OFICIÁLNÍ VERZE

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice
Na dupárně dne 13. 5. 2020 od 18.00
Schůzi vedl
Zápis provedl
Přítomni

Omluveni

Fr. Kruml
T. Wurm
František Kruml, starosta SDH
Václav Plas st., náměstek starosty SDH
Tomáš Wurm, jednatel SDH
Jaroslav Sokol, velitel JSDHO
Josef Kamen st., velitel SDH
Marie Homolková, hospodářka SDH
Martin Kruml, předseda KRR
Josef Odvody Mach st., člen KRR
Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH
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Základní informace k současnosti (pro budoucí generace)
Probíhá celosvětová pandemie nemoci Covid-19, kterou způsobuje koronavirus. Ten se
poprvé objevil na podzim někde v Číně.
Do 17. 5. 2020 platí Nouzový stav vyhlášený vládou ČR doprovázený sérií omezení a zákazů
pro pohyb osob, provoz veřejných institucí (např. hospod). Platí povinnost nosit roušku na
veřejnosti atd.
Nově nakažených je momentálně každý den méně a méně - proto cca od poloviny května
dochází k pozvolnému rozvolňování omezení. Např. od 11. 5. jsou možné akce pro 100 lidí
nebo provoz venkovních zahrádek restaurací (vše za určitých hygienických podmínek).
Povinnost nosit roušku téměř všude však zůstává – asi do začátku června.
Panuje všeobecná nejistota. A také strach z druhé vlny pandemie, která se očekává na
podzim.

Plán akcí pro nejbližší období
Dne 12. 5. byly vydány aktualizované pokyny od SH ČMS pro organizaci standardních akcí
SDH – výběrem: okrskové soutěže se ruší, je možné dělat schůze odborných rad OSH apod.
Fr. Kruml: dle informací od starosty SDH Stanětice okrsková soutěž do prázdnin nebude. Na
okrskové schůzi se domluvíme, zda soutěž zkusit udělat na podzim, nebo bude jen okrskové
prověřovací cvičení JSDHO.
J. Sokol: můžeme navrhnout uspořádat v září jen nezávaznou soutěž pro ty, co budou chtít.
Dětský den v Hříchovicích – v neděli 31. 5. od 14:00 (o termínu hlasováno: jeden člen výboru
proti, ostatní pro). Budou standardně soutěže pro děti a jako zlatý hřeb spálení kouzelky a
dohašování kolem. Děti si vyzkouší útok.
Cvičení JSDHO Hříchovice dne 31. 5. Podrobnosti budou upřesněny.
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Fr. Kruml: okrsková schůze bude ve středu 27. 5. v Zahořanech.
Brigáda na likvidaci obecní skládky biomasy a větví – po debatě rozhodnuto, že se vše odveze
do Záhoří do díry. Tzn., že to zvládne pomocí mechanizace Fr. Kruml.

Pouťový víkend
Brigáda na sečení trávy ve čtvrtek 21. 5. od 18:00. Vyseče se také hřiště pro fotbal – jen hrací
plocha, zbytek usuší Baslojc. Po brigádě bude naraženo, pouze venkovní sezení u dupárny,
střídání u výčepu. Brigádu vyhlásí J. Sokol rozhlasem v neděli a ve středu.
V pátek 22. 5. večer od 19:00 bude na dupárně výdejní okénko - pouze venkovní sezení u
dupárny, střídání u výčepu, pravidelná dezinfekce, nutno dodržovat platná nařízení
V neděli 24. 5. bude od 11:00 na dupárně výdejní okénko - pouze venkovní sezení u dupárny,
střídání u výčepu, pravidelná dezinfekce, nutno dodržovat platná nařízení. Budeme se střídat
po rodinách a po hodinách – časy domluvíme asi v pátek.
V neděli od 14:00 tradiční pouťový fotbal
Nákup: pouze pivo – 3 velké a 3 malé sudy (Bernard 11°) + bedna birrela. Zařídí J. Sokol.
T. Wurm navrhuje mít uzamčené WC
Na Obci požádáno o půjčení „pivních setů“ (pro venkovní sezení)

Ostatní
Fr. Kruml: v souladu s podzimním jednáním výboru (viz zápis ze dne 9. 10. 2019) je potřeba
tlačit na zastupitelstvo OÚ Zahořany na realizaci multifunkčního hřiště pod kovarnou.
Momentálně je tu mnoho potenciálních uživatelů a minimálně příštích 20 let tu ještě budou.
Byla by škoda promarnit tuto generační šanci.
J. Sokol a V. Plast st.: momentálně se chystá velká obecní investice do obecní kanalizace a
vodovodu ve Staněticích.
Svatební dar pro M. Krumla – přání a 500 Kč. Zařídí T. Wurm a hospodářka.

Zapsal T. Wurm

Strana 2/2

