Zápis z výroční valné hromady konané dne 11.12.2010 od 17. hod. v poh. U
Bambuchů za účasti 57 členů
Program:
1) Zahájení, seznámení sprogramem a jeho schválení.
2) Volba návrhové komise
3) Přečtení usnesení a plánu činnosti na r. 2010 z minulé VVH.
4) Zpráva výboru o činnosti v r. 2010, Zpráva velitele o činnosti výj. jednotky v r. 2010, Zpráva
ved. Mládeže o činnosti MH a družstva žen.
5) Zpráva revizorů účtů.
6) Návrh činnosti na r. 2011
7) Diskuse.
8) Schválení usnesení z VVH
9) Závěr
1) Z pověření výboru SDH zahájil a řídil VVH starosta sboru Pavel Rutsch, přivítal přítomné
členy, vláště starostu městyse p. Venhauera, starostu TJ Sokol p. Novotného a ostatní
pozvané hosty a sponzory. Přečetl a dal schválit program schůze, která byla svolána
předáním pozvánek a výběru čl. příspěvku 100 Kč včetně MH. Poté byla minutou ticha
uctěna památka zenulého člena Mir. Slanaře ze Sloupna. Zapisovatelem pověřil jednatele
SDH K. Sysra st.
2) Do návrhové komise byl navržen a schválen K. Sysr st., P. Bílek a Zd. Fialová.
3) Jednatel sboru seznámil přítomné s usnesením z minulé VVH a hl. úkoly SDH na r. 2010. Z
uvedených úkolů nebyla uspořádána TZ na parketě z důvodu obsazení kult. stodoly (svatba),
dále bylo odloženo zhot. Scházejících překážek pro MH a zabíjačka byla pouze jednou – na
podzim.
4) Zprávu výboru o činnosti SDH v r. 2010 přednesl starosta p. Rutsch:
- Členská základna: SDH Libice má v současné době celkem 135 členů. Z toho je 94 členů
činných, evidovaných u OS, 35 MH a 6 přispívajících, kteří jsou evidováni pouze u SDH.
- Činnost výboru SDH: Výbor se za rok 2010 sešel celkem 5x, vždy před nějakým zásadním
rozhodnutím v klubovně SDH nad PZ, která ještě není dostatečně vybavená nábytkem.
- 03.03. bylo projednáno vyúčtování hasičského plesu, zajištění přípravy pož. vozidel na STK,
upřesnění termínů soutěží a kult. Akcí v květnu a červnu, řešení dobíjení autobaterií v Tatře,
orgaizační zajištění sběru železa a pálení čerodějnic, které bude orgabnizačně zajišťovat P.
Čejka a A. Pavliš. Vyúčtování plesu:
PŘÍJEM: pokladna cca 13 tis. Kč, tombola cca 13 tis. Kč, pochůzka 6 tis. Kč
VÝDAJE: nákup do tomboly 2 500 Kč, hudba 10,2 tis Kč
- 10.04 bude vyklizena chata z důvodu zhotovení betonové podlahy. Zabíjačka na jaře byla
zrušena z důvodu mnoha jiných úkolů. Okrsková soutěž se uskuteční 05.06. v klouzovech.
- 23.04. se výbor zabýval pokračováním vnitřních úprav chaty. Schváleno zakoupení nové
podlahové krytiny a kuchyňské linky za 7 500 Kč. Zárověň byl instalován nový výčepní pult.
Dřevo na čarodějnice bylo přivezeno před týdnem, vlastní stavbu hranice zajistí Jar. Málek a
Jar. Culek. Zákl. a mat. škola zajistí kulturní program. Dále se výbor zabýval přípravou obvod.
kola MH, kteřé se uskuteční v Libici 16.05. (neděle) dopoledne. Tech. četu v počtu čtyř lidí
zajistí T. Málek – rozhodčí a obsazení stánků P. Rutsch. Velitel dále informoval výbor o stavu
příprav družstva mužů a žen na okrskovou soutěž, která se uskuteční 05.06. v klouzovech.

Pokud bude příznivé počasí bude v sobotu 08.05. dopolední brigáda na stavbu oplocenky.
Okresní soutěž MH bude 22.05. Posezení u rybníka s „Kantry“ hudbou bude 12.06. K
douzení bude zakoupena 3x kýta. Každý účastník zaplatí 50 Kč. Jídlo a pivo bude zdarma,
ostatní se bude platit. Starosta sboru přizvě sponzory a spolupracovníky SDH.
- 25.05. byla zhodnocena účast MH v oblastním kole, kde naši získali dobré umístění za
které starosta všem zúčastněním poděkoval. Tratě bylo z důvodu nepříznivého počasí
(rozbahněný terén) nutné upravovat. Soutěž za velmi chladného počasí (8°C) proběhla bez
úrazu. Výtěžek činil 5,5, tis. Kč. Dětský den se uskuteční v sobotu 28.05. v 9:30 h v Libici a ve
13 h. Na Chloumku, kde naši strojníci předvedou požární vozidlo T815. Dále se výbor
seznámil s nájemní smlouvou o využívání a údržbě prostoru v okolí chaty u rybníka (sečení
trávy apod.). Dle plánu se má uskutečnit 26.06. tan. zábava na parketě. Z důvodu obsazení
kultrní stodoly (soc. Zařízení) byla tato akce zatím odložena. V posledním bodu schůze se
výbor zabýval vybavením klubovny nábytkem a zhotovením nových boxů pro výstroj
jednotlivých členů výj. jednotky v pož. zbrojnici.
- 18.08. hlavním bodem této schůze bylo zajištění potřebného zázemí pro konání koncertu
„Carl Orff – Carmina Burana“ na náměstí v Libici 28.08. včetně vystoupení dětského sboru
„Kvítek“. Program proběhne od 19:30 h. Do 23:00 h. Hlavním organizátorem koncertu jsou
manželé Bambuchovi a SDH bylo požádáno o spolupráci. Jednalo se o pomoc při stavbě
podia pro učinkující, zajištění ostrahy a vstupu a hlavně občerstvení na náměstí poněvadž
hospoda byla využívána učinkujícími (140).
Obsazení jednotlivých stánků: Stánek č. 1: prodej nealk. lah. liva, sud. piva 12° Chotěboř a
limo: Jos. Dymák, A. Pavliš, Andrea Pleskačová; Stánek č. 2: prodej sud. piva 11° Rychtář a
limo: L. Žaloudek, Jar. Souček, Jiří Pipek ml.; Stánek č. 3: prodej klobás, brambůrků a
langošů: H. Fialová, D. Culková, Jar. Culek LL; Stánek č. 4: prodej cukrovinek: Vl. Mrva, Jana
Mrvová a Soňa Žaloudková
Cyklistický závod okolo Libice, který pořádá TJ Sokol se uskutečnil týden před koncertem.
SDH vypomáhalo 5 regulovčíky (A. Pavliš, P. Novotný, Jar. Málek, Jos. Exner a Jos. Pavliš)
IZS se uskuteční 18.09. v H. Brodě, účast zajistí velitel T. Málek. Brigáda na zhotovení
oplocenky se uskuteční v sobotu 11.09.
- 08.11. bylo projednáno zajištění zhotovení zabijačkových výrobků z 3 ks vepřů dovezených
z jatek v Knyku, které proběhne 19. a 20.11. Řzník bude A. Ptáček a hl. organizátor M.
Klepetko. V dalším bodu se výbor zabýval přípravou VVH. Pozvánky zajistí starosta.
Roznáška se uskuteční v sobotu odp. 27.11.: dvojice – P. Novotný-A. Pavliš, Vl. Mrva-M.
Klepetko, T. Málek-Fr. Souček, P. Rutsch-K. Sysr. Dále byl sestaven plán hlavních úkolů SDH
na r. 2011. Výbor schválil nákup nové vych. uniformy H. Fialové, která je členkou odborné
rady mládeže, žádost o příspěvek od městyse a činnost (pravidelný) ve výši 25 tis. na každý
rok a pomoc při materiálním zajištění výměny horního stožáru lanovky. Hospodářka sboru
informovala výbor o stavu fin. prostředků: BÚ: 93 785,85 Kč, pokl. 21 391 Kč.
Brigádnická činnost je rozdělena na ziskovou a neziskovou(vlastní údržba a opravy). Z
výdělečných brigád se jedná v tomto roce o dvě oplocenky zhotovené pro lesní družstvo v
září a říjnu za úhradu. Pro účastníky této akce je zajištěn oběd u Bambuchů. Další
výdělečnou akcí je 2x za rok sběr železného šrotu v Libici a Lib. Lhotce. Získané částky
budou uvedeny ve zprávě revizora účtů.
- Brigády neziskové – 20.01. požádala pí. Klusáčková o odstranění sněhu ze střechy domu.
Této akce se zúčastnili: M. Klepetko, Jiří Pipek a Ant. Pleskač, kteří odmítli převzít od
žadatelky nafízenou fin. Odměnu, proto jim při této příležitosti starosta sboru poděkoval. V

jarních měsících se řidiči a strojníci podíleli na přípravě pož. vozidel na STK a běžné údržbě v
průběhu roku a v zimním období odklízení sněhu před PZ. Během dubna došlo ke zhotovení
betonové podlahy, položení nové podl. krytiny, montáži nové kuchyňské linky a pultu včetně
nového průtokového ohřívače vody, který namontoval nečlen V. Novotný. Do těchto prací se
zapojilo mnoho členů i nečlenů, aby se vše stihlo do čarodějnic. Dále se průběžně provádí
sečení trávy, odstraňování náletů, urovnávání terénu apod. Pro základnu byla zhotovena
nová základna ze zbylého materiálu na parket. Po zhotovení nové elektro přípojky byla na
podzim odstraněná stará. Na náklady městyse zhotovilo truhlářství p. Marka nové otevřené
boxy pro výstroj členů VJ v PZ.
Sportovní a kulturněspolečenská činnost – 20.02. jsme pořádali ples s tombolou – vstupné
80 Kč, stále větší problém se zajištěním cen do tomboly. Ovšem bez tomboly a výčepu
(který má majitel KD) by mohl být ples prodělečný, poněvadž se někdy u pokladny nevybere
ani na hudbu. V r. 2011 pořádáme maškarní průvod, tudíž ples odpadá. Do přípravy pálení
čarodějnic se daří stále více zapojit mladé členy. Tato akce se stala tradicí a je, pokud je
vhodné počasí, hojně navštěvována. Zabíjačka byla velkou čitností jarních akcí zrušena.
Obvodní kolo MH Chotěbořska se konalo 16.05. v Libici. Vlivem deštivého počasí byl terén
velmi podmáčený, umístění drah bylo několikrát měněno. Byla to jediná soutěž v tomto
roce v tomto příjemném prostředí. V sobotu odpoledne 12.06. jsme pro své členy
uspořádali „Hasičské odpoledne“ u rybníka. V požárním útoku cvičilarůzně složená družstva
mužů, žen a dětí. Večer bylo příjemné posezení při hudbě a hojném pohoštění. Poslední
sobota v červnu měla patřit pořádání tanečního parketu v areálu Pilnova statku. Nejdříve
odmítla pro nemoc kapelníka hudba apozději bylo odmiítnuto použití stodoly ( i když byla
včas zamluvena) z důvodu konání velké svatby. Z těchto důvodů došlo ke zrušení této akce.
Pět našich členů vypomáhalo TJ Sokol jako regulovčíci při cyklistickém závodě okolo Libice
21.08. Velkou kulturní akcí v Libici bylo uspořádání koncertu „Carl Orff – Carmina Burana“
včetně vystoupení dětského sboru „Kvítek“. SDH zajišťovalo osazení čtyř stánků,
pořadatelskou službu a postavení a likvidaci podia pro učinkující. Přes prudký déšť před
zahájením koncertu se zúčastnilo přes 300 občanů. 18.09. se členové VJ zúčastnili soutěže
IZS v Hav. Brodě. 19. a 20.11. proběhlo zpracování 3 kusů vepřů v prostorách požární
zbrojnice s následným prodejem výrobků a masa. Hlavním řezníkem byl Ant. Ptáček a M.
Klepetko. V zastoupení dvojic jsme navštívili 3 jubilanty a balíčkem v hodnotě 320 Kč.
Zpráva velitele: T. Málek
-počet členů VJ se v r. 2010 snížil o jednoho, v současné době má 19 členů, kteří mají
písemnou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvijí ze zásahů, údržby a modernizace techniky a
vybavení včetě odborné přípravy.
- 22.01. jsme byli pozváni k odstraňování sněhu ze střechy v Chotěboři – Svojsíkova ulice.
- 19.02. proběhlo na stanici v Chotěboři proškolení obsluhy motorových řet. pil, které se
opakuje každé dva roky.
- 27.03. byl proškolen technik ochranných prostředků. Toto zcela nové školení má za cíl lepší
práci s dýchací technikou a ostatními ochr. Prostředky
- 30.03 prošly oba pož. automobily STK.
- 04.04. jsme v odpoledních hodinách zasahovali při likvidaci požáru stodoly ve Vísce.
- 16.04. proběhlo na stanici v Chotěboři proškolení nositelů dýchycí techniky.
- 23.07. jsme vyjížděli odstraňovat spadlý strom na vozovku u obce Hranice.
- 07.08. jsme v počtu 5 členů čerpali vodu ze sklepů v ulici Na Skalce a Sokolohradecká

- 09.08. ve večerních hodinách naše jednotka zasahovala při likvidaci požáru rod. Domu na
Rušinově, kde bylo přítomno 7 jednotek. Požár zcela zničil hosp. část budovy a střechu nad
obyt. částí. Příčina požáru – nedbalost majitele. Účast 13 našich členů.
- 18.09. účast na 15. ročníku IZS v Havlíčkově Brodě
- 22. a 23.10. proběhla na stanicích v H. Brodě a v Chotěboři COP velitelů a strojníků.
Celkový objem všech odborných příprav v let. roce přesáhl 200 hodin.
- 27.10 jsme se zúčastnili námětového cvičení v Nové Vsi. Zde byly kontrolovány výjezdové a
dojezdové časy, stav dýchycí techniky a PS12. Účast 7 členů.
- v létě byla provedena oprava zakoupené lišty na mytí vozovky a namontována na T815.
- ÚM zakoupil dobíjecí zařízení autobaterií, 2 ks neprůhořných zásahových obleků, dvě
helmy, dvě kukly a dva páry neprůhořných rukavic. Tento nákup byl hrazen z dotace kraje
Vysočina. Z PZ byly odstraněny věšáky a namontovány otevřebé boxy pro výstroj členů VJ. V
závěru své zprávy zdůraznil, že práce členů výjezdové jednotky je časově velice náročná a
poděkoval těm, kteří se zapojili nebo jinak VJ podporovali.
Zpráva vedoucí MH – H. Fialová
V letošním roce pracovalo v oddíle celkem 35 dětí, včetně dorostenců. V porovnání s
ostatnímirokydošlo k značnému nárustu především malých dětí. A proto jsme se zúčastnili i
více soutěží než minulé roky. I v letošním roce jsme se věnovali především přípravě hry
„Plamen“. Motivováni jsme byli tím, že oblastní kolo se odehrávalo v areálu u rybníka.
Zastoupení jsme měli ve dvou kategoriích: mladší a starší. Všichni byli úspěšní, mladší
obsadili 3. místo a starší 4. Další úspěšnou soutěží pro más bylo okresní kolo MH, které se
konalo v H. Brodě. Pro tuto soutěž jsme se rozhodli takřka ze dne na den a i přesto
kategorie mladších nezaváhala a obsadila 4. místo. Kvůli této reprezentaci jsme byli nuceni
vypracovat konečně kroniku, což je dobře, protože můžeme zpětně vše připomenout. Dále
jsme se účastnili soutěží ve Vepříkově, Golčově Jeníkově a v Kameni, vždy se jednalo o
požární útok. V červnu jsme poprvé stanovali u rybníka. Byla to velmi zdařilá akce, která
byla ukončena předvedením pož. útoku v rámci hasičského dne. V létě jsme s 16 dětmi
absolvovali čtyřdenní výlet v Štěpánove u Skutče. Tento výlet byl spíše pojat jako družba s
místním sborem resp. s místními dětmi ale i přesto se vydařil jak po stránce zázemí, tak i ze
strany počasí, které nám vyšlo vstříc. Těšíme se, že nás Štěpánov toto léto navštíví a v
družbě budeme pokračovat. V tuto chvíli máme za sebou i podzimní kolo hry Plamen.
Zúčastnila se 4 družstva – dvě mladší a dvě starší. První hlídka starších se umístila na 6.
místě a druhá na 17. místě z 39 družstev. První hlídka mladších pro zranění nedoběhla a
druhá hlídka se umístila na 16. místě ze 41 družstev. Za tyto výkony si děti zasloužily
odměnu, proto jsme jim U Bambuchů objednali poháry. V současné době se pravidelně
scházíme v klubovně nad PZ, kde se věnujeme odbornostem. Využili jsme nabídky KD Junior
a zúčastnili jsme se pohádkové mánie s přespáním z 16. na 17.11. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nám umožňují se připravovat na soutěž, starají se o techniku a tráví s námi svůj
volný čas při nácviku úkolu. Poděkování patří i rodičům dětí, kteří si často musí
přizpůsobovat svůj rodinný program tak, aby s námi jejich děti mohli trénovat.
Zpráva o činnosti žen – H. Fialová
Žena zahájily v Klouzovech okrskovou soutěží kde se umístily na 3. místě. Odpoledne tentýž
den se zúčastnily soutěže o pohár starosty SDH Klouzovy, kde obsadily krásné 2. místo. Další
byla noční soutěž v Habrech, kde se z 25 družstev umístily na 9. místě. Následovala soutěž v
Chotěboři, kde se ženám nevedlo – bylydiskvalifikovány. Dále ženy zavítaly do sousedního

Slavíkova, kde zdejší sbor oslavoval 100. výročí založení sboru, kde získaly 1. místo s časem o
10 vteřin lepším než ostatní začínající družstva žen cvičící s normální PS12. Na poslední
soutěži o pohár starosty v Nové Vsi se umístily na 2. místě. Také je třeba zmínit, že většina
členek se podílí na kult. akcích sboru. V závěru poděkovala všem členkám, především Iloně
Pipkové, která se na těchto úspěších podílela značnou měrou. Největší dík patří Milanu
Klepetkovi a K. Sysrovi ml. a všem co nás tuto sezonu podporovali a pomáhali při nácviku,
zejména při nošení stříkačky a dopravy vody a doufáme, že tuto činnost budou vykonávat
nadále.
5) Zpráva o revizi účtů přednesl z důvodu nemoci pí. Peškové p. Saidl:
POKLADNA

PŘÍJMY

VÝDAJE

PŘÍPADNÝ ZISK

Členské příspěvky

9 200,00 Kč

8 798,00 Kč

402,00 Kč

Ples

32 992,00 Kč

13 691,00 Kč

19 301,00 Kč

Sběr železa

46 713,00 Kč

509,00 Kč

46 204,00 Kč

Čarodějnice

30 516,00 Kč

24 807,00 Kč

5 709,00 Kč

Hra Plamen

11 614,00 Kč

11 864,00 Kč

Posezení členů SDH

5 720,00 Kč

10 123,00 Kč

Dotace

5 394,00 Kč

Koncert Carmina Burana

17 058,00 Kč

9 421,00 Kč

7 637,00 Kč

Zabíjačka

21 360,00 Kč

4 330,00 Kč

4 265,00 Kč

Pronájem chaty

9 300,00 Kč

Vych. stejnokroj

3 742,00 Kč

Oprava chaty u rybníka (podlaha)

23 653,00 Kč

Příspěvek na činnost okresu

500,00 Kč

Věnec – M. Slanař

660,00 Kč

Dár. balíčky

695,00 Kč

Mateiál na vitríny

662,00 Kč

Nafta

1 755,00 Kč

Benzin

961,00 Kč

Kompresor - ND

898,00 Kč

Oprava vzduchovek

2 022,00 Kč

Sada firesport - MH

8 216,00 Kč

Proudnice Tajfun

3 000,00 Kč

Startovné

2 600,00 Kč

Občerstvení po soutěžích

1 710,00 Kč

Občerstvení při okrs. schůzi

300,00 Kč

Občerstvení po oplocence 2x

2 500,00 Kč

Fotografie - směrnice

159,00 Kč

Vozík a pož stříkačku + ND

5 331,00 Kč

Oprava dobíjení

200,00 Kč

Lanovka - ND

45,00 Kč

Autobaterie – sport. stříkačka

1 224,00 Kč

Sport. stříkačka - ND

342,00 Kč

Převod na účet

25 000,00 Kč
189 867,00 Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJEM

úroky

190,54 Kč

Převod z pokladny

25 000,00 Kč

169 718,00 Kč
VYDÁNÍ

Poplatky

66,00 Kč

Zabíjačka - prasata

12 765,00 Kč

Hasičské noviny

276,00 Kč
25 190,54 Kč

13 107,00 Kč

POKLADNA

BÚ

Stav k 1.1.2010

27 272,00 Kč

68 641,14 Kč

Příjem 2010

189 867,00 Kč

25 190,54 Kč

Vydání 2010

169 718,00 Kč

13 107,00 Kč

Stav ke dni konání VVH

47 421,00 Kč

80.124,68 Kč

Stav k 1.1.2011
49 295,00 Kč
92 473,58 Kč
V závěru své zprávy konstatoval že všechny účty jsou řádně vedeny.
6) Jednatelů sboru seznámil přítomné s návrhem výboru Hlavních úkolů SDH Libice n/D na r. 2011:
1/ Vybrat a odeslat čl. příspěvky ve výši 100 Kč na r. 2011
2/ Organizačně zajistit „Maškarní průvod“ v Libické Lhotce a Libici 19.02.2011.
3/ Připravit pož. vozidla na STK.
4/ Zajistit 2x sběr žel. šrotu.
5/ Zajistit přípravu pálení čarodějnic v areálu u rybníka.
6/ Věnovat maximální pozornost přípravě a účasti na okrskové soutěži.
7/ Větší podporu věnovat účasti v pohárových soutěžích družstva mužů, žen a dětí.
8/ Připravit na červen posezení u rybníka pro členy SDH.
9/ Poslední sobotu v červnu uspořádat TZ na parketě u kulturní stodoly.
10/ Dle zájmu občanů připravit na podzim vepřové hody.
11/ Během roku provádět běžnou údržbu a modernizaci chaty a jejího okolí včetně lanovky.

7) Diskuse
 V- Venhauer – starosta městyse poděkoval za dobrou práci družstev MH, mužů a žen, za
účast na IZS, dobrou spolupráci a péči o techniku. V závěru popřál mnoho úspěchů v novém
roce.
 H. Klepetková poděkovala starostovi SDH za aktivní činnost SDH.
 K. Saidlová poděkovala všem, kteří se podílejí na práci s MH.
 J. Saidl poděkoval M. Klepetkovi a ostatním za činnost.
 H. Fialová poděkovala J. Rutschové za pomoc při MH.
8) Předseda NK přednesl návrh na usnesení z VVH:
VVH schvaluje:
- návr hlavních úkolů SDH na r. 2011.
VVH bere na vědomí:
-zprávu starosty, velitele a ved. MH a ženo činnosti v r. 2010
-zprávu revizorů účtů
VVH ukládá:
-výboru SDH rozpracovat na svých schůzích jednotlivé úkoly vyplývající z dnešní VVH a
zajištění jejich plnění.
9) Závěr schůze provedl starosta SDH p. Rutsch, poděkoval přítomným za účast a popřál do nového
roku.
Zapsal K. Sysr st.

