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Schůze výboru SDH Hříchovice 28. 11. 2014 od 19.00 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 Homolková, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Tomáš Wurm
Václav Bláha
Martin Kruml
Tomáš Homolka
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Volby výboru pro roky 2015 až 2019
Na dupárně 29. 11. 2014 od 17.00 do 20.00.
Komise: T. Wurm, N. Krumlová, J. Odvody Matějáš
jeden lístek, tajná volba
na všechny funkce je jeden kandidát, jen na vedoucí mládeže tři
volby jsou většinové, jednokolové; pokud nejvíce hlasů získá více kandidátek, rozhodne se mezi nimi během VVH 
Kdo se účastní Movemberu, ať přijde čerstvě oholen jen s knírem, uděláme společné foto.
Volby kontrolní a revizní rady pro roky 2015 až 2019
Dosavadní předsedkyně M. Plasová nechce pokračovat.
Na VVH připraví T. Wurm lístky pro napsání třech kandidátů.
Volby proběhnou v 1. kvartále 2015.
Volba zástupců do výboru okrsku pro roky 2015 až 2019
Výbor SDH navrhuje Fr. Krumla (dosavadní náměstek starodty okrsku) a J. Odvodyho Macha st. (dosavadní velitel okrsku).
Navrhne se o VVH, nebudou-li protikandidáti, rovnou se odsouhlasí, jinak proběhnou tajné volby.
Výroční valná hromada
V pátek 12. 12. 2014 od 19.00.
Povede L. Wurm.
Pozveme z každého sboru 2 (nebo Čáru) + starostu obce + starostu okrsku
7 pozvánek i pozvánky pro členy připraví M. Homolková
guláš zajistí Fr. Kruml
nákup zorg. Fr. Kruml
Rohozec 2 sudy
Posledním bodem programu bude překvapení.
Návrhy KRR, volba zástupců do výboru okrsku.
Vánoční akce
V pátek 5. 12. 2014 v 17.00 rozsvícení stromku – stromek a osvětlení připraví J. Odvody, rodiny s dětmi informuje T. Wurm. Od 18.00 budou chodit čerti.
Pozvánky na další akce připraví M. Homolková
O Štědrém dni ve středu 24. 12. 2014 od 16.00 vánoční zpěvy na dupárně – příprava Anna a Alena Wurmovy, svařák Fr. Kruml.
V sobotu 27. 12. 2014 od 13.00 na dupárně pingpongový turnaj, organizuje V. Plas st. Ceny 6x půllitr, vítězové lahev rumu/jelcina.
Ten den je od 11.00 futsal – přeložit.
V neděli 28.12. 2014 od 17.00 na dupárně šachový turnaj i playstation cup.
Rušíme otevřený šachový turnaj, vracíme se k původnímu modelu, oslovíme pouze Hříchováky. Vítěz dostane palici a lahev. 
Občerstvení na turnaje: utopence od H. Ševčíkové zajistí Fr. Kruml, nakládané hermelíny připraví Homolkovi a Fr. Kruml.
Ve středu 31.12. 2014 od 14.00 dětský silvestr – ženské se domluví, výdaje do 500 Kč.
Od 20.00 silvestr na dupárně - z has. pokladny 2 velké, dva malé sudy – prodávat se budou za nákupku, ostatní si každý přinese. Může přijít, kdo chce. Bez živé hudby - youtube.
Ve čtvrtek 1. 1. 2015 ve 12.00 pochod na Úlíkov, sraz u Kopečků, od 16.00 pokračování na dupárně podle stavu piva.
Výdaje
Jedna sada tonerů pro Brandejsojic 
Speciální odměny pro nehasičky pokryje starosta, o to snížit odměnu pro hospodáře.
Jedna kompletní uniforma.
Proplácení výměn opotřebených součástí uniformy zamítnuto, každý si hradí sám. 
Medaile
Za věrnost – seznam připraví Fr. Kruml a T. Wurm, J. Odvody objedná na okrese.
Úkoly (i z minulých schůzí)
Fr. Kruml
- občerstvení na VVH
- svařák na vánoční zpěvy
- občerstvení na vánoční akce
- půllitry (ceny) na pingpong
- medaile
J. Odvody Mach st.
- vánoční stromek
- medaile
V. Plas st.
- pingpongový turnaj
L. Wurm
- příprava VVH
- hodiny na šachový turnaj
- zveřejnit členy jednotky
- aktualizovat hasičský web
M. Homolková
- pozvánky na VVH pro hosty a pro členy
- pozvánky na vánoční akce
- hermelíny na turnaje
- dětský silvestr
Alena Wurmová
- vánoční zpěvy
- dětský silvestr
T. Wurm
- příprava voleb výboru a KRR
- pozvání na rozsvěcení stromečku
- medaile
J. Kamen st.
- instalace praporu a překvapení na VVH
Anna Wurmová
- vánoční zpěvy
- dětský silvestr
Tomáš Homolka
- přeložit futsal z 27. 12. 2014

