Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice
Na dupárně dne 16. 1. 2015 od 18.00
Schůzi vedl
Zápis provedl
Přítomni

Omluveni

Fr. Kruml
T. Wurm
František Kruml, starosta SDH
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH
Václav Plas st., hospodář SDH
Tomáš Wurm, jednatel SDH
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Marie Homolková
Lubomír Wurm
Anna Wurmová
Tomáš Homolka
Josef Kamen st., velitel SDH
Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL NA DUPÁRNĚ
T. Wurm informoval členy výboru o organizační schůzce s hradišťskými
Akce proběhne na dupárně dne 31. 1. 2015 od 15:00
Zvát se budou osobně rodiče dětí ze Lštění, z Hradiště a z Hříchovic (včetně chalupářů a
známých). Dle střízlivého odhadu by mohlo přijít cca 40 dětí + rodiče, takže celkem cca 100
lidí.
Muzika bude reprodukovaná. DJ bude Kupilík z Hradiště, ozvučení (kombo + mikrofon) se
půjčí z OÚ Hradiště.
Program (hry a soutěže) vymyslí separátně hříchovické i hradišťské ženy a domluví se až na
místě.
Výzdobu dle dohody koupí a zařídí hříchovští. Jedná se o 20 m girlandy, 200 ks balónků,
komfety (ze skartovačky), provázky, barevné papíry. Koupí M. Homolková a M. Obstová.
Odměny zajistí Zdenka Němečková (Hradiště). Bude potřebovat vědět přibližný počet dětí.
Občerstvení: dle dohody se koupí chipsy (slané – 10 balení) a tyčinky (dlouhé tlusté – 10
balení) – budou po stolech k dispozici zdarma. Dále se koupí 200 nožiček vídeňských párků (+
krájený chleba, plnotučná hořčice a kečup), které se uvaří a budou se prodávat. Nákup zajistí
Fr. Kruml. Helena Ševčíková k tomu upeče 50 ks muffinů, které budou pro děti zdarma.
Heleně se zaplatí materiál.
Nápoje a výčep: dle dohody se koupí minerálka (Poděbradka lesní plody – 4 balení), která
bude dětem k dispozici zdarma. Dále bude k dispozici várnice se sirupem. Minerálku a sirup
(2 l lesní směs nebo Jupí pomeranč) koupí Fr. Kruml. Členové SDH Hříchovice zajistí výčep
(Gambrinus 10° nefiltr – 1 velký + 2 malé sudy). Dále se koupí Amundsen hruška (3x 0,7 l),
Slivovice (1x 0,5 l), Rum (1 ks 1 l), Birel (bedna), víno (6 + 6 0,7 l) – něco lepšího než minule.
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Nákup alko nápojů zajistí T. Homolka. M. Homolková zjistí kolik je na dupárně kafe a čaje –
případně dokoupí. Výčep bude při akci obsluhovat Fr. Kruml + další pomocníci.
Předpokládané náklady: Výzdoba, odměny, pečení muffinů, chipsy a tyčinky, minerálka a
sirup.
Financování: vstupné (dle dohody s hradišťskými bude 10 Kč na hlavu), SDH Hříchovice dá
500 Kč (odhlasováno členy výboru), nějakou částkou přispěje SDH Hradiště. Zisk z prodeje
(výčep, alkohol, víno, biret, párky) půjde SDH Hříchovice. V. Plas st. se zeptá p. Jandečky, zda
by OÚ Zahořany nepřispěl SDH Hříchovice na organizaci této akce nějakou částkou na hlavu
mladého hasiče (v Hříchovicích je to 7 dětí).
Brigáda na přípravu dupárny proběhne dne 31. 1. 2015 od 10:00.

OPRAVA KAPLIČKY A DALŠÍHO OBECNÍHO MAJETKU
Fr. Kruml oznámil úmysl OÚ rekonstruovat kapličku, který mu neformálně sdělil p. Jandečka
Máme se rozhodnout co konkrétně opravit.
Kaplička prošla rozsáhlou rekonstrukcí před cca 15 lety. Je poměrně v dobrém stavu
Seznam věcí, které by se na kapličce opravit mohly: natřít kopuli, obílit zevnitř i z venku
(včetně opravy omítky, kde je to nutné), rekonstruovat a natřít dveře, okna, větrací mřížku.
Dřevěné konstrukce repasovat – ne dělat nové.
Již na VVH zaznělo, že by se na kapličku mohla umístit deska se seznamem padlých občanů
v 1. světové válce. Dle J. Odvodyho se jedná o cca 7 lidí (neví přesně). Dle L. Wurma je
problematické, ale reálné dát seznam padlých dohromady. Postupně se zveřejňují seznamy
na internetu – vždy po 100 letech. Takže definitivní seznam padlých bychom mohli mít až za
tři roky. Konkrétní provedení pamětní desky na kapličku rozhodneme, až bude seznam.
Dále byl vznesen požadavek na obecní zastupitele, aby na obci upozornili na špatně fungující
veřejné osvětlení a to: před krupařojcma, u kamenů, na točně a na krámu.
Dále T. Homolka upozornil obecní zastupitele na propadlý plynovodní překop v dolejšku –
žádá opravu
Fr. Kruml zkontroluje a zajistí vyvezení žumpy u krámu.

WIFI NA DUPÁRNĚ
Momentálně je WIFI vysílač za oknem v knihovně – na dupárně je špatný signál a pouze na
jednom místě u výčepu – k praktickému použití je to téměř k ničemu
Necháme asi vysílačku v knihovně a na dupárnu umístíme další přijímač a vysílač, který bude
signál distribuovat po celé dupárně (podobný systém má L. Wurm u krupařů)
Při maškarním bále se vyzkouší systém od krupařů a pak se rozhodneme pro optimální řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA DUPÁRNĚ
Fr. Kruml navrhuje vznést na OÚ požadavek na vnější odizolování zbylých obvodových stěn na
dupárně a na stavbu chodníku od vchodových dveří na dupárně k silnici (v šířce přístavku
dupárny). Bude se probírat na únorovém zastupitelstvu.
Proběhla diskuze k povrchu uvažovaného chodníku – návrhy: zámková betonová dlažba,
žulová dlažba z kostek 5x5x5 cm
Zatím nepadl závěr – každý promyslí a navrhne vhodný typ dlažby
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OSTATNÍ
T. Wurm seznámil výbor s kandidáty do kontrolní a revizní rady, tak jak je v tajné anketě
navrhla VVH. Obejde navržené a vytvoří seznam kandidujících, kteří se budou tajně volit na
valné hromadě. Termín valné hromady zatím nepadl.
Výbor se domluví a osobně předá čestnému starosti SDH J. Forstovi stužku za věrnost (50 let
členství). Termín zatím nepadl.

Zapsal T. Wurm
Kontroloval Fr. Kruml
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