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Schůze výboru SDH Hříchovice 23. 3. 2013 od 17.00 u Kopečků 
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 Homolková, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Hosté:
Tomáš Homolka
Martin Kruml
Hanka Votavová
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Velikonoční výlet
V neděli 31. 3. 2013 od 8.00
Smržovice – Hradiště. 
Odjezd v 8.00 z točny auty na křižovatku klatovské silnice pod Smržovicemi, auta se vrátí, řidiče odveze Fr. Kruml st. 
Přes Smržovice kolem lomu na Modlín, zastávka na ovčí farmě, možná nákup sýra. Pak podél Korábu na Vejpřahy a na Nový Herštějn. V Údolí hvězd u rybníčku připraví B. Pergl oheň a přiveze basu piva, což bude jediné občerstvení zajištěné pořádajícím SDH. Ostatní pití, buřty atd. si ponese každý sám nebo dá B. Perglovi. Pak přes Úlíkov do Hradiště k Leninovi. 
Fr. Kruml domluví bowling.
Kočárky přes Smržovice nemohou, musely by od Libkova. Nejvhodnější asi bude dojet až na Vejpřahy. 
Příznivá předpověď počasí zatím není.
Brigády na dupárně
Podlaha bude příští týden hotová
Z nabízeného vzorkovníku hlasovalo 5 členů výboru pro mahagonový odstín podlahy. Bude natřena olejovou barvou.
Vybílíme 1x strop, 2x stěny na bílo, pak barvou podle dohody.
Termíny budou upřesněny.
V sobotu 24. 3. 2013 v 11.00 se sejdeme na dupárně, změříme plochy a domluvíme další.
„Zkolaudovat“ do 1. 5. 2013.
Internet v knihovně
Byl tam napojen obecní počítač na WiFi od firmy AITEX.
Zjistíme možnost napojení dupárny.
Satelit na dupárně
Odsouhlaseno z rozpočtu SDH v rozsahu 3 až 4 tis. Kč.
Karta by byla u Baslů.
Myčka skla na dupárně
Zapátrat na Aukru apod. Je možno koupit do 1000 Kč.
Víceúčelový kurt
Obecní úřad shání dotaci na vybudování kurtu s umělým povrchem v Sedlicích.
Dlouholetý plán vybudovat totéž v Hříchovicích je ignorován, neboť dosud nejsou převedeny státní pozemky na obec. Dle bývalého starosty Řeháka to neměl být problém, ale pravděpodobně nic nepodnikl. Současný starosta Jandečka se tím nyní zabývá. 
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml ml.
- domluvit odvoz řidičů při výletě
- domluvit s B. Perglem oheň na výlet
- domluvit bowling u Lenina 31. 3. 2013 večer (po výletě)
- zajistit barvu na vybílení dupárny
- domluvit barvu na podlahu na dupárně
J. Odvody Mach st.
- ověřit, zda OÚ proplatí barvu na vybílení dupárny
V. Plas st.
- proplatit nebo dodat basu piva B. Perglovi na výlet
L. Wurm
- zveřejnit členy jednotky
- aktualizovat hasičský web
J. Kamen st.
- zajistit plachty na překrytí podlahy na dupárně


