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Schůze výboru SDH Hříchovice 9. 4. 2011 od 20.00 v knihovně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. Wurm
Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Nepřítomni:
Josef Odvody st., náměstek starosty
Hosté:
Tomáš Homolka
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Brigády
Stavební práce ukončeny včetně bílení, podle potřeby přetáhnout fialovou část.
Zbývá zapojit elektřinu v pondělí, uklidit a položit podlahu, natřít futra a srovnat dveře,  nanosit dřevěný odpad na kouzelku, vytřít, ...
Od úterka 12. 4. 2011 budou každý večer od 20.00 brigády. 
 Závěrečná brigáda bude v neděli 17. 4. 2011 od 9.00, kromě doúklidu dupárny se odklidí kameny z plánovaného kurtu, aby bylo možno používat sekačky.
Autobusový výlet
Odjezd autobusu 16. 4. 2011 v 7.30 z točny, zastávka v Dolejšku u Brandejsů.
Několik lidí odřeklo, jsou volná místa.
Příprava okrskové soutěže
V pátek 15. 4. 2011 bude okrsková schůze, pravděpodobně v Oprechticích, pravděpodobně od 19.00.
Prodiskutován návrh pravidel, navrhovali a zapisovali J. Sokol a M. Homolková, předají do pondělního večera 7 kopii Fr. Krumlovi (nebo do neděle jednu).
Rozhodčím předá pravidla L. Wurm týden před soutěží.
 Překážky  a nádrž přiveze Fr. Kruml, postavíme je v pátek kvečeru 29. 4. 2011. 
Fr. Kruml zajistí přemulčování travnatých ploch.
Fr. Kruml domluví s Jardou Červeným CAS na doplňování vody.
500 m značící pásky zajistí T. Homolka.
Pořadí disciplín: Nejprve na stráni štafeta dětí, útok dětí, útok žen, útok můžů, pak na hřišti štafeta žen a štafeta mužů.
Výsledkovou tabuli a fixy zajistí T. Homolka.
Ozvučení zajistí T. Wurm. Především pro nástupy před dupárnou, případně i pro vlastní soutěže.
Stan hlavního rozhodčího bude u lípy nad dupárnou.
Sraz družstev bude 7. 5. 2011 ve 12.30 , nástup ve 13.00. Příprava ráno od 8.00.
Stan a pípu ze Stanětic zajistí Fr. Kruml.
Dopravní značky zajistí J. Odvody.
 Stopky z obce zajistí J. Odvody, další V. Plas. 
Naše soutěžní družstva zorganizují J. Sokol (muži), A. Wurmová (ženy), M. Homolková (děti).
Poháry zajistí L. Wurm, na štítku nápis Hříchovice 2011 děti|ženy|muži.
Odměny pro děti zajistí M. Homolková – na okrskové schůzi domluví se starostou Jandečkou finance.
Nákup občerstvení domluví Fr. Kruml, přiveze T. Homolka.
Počet klobás = počet soutěžících + 50. J. Sokol bude mít připraveny další uzeniny, zbytek vrátí do obchodu. Chleba podle klobás. Ke klobáse okurky a 4l sklenice s beraními rohy, čerstvý křen nastrouhá J. Kamen. 
Tyčinky, brambůrky.
Tatranky ne.
Během soutěže nápoje jen do kelímků, pak na dupárně do skla bez zálohy.
Do stanu ledničku pro kelímky a nealko.
Koupit kelímky (500 0,5 l, 200 0,3 l), tácky, ubrousky. 
Hermelín naloží L. Wurm. Nebo se koupí, ale jen z ověřeného zdroje (zjistit u Lenina).
Stužku za věrnost (60 let) pro V. Odvodyho zajistí J. Odvody, dárkový korbel objedná V. Plas, podklady mu předá L. Wurm. 
Příští schůze výboru bude v pátek večer 29. 4. 2011 po postavení překážek. Rozdělí se jednotlivé role. Předběžně:
Fr.Kruml – velitel soutěže, na starost nebude mít nic konkrétního
V. Plas – spojka mezi sportovišti a stanem, organizační záležitosti
J. Kamen, L. Wurm – potrati
Anna Wurmová, H. Votavová, Alena Wurmová – ve stanu - zdravotnice, zapisovatelky   
H. Ševčíková + 2 – klobásy
2 x 3 – pípy na dupárně a na hřišti
J. Jiřík, J. Odvody Matějáš – filmová dokumentace
dopraváci
Nezaměstnávat rodiče dětí po dobu dětských soutěží, nezaměstnávat soutěžící.
Školení preventistů
V sobotu 16. 4. 2011 v Domažlicích. 
Cvičný poplach
1. dubna 2011 byl cvičný poplach JSDHO, J. Sokol předložil vyhodnocení vypracované T. Wurmem. Bude projednáno na schůzi po soutěži, k dispozici bude na webových stránkách.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- domluvit opravu štítu na hasičárně
- domluvit pípu a stan na soutěž
- organizovat brigády na dupárně
- přinést barvu na futra na dupárně
- předání návrhu pravidel ostatním sborům
- dovoz překážek
- mulčování před soutěží
 - domluvit CAS
- domluvit nákup občerstvení
J. Odvody Mach st.
- zjistit náklady na opravu štítu na hasičárně
- značky na soutěž
- stopky na soutěž
- stužka pro V. Odvodyho
V. Plas st.
- založit účet
- dar pro V. Odvodyho
- stopky na soutěž
L. Wurm
- zveřejnění členů jednotky
- aktualizace hasičských webových stránek
- předání pravidel rozhodčím
- dar pro V. Odvodyho
- poháry pro soutěž
- nakládaný hermelín
M. Homolková
- příprava družstva dětí na soutěž
- předání návrhu pravidel Fr. Krumlovi
- odměny pro dětská družstva
J. Sokol
- příprava družstva mužů na soutěž
- předání návrhu pravidel Fr. Krumlovi
- záložní uzeniny na soutěž
V. Sokol ml.
- harmonika na soutěž
T. Homolka
- výsledková deska a fixy na soutěž
- páska na soutěž
- nákup občerstvení
T. Wurm
- příprava výletu do Prahy
- ozvučení na soutěž
- domluvit nové klandry na májku
Anna Wurmová
- příprava výletu do Prahy
- příprava družstva žen na soutěž
- zorganizování zdravotnic na soutěž
Josef Kamen
- křen ke klobásám
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