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Schůze výboru SDH Hříchovice 4. 12. 2009 od 20.00 v knihovně 

schůzi vedl a zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta (přítomen pouze v závěru, omluven kvůli akutní nemoci dcery)
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
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Výroční valná hromada
Bude v sobotu 12. 12. 2009 od 19.00, členové výboru se sejdou v 18.00.
Topení má na starosti V. Plas.
Příprava stolů v neděli 6. 12. 2009 od 14.00.
Občerstvení: guláš, pivo alko i nealko, talíře, lžíce Fr. Kruml, 5 bochníků chleba M. Bláhová, další alkohol V. Plas (víno 3 + 3, nějakou kořalku), limonády jsou v knihovně.
Pivo zdarma: 130 l Gambrinus 10º.
Odsouhlasen návrh L. Wurma, aby schůzi pro změnu nevedla M. Bláhová, odsouhlasen návrh V. Plase, aby ji vedl L. Wurm (bez předchozí domluvy).
Program víceméně jako předešlé roky, tedy uvítání, předložení programu, zpráva starosty o činnosti za poslední rok, zpráva vedoucí mládeže, zpráva pokladníka, zpráva předsedy KRR, starostův návrh činnosti na příští rok, ocenění, diskuse, usnesení, ofic. závěr, pohoštění. Plus volba KRR.
Pozveme starostu obce V. Řeháka, pokud by nemohl, tak jeho zástupce J. Kupilíka, mohou přijít i oba. Zajistí J. Odvody. 
Dále pozveme Stanětické, zajistí Fr. Kruml.
Starostu okrsku V. Dolejše letos zvát nebudeme, protože v tu dobu bude VVH i v Oprechticích.
Písemnou pozvánku připraví M. Bláhová a zařídí i roznos do každé chalupy, kde je hasič.
Na pozvánce bude výzva, aby každý přinesl průkazku, V. Plas je vybere a vrátí je s razítkem o zaplacení při vybírání ročních příspěvků.
Kontrolní a revizní rada
Tříčlenná KRR bude volena pro příštích pět let. Výboru nepřísluší, aby navrhoval radu, jež ho má kontrolovat, nicméně L. Wurm je pověřen, aby předjednal za starší a střední generaci dosavadní členy J. Odvodyho Matějáše a J. Jiříka st., omladině aby navrhl V. Sokola ml., případně aby od nich přijal jiný návrh. Jména aby pak navrhl k diskusi a odsouhlasení na VVH. Pokud by to nevypadalo na rychlou dohodu, aby diskusi přerušil a navrhl odsunout volbu na obyčejnou „hádací“ valnou hromadu. 
Obyčejná valná hromada
Pravděpodobně v úterý 29. 12. 2009 od 16.00 (dvě hodiny před šachovým turnajem) uděláme valnou hromadu se dvěma body jednání:
1. Diskuse o plánovaném kurtu s umělou trávou.
2. Diskuse a hlasování o možnosti hlasování v nepřítomnosti, tedy o možnosti, že by člen sboru, který se nemůže zúčastnit valné hromady, na níž se má něco rozhodnout, dal písemnou plnou moc jinému členovi a ten by pak hlasoval za něj.
Případně by se mohla dořešit KRR, pokud se nezvolí hned na VVH. 
Ping-pongový turnaj
V neděli 27. 12. 2009 od 13.00.
(Původně Fr. Kruml navrhoval sobotu 26. 12. 2009 kvůli těm, kteří musejí v pondělí do práce. Nebylo odsouhlaseno, protože na Štěpána mívá leckdo návštěvy nebo na ně jezdí a nemohl by hned odpoledne přijít.)
Osvětlení připraví J. Kamen.
Otevření dupárny ve 12.30.
Konec registrací ve 12.45, možno se registrovat i telefonicky.
Rozpis připraví V. Plas.
Nerozšiřovat již příliš počet účastníků, nedávat do novin, pozvat po dvou z Hradiště a Oprechtic, bez omezení ze Stanětic. Pouze neregistrované hráče.
Diskuse ohledně stížností p. Bulína na nedostatečné osvětlení a hůře viditelné žluté míčky. Převládlo mínění, že osvětlení je dostatečné a žluté míčky jsou lepší než bílé, případně že na barvě míčků nezáleží. Pokud si p. Bulín přinese míčky své a domluví se s protihráči, může hrát s nimi. 
Sklenice jako ceny koupí a namalují Wurmovi, kategorie budou ženy a muži. k prvním cenám bude přidána láhev sladké kořalky, ke druhým láhev vína.
Šachový turnaj
V úterý 29. 12. 2009 od 18.00.
Rozpis připraví V. Plas.
Opět byl většinový názor, aby se počet hráčů dále nerozšiřoval. Tedy nedělat žádnou propagaci.
O cenách se nediskutovalo.
Občerstvení na turnajích
Studená kuchyně: M. Bláhová a Fr. Kruml
Pivo sudové Gambrinus 10º a lahvové Birell: Fr. Kruml – vždy mít v zásobě i malý sud
Pivo lahvové Prazdroj 12º: V. Plas od Kubánce 
Vánoční zpěvy
Ve čtvrtek 24. prosince 2009.
Novoroční výšlap
V pátek 1. 1. 2010 ve 12.00 jako předešlé roky.
Příspěvky na děti
J. Odvody přinese z okresu tiskopis pro seznam dětí, M. Bláhová jej odevzdá do konce ledna 2010, abychom dostali finanční příspěvek. Zkontroluje to V. Plas.
Proplacení uniforem
Domluveno, že letos proplatíme dvě zbývající zakoupené uniformy V. Bláhovi a V. Plasovi ml., příští rok nebudeme proplácet žádnou a pak podle zavedených pravidel. Proplatí V. Plas st.
Veřejné schůze výboru
Proběhla diskuse o tom, že bychom umožnili všem členům sboru, aby chodili na schůze výboru. Bez práva hlasovat, bez práva mluvit bez vyzvání apod. Podobně jako mohou občané chodit na zasedání obecního zastupitelstva. Názory na to jsou různé, nicméně jsme se shodli na to tom, že zkusit by se to mohlo, ale ještě to probereme v novém složení příští rok. 
Úklid po akcích
Před časem se domluvilo, že na každou akci v obecních budovách bude určen člověk, který následně zorganizuje úklid – určí čas, zajistí klíče, vše zkontroluje. Poslední dobou se od toho upustilo a uklízelo se opět živelně, někdo chodil častěji, někdo méně, protože o tom třeba ani nevěděl.
Od nynějška se budeme v organizování úklidu střídat po chalupách, po VVH to budou Dolejší Michalojic, pak Baslojic, Novejch, Jordánojic, Šimanojic, Kováříkojic, Matějášojic, Šlajsojic, Konesojic, Machojic, Krupařojic, Borníkojic, Kopečkojic, Sklenářojic a pak zase dokola. Několik chalup jsme z pochopitelných důvodů vynechali.
Jde o organizování úklidu, nikoli o úklid samotný – na ten by měli chodit všichni.
Kdo má úklid na starosti se připomene vždy předem během akce.
Úklid po soukromých akcích si samozřejmě zajistí ten, kdo je bude pořádat.
Hasičárna
Proběhla diskuse o případném stěhování hasičárny do bývalého obchodu, názory byly pro i proti, ke shodě nedošlo.
Přesto myslím (LW: můj subjektivní názor, nehlasovalo se), že většina je pro zachování stavby současné hasičárny, proto je nutno na ní co nejrychleji překrýt střechu. S co možná největší naší pracovní spoluúčastí, tedy s co nejnižšími náklady. Pravděpodobně o tom začneme jednat s obecním úřadem, měli bychom zjistit, zda nedosáhneme na nějakou dotaci jako hasiči, abychom nezatěžovali obecní rozpočet.
Zájezd do Milaveč
L. Wurm rezervoval na 11. prosince 10 lístků do Milaveč na představení spolku Jiřího Bittnera Na Vánoce hejtu u Chmelů, o víkendu oběhne ves a nabídne je důchodcům a zajistí auta. Přítomní řidiči se sami nabídli.
Výbor okrsku
Výbor SDH se shodl na tom, že do výboru okrsku bude delegovat stejné členy jako v minulém volebním období, tedy J. Odvodyho st., Fr. Krumla ml. a M. Bláhovou. Protestoval pouze J. Odvody, že by mělo v okrsku dojít k obměně, nicméně souhlasil s kandidaturou. Ostatní se shodli na tom, že vedení okrsku nyní funguje poměrně dobře a nejsou potřeba žádné zásadní změny.
Jaké funkce naši kandidáti dostanou, si rozhodne sám výbor okrsku. (V končícím volebním období je J. Odvody st. velitelem okrsku a členem Odborné rady velitelů okresu, Fr. Kruml ml. je náměstkem starosty okrsku a M. Bláhová je vedoucí mládež okrsku.)
Úkoly (i z minulé schůze)
Fr. Kruml ml.
- pozvat Stanětické na VVH
- pivo na prosincové akce (sudy i nealko)
- guláš na VVH
- talíře a lžíce na VVH
- studená kuchyně na turnaje
- pozvat Oprechtice na ping-pong
- míčky na ping-pong
- nákup žebříku a další techniky
J. Kamen st.
- instalace praporu na VVH
- osvětlení na ping-pongovém turnaji
J. Odvody Mach st.
- pozvat Řeháka a Kupilíka na VVH
- domluvit školení has. II. a III. stupně na leden či únor 2010
- zapojení elektřiny v hasičárně
- domluvit vyznamenání na okrese
- přinést M. Bláhové tiskopis pro seznam dětí
V. Plas st.
- topení před VVH
- dvanáctku víno, kořalky na akce, i jako ceny
- rozpisy turnajů
- zkontrolovat odevzdání seznamu dětí na okres
- proplatit uniformy
L. Wurm
- projektor na VVH
- pozvat Hradiště na ping-pong
- sklenice na ping-pong
- zjistit možnost dotace na hasičárnu
- divadlo v Milavčích
- zveřejnění členů jednotky
M. Bláhová
- pozvánka na VVH
- chleba na VVH 
- studená kuchyně na turnaje
- odevzdat seznam dětí na okres
J. Sokol
- smlouva s obcí o velení jednotce
- kontrola jednotky
- předání seznamu členů L. Wurmovi
- zjistit možnost dotace na hasičárnu
Výbor
- oprava střechy na hasičárně
Všichni
- účast na akcích
- shánění židlí

