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Schůze výboru SDH Hříchovice 3.3.2006

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
Václav Řehák, starosta obce
František Kruml ml., starosta sboru
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas prostř., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
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Hřiště
B. Jílková souhlasí s výměnou pozemku, podepíše v pondělí.
Ostatní výměny hotovy.
Projekt je před dokončením.
Nutno porazit ještě jednu břízu, do 30.3.06 (vegetační klid). L. Wurm předjedná s Drahunou Syslovou.
Odtoková stoka od kovarny půjde pod zemí pod hřištěm, dále otevřená. Trubky má OÚ. Dát pozor na přítok k rybníku. 
V Zahořanech bude kopat Hána, 35 Avií (10 Tater) kvalitní zeminy. Naveze na hřiště.

Rodáci
Stan je rezervován.
Starosta bude mít projev, pak bude projev V. Plase k historii.
Obec by koupila polystyreny na nástěnky (ale spíše použijeme papírové plachty).
Navštívit Západočeské muzeum, okresní muzeum, archiv, poradit se s J. Haasem a Fr. Svobodou ze Stanětic. Případné poplatky obec proplatí.
Ze zákona poskytne obec na akci příspěvek do 5 tis. Kč, starosta tuto částku přislíbil. Vykázat občerstvení, upomínkové předměty, fotografie.
Plynofikace
V pondělí se podepisuje smlouva na plynařské práce s firmou ze Žďáru nad Sázavou. Domluví se schůzka na dupárně s občany Hříchovic a Stanětic.
Dle starosty se dá od příštího roku očekávat zdražování uhlí a elektřiny o 10% ročně, plynu o 3,5%.
Počítač
Obec předá počítač pro knihovnu, převezme L. Wurm.
Brigády
Hasiči nabídli vyčištění pod mostkem v Dolejšku (v květnu). Starosta nabídl Veitovu multikáru a proplacení hodin.
Případně lze domluvit s Ježem sázení stromků (kupř. nad koupalištěm ve Staněticích).
Srovnání tašek na cestách.
Rozhlas
J. Odvody má doma novou aparaturu pro místní rozhlas. Nainstaluje do týdne.
Daňové přiznání
Odevzdat do konce března. Připraví V. Plas s manželkou.
Žádosti na novou techniku
Za okrsek shromažďuje Fr. Kruml, mělo být do konce února, odevzdal pouze SDH Stanětice.
Řešit se bude 22.4.06 na schůzi výboru okrsku.
My zažádáme o vycházkovou uniformu pro J. Odvodyho a o 4 přilby.
Dotazník ČSÚ
Podrobnou činnost vyplní V. Plas.
Masopust
Doplácelo se na muziku. Problémy s úklidem dupárny. Příště je potřeba domlouvat úklid hned s akcí.
Voda na WC
Teče voda z ohřívače. Opraví J. Kamen po rozmražení. 
Klíče
J. Kamen potřebuje klíče od WC, M. Bláhová od dupárny.
Výtvarná soutěž
V sobotu 11.3.06  na dupárně organizuje M. Bláhová výtvarnou dílnu pro hříchovické a stanětické děti. Výsledky odevzdá J. Odvody na okres do soutěže Požární ochrana očima dětí.
Při tom promítne Fr. Kruml dětem video o hasičině (zapůjčila A. Wurmová ve škole).
Kulečník
Nefunguje. Naplánovat společenský večer a opravit jej.
Šipky
Jsou spálené, opraví J. Kamen.
Dupárna
Týden před poutí vydrhnout podlahu.
Pípa
Je Machojic, nikoli hříchovická. Ohledně chladícího pultu se nic nepodniká. Budeme řešit po rodácích podle stavu financí.
Pozvánky na rodáky
Doplnit žádost o sponzorský dar.
Pozvánky připraví L. Wurm do příští schůze výboru.
Příští schůze výboru
24. (nebo 25.) 3.06 od 19:00.


