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Schůze výboru SDH Hříchovice 18.8.2006 od 21:00 na dupárně 

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
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Setkání se starostou
Dnes nevyšlo, domluví se příští týden ve všední den.
Urgence výkazu pro ČSÚ
Vyřídil V. Plas, poslal znovu.
Bílení
R. Špoták vybílí obecní domek příští týden.
Firma Dolejší opraví domek a dupárnu zvenčí, obílí též R. Špoták.
Rodáci
Občerstvení
Dvě dvoupípy s chlazením zamluvil J. Kamen.
Guláš – Helena Ševčíková – 30 porcí.
Na grilování 15 tašek dřevěných briket + tekutý podpalovač – koupí J. Kamen.
Chleby – koupí M. Bláhová podle propočtu M. Červeného.
Nápisy dle druhů piva.
Proslov
L. Wurm předal část podkladů V. Plasovi.
Proslovy budou ve stanu.
Projektor
L. Wurm kontaktoval Microtechnu, zatím nemá odezvu. Za peníze půjčovat nebudeme, nebude-li projektor, bude prezentace pouze na monitorech.
Půjčka
Půjčku od OÚ zvýšíme na 30 tis. Kč.
Staré fotografie
Kolekce svatebních se dělat nebude, některé rodiny odmítly. CD poslané do HappyFoto se po 14 dnech vrátilo kvůli dvěma nečitelným souborům. V. Plas poslal znovu opravené.
Novodobé fotografie
Vyzkoušena jedna plachta, dají se originály – M. Bláhová obejde majitele.
Instalace fotografií
Po 30.8.2006.
CD
Z návrhů M. Bláhové vybrán obal. Koupi zajistí L. Wurm do příštího víkendu. Fotografie se vypálí obyčejně souborově (bez efektů, prohlížecího programu, …), takže budou čitelné v libovolném přístroji.
Papíry
Balík kancelářských papírů A4 zajistí J. Kamen.
Igelitové tašky
Zajistil Fr. Kruml 300 ks s obrázkem, jaký je na sklenicích. Po 4,- Kč.
Dárkové půllitry
L. Wurm přivezl z Heřmanovy Hutě 293 sklenic s potiskem, cena necelých 30,- Kč za kus. Plus 30 třetinek do výčepu po 13,50 Kč. Zbylé půllitry případným zájemcům odprodáme za 50,- Kč (ale nabízet nebudeme).
Hasičský koutek
Organizují T. wurm a J. Sokol. Hejtmanojic nabídli k zapůjčení helmu a sekyrku, od Matějášů je část staré uniformy. Stojan na prapor připraví J. Kamen. Ohledně špičky na žerdi se domluví s J. Kamen a Fr. Kruml.
Značky
Značky na snížení rychlosti zajistí J. Odvody. Hodila by se figurína policajta.
Mše
Domluvena (J. Odvody).
Uniformy
Na mši v hasičském, pak asi pochod na dupárnu. Převléct se dle situace (až večer).
Stan
Stavět se bude v pondělí 4.9.2006. Domluvit s vysokoškolskou omladinou, aby vypomohla a hlavně ohlídala umístění (jako při 100 letech).
Připravit stahovací bok – upraví se dle počasí.
Kotvící kolíky k silnici v sobotu přes den vyndáme.
Vstupné
Podle počasí na jednom nebo dvou místech (stan, případně dupárna).
Připravit velkou ceduli s informacemi (100,- Kč, CD, sklenice, koláče).
Připravit vstupenky.
Domácí by měli zaplatit předem, aby nedošlo k velkému zpoždění začátku.
Drobné
Nebudeme specielně připravovat. Spíše aby měl každý u sebe pro případ potřeby.
Oslava na dupárně
Příští týden bude oslava stanětických narozenin na koupališti, v případě deště by chtěli využít dupárnu. Výbor souhlasí, ale musí se brát ohledy, že dupárna je již částečně připravena na rodáky (vybíleno, vydrhnuta podlaha, …).
Brigády
Po vymalování obecního domku uklidit a připravit stoly na občerstvení.
Sečení trávy v neděli 3.9.2006.
Stavění stanu v pondělí 4.9.2006 (VŠ omladina).
Lavičky
J. Odvody nalakoval a osadil fošny na zbývající lavičky, Fr. Kruml obsekal a zajistil posečení cesty ke Kozím dolům.
Klíče od WC
Klíče od vchodu z klubovny se nenašly, J. Kamen nechal udělat 3 nové (1 on, 1 Fr. Kruml, 1 přivázat ke klice na straně klubovny).
Resty
Evidenční listy dětí – M. Bláhová, J. Odvody.
Oprava kulečníku.
Teplá voda na WC – J. Odvody, J. Kamen.
Čekárna – J. Odvody.
Příští schůze
V týdnu se starostou.
Výbor za 14 dní, asi v neděli 3.9.2006.


