
 

Zápis z výroční valné hromady konané dne 10. 12. 2011 od 17. hod. V pohost. U 
Bambuchů za účasti 59 členů. 

 
Program: V úvodu bylo vystoupení 8 ml. hasiček. 

1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení 
2) Volba návrhové komise 
3) Přečtení usnesení a plánu činnosti na r. 2011 z minulé VVH. 
4) Zpráva výboru o činnostech SDH vr. 2011, zpráva starosty a velitele o činnosti výjezdové 

jednotky v r. 2011, zpráva vedoucí MH o činnosti mládeže a družstva žen 
5) Zpráva revizorů účtů 
6) Předání „Čestných uznání“ 
7) Návrh činnosti na r. 2012 
8) Diskuse 
9) Schválení usnesení 
10) Závěr 

 
 

1) Z pověření výboru schůzi zahájil a řídil starosta sboru Pavel Rutsch, přivítal starostu městyse 
V. Venhauera, starostu TJ Sokol Jar. Novotného, ostatní pozvané hosty a sponzory a ostatní 
přítomné členy. Přečetl a dal schválit program schůze, která byla sezvána písemnými 
pozvánkami, poté byla minutou ticha uctěna památka zesnulého člena Jana Beráka. 
Zapisovatelem pověřil jednatele K. Sysra st. 

2) Do návrhové komise navrhl a dal schválit K. Sysr st, Frant. Souček ml. a Dagmar Culkovou z 
L. Lhotky. 

3) S usnesením a hlavními úkoly na rok 2011 seznámil přítomné jednatel K. Sysr st.. Z těchto 
úkolů nebylo splněno uspořádání vepřových hodů, navíc byla připravena „Noční soutěž“ v 
požárním útoku. 

4) Zprávu o činnosti sboru v r. 2011 přednesl za výbor starosta sboru p. Rutsch.  
Členská základna: V současné době má sbor celkem __ členů. Z toho počtu je __ dospělých, __ 
mladých hasičů a __ přispívajících.  
Výbor se v uplynulém roce sešel celkem 7x, vždy před nějakou akcí nebo důležitém rozhodnutí, 
termíny schůzí: 28. 01., 24. 03., 18. 05., 01. 06., 20. 06., 29. 08., 24.10. 
Program a výsledky jednání jsou uvedeny v jednotlivých zápisech. 
Brigádnická činnost – v letošním roce jsme pro obecní lesy a zeleň zhotovili tři oplocenky, pro 
účastníky brigád je vždy připraven u Bambuchů oběd. Další brigádnickou výdělečnou činností je 
sběr starého železa. I v letošním roce byl proveden dvakrát. Při této příležitosti požádal starosta 
přítomné, aby staré železo občané nechávali doma pro hasičský sběr. 
Z nevýdělečných brigád byl na jaře proveden úklid garáže v býv. Objektu ZD pro historickou 
techniku, provádění běžné údržby současné hasičské techniky a příprava na STK. V areálu u rybníka 
byly zhotoveny nové stožáry lanovky, údržba chaty a celého prostoru okolo chaty včetně sečení 
před pálením čarodějnic. Pro potřeby nácviku různých soutěží mužů, žen a dětí sečení prostoru 
prostřednictvím DVPM Slavíkov, městysem Libice a nebo i vlastními členy. Pro tento účel zvažujeme 
nákup křovinořezu. 
Sportovní a kulturně-společenská činnost: 19. 02. se konal masopustní průvod v Lib. Lhotce a 
Libici, který se opakuje vždy po 3 letech. Hudba se musí zajistit nejméně rok do předu. Stalo se, že v 
tomto termínu byly pololetní prázdniny, někteří aktéři průvodu odjeli na hory a museli se shánět 
náhradníci. V průběhu akce se zdálo, že o tuto akci je slabší zájem. 



 

Další pravidelnou akcí je pálení čarodějnic, dřevo na hranici dodávají obecní lesy a zeleň. 
Rozhodující pro průběh této akce je počasí. Z tohoto důvodu byl zakoupen za 25 tisíc párty stan pro 
100 osob, který bude využíván i na další akce. Různé soutěže pro děti organizuje základní a 
mateřská škola, ceny se nakupují za peníze vybrané při obchůzce Mikuláše. 
„Velká cena Železných hor“, nejzdařilejší akce, pořádaná 10. 06. (pátek) za pěkného počasí. SDH 
Libice u rybníka. Této noční soutěže, kterou zahájili MH se  zúčastnilo 11 družstev žen a 26 družstev 
mužů. Na to, že se konala poprvé byla organizačně dobře zvládnutá. Guláš pro soutěžící zajistila pí. 
Málková v ZŠ, ve stáncích se prodávaly klobásy, langoše včetně nápojů. Zakoupení pohárů a cen je 
finančně nákladné, ale i tak je tato akce zisková. Pro příští ročník je zapotřebí zajistit lepší osvětlení. 
Posezení u rybníka se konalo 11. 06. za účinkování Kantry kapely z Vísky. K posezení byl použit již 
postavený stan z noční soutěže. 2.ročník libického parketu se konal v areálu u rybníka. Pro posezení 
byl postaven zakoupený stan zády k rybníku, naproti návěs pro hudbu a mezi tím byl parket. 
Účinkoval Jan Řípa s kapelou, účast průměrná, atmosféra výborná. 
Každoročně vypomáháme TJ Sokol jako regulovčíci při cyklistickém závodě okolo Libice před poutí. 
K 140. výročí narození Františka Raupacha, brodského rodáka, významné osobnosti veřejného a 
hasičského života byla 26. 11. odhalena pamětní deska v objektu VPÚ H. Brod. Na tuto akci byly 
pozvány sbory, které vlastní historický prapor včetně našeho sboru. Při této příležitosti byly 
všechny prapory nafoceny k založení okresního almanachu. 
Sedmi členům byl předán dárkový balíček v hodnotě 350 Kč dvojicí členů SDH při jejich životních 
jubileích. Rovněž jsem se zúčastnili posledního rozloučení s Janem Berákem v Havl. Brodě. 
Starosta sboru poděkoval účastníkům okrskové soutěže, která se konala v Příjemkách. Družstvo žen 
získalo 3. místo z 9 soutěžících družstev a družstvo mužů obsadilo 8. místo z 19 soutěžících 
družstev. 13. 08. se v Bezděkově v rámci oslav 115. výročí založení konala soutěž v požárním útoku. 
Naše družstvo žen zde získalo 2. místo. 10. 09. při soutěži v požárním útoku získalo družstvo žen 2. 
místo – v Rozsochatci. 
 

Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky v r. 2011. Počet členů zásahové jednotky je ustálen 
na vyhovujícím počtu 19. Jejich činnost se odvíjí od zásahů, údržby techniky a absolvování odborné 
přípravy. Výjezdů k požárům bylo za r. 2011 celkem 10. 
- 29. 01. večer vyjížděla jednotka do L. Lhotky k Ptáčkům, kde hořely v komíně saze, jednotka 
nezasahovala, čekalo se až saze vyhoří. 
- 03. 03. v pozdních hodinách došlo k požáru skladu spoj. Materiálu firmy Lacman ve Vísce. Tento 
požár rozsáhlého objektu likvidovalo asi 60 hasičů ze 7 sborů. Naše jednotka zajišťovala dopravu 
vody a vyklízení objektu. Zásah, za pomoci dýchacích přístrojů se protáhl na téměř celou noc. 
Příčina požáru dosud nebyla zjištěna, škoda asi 20 milionů  Kč, z naší jednotky účast 13 členů. 
- 06. 03. odpoledne vypukl požár při vypalování trávy, který za sucha a větru se rozšířil na 3 hektary 
luk včetně části lesa u Nového Studence. Terén v kopcovitém terénu byl pro cisterny těžko 
přístupný. Sbor zajišťoval dopravu vody a pokládku dopravního vedení vody. Účast 10 členů VJ. 
- 18.-20. 03. se velitelé a strojníci zúčastnili v H. Brodě školení o odborné způsobilosti na další 
pětileté období. 
- 30. 03. prošla požární vozidla STK. 
- 18. 04. se 9 členů VJ zúčastnilo likvidace požáru patrového domu v Palackého ulici (na levé straně 
v kopci) v Chotěboři. Zajišťovala dopravu vody pro zásahové cisterny, rozebírali střešní konstrukci a 
po zásahu uklízeli chodník. 
- 20. 04. vyjížděla jednotka k požáru traviny v Horních Lhotek. 
- 29. 04. proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky. V H. Brodě byla vyškolen 
jeden nový nositel dých. Techniky. 



 

- 06. 05. se jednotka zúčastnila námětového cvičení v areálu DVPM Slavíkov na nově postavenou 
bioplynovou stanici. 
- 15. 06. odpoledne vyjíždělo 6 členů VJ k požáru chatky v zahr. kolonii za rehabilitačním ústavem v 
Chotěboři. 
- 30. 08. byl vyhlášen poplach kvůli zahoření strniště u žel. přejezdu na Dobkov. Po zjištění 
skutečného rozsahu požáru byla jednotka odvolána. 
- 09. 09. 5 členů naší jednotky ve spolupráci s jednotkou VPÚ Chotěboř kontrolovali a čistili 
odpadní potrubí v Libici od bytovky k Exnerům za užití dých. přístrojů před otevřením čističky 
odpad. vod. 
- 17. 09. jsme se zúčastnili v Lipnici n/Sáz. soutěže o pohár IZS. V konkurenci 40 družstev jsme 
skončili v polovině výsledkové listiny. Horší je skutečnost, že se na tuto soutěž těžko shání cvičící, i 
když je termín znám téměř rok dopředu. 
- 10. 10. se 12 členů VJ zúčastnilo likvidace požáru ve sklepě panelového domu v Chotěboři, Severní 
ulice. 
- 14.-15. 10. proběhlo na stanici v Havl. Brodě školení velitelů a strojníků. 
Na závěr své zprávy navrhoval, aby se členové VJ scházeli pravidelně, třeba každý poslední pátek v 
měsíci. Zároveň všem zúčastněným poděkoval za účast a pomoc při výše uvedených kocích. 
 

Zpráva vedoucí MH – H. Fialová. V letošním roce pracovalo v oddílech celkem 26 registrovaných 
dětí. I tento rok byl úspěšný, jako ten loňský. Jarní obvodové kolo, které se konalo v U. Příbrami nás 
dostatečně motivovalo do dalších soutěží. V obou kategoriích, mladší a starší, jsme obsadili první 
místo i přesto, že nám nepřálo počasí. Po obvodovém kole nás čekal nejen postup na okresní kolo, 
především velká dřina. Díky tomuto postupu jsme se během 14 dní měli naučit dvě nové disciplíny, 
které jsou náročné nejen na pochopení a provedení, ale také na překážky. Konkrétně se jednalo o 
štafetu CTIF a požární útok CTIF, tato dvě disciplíny přibyly pouze družstvu starších žáků. Hodně 
času jsme strávili u rybníka denně, měli jsme vyznačené trasy dle pravidel. I na okresním kole 
obsadila družstva mladších a starších čtvrtá místa. Dále jsme se účastnili soutěží v požárním útoku a 
to ve Vepříkově, Pohledu a v Rozsochatci. Vždy jsme si vedli dost úspěšně. Například z Rozsochatce 
si mladší odvezli medaili za 1. místo a starší za 3. místo. V letošním roce nám po dlouhé době 
nedovolilo počasí stanovat. Proto jsme absolvovali několik výletů, mj. i do bazénu v Hlinsku. 
Podzimního kola hry Plamen se zúčastnila celkem čtyři družstva, dvě mladší a dvě starších dětí. 
První hlídka mladších si doběhla pro 5. místo a druhá pro 16. místo ze 43. soutěžících družstev. 
První hlídka starších se umístila na 13. místě a druhá na 15. místě ze 40. soutěžících družstev. V 
současné době se MH scházejí v klubovně nad PZ, kde se věnují odbornostem. V závěru zprávy 
poděkovala účastníkům soutěží, všem, kteří se starají o techniku při nácviku útoků a rodičům dětí, 
kteří si svůj volný čas upravili dle potřeby dětí. 
 
 5) Zpráva za revizory účtů přednesla pí. Pešková: 
 

POKLADNA PŘÍJMY VÝDAJE ZISK, ZTRÁTA 

Členské příspěvky 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč -- 

Masopust 31 532,00 Kč 20 443,00 Kč 11 089,00 Kč 

Čarodějnice 15 783,00 Kč 16 479,00 Kč -696 (zbyl alkohol) 

Startovné – noční soutěž 10 200,00 Kč -- -- 

Stánky – noční soutěž 56 772,00 Kč 44 995,00 Kč 11 777,00 Kč 



 

Country posezení 5 929,00 Kč 2 188,00 Kč 3 741,00 Kč 

Taneční parket 13 290,00 Kč 9 389,00 Kč 3 901,00 Kč 

Sběr železa 22 022,00 Kč -- 22 022,00 Kč 

Nájem z chaty 9 462,00 Kč -- 9 462,00 Kč 

Startovné u soutěží  2 500,00 Kč  

Dárkové balíčky a věnec  3 609,00 Kč  

Vyznamenání  240,00 Kč  

Sportovní stříkačka  1 951,00 Kč  

Praga RN – ND + benzin  1 890,00 Kč  

Občerstvení po oplocence  2 522,00 Kč  

Stejnokroje  22 156,00 Kč  

Čepice se znakem – 20 ks  3 600,00 Kč  

Stan + trubka  25 641,00 Kč  

Sací koš soutěžní  9 118,00 Kč  

Sady hadic  7 245,00 Kč  

Dětský den – papírenské zboží  463,00 Kč  

Barvy, štětce, kování, mazivo  1 610,00 Kč  

Pořadač, lepidlo, doklady  81,00 Kč  

Občerstvení MH po soutěžích  2 931,00 Kč  

 176 890,00 Kč 190 951,00 Kč  

 

BANKOVNÍ ÚČET PŘÍJMY VYDÁNÍ 

Úroky 18,35 Kč  

Dotace - městys 25 000,00 Kč  

Dotace OSH 3 822,00 Kč  

Platba za výrobu oplocenek 21 752,00 Kč  

Vrácený přeplatek za el. en. 2 113,00 Kč  

Poplatky  105,00 Kč 

Zálohy na el. energii  5 800,00 Kč 

Hasičské noviny  288,00 Kč 

 52 705,35 Kč 6 193,00 Kč 

 
 Stav k datu konání VVH:  
 Běžný účet:  139 273,92 Kč 
 Pokladna:  35 234 Kč 
 V závěru konstatovala, že vedení účetnictví je bez závad. 



 

 
6) Na návrh výboru a po projednání a schválení OSH ČMS v Havl. Brodě předal starosta a 

místostarosta „Čestné uznání OSH ČMS“ těmto členům: Tomáš Málek, Karel Sysr ml., Aleš 
Pavliš, Petr Novotný. 

7) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem „Hlavních úkolů SDH na r. 2012“ v tomto 
znění: 

1/ Vybrat a odeslat čl. příspěvky ve výši 100 Kč na r. 2012. 
2/ Organizačně zajistit „Hasičský ples“ 18. 02. 2012 v KD U Mloka s odpovídající tombolou dle 
současných podmínek. 
3/ Připravit požární vozidla na STK. 
4/ Zajistit 2x sběr železného šrotu. 
5/ Zajistit přípravu pálení čarodějnic v areálu u rybníka. 
6/ Věnovat maximální pozornost přípravě a účasti na okrskové soutěži. 
7/ Organizačně připravit na červen „Noční soutěž“ v požárním útoku v areálu u rybníka. 
8/ Větší podporu věnovat účasti v pohárových soutěžích družstev mužů, žen a dětí. 
9/ Připravit na červen pro členy SDH a sponzory posezení u rybníka. 
10/ V červnu uspořádat TZ na parketě u rybníka. 
11/ Dle zájmu občanů připravit na podzim nebo na jaře vepřové hody. 
12/ Během roku provádět běžnou údržbu a modernizaci chaty a jejího okolí včetně tomboly. 
 

8) V diskusi vystoupili: 
- Fr. Miksa na základě komisionářské smlouvy informoval přítomné o možnostech pojištění budov, 
při úrazu apod. včetně poradenství při uzavírání pojistných smluv. 
- Michal Novotný hovořil o problémech při účasti na IZS. 
- Václav Venhauer – starosta městyse poděkoval za pozvání, hovořil o nutnosti požární ochrany, 
významu konání IZS a účasti sboru na jeho konání, spolupráci SDH s městysem, o dotaci z kraje a o 
požadavcích VJ na městys. Připomněl současnou tíživou situaci, omezování počtu profesionálních 
hasičů a převodu odpovědnosti na dobrovolné hasiče. V závěru popřál mnoho úspěchů do r. 2012.  

9) Předseda NK K. Sysr st. přednesl návrh na usnesení z této VVH v tomto znění: 
VVH schvaluje: 
- návrh hlavních úkolů SDH na r. 2012. 
- návrh usnesení z VVH 
VVH bere na vědomí: 
- zprávu starosty, velitele a ved. MH 
- zprávu revizorů účtů. 
VVH ukládá:  
- Výboru SDH rozpracovat na svých schůzích jednotlivé úkoly vyplývající z dnešní VVH a zajistit 
jejich plnění. 
K uvedenému návrhu nebylo připomínek a bylo schváleno. 

10) Závěr schůze provedl starosta P. Rutsch. 
 

Zapsal jednatel K. Sysr st. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


