OFICIÁLNÍ VERZE

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice
Na dupárně dne 9. 10. 2019 od 17.00
Schůzi vedl
Zápis provedl
Přítomni

Omluveni

Fr. Kruml
T. Wurm
František Kruml, starosta SDH
Josef Kamen st., velitel SDH
Václav Plas st., hospodář SDH
Tomáš Wurm, jednatel SDH
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty SDH
Marie Homolková, členka KRR
Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH
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Volby do výboru okrsku Zahořany
Dne 13. 11. proběhne pracovní schůze okrsku v Zahořanech, kde se domluví a zvolí noví
členové okrsku včetně funkcionářů. Dle dohody z poslední okrskové schůze bude mít každý
sbor sílu 3 hlasů
Delegáty a kandidáty za SDH Hříchovice zvolíme na příští schůzi našeho výboru dne 6. 11.
Na úvod okrskové schůze navrhneme, aby se do výboru zvolili pouze 2 zástupci z každého
sboru

Volby do výboru SDH Hříchovice
Fr. Kruml navrhuje stejný průběh, jako v předchozích letech. Tzn., že napřed proběhne
anonymní anketa mezi všemi členy sboru, kde se navrhne na každou funkci konkrétní
kandidát. Následně proběhne volební valná hromada, kde se bude postupně tajně volit do
jednotlivých funkcí.
T. Wurm navrhuje, že si vezme technickou organizaci voleb na starosti – dělal to již v roce
2014 i 2009. Dalšími členy volební komise navrhujeme J. Smejkala a M. Homolkovou.
Definitivně určíme na další schůzi výboru.
Anketní lístky s kandidáty se vyberou do konce listopadu. Volební valná hromada by mohla
být někdy mezi svátky na konci roku. Výročka bude pravděpodobně začátkem ledna
Výbor souhlasí s tím, že v novém výboru bude stejné složení funkcí – včetně nevoleného
člena v podobě Velitele jednotky JSDHO.
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Bigbít na dupárně
Dne 26. 10. proběhne na dupárně rocková zábava s Aušusem. Muselo dojít ke změně
předkapely – budou mladíci Don’t Panic z Přeštic
Vstup 150 Kč
Nápisy na plakáty vytiskne V. Plas st. Plakáty připraví T. Wurm – bude jich cca 40 ks
Nákup se připraví při hospodě dne 16. 10. Na základě toho se připraví seznam pro celníky.
J. Kamen navrhuje na příští rok pozvat jako předkapelu Staré psy, či DOA. Příští rok
pravděpodobně již Aušus nebude. Kapely je nutné zamluvit hned po novém roce.

Sázení stromů pro prvňáčky
Akci vymyslel J. Sokol a domluvil na Obci.
Na obecním pozemku v dolejšku si každý rok každý prvňáček vysadí svůj strom dle vlastního
výběru. Strom bude opatřen plechovou památeční cedulkou. Letos bude první ročník –
stromy si tedy vysadí všechny děti, co ještě chodí na ZŠ. Včetně chalupářů se letos jedná o 11
stromů
Akce proběhne po Aušusu v neděli 27. 10. odpoledne. Pozveme starostu Obce a pak
posedíme na dupárně.
Jedná se o pozemek za lavičkou směrem do záhoří. Terénní úpravy provede J. Jiřík s bagrem –
proplatí Obec.
Fr. Kruml upozorňuje na dodržení vzdálenosti od cesty a pole, aby nedocházelo k poškození
stromů od projíždějící techniky. Rozmístění stromů připravíme dopředu, po úpravě pozemku.
Strom a cedulku si zaplatí rodiče dětí.

Obecní investice
Zastupitelé vyřizují dotaz od starosty Obce na návrh obecních investic v Hříchovicích na příští
rok.
J. Sokol navrhuje drobné úpravy na kovarně včetně probourání nových vrat ze strany hřiště.
Postupně by se kovarna připravila na přesun hasičárny. Současná hasičárna se dá dále
využívat, jako obecní sklad např. pro překážky apod. Jde o smysluplnější využití kovarny,
která momentálně chátrá.
Fr. Kruml navrhuje, aby se na Obci oživil náš starý plán na zbudování víceúčelového hřiště
pod kovarnou. Mohli bychom to směřovat např. k roku 2022 apod. Můžeme to prezentovat i
v souvislosti s množstvím dorůstající mládeže u nás. Je to naše stanovisko na zastupitelstvo.
T. Wurm: oprava hráze na rybníčku pod kopečkojcma – asi nemá smysl, neteče tam žádná
voda.
Fr. Kruml: Stávající cesta v dolejšku vede těsně kolem nového pozemku V. Plase ml. Bylo by
dobré vybudovat novou zpevněnou cestu o kus dál. Vedla by cca místy, kde stála zbouraná
stodola (obecní pozemek). Bylo by nutné také přesunout/rozšířit navazující mostek přes
strouhu směrem na záhoří.

Stav hasičské pokladny
V. Plas st.: v kase máme cca 20.000 Kč.
Letos si 3 členové koupili vycházkovou uniformu (I. Bohm, J. Smejkal, J. Kamen ml.) – dle
obecných pravidel si každý člen uniformu hradí sám. Dle interního usnesení výboru je možno
každý rok jednu uniformu proplatit. Poslední se proplácela asi v r. 2017. Letos tedy můžeme
teoreticky proplatit dvě uniformy.
Fr. Kruml: na konci roku proplatíme všechny tři a bude vyčerpáno i za rok 2020.
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Ostatní
Příští schůze výboru SDH Hříchovice bude 6. 11.
Do příští schůze připravit návrh na vyznamenání a přihlášky pro nové členy.
J. Sokol a T. Wurm provedli technické úpravy na čekárně. Je potřeba ji natřít – barvy jsou
koupené, proplatila Obec. Navrhujeme brigádu v úterý 15. 10. po práci. Co se nestihne,
uděláme ve středu před hospodou.

Zapsal T. Wurm
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