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Schůze výboru SDH Hříchovice 3. 9. 2010 od 20.00 na dupárně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. 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
Omluveni:
Jaroslav Sokol, velitel JPO (v práci)
Hosté:
Václav Sokol ml.
Martin Kruml
Tomáš Homolka
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Svatební dary
Na návrh starosty po diskusi odsouhlaseny svatební dary pro členy SDH v ceně 500,- Kč pro jednoho. Předávat se budou v uniformě po svatebním obřadu (před radnicí), při cestách mimo republiku se budou vyplácet cestovní náhrady. Proti L. Wurm, M. Bláhová v tu dobu nepřítomna, ostatní pro.
Příští svatba: M. Bláhová + T. Homolka 11. 9. 2010 od 13.00 v H. Týně, s dary pojedou J. Kamen st. a L. Wurm, případně další.
Fotbalový turnaj
18. 9. 2010 od 13.00
Potenciální družstva: Hříchovice 2x, Luženice, Gerresheimer, Stanětice, Spáňov, Bořice, Oprechtice, Kdyně, Čermná, Koloveč, Úboč, Lštění. 
Do pátku 10. 9. 2010 domluví V. Sokol ml. a Martin Kruml.
Max. 8 družstev, žádné ženy.
Zápisné 350 Kč, v něm zdarma 7 klobás a 7 piv.
Hrají 4 hráči + brankář, počet náhradníků není omezen.
Ceny: 1. malý sud, 2. karton 12o, 3. karton 10o 
Oprava branek – zavaření, obroušení – J. Kamen st. a V. Plas st. 4. 9. 2010 16.00.
Brigády na sečení a lakování v pondělky 6. 9. 2010 a 13. 9. 2010 od 17.00 a  v pátek 17. 9. 2010. Barvy přiveze T. Homolka.
T. Homolka koupil nové sítě, dá účet J. Odvodymu st. k proplacení obcí.
Rozhodčí dohodne Fr. Kruml ml. - R. Špoták, R. Křížek, J. Hoffmann (Collina).
Stan ze Stanětic a lajnovačku zajistí Fr. Kruml ml.
Bigbít
Vstupné podle dohody s Trambusem, pravděpodobně budou opět hrát za vstupné, které si sani stanoví. V tom případě volně pouštět, koho si sami určí.
Budou-li chtít pevnou taxu, pak vstupné podle ní. A platit budou všichni.
Platí i účastníci turnaje.
Vybírání obstará omladina, zajistí V. Sokol ml., M. Kruml.
Plakáty zařídí T. Wurm.
Pořadatelé, obsluha výčepu: V. Plas st., Fr. Kruml ml., T. Homolka, L. Wurm od 20.00 
Ukončení ve 4.00, podle situace zkrácení nebo prodloužení.
Pohoštění
Opékání klobás: H. Ševčíková.  
Gril ze Stanětic domluven
100 klobás koupí V. Plas st.
Prazdroj nakoupí V. Plas st. u Kubánce (6 beden + karton).
Ostatní nakoupí M. Bláhová nebo M. Homolková s Fr. Krumlem ml. podle dohodnutého seznamu.
Zálohy na půllitry 20 Kč vybírat hned odpoledne.
Pípa se vypůjčí ve Staněticích – Fr. Kruml ml. Naše bude na hřišti.
Lednička
Známá L. Jiříkové nabízí zánovní prosklenou ledničku za 4 500 Kč. Nepotřebujeme.  
Kurt
Letos 2x posečen křoviňáky.
Je potřeba odstranit velké kameny – brigáda v březnu 2011.
V půli listopadu stříknout, pečlivěji rohy – Fr. Kruml ml.
Sběr železa
Možná v listopadu.
Dětské hřiště
V pondělí se budou instalovat nové, robustní prvky na dětské hřiště u Kadlečků. Staré je nutno přes zimu opravit. Zamítnut návrh T. Homolky, aby se hřiště přesunulo do Dolejška.
Pomoc vytopeným hasičům
J. Sokol vytipuje potřebný sbor, pak domluvíme sbírku.
Volby do obecního zastupitelstva
Někteří členové výboru vyjádřili údiv nad tím, jak utajeně proběhlo sestavování kandidátky, o němž se nakonec dozvěděli z okolních vsí. Kandidáti V. Plas st. a J. Odvody st. v tom nevidí nic nenormálního. V. Plas st. nabídl rezignaci, což zůstalo bez odezvy.
Především je kladně vnímáno, že po řadě let mohou mít Hříchovice opět dva zastupitele.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- domluvit rozhodčí
- pořadatel na bigbítu
- domluvit opékání klobás
- pípa
- stan ze Stanětic
- lajnovačka
- nákup
- postřik hřiště
J. Kamen st.
 - zavaření branek
J. Odvody Mach st.
- proplacení sítí
V. Plas st.
- obroušení branek
- pořadatel na bigbítu
- nákup klobás a Prazdroje
L. Wurm
- zveřejnění členů jednotky
- výzva dalším členům k účasti na předání sv. daru Brandejsom
- výzva potenciálním hráčům na fotbal
- zjistit finanční požadavky Trambusu, volné vstupy
- pořadatel na bigbítu
M. Bláhová-Homolková
- nákup
J. Sokol
- předání seznamu členů JPO L. Wurmovi
- vytipování vytopeného SDH pro zaslání pomoci
V. Sokol ml.
- domluvit družstva na turnaj do 10. 9. 2010
- vybírání vstupného na bigbítě
M. Kruml
- domluvit družstva na turnaj do 10. 9. 2010
- vybírání vstupného na bigbítě
T. Homolka
- barvy na branky
- proplacení sítí
- pořadatel na bigbítu
T. Wurm
- plakáty na Trambus
H. Ševčíková
- opékání klobás
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