
OFICIÁLNÍ VERZE 

 

Strana 1/3 
 

 

Zápis ze schůze výboru SDH Hříchovice 
Na dupárně dne 9. 2. 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 

Alena Wurmová, vedoucí mládeže 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 

Václav Bláha, člen SDH 

Omluveni Josef Kamen st., velitel SDH 
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Oslavy 120 let SDH Hříchovice 
 

� Dle dohody z minulé schůze měl každý člen výboru anonymně navrhnout jména členů na 
vyznamenání a to pouze buď ČU SDH, medaily ZPP, medaily ZZ. T. Wurm ještě neúspěšně 
navrhoval nechat vyrobit pamětní odznaky místo udělování medailí – protože většina starších 
a aktivních členů tyto medaile již má a není tak možné jim za těchto podmínek nic udělit.  
O všech navržených jménech hlasovali členové výboru jednotlivě – prostou většinou 
přítomných členů výboru. Nakonec byla schválena tato vyznamenání. 

Čestné uznání SDH Hříchovice Celkem 6 členek a členů 

Medaile za příkladnou práci Celkem 9 členek a členů 

Medaile za zásluhy Jeden člen 

 
� Dále uděláme pamětní listy pro okolní SDH, které se oslav zúčastní. Po vzoru pamětních listů 

z Milaveč – najde a připraví T. Wurm 
� Stuha na prapor – vzájemně si je letos vyměníme s SDH Oprechtice, který slaví 100 let 

koncem května. Již to předjednal Fr. kruml s J. Pejsarem. Detaily provedení doladíme s 
oprechtickými na VVH okrsku. Nutno znát cenu a splnění termínu do našich oslav. Zjistit, zda 
by šla stuha proplatit z dotací z OSH. Odhad 8 až 10 tisíc Kč. 

� Pozvánky na oslavy 120 let – upřesnění textu. 50 ks ve formátu A5 na lepším papíře a s profi 
grafikou objedná T. Wurm u B2K. Cena 500 za tisk + cca 400 za grafické úpravy. Požadavky na 
pozvánky: dohodnutý text + znak SH + nějaký rámeček či ratolesti 

� Žádost o dotace na OSH – poskytnou až 15.000 Kč z peněz Plzeňského kraje, se kterým mají 
smlouvu. Na předmětech z dotace tedy bude muset být mít logo PK. Žádost na OSH nutno 
podat do konce března. U paní Steinbachové budeme konzultovat, zda položky v žádosti 
odpovídají podmínkám dotace – domluví J. Sokol. Dále zjistí, jakou formou to proplácí. Zda je 
nutné mít účtenky apod. Navrhujeme tyto položky do dotace: 
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Pozvánky na oslavy 1000 Kč 

Medaile a vyznamenání 3000 KČ 

Kšiltovky pro děti (20 ks) 5000 Kč 

Stuha na prapor 8000 Kč 

Ozvučení  5000 Kč 

Tablo 5000 Kč 

 
� Fr. Kruml: veškeré náklady spojené s oslavami nutno evidovat – účtenky předávat 

hospodářce SDH 
� Dle vyjádření přítomných zastupitelů obce nás při oslavách a okrskové soutěži finančně 

podpoří i Obec. Pro další organizaci akce by bylo dobré zjistit, jak velká tato podpora asi 
bude. Máme podat nějakou ofiko žádost?  
 

Vyřezání křovin na stráni 
 

� Fr. Kruml navrhuje vyřezat křoviny na stráni, které se postupně rozšiřují do louky. A to hlavně 
v místech, kde bude probíhat požární útok. Vznikl by tak prostor pro diváky, kteří by tak 
nemuseli stát na silnice, kde bude normální provoz. 

� Katastrální mapa: mez s křovím je D. Syslové, louka je J. Kamena 
� Stačilo by tedy vyřezat křoviny, které jsou dle letecké katastrální mapy již na louce – 

předpokládáme, že s tím zde nepřítomný J. Kamen bude souhlasit. Na louce hospodaří ZKS 
Agro. 

� Hranici mezi zarostlou mezí a loukou je nutno v terénu nějak vytýčit. K vytýčení přizveme D. 
Syslovou – domluví to s ní Fr. Kruml 

� Fr. Kruml navrhuje ořezat spodní větve na lípě, kterou jsme vysadili u lavičky u cedule na 
stráni. J. Sokol doporučuje to udělat odborně. 

� L. Wurm navrhuje opravit všechny lavičky, které jsme před lety udělali v okolí Hříchovic. Dle J. 
Sokola se to již řeší na úrovni Obce 

� Nutno zlikvidovat mrtvý strom na starém hřišti pod Kovarnou. Plocha hřiště se musí co 
nejdřív srovnat pomocí mechanizace, aby tam v červnu mohl proběhnout turnaj ve futsalu. 

� Termíny těchto brigád zatím nedomluveny   
 

Masopust 
 

� Uskuteční se dne 18. 2. 2023 – podle tradiční schématu 
� Sraz maškar ve 12:00 v krámu ve Staněticích. Po průvodu Staněticemi se přesuneme do 

Hříchovic, kde pak bude závěrečná veselice na dupárně. 
� V pátek 17. 2. bude od 19:00 sezpívaná na dupárně – pozvat stanětický přes P. Volmuta 
� Jídlo: 100 nožiček párků  + 4 chleby (Bláhová) 
� Pivo: Bernard 11°, 2 velké + 2 malé sudy 
� Bednu piva do průvodu vezmou Stanětičtí 
� Masopustní řeč – L. Wurm vyzývá všechny občany, aby posílali podněty 

 

Organizace VVH okrsku na dupárně 
 

� V pátek dne 24. 2. od 19:00 
� Pozváno 30 členů z okrsku + cca 5 hostů 
� Pozvánku na OSH doručí J. Sokol. Již se nahlásil p. Kohel ml. 
� Pozvánku Milaveckým doručí T. Wurm – odveze p. Pivoňkovi 
� Za SDH Hříchovice se účastní jen členové výboru okrsku (4 lidi) + J. Odvody za OORR. Klasicky 

ve vycházkových uniformách 
� Dále bude potřeba cca 5 z našeho SDH lidí pro obsluhu atd. Fr. Kruml navrhuje, aby byli 

oblečeni do PSII – použije jako vzor při přednášce o správném oblékání uniforem 
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� Program schůze již byl řešen – definitivně se doladí těsně před VVH na schůzi výboru SDH 
Hříchovice dne 23. 2. 

� Pověsíme náš prapor, bude k dispozici projektor  
� Požádáme V. Sokola ml., zda by nepřišel s harmonikou 

 
 

Zapsal T. Wurm 


