
 

Zápis z výroční valné hromady konané dne 15. 12. 2012 od 17 hod. v pohostinství u 
Bambuchů za účasti 51 členů. 

 
Program:  

1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení 
2) Volba návrhové komise 
3) Přečtení usnesení a plánu činnosti na r. 2012 z minulé VVH 
4) Zprávy o činnosti SDH v r. 2012 – starosta, velitel, vedoucí MH a družstva žen 
5) Zpráva revizorů účtů 
6) Návrh činnosti SDH na r. 2013 
7) Diskuse 
8) Návrh na usnesení a jeho schválení 
9) Závěr 

 
 

1) Schůzi zahájil a řídil z pověření výboru starosta SDH Pavel Rutsch. Přivítal starostu městyse 
V. Venhauera, starostu TJ Sokol Jar. Novotného, ostatní pozvané hosty, sponzory a ostatní 
přítomné členy. Přečetl a dal schválit program schůze, která byla svolána pís. pozvánkami. 
Povstáním a minutou ticha byla uctěna památka zesnulého člena Zd. Klepetky. 
Zapisovatelem pověřil jednatele sboru K. Sysra st. 

2) Členy návrhové komise byli zvoleni: K. Sysr, L. Slanařová a Ant. Pleskač. 
3) S usnesením VVH z minulé schůze a hlavními úkoly sboru na r. 2012 seznámil jednatel K. 

Sysr st. Sběr žel. byl proveden pouze na jaře a nekonalo se posezení u rybníka pro členy 
SDH. Naproti tomu, se konala noční soutěž MH, havlíčkobrodské turné  MH apod. 

4) Zpráva o činnosti sboru v roce 2012 přednesl za výbor starosta SDH p. Rutsch: Členská 
základna: V současné době má sbor 128 členů. Z toho je 27 MH a 8 přispívajících. Výbor se v 
tomto roce sešel celkem 8x vždy před nějakou akcí a při potřebě důležitých rozhodnutí: 
18.01.; 07.03.; 12.04.; 21.05.; 18.08.; 26.09.; 04.10.; 19.11. Program a výsledky jednání jsou 
uvedeny v zápisech z jednotlivých schůzí. 

Brigádní činnost – sběr železného šrotu byl proveden pouze na jaře. Letos zhotoveny pro obec 
pouze dvě oplocenky, další jsou domluveny na jaro. Ostatní brigádnická činnost byla zaměřena na 
údržbu techniky, chaty u rybníka včetně celého areálu před konáním jednotlivých kulturních  a 
sportovních akcí. Nejnáročnější je údržba zelených ploch sečením, zaměřování jednotlivých drah 
pro štafety, pož. útoky apod. Souběžně byla věnována pozornost údržbě požární zbrojnice, 
techniky, výstroje a výzbroje, kterou zajišťoval velitel a řidiči strojníci. 
Sportovní a kulturně-společenská činnost: Tato činnost doznala zásadních změn, především v 
oblasti sportovních aktivit tím, že se nám daří přizpůsobovat areál u rybníka k stále větším 
požadavkům na pořádání u nás především nočních soutěží, které mají čím dál větší oblibu. Stali 
jsem se takovou stabilní pořadatelskou organizací a jsme s naším zázemím u rybníka v širokém okolí 
nedostižní. 
18.02. jsme uspořádali tradiční hasičský ples na který byli občané zváni pozvánkami. V kul. Domě se 
plesu zúčastnilo 122 platících, součástí byla bohatá tombola. 31. 03. jsme se a výzvu školské a kult. 
komise obce podíleli na přípravě a průběhu velikonočního jarmarku na Pilnově statku. Od ZD Maleč 
jsme koupili dvě půlky vepře ze kterého jsme připravili a prodávali polévku, guláš, ovar, jitrnice a 
tlačenku. Zbylé neprodané maso bylo naloženo a vyuzeno k prodeji na čarodějnice. Na podzimní 
jarmark jsme již přizváni nebyli. Příprava pálení čarodějnic si vzala na starost mladší generace. 
Dřevo na hranici dala s.r.o. „Obecní lesy a zeleň“. Různé soutěže a hry pro malé čarodějnice a 



 

ostatní děti obstarala zákl. a mateřská škola. Ceny byly zakoupeny ze zisku při Mikuláši. Opět byl 
postaven velký stan. 
Na pátek 085.06. byla připravena noční soutěž dospělých, druhý ročník „Velká cena Železných hor“. 
Předsoutěž MH byla zahájena v 18:30 h., do 20:30 h. Prezence, 20:45 h porada velitelů. Startovné 
300 Kč, lístky na občerstvení družstva 7x, guláš, klobásy a langoše. Počasí se moc nevydařilo, před 
soutěží pršelo, účast 31 družstev ze všech koutů okresu. V průběhu soutěže začala zlobit časomíra, 
kterou zajišťoval p. Rainiš z Habrů vlivem vlhkého počasí, bylo podáno několik protestů ale nakonec 
se vše urovnalo a ohlasy byly pro náš pořádající sbor příznivé. 
23. 06. se konala tan. zábava na parketě u rybníka, hudba STYL. Této zábavy se zúčastnilo pouze 52. 
lidí. Ztráta byla cca 1 300 Kč. V příštím roce se s touto akcí nepočítá z důvodu konání oslav. 
Po dlouhé úvaze jsme se přihlásili do zcela nové soutěže „Havlíčkobrodské turné MH“. O této akci 
bude hovořit ve své zprávě vedoucí MH. 
31.08 jsme pořádali jako první na okrese noční soutěž MH, která je součástí „Havlíčkobrodského 
turné“. Zúčastnilo se 20 družstev ml. a 20 družstev starších žáků. Přihlášeno bylo více družstev, ale 
pro prudký déšť těsně před soutěží, někteří účast zrušili. Mimo našeho velikého stanu byl ještě 
jeden vypůjčen ve Ždírci. Časomíra z Č. Bělé byla před deštěm schována v chl. autě p. Klepetky. 
Přes nepříznivé počasí se soutěž, která probíhala ze dvou základen, velmi líbila. V tomto roce jsme 
navštívili pouze jednoho jubilanta s balíčkem za 350 Kč. 
Největší investiční akcí byla rekonstrukce elektrorozvodů v chatě a postavení tří sloupů osvětlení 
pro noční soutěže. Zemní práce provedla obec. Odborné práce provedly Elektroslužby Havl. Brod 
(p. Novotný). Tato akce nás stála 39 323,40 Kč. 
Zpráva velitele. Počet členů VJ (výjezdové jednotky) zůstal ustálen na 19 členech, kteří mají 
písemnou smlouvu s úřadem městyse. Činnost jednotky se odvíjí od zásahů u požárů, údržbě 
techniky, účasti na odborné přípravě v jednotlivých profesích. Jedná se o školení velitelů, velitelů 
družstev, strojníků, nositelů dýchací techniky a obsluhovatelů motorových pil. Nedílnou součástí 
přípravy jsou zdravotní prohlídky. 28.03 prošla obě hasičská auta technickou prohlídkou. V 
listopadu byly zapůjčeny od HSZ kraje pro potřeby VJ dvě přenosné vysílačky typ MATRA, které 
umožní lepší komunikaci při větších zásazích když bává jednotka rozdělena na více skupin. Dále 
městys zakoupí do konce roku zásahové boty, kalhoty, dvě kukly a dva páry zásahových rukavic. 
Nyní k vlastní činnosti: Dne 12. 02. v odpoledních hodinách jednotka v počtu 4 lidí čerpala vodu ze 
zatopeného sklepa RD v Bezděkově. Příčinou byl prasklý vod. Kohout. 25. 03. vyjížděla jednotka k 
požáru seníku v areálu ZD v Čachotíně. V ocelokolně 40x60 metrů hořelo uskladněné seno, které se 
vyváželo na volné prostranství a prolévalo vodou. Voda se na místo dovážela kyvadlově i dálkově. 
Likvidace požáru se protáhla do nočních hodin. Účastnilo se 12 členů VJ. 11. 06. zasahovala 
jednotka u požáru v Bezděkově. V opuštěném objektu hořely staré pneumatiky. Příčina požáru 
nebyla známa, účast 8 členů VJ. 20. 06. vyjížděla jednotka k požáru do Hařilovy Lhotky, kde hořela 
kůlna se slámou, která je napojena na obytný dům. Včasným zásahem bylo ohnisko lokalizováno a 
obytná část uchráněna. Účast 11 členů VJ. 04. 11. bylo likvidováno zahoření tújí před kult. domem v 
Libici po vysypání žhavého popela. Včasným uhašením nevznikla žádná škoda. 
Zpráva vedoucí mládeže: V současné době je do soutěží zapojeno 29 dětí. V únoru otevřeli činnost 
slavnostní výročkou. V únoru odjeli do tělocvičny ZŠ Maleč kde kromě sportovních aktivit, plnění 
odborností včetně přednášky o zdravovědě, pojídali řízky a jiné tekutiny. Od března tvrdě trénovali 
na jarní kolo hry Plamen – štafetu dvojic, štafetu 4x60 m a požární útok 2x týdně. Na obvodovém 
kole ve Vilémově 05.06 byli téměř ve všech disciplínách první, až na útok starších, když strojník Jan 
Řípa zapomněl pustit benzin. V okresním kole 19. 06. v Havl. Brodě si mladší žáci odváželi bronzové 
medaile, starší byli čtvrtí. 
MH se již po druhé připojili do akce „Český den proti rakovině“. Ve středu 16. 05. nabízeli žluté 



 

kytičky v Libici a L. Lhotce, prodali jich 150 a na konto nadace zaslali 3 145 Kč. Velkou prací navíc 
byla naše účast v Havlíčkobrodském turné. Jedná se o zcela novou soutěž, měření sil probíhá pouze 
v požárním útoku a to celkem 5x. V České Bělé byly závody v neděli po celodenním klání v okresním 
kole – mladší 2, starší 3. V Bačkově – mladší 2, starší 2. V Pohledu – mladší 7 a 18, starší 3 a 20. V 
Libici – mladší 2 a 8, starší 4 a 8. 
Před posledním závodem jsme byli průběžně na druhém a třetím místě. A kdybychom měli mluvit o 
smolném dnu sezóny, byl by to Kámen. Zde se nám nedařilo a nakonec jsme obsadili celkové 4. a 5. 
místa. Přesto jsme slavili úspěch, vždyť v každé kategorii soutěžilo kolem 20 družstev.  
Zcela mimo turné byla naše účast na poháru města Chotěboř poslední školní den. Mladší 
obsadili__ místo, starší s přehledem zvítězili a dovezli putovní pohár. V srpnu jsme využili nabídky 
ekologického střediska v Horní Krupé a o víkendu 10. - 12. jsme zde s 20 dětmi stanovali. Na 
podzim jsme se několikrát v týdnu scházeli u rybníka, kde jsme se připravovali na plnění náročných 
disciplín branného závodu  (šplh na laně, střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravověda, topografie 
a požární ochrana). 06. 10. na podzimním kole kry Plamen v Nové Vsi u Světlé postavili 4 družstva. 
V konkurenci hlídek mladší obsadili 4. a __ místo, starší 7. a __ místo. Takhle pěkné umístění je pro 
nás velmi zavazující. Z tohoto úspěšného kolektivu mladých po dosažení věku odchází do dospělých 
Lukáš Culek, Bára Nermuťová a Káťa Bílková, kteří se již zapojili do soutěžní činnosti družstev žen a 
mužů. 
Zpráva o činnosti žen připravila vedoucí L. Slanařová. V letošním roce se družstvu žen docela dařilo. 
Nastoupily nové členky, které se brzy naučily vše co je třeba k požárnímu útoku. 19. 04. zahájily 
tréninky, kterým věnovaly mnoho volného času. Na okrskové soutěži 26. 05. v Chotěboři získali 2. 
místo s časem 28,4 vt. a postoupily do okresního kola. Nastal pro ně čas velké dřiny při cvičení běhu 
na 100 m s překážkami. Na okresním kole získali 7. místo. Celkem se zúčastnily v tomto roce pěti 
různých soutěží. I přes některé neshody a dohady mají za sebou dobrou sezónu. Členky SDH spolu s 
ostatními nečlenkami vypomáhaly celoročně ve stáncích. 
 

5) Zprávu za revizory účtu přednesla pí. Pešková: 

Stav financí k 01. 01. 2012  

Bankovní účet 138 560,13 Kč 

Pokladna 25 133,00 Kč 

Celkem 163 693,13 Kč 

 

POKLADNA PŘÍJMY VÝDAJE ZISK 

Hasičský ples 30 254,00 Kč 11 167,00 Kč 19 087,00 Kč 

Sběr železa 6 480,00 Kč   

Velikonoční jarmark 12 272,00 Kč 5 747,00 Kč 768,00 Kč 

Čarodějnice - stánky 26 782,00 Kč 18 079,00 Kč 8 703,00 Kč 

Noční soutěž - dospělí 46 854,00 Kč 33 836,00 Kč 13 018,00 Kč 

Noční soutěž - děti 26 379,00 Kč 16 541,00 Kč 9 838,00 Kč 

Taneční parket 10 902,00 Kč 12 202,00 Kč - 1 300 Kč 

Koncert Mišík - stánek 1 296,00 Kč 1 039,00 Kč 257,00 Kč 

Mikulášská nadílka 2 455,00 Kč   



 

Benzin, mazivo apod (Erena, 
stříkačka) 

 3 219,00 Kč  

Vozíky na stříkačky – materiál 
2x 

 3 549,00 Kč  

ND kompresor, stříkačka, opr. 
Start. 3x 

 1 452,00 Kč  

Oprava chaloupky, WC, cement 
3x 

 1 925,00 Kč  

Občerstvení po oplocence  1 002,00 Kč  

Občerstvení dětí - 5x  3 082,00 Kč  

Lampy, žárovky – osv. U rybníka  6 482,00 Kč  

Džber střík, krovinořez, knihy šx  9 884,00 Kč  

Vlajky, žerdě, 2 plot. Vařič, 
dopr. Luž. 4X  

 3 723,00 Kč  

Dětský den – papírenské zboží  1 160,00 Kč  

Desinfekční sprej  200  

Dár. Balíček – věnec 2x  1 040,00 Kč  

Obálky, desky  69,00 Kč  

Startovné 6x  2 900,00 Kč  

Nájem z chaloupky – zál. el. 6 844,00 Kč   

 170 518,00 Kč 138 298,00 Kč  

 

BANKOVNÍ ÚČET PŘÍJMY VÝDAJE 

Úroky 10,18 Kč  

Dotace OSH HB - MH 2 350,00 Kč  

Od pojišťovny – dohoda – p. Miksa 2 556,00 Kč  

Poplatky  187,00 Kč 

Záloha a el. en. + doplatek 140  Kč  4 140,00 Kč 

Vedení účetnictví za r. 2011  2 500,00 Kč 

Prasata – vel. jarmark  +5 757,00 Kč 

Osvětlení u rybníka  39 323,40 Kč 

 4 916,18 Kč 51 907,40 Kč 

 

Zůstatek k 31. 11. 2012  

Bankovní účet 91 568,91 Kč 

Pokladna (k 7. 12. 2012) 57 353,00 Kč 



 

 V závěru své zprávy konstatovala, že všechny účty jsou řádně vedeny, nebylo zjištěno závad. 
 

6) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem výboru Hlavních úkolů SDH na rok 2013: 
1/Vybrat a odeslat členské příspěvky ve výši 100 Kč, včetně dětí na rok 2013 
2/ Organizačně zajistit „Hasičský ples“ 02. 03. 2013 s odpovídající tombolou. Upřesnit místo konání. 
3/ Připravit požární vozidla na STK. 
4/ Zajistit dle možností 2x sběr žel. šrotu 
5/ Připravit konání slav. schůze ke 130. výročí založení SDH na 20.04. Zatím se neví kde. 
6/ Uspořádat pálení čarodějnic 30.04. u rybníka 
7/ 04. nebo 05.05 zajistit organizačně konání obvodového kola MH u rybníka. 
8/ 18. a 19. 05. se zúčastnit okresního kola kry Plamen 
9/ 25.05 uspořádáme okrskovou soutěž dospělých ve štafetě a pož. útoku v rámci oslav 
10/ Na neděli 26. 05. připravíme konání oslav 130. výročí založení SDH s kul. Programem. 
11/ 31.06. se u rybníka bude konat noční soutěž dospělých v PÚ z obvodu okresu 
12/ 30.08. se u rybníka bude konat noční soutěž MH v PÚ z obvodu okresu v rámci 
Havlíčkobrodského turné. 
13/ Během měsíce června až září se zúčastníme akce „Havlíčkobrodské turné“ v PÚ MH. 
14/ V únoru 2014 uspořádáme maškarní průvod v L. Lhotce a Libici. 
 

7) V diskusi vystoupili: 
- pí. Mašková se dotázala na situaci ohledně využití KD. Starosta P. Rutsch jí odpověděl, že po 
osobním jednání s majitelem p. Krumlem jej není možné pro veřejnost využít z důvodu odhlášení 
koncese. 
- Starosta městyse V. Venhauer sdělil, že KD zakoupil od likvidátora JZD pan Kruml, soukromý 
subjekt. V průběhu roku jej nabízel obci za 4 300 000 Kč. Obec jej pro současné zadlužení a vysokou 
cenu odmítá odkoupit, dokud nebude jeho cena snížena. Zatím cena nebyla snížena a tím k 
odkoupení nedošlo. Dále na dotazy veřejnosti sdělil, že činnost HZS v Chotěboři zůstane. Kladně 
zhodnotil činnost výjezdové jednotky, práci s mládeží, reprezentaci městyse pořádáním soutěží a 
vůbec úspěšnou činnost SDH. 
- jednatel sboru K. Sysr st. uvedl, že ve zprávě pí. Peškové jsou uvedeny veškeré příjmové a 
výdajové položky. Uvedené příjmy jsme získali především vlastní činností, organizováním různých 
sportovních a kulturních akcí. Tyto peníze se vrací zpět na podporu pořádání hasičských soutěží. V 
poslední době jsme například investovali do rekonstrukce rozvodů el. Energie v chatě, zhotovení 
osvětlení pro noční soutěže 39 tis Kč, nákup velkého stanu za 25 tis., nákup cen pro soutěžící, 
pořízení vozíků pro převoz stříkaček apod. 
  

8) Předseda NK přednesl návrh na usnesení z VVH v tomto znění: 
VVH schvaluje: 
- návrh „Hlavních úkolů SDH Libice n/D“ na r. 2013 
- návrh usnesení z VVH 
VVH bere na vědomí: 
- zprávy starosty, velitele, ved. MH a žen o činnosti v r. 2012 
- zprávu rev. Účtů v r. 2012 
VVH pověřuje: 
- výbor SDH rozpracovat na svých schůzích jednotlivé úkoly vyplývající z této VVH a zajistil jejich 
plnění. 
K přednesenému návrhu usnesení nebylo připomínek a následně bylo schváleno. 



 

9) Závěr schůze provedl starosta SDH P. Rutsch, poděkoval za činnost v roce 2012 a popřál do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a schůzi ukončil. 

 Následovala večeře (guláš)  a volná zábava s hudbou p. Vaňháta. 
 
 

Zapsal jednatel K. Sysr st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


