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Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 12. 12. 2018 od 16.30 

Schůzi vedl Fr. Kruml 

Zápis provedl T. Wurm 

Přítomni František Kruml, starosta SDH 

Václav Plas st., hospodář SDH 

Tomáš Wurm, jednatel SDH 

Jaroslav Sokol, velitel JSDHO 

Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH 

Tomáš Homolka 
Martin Kruml 

Omluveni Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH 

Josef Kamen st., velitel SDH 
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Návrhy na vyznamenání  
 

� Medaile budou uděleny na VVH – dle J. Odvody by se do té doby mělo stihnout vyřídit žádosti 
a dodání. Žádosti sepíše T. Wurm, na OSH předá J. Odvody. 

� Medaili za věrnost udělíme automaticky všem, kteří mají v roce 2018 kulaté výročí členství: 
- Josef Odvody Mach – člen od 1968 (50 let u sboru) 
- František Kruml – člen od 1988 (30 let u sboru) 
- Adéla Krumlová – členka od 2008 (10 let u sboru) 
- Tereza Jadlovská – členka od 2008 (10 let u sboru) 

� Fr. Kruml navrhuje udělit medaili ZPP. Výbor odsouhlasil. 
� M. Kruml navrhuje udělit ČU. Výbor odsouhlasil. 
� T. Wurm navrhuje udělit ČU OSH. Výbor odsouhlasil. 
� Prodiskutování udělení čestných uznání. Odložíme na příští rok.  

 
Přihlášky nových členů 
 

� Fr. Kruml informuje výbor, že přihlášku do našeho sboru podal Martin Felix z Prahy, jehož 
děda pochází od kopečků. Jednalo by se víceméně o symbolické členství. 

� T. Wurm kontaktuje rodiče dětí ze Hříchovic, kterým byly v r. 2018 tři roky, zda chtějí dítě 
přihlásit do sboru. Jedná se minimálně o 5 dětí. 

� Přihlášky obejde a na OSH vyřídí T. Wurm a J. Sokol. 
 
 



OFICIÁLNÍ VERZE 

 

Strana 2/2 
 

Organizace výroční valné hromady 
 

� Potvrzen již dříve avizovaný termín na 11. ledna 2019 od 19:00. 
� Přípravná schůze výboru bude asi ve středu 3. 1. 
� T. Wurm navrhuje distribuovat pozvánky členům již během vánočních akcí 

 

Organizace vánočních akcí 
 

� Vánoční zpěvy na dupárně – 24. 12. od 16:00 
� Šachový turnaj + play station cup souběžně na dupárně – 28. 12. od 18:00 
� Ping pongový turnaj – 29. 12. od 13:00 
� Dětský silvestr – 31. 12. (pro větší děti od 15:00, pro menší od 16:00) 
� Silvestr na dupárně pro dospělé – 31. 12. od 19:00. Organizuje a upřesní M. Kruml 
� Novoroční výšlap na Ulíkov – 1. 1. sraz ve 12:00 
� Novoroční posezení na dupárně – 1. 1. Odpoledne, po návratu z Ulíkova 
� Pozvánky na vánoční akce připraví manželé Homolkovi, vytisknout může V. Plas st. Pozvánky 

by se měly roznést po vsi ideálně během příštího týdne. 
� Nákup na vánoční akce si bere na starost T. Homolka, Fr. Kruml a M. Kruml. Z kasy SDH si 

vezmou zálohu 10.000 Kč.  
  

Charitativní sbírka 
 

� J. Sokol navrhuje zorganizovat podobně, jako loni. Na dupárně bude během vánoční akce 
kasička na dobrovolný příspěvek od návštěvníků pro konkrétní charitu 

� J. Sokol navrhuje organizaci „Dobří andělé“, která nedávno výrazně pomohla rodině Jardy 
Hasse z Oprechtic. 

� Kasičku připraví J. Sokol, představíme o vánočních zpěvech. 
 

Vycházkové uniformy 
 

� T. Wurm zaznamenal během roku žádosti od tří řadových členů o vycházkovou uniformu. 
Navrhuje letos žádnou nekupovat – s ohledem na letošní výdaje a malé příjmy SDH. Výbor 
souhlasí. 

� T. Wurm má přehled o průběžně vyřazovaných částech uniforem členů, ale jedna kompletní 
se z toho nesestaví. Vyřazované části jsou většinou na hranici životnosti. 

� Ve sboru máme celkem 20 ks vycházkových uniforem.  
 

Ostatní 
 

� R. Křížek daroval použitý ohřívač TV k umyvadlu na dupárně. Pravděpodobně je nefunkční. J. 
Sokol a V. Plas st. požádají přímo starostu obce o koupi nového ohřívače. 

� Pravidelný středeční výčep na dupárně bude od nového roku organizován dle jasných 
pravidel. Bude fungovat střídavá osobní zodpovědnost za vyúčtování každého večera.  

� Termíny bálů: 
- Oprechtice – 12. 1. 
- Spáňov – 19. 1. 
- Zahořany - ??? 
 
 
Zapsal T. Wurm 


