
OFICIÁLNÍ VERZE 

 

Strana 1/3 
 

 

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 30. 1. 2023 od 19.00 

Schůzi vedl Fr. Kruml 

Zápis provedl T. Wurm 

Přítomni František Kruml, starosta SDH 

Tomáš Wurm, jednatel SDH 

Marie Homolková, hospodářka SDH 

Josef Kamen st., velitel SDH 

Václav Plas st., náměstek starosty SDH 

Jaroslav Sokol, velitel JSDHO 

Martin Kruml, předseda KRR 

Josef Odvody Mach st., člen KRR 

Lubomír Wurm, člen SDH 

Omluveni Alena Wurmová, vedoucí mládeže SDH 
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Pohřeb Václava Šimánka 
 

� Dlouholetý starosta SDH Stanětice zemřel náhle dne 29. 1. 2023 ve věku 68 let 
� Pohřeb se uskuteční v pátek 3. 2. 2023 od 13:00 ve stanětickém kostele. Následně bude 

uložen do rodinného hrobu. 
� Předpokládá se pohřeb s hasičskými poctami za účasti širší veřejnosti. 
� Fr. Kruml bude na schůzi výboru okrsku (ve středu 1. 2.) apelovat na všechny sbory, aby se 

zúčastnili. Bude navrhovat jednotný stejnokrojový předpis – kompletní uniforma včetně 
hasičské košile, kravaty a čepice. Pouze bunda či kabát bude civilní – vhodné provedení pro 
pohřeb. Důležitá je jednotnost a kompletnost uniformy. Žádné kombinace jednotlivých 
prvků. To už je pak lepší civil… 

� Za okrsek bude Fr. Kruml navrhovat koupi věnce se stuhou – jednotlivé SDH se složí 
� Za SDH Hříchovice zakoupíme kytici – z pokladny 
� Fr. Kruml osobně domluví členy SDH Hříchovice, kteří se pohřbu zúčastní v uniformě – cca 10 

lidí. Bohužel většina mladších členů bude na horách, ale i tak se možná někdo z nich zúčastní. 
 

Vyznamenání udělená na 120 let hasičů 
 

� T. Wurm dle dohody poslal všem výborům přehled členů SDH a jejich vyznamenání. Nejsou to 
100% informace, ale vytěžili jsme všechny dostupné zdroje. 

� Na základě toho každý člen výboru navrhne vyznamenání pro konkrétní členy – do příští 
schůze výboru  
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� Fr. Kruml prosazuje, aby se navrhovali pouze tyto vyznamenání: čestné uznání SDH, medaile 
za příkladnou práci, medaile za zásluhy – pro některé členy je to ovšem passé, protože tyto 
vyznamenání již obdrželi. 

� T. Wurm: na poslední okresní konferenci se představily návrhy vyznamenání (5-ti stupňová), 
které by udělovalo OSH na návrh SDH. Bohužel to zatím nepřešlo do praxe. 

 

Výroční valná hromada okrsku Zahořany 
 

� Uskuteční se dne 24. 2. 2023 od 19:00 na dupárně 
� Standardně se bude z každého SDH zvát 5 lidí + cca 3 lidi z okrsku Milavče + zástupce OSH 

(pošleme pozvánku bez personálního upřesnění). Takže stačí 2 pozvánky, které vytiskne M. 
Homolková 

� T. Wurm připraví do 1. 2. návrh programu VVH okrsku, který Fr. Kruml přednese na pracovní 
schůzi okrsku dne 1. 2. Součástí programu by mohlo být krátké představení každého SDH.  

� Všem SDH se sdělí, že bude možno na VVH promítat fotky či video na plátno. Starosta obce již 
dříve poskytl fotky z okrskové soutěže z Bořic 

� Guláš by mohl proplatit OÚ Zahořany, pivo si platí každý sám 
� Obsluhu atd. zajistí členové SDH Hříchovice 

 

Stuha na prapor 
 

� S SDH Oprechtice je již předjednáno, že si letos vzájemně darujeme nové stuhy na prapor – u 
příležitosti 120 (resp. 100) let výročí sborů. Oprechtičtí pořizují nový prapor. Oslavy 100 let 
mají koncem srpna. 

� My máme oslavy již za 3 měsíce. Stuhu nutno zadat do výroby – musíme to nějak 
zkoordinovat: Fr. Kruml – J. Pejsar 

 

Oslavy 120 let  - průběžné informace 
 

� Příští schůze výboru SDH zaměřená na organizaci oslav 120 let + okrskové soutěže proběhne 
9. 2. od 19:00. Schůze bude prezentovaná jako „veřejná“. Do organizace oslav nutno zapojit 
širokou členskou základnu – každého, kdo má zájem, či nějaké nápady. 

� J. Sokol: úplná uzavírka průjezdu Hříchovicemi je možná pouze teoreticky. Museli bychom 
hradit náklady na výrobu a osazení dopravního značení – mimo naše možnosti. Ve hře 
zůstává pouze lokální omezení rychlosti. Nutno formálně vyřídit na PČR, značení si půjčíme 
(Fr. Kruml) 

� T. Wurm: 50 ks profi pozvánek na formát A5 by stálo 500 Kč. Navrhuje jednoduchý text na 
pozvánky – viz ukázka. Definitivně schválíme na příští schůzi a dáme do výroby. Pozvánky 
bychom měli rozdat co nejdříve. 

� T. Wurm: dotace od Plzeňského kraje distribuované skrze OSH – žádost podat do konce 
března. Formulář zašle mailem paní Steinbachová. Možno získat až 15.000 Kč. Není možno 
žádat o peníze na kapelu nebo občerstvení. Možno žádat na ozvučení, stan, pozvánky, apod. 
Můžeme zkusit žádat třeba na výrobu tabla, kšiltovky pro děti,…  

� T. Wurm: poháry na okrskovou soutěž dostaneme automaticky zdarma od OSH 
� T. Wurm: poptána výroba hasičského tabla – podrobnosti na příští schůzi 

 

Ostatní 
 

� L. Wurm: nově se zpoplatňuje hosting pro hříchovský web. K současným cca 400 Kč musíme 
zaplatit dalších 600 Kč – tzn. necelých 1000 Kč za rok. Výbor souhlasí, nemá cenu shánět něco 
levnějšího. Případné úspory jsou zanedbatelné. Ověřit u V. Sokola ml. zda zálohuje současnou 
podobu stránek. Jsou na nich jedinečné informace, které už nikde jinde nejsou. 
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� Novou reprezentativní smaltovanou ceduli na hasičárnu budeme řešit až po oslavách – dle 
finanční situace SDH a případně OÚ 

 
 

 
Zapsal T. Wurm 

 


