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Schůze výboru SDH Hříchovice 27.10.2006 od 20:00 v klubovně 

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, předseda KRR
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Film ze setkání rodáků
Na kazetě VHS bude kompletní nahrávka včetně celé mše.
DVD budou dvě, ze mše bude pouze 9 minutový sestřih. K dispozici bude pro zájece třetí DVD s kompletní mší.
L. Wurm zavolá p. Fürbacherovi a zjistí konečný termín a cenu.
Objednáno 15 kazet a 32 DVD.
Výrazně jsme podcenili náklady, jen výroba jedné kopie kazety vyjde na 160,- Kč, celkové náklady přesáhnou 8 tis. Kč. Abychom snížili ztrátu, dojednáme prodej za 150,- Kč, nikoli plánovaných 100,- Kč.
Křest filmu
Bude ve čtvrtek 16.11.2006 od 20:00 (v pátek je státní svátek).
V. Plas zkusí domluvit zapůjčení projektoru u bratrance Miloše. [Nevyšlo to, zapůjčení přislíbil Petr Kalouníkojic.]
Pozváni budou lidé ze vsi a ti, kteří si film objednali.
Občerstvení – 3 sudy Gambrinusu a pípu zajistí Fr. Kruml. Víno a kafe je.
Promítat se bude nad pódium, stoly budou kolmo na pódium.
Pozváni budou externisté, kteří při oslavách pomáhali (ze Stanětic, …). Občerstvení budou mít zdarma.
Oslavy
Pravděpodobně v pátek 17.11.2006 se půjde za hasiče přát strejdovi Matějášojic k osmdesátinám. Zjistí přesně Fr. Kuml. [Potvrzeno.]
V sobotu 25.11.2006 slaví na dupárně padesátiny Pepík Šlajsojic.
Výstroj
Nákup nových přileb byl odložen na příští rok, přednost dostaly obleky. Fr. Kruml objednal 4 pracovní pro J. Šmejkala, J. Jiříka, M. Krumla a T. Homolku, vycházkový pro J. Odvodyho a jednu dobíjecí svítilnu. 
L. Wurmovi odsouhlasena kšiltovka ke starému obleku (na celodenní akce na slunci není lodička vhodná).
T. Wurmovi bude proplacena vycházková uniforma (účtenku předá hospodáři).
Kontrola stříkaček
Podle plánu proběhla okrsková kontrola zazimování, Fr. Krumla zastoupil J. Kamen.
Naše PS 12 je mimo provoz, má prasklou nádrž. Pro případný výjezd je připravena PS 8, je potřeba k ní přendat výbavu – provede stojník, Fr. Kruml zkontroluje do konce týdne.
Opravu PS 12 zajistí J. Kamen, nádrž slíbili z Chodova, ostatní díly J. Vítek (karburátor, potrubí, alternátor.
Hřiště
Chybí asi třetina zeminy. J. Odvody domluví se starostou navezení ze Zahořan – nejlépe domluvit na zimu se ZKS Agro Zahořany.
Dveře do skladu
J. Odvody vymění zámek, klíče bude mít Fr. Kruml, V. Plas a J. Kamen.
Stromy
Fr. Kruml navrhl na jaře výsadbu stromů na spodní části cesty ke Kozím dolům, nyní navrhl pozdržení. Cesta ani pozemky kolem ní nejsou obecní. Pozemky jsou digitalizovány, pokud příští rok 60% majitelů dá souhlas k reformě, proběhnou výměny a scelování. Pak se osázení domluví s novým majitelem (pravděpodobně s obcí). Pole obhospodařuje ZKS Agro Zahořany, osázení bylo předjednáno, je potřeba ponechat minimálně 11 metrů široký vjezd.
Zjara prořežeme jabloně, diskuse o tom, zda některé nepokácet a nevysázet nové.
Diskuse o poškozené lípě před klubovnou. Zda ji rovnou porazit, nebo zkusit radikální omlazení (jak radil zahradník).
Obojí se ještě projedná.
Pípa
Fr. Kruml zjišťoval ceny přenosných píp s chlazením a kompresí. Přes 20 tis. Kč.
L. Wurm našel o něco levnější, ale není jisté, zda s plnou výbavou (narážeč, kohout, …).
Diskuse o dalších (levnějších, ale méně komfortních) variantách. 
Odsouhlaseno, že se připraví podklady a udělá se speciální valná hromada.
[Nepotvrdila se domněnka, že již byla pípa valnou hromadou odsouhlasena. Podle zápisu byly reakce spíše odmítavé.]
Schůze
Schůze výboru
V sobotu 2.12.2006 od 18:00.
Valná hromada
V sobotu 2.12.2006 od 20:00. 
Především projednání pípy.
Výroční valná hromada
V pátek 8.12.2006 od 20:00.
Pozvat Stanětické, starostu okrsku Dolejše, starostu obce Řeháka.
Klobásy zajistí M. Bláhová.
Zpočátku odmítán, pak přijat návrh L. Wurma, aby se na schůze roznášely pozvánky, M. Bláhová zaúkoluje děti. [Ostatně už to bylo odsouhlaseno v minulosti.]
Čekárna
J. Odvody přinese zítra prkýnka L. Wurmovi, ten opraví díru. [Nepřinesl, neopravil.]
Evidenční listy dětí
Stále nebyly odevzdány na okres, zajistí M. Bláhová.
Příspěvky
Roční příspěvky vybere a do konce roku odevzdá pokladník. 
Úprava evidence – zemřel V. Plas nejst., vstupuje Milan Odvody a T. Homolka.
Kulečník
Opraví se v prosinci.
Úkoly
Fr. Kruml
Pozvat Stanětické na křest filmu a na výroční valnou hromadu
Pozvat Dolejše a Řeháka na výroční valnou hromadu.
Pozvat na křest filmu.
Vyzvednutí kazet a DVD.
Pivo na křest filmu.
Nákup výstroje.
Kontrola PS 8.
Podklady pro pípu.
Oprava kulečníku.
L. Wurm
Dojednání kazet a DVD.
Projektor na křest.
Dárek pro J. Krásnického.
Oprava čekárny.
Podklady pro pípu.
V. Plas
Projektor na křest.
Proplacení filmu.
Podklady pro pípu.
Roční příspěvky.
J. Kamen
Dárek pro V. Odvodyho.
Oprava PS 12.
V. Bláha
Dovybavení PS 8 k zásahu.
J. Odvody
Zemina na hřiště.
Zámek ke skladu.
Oprava čekárny.
M. Bláhová
Klobásy na VVH.
Pozvánky na schůze.
Evidenční listy dětí.

