr. Kruml.
Povede V. Plas.
Program:
- zpráva starosty (činnost sboru za uplynulý rok),
- zpráva hospodáře,
- zpráva revizní a kontrolní komise,
- zpráva vedoucí mládeže,
- návrh na odsouhlasení uzavření další smlouvy s OÚ na sekání trávy,
- informace o plánovaném srazu rodáků,
- návrh starosty na činnost,
- usnesení (připraví jednatel ),
- hlasování o usnesení.
- diskuse,
- občerstvení. (60 klobás a hořčice zbyly po bigbítu, 6 chlebů koupí M. Bláhová, gril a dřevěné uhlí jsou zapůjčeny ze Stanětic, 2 sudy 10° Gambrinu a pípu zajistí J. Kamen – zkusí domluvit i na vánoční akce, přípravu občerstvení zorganizuje M. Bláhová).
Pozváni budou: starosta obce V. Řehák, starosta okrsku V. Dolejš, starostové sborů v okrsku.
Úkoly
Fr. Kruml
- Nové hadice.
- Pozvat Stanětice na ping-pong a šachy.
- Svítilna.
- Pozvánky na VVH.
- Zpráva starosty a další.
V. Plas
- Lístky na hokej.
- Schůzka s RRK.
- Pípa.
- Luženice na ping-pong.
- Rozpisy na ping-pong a šachy.
- Zpráva hospodáře.
J. Odvody Mach
- Kontrola uhlí.
- Výměna pozemků.
- Plyn až po pouti.
J. Kamen
- Klíč od hasičárny pro V. Bláhu.
- Svítilna.
- Skříňka na elektroměr.
- Pivo, půjčení pípy.
M. Bláhová
- Zpráva vedoucí mládeže.
- Občerstvení na VVH.
L. Wurm
- Lístky do divadla.
- Počítač pro knihovnu.
- Pozvat Hradiště na ping-pong.
J. Sokol, J. Jiřík, J. Odvody Matějáš
- Zpráva RKK.



