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Schůze výboru SDH Hříchovice 29. 4. 2011 od 20.30 na dupárně 
schůzi vedl Fr. Kruml, zápis provedl L. Wurm
Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Odvody st., náměstek starosty
Josef Kamen st., velitel
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Omluven:
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Hosté:
Anna Wurmová
Tomáš Homolka
Václav Plas ml.
Martin Kruml
Hanka Votavová
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Nákup na májku
Zítra před fotbalem Fr. Kruml a L. Wurm (půjčí peníze)
1 velký a 2 malé sudy G 10
1 balení pomerančové limonády
1 balení perlivé vody bez příchuti
víno ne (jsou 3 lahve, z přemrzlého lze udělat svařák, koření je)
Brigáda
Zítra 30. 4. 2011 od 13.00.
Křoviňáky.
Dozdít štít na dupárně.
J. Sokol vyměří trať pro útoky.
Hasičárna
Dle Fr. Krumla štít opraví Kupilík (soused), chce jen od obce maltu.
Účet
V. Plas navrhuje založit účet u Poštovní spořitelny, má nejvýhodnější podmínky pro neziskové organizace.
Zajistí V. Plas s Fr. Krumlem.
Hasičská soutěž
Sraz družstev bude 7. 5. 2011 ve 12.30 , nástup ve 13.00. Příprava ráno od 7.00.
Družstva: 7 muži, 3 ženy, 4 děti
CAS nestačí – má obsah 3500 litrů, nádrž pro útok má 1000 litrů, vybere se obvykle polovina – bude nutno během útoků dočerpávat z rybníka
Fr. Kruml od starosty obce zjistí, zda proplatí poháry.
Fr. Kruml od starosty obce zjistí, kolik bude finanční příspěvek na děti – má jich být 81, předpokládáme 50 Kč na jedno. M. Homolková nakoupí (po konzultaci s Anna Wurmovou).
Stopky zajistí J. Odvody a V. Plas.
Klobásy zařídil V. Plas.
Obsluha u občerstvení: na kurtu Konesojic, na dupárně V. Kamenová, Zd. Plasová a J. Krásnický, u klobás H. Ševčíková a M. Bláhová.
Pravidla předal J. Odvody Zíkovi z Milaveč, L. Wurm domluví, aby přijeli ve 12.00 a ještě se to probralo.
Praporky: Fr. Kruml ze Zahořan a Oprechtic, L. Wurm z Milaveč.
Hermelín: 20 ks přiveze L. Wurm.
Výsledková deska, fixy: T. Homolka.
Ozvučení: T. Wurm
Zdravotnice: H. Votavová, Alena Wurmová.
Zapisovatelka: Anna Wurmová 
Hlavní pořadatel: Fr. Kruml (bude se zapisovatelko ve stanu)
Spojka pro rozhodčí: V. Plas
Pomocníci: J. Odvody, J. Kamen a L. Wurm
Hlavní rozhodčí bude u soutěží, při protestech k němu pustit pouze velitele a vedoucí družstev.
Pořadí disciplín:
- štafeta dětí na hřišti
- útok dětí na hřišti
- štafeta žen na hřišti
- štafeta mužů na hřišti
- útok žen na stráni
- útok mužů na stráni
Diplomy: klasické, pro všechna družstva, vyzvedne J. Odvody 20 ks, vypisovat bude Anna Wurmová.
Hlídka u silnice nebude – pouze značky omezující rychlost (zajistí J. Odvody) a cedule „Hasičská soutěž“ (připraví Alžběta a Barbora Wurmovy).
Družstvo mužů: M. Kruml, T. Homolka, J. Schmejkal, V. Bláha, T. Wurm, J. Jiřík ml., V. Plas ml. + J. Sokol (velitel a záloha).
Asi se nezúčastní: J. Kamen ml., V. Sokol ml., J. Vítek.
Natáčení: J. Odvody Matějáš a J. Jiřík st.
Harmonika nebude.
Nákup:
- peníze půjčí od obce nebo domluví s J. Jiříkem Fr. Kruml
- pivo G 10 6 velkých a 4 malé sudy
- Birell 2 bedny
- 12 ne
- Cola pravá 4 balení
- pomeranč 4 balení
- voda perlivá 6 balení
- víno 1 + 1 balení, raději dražší
- slivovice 1 litr (1 je)
- rum 2 litry
- fernet citrus 2 litry (2 x 0,5 je)
- becherovka 2 litry
- becherovka citrus 2 litry
- zelená 1 litr
- třešeň 2 litry
- brambůrky 2 + 2 krabice
- tyčinky ne
- Redwhite karton, Startky karton
- kafe Jacobs Cronung obojí
- kelímky 0,5 l 800 ks
- kelímky 0,3 l 300 ks
- míchátka 100 ks
- cukru je dost
- tácků 200 ks (100 je)
- pytle na odpadky do 200 l sudů
- mlíčka 50 ks
- hořčice 2 + 2 vymačkávací
- kečupy 2 vymačkávací
- křen 1 kg zajistí J. Kamen
- chleba
- okurky každý přinese
- beraní rohy 4 l
- grilovaní uhlí 3 balíky
- tvrdé dříví přinese Fr. Kruml
- grilovaní brikety
- toaletní papír asi je
Domluví Fr. Kruml přes H. Ševčíkovou (chleba, hořčice, …), zbytek přes J. Jiříka.
Další sortiment nabídne J. Sokolová ve vlastní režii.
Pivo během soutěže pouze do kelímků bez výjimky, po soutěži na dupárně do skla bez zálohy.
Stan od Krumlů a velký a malý ze Stanětic (zajistí Fr. Kruml).
Pípa ze Stanětic (zajistí Fr. Kruml) a naše.
Vše platit keš, společné účty možné pouze na dupárně (spolu s grilem), ne na kurtu.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- domluvit pípu a stany na soutěž
- nákup na májku
- pozvat Matějáše na soutěž
- zjistit proplacení pohárů
- zjistit příspěvky na děti
- praporky
- peníze na nákup¨
- domluvit nákup
- dřevo na gril
J. Odvody Mach st.
- značky na soutěž
- stopky na soutěž
- diplomy
V. Plas st.
- založit účet
- stopky na soutěž
L. Wurm
- zveřejnění členů jednotky
- aktualizace hasičských webových stránek
- předání pravidel rozhodčím
- poháry pro soutěž
- nakládaný hermelín
- nákup na májku
- praporky
- domluvit natáčení
M. Homolková
- odměny pro dětská družstva
J. Sokol
- vyměření útoků
- záložní uzeniny na soutěž
T. Homolka
- výsledková deska a fixy na soutěž
T. Wurm
- ozvučení na soutěž
Alžběta Wurmová
- 2 cedule „Hasičská soutěž“
Barbora Wurmová
- 2 cedule „Hasičská soutěž“
- hermelín
Josef Kamen
- křen ke klobásám
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