Zápis z výroční valné hromady konané 14. 12. 2013 v pohostinství U
Bambuchů od 17. h za účasti 52 členů.
Program:
1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení.
2) Volba návrhové komise
3) Přečtení plánu činnosti na r. 2013 a usnesení z minulé VVH
4) Zpráva výboru SDH o činnosti za r. 2013 – starosta, zpráva velitele o čin. výjezdové
jednotky, zpráva ved. mládeže o čin. MH, zpráva o činnosti družstva žen.
5) Zpráva revizora účtů SDH
6) volba kronikáře SDH
7) Návrh a schválení pracovní volební skupiny pro složení výboru SDH na roky 2014 –
2018
8) Návrh činnosti na rok 2014
9) Diskuse
10) Schválení usnesení a plánu činnosti 2014
11) Závěr

1) Z pověření výboru SDH zahájil a řídil VVH starosta Pavel Rutsch, přivítal starostu
městyse V. Venhauera, pozvané hosty, sponzory a přítomné členy. Dnešní VVH byla
včas a řádně svolána pozvánkami osobně předanými. Přípravou se na svém zasedání
zabýval výbor SDH jejíž hlavním úkolem je zhodnocení činnosti sboru v uplynulém
roce. Dnešní schůzi je přítomno 54 členů. Poté bylo minutou ticha uctěna památka
zesnulých členů našeho sboru. Zapisovatelem určil jednatele sboru K. Sysra st. Dále
přednesl a dal schválit program dnešní VVH.
2) Za členy návrhové komise navrhl p. K. Sysra st., Petra Novotného a Ludmilu
Slanařovou – SCHVÁLENO
3) Jednatel sboru přečetl plán činnosti sboru na rok 2013, a usnesení z poslední VVH.
Všechny plánované akce byly splněny mimo podzimního sběru starého železa.

4) Členská základna činí v souč. době 134 členů. Z tohoto počtu je 90 činných členů
evidovaných u OSH, 37 MH a 7 členů přispívajících evidovaných u našeho sboru.
Výbor SDH a jeho činnost: Výbor se v tomto roce sešel celkem šestkrát a to téměř vždy
bezprostředně před nějakou akcí, kterých bylo v letošním roce více než obvykle. To zároveň
vypovídá o pracovitosti sboru, která byla ovlivněna výročím založení SDH. Účast členů výboru
bývá téměř stoprocentní. Jednání jsou konstruktivní a nikdo se nevyhýbá odpovědnosti.
Program a výsledky jednání jednotlivých schůzí jsou popsány v předešlých zápisech.
Brigádní činnost: Ta se soustředila v tomto roce na úklid bývalé jídelny na Štěpánově před
slav. Schůzí, jarní sběr žel. šrotu, oprava kanálu udírny, sečení trávy a úklid prostranství u
rybníka před konáním oslav a nočních soutěží, zhotovení stěn přístavby chaty a schodů na
půdu (Sysr K. st. a ml., Culek J., A. Pavliš atd.), průběžné údržbě PZ, požárních vozidel a
výstroje.
Sport a kultura: V první řadě to byl hasičský ples, který se uskutečnil za hojné účasti (140 lidí)
a bohaté tomboly na zámku Štěpánov. V soutěži o nejlepší stránky (webové) hasičských
sborů kraje Vysočina jsme zásluhou Vladimíra Stehna (čp. 135) získali 2. místo a poukázku na
zboží za 3 000 Kč + věcné ceny. Důstojnou akcí v rámci oslav byla slavnostní schůze, která je
popsána samostatně. Při této příležitosti byl vydán almanach sboru. Dále to byla tradiční
akce „Pálení čarodějnic“ ve spolupráci s MŠ a ZŠ. 04. 06. jsme zajistili zázemí pro pořádání
obvodového kola MH. O ostatní bohaté činnosti MH bude hovořit H. Fialová. 18 členů se
zúčastnilo školení „Hasič III.“ a získalo příslušné označení. Dále starosta hovořil o průběhu
oslav konaných 25.-26. 05., které jsou popsány v samostatném zápise. Bohatá sportovní
činnost pokračovala 07. 06. noční „Velkou cenou Železných hor“ v požárním útoku. Tato akce
je velmi náročná na přípravu areálu, postavení stanů, dovoz lavic a stolů, osvětlení, zajištění
časomíry, cen a diplomů, lékařského dozoru apod. Stále je velmi dobře hodnocena
zúčastněnými družstvy. Na okresní soutěži v požárním sportu konané 15. 06. v H. Brodě
získaly ženy 7. místo a muži 9. místo. 30. 08. jsme v rámci „Havlíčkobrodského turné“
připravili noční soutěž MH v PÚ. Vytvořili jsme maximálně vhodné podmínky pro noční
soutěž včetně hodnotných cen pro soutěžící. 14. 09. se v H. Brodě konal „1. Den hasičů“
(místo poháru IZS) pro všechny kategorie. Ženy zde získaly 1. místo, ml. žáci 4. místo a st. žáci
1. místo. Muži se bohužel této soutěže nezúčastnili. V závěru hodnocení sportovní činnosti
připomněl neskutečné množství velmi dobrých výsledků MH a družstva žen. Samozřejmostí
zůstávají návštěvy našich jubilantů předáním dárkového potravinářského balíčku.
Na závěr své zprávy o činnosti poděkoval všem, kteří se podíleli na práci sboru v tomto roce,
sponzorům, kuchařkám ZŠ, manž. Prokšovým za zdravotní dozor a celé široké veřejnosti za
podporu a účast na pořádaných akcích.
Zpráva velitele VJ: VJ pracuje ve složení 18 členů a průběžně během roku zabezpečovala tyto
akce:

- první zásah byl ještě v loňském roce. Jednalo se o požár vepřína u obce Borek. Ten byl
nahlášen 25. 12. v půl čtvrté ráno, jednalo se o budovu 100x18 metrů s 1 400 vepřů. V době
příjezdu prvních jednotek se již propadala střecha. Bylo nasazeno několik proudů s
kyvadlovou dopravou vody. Celkem požár likvidovalo do dopoledních hodin 9 has. jednotek.
Všechna zvířata v budově zahynula. Účast našich 11 členů VJ.
- dne 15. 01. byla jednotka povolána k pátrání po pohřešované osobě v okolí Břevnické
přehrady. Po příjezdu se osoba našla a akce byla odvolána.
- 15. 03. se šest členů podrobilo „zátěžovému testu“ nositelů dýchací techniky v Chotěboři.
- 27. 03. prošla obě pož. vozidla STK.
- 19.-20. 04. proběhlo na stanici Humpolecká v H. Brodě COP velitelů družstev a strojníků.
- 25. 06. odstraňovala jednotka vyvrácený strom u silnice k Hor. Sokolovcům.
- 16. 07. vyjížděl sbor k požáru lisu na slámu na poli u N. Vsi. Zasahovala prof. jednotka z
Chotěboře. Naši byli po dohodě odvoláni.
- 28. 07. likvidovala jednotka zahoření meze a remízku v Chotěboři u Břevnické přehrady.
Účast 6 členů.
- o den později, po průtrži mračen byla ze skalpů v ulici „Na Skalce“ odčerpávána voda. Dále
odřezávali a odklízeli spadané větve u odbočky k rybníku „Doubravák“.
- 28. 08. se v dětském domově v N. Vsi konalo námětové cvičení.
- 04. 10. vyjížděla jednotka k požáru RD v obci Raňkov. Příčinou požáru byl výbuch chemikálií
způsobený chováním majitele, účast 5 členů.
- 17. 11. v nočních hodinách likvidoval sbor zahoření uskladněného pal. dřeva u domu čp. 24
v Libici.
-21.11 byla jednotka povolána k požáru bytu v Chotěboři „Na Valech“. Po zjištění skutečného
rozsahu byla jednotka operačním střediskem během cesty odvolána.
- 26. 11. v nočních hodinách vyjíždělo 5 členů VJ k požáru elektroinstalace v jídelně firmy
„Losenka“ v Chotěboři.
Celkem během roku výjezdová jednotka povolána k sedmi různým požárům, jednomu
námět. cvičení a třikrát k tech. pomoci. Výbor městyse zakoupil 2 nové zásahové přilby a dva
nové dýchací přístroje. Pro lepší komunikaci obdržela jednotka od HZS novou vysílačku. V
závěru své zprávy velitel poděkoval členům VJ za jejich činnost a všem ostatním za
spolupráci.

Zpráva vedoucí mládeže: Do činnosti MH bylo během roku zapojeno celkem 37 dětí, což je o
9 dětí více než loni. Z toho je patrné, že je o hasičinu velký zájem. V únoru zahájili MH činnost
slavnostní výročkou v tělocvičně ZŠ Maleč, kde přenocovali. Program zpestřila návštěvy
příslušníka pořádkové jednotky Policie ČR. Od března tvrdě trénovali na jarní kolo hry
Plamen. V oblastním kole v Libici obsadila obě družstva ml. a st. žáci 1. místo. V okresním
kole v H. Brodě svorně obsadila místa čtvrtá, což je považováno za velký úspěch především
proto, že jsme byli schopni připravit na takové úrovni obě družstva. Velmi intenzivně jaro
pokračovalo soutěží v PÚ v turnaji „Havlíčkobrodské turné“, které se konalo tento rok 4krát.
Jeden díl organizovala naše SDH jako noční soutěž. Pravidla nám umožňovala za pojit do
tohoto klání celkem 4 družstva, dvě v ml. a dvě ve st. kategorii. Mladší skončili na 3. a 5.
místě a starší na 2. a 6. místě. Takto úspěšná nebyla žádná jiná SDH. Kromě toho jsme získali
i fin. ocenění ve výši 1 500 Kč na nákup výzbroje. Mimo HB turné a Plamenu jsme dovezli
poháry z Chotěboře – obě družstva první, Vísky – 1. a 3., a Hasičského dne v H. Brodě – starší
1. a mladší 4. místo. I letos MH pokračovali v tradici a 15.05 se zapojili do Českého dne proti
rakovině. Počet prodaných kytiček se proti loňsku zvýšil o 50 ks a Nadaci Liga proti rakovině
bylo zasláno 4 625 Kč. V létě 12.-14. srpna MH stmelovali kolektiv v obci Kámen. Stanovali na
fotbalovém hřišti, které mohli celé využívat bez omezení. Místní občané k nim byli velice
štědří. Na podzim 05. 10. proběhl závod požární všestrannosti v Mírovce. V konkurenci 49 a
52 hlídek obsadili naši mladší 3., 22. a 31. pozice, starší byli 7. Činnost MH byla v tomto roce
více než rozsáhlá a také úspěšná. Nic takového by nebylo možné, pokud by svou práci
neodvedli J. Rutschová, Honza Řípa, Milan Klepetko a K. Sysr ml. Rovněž bylo poděkováno
Jaromíru Málkovi, trenéru mladých fotbalistů za úpravu souběžných termínů soutěží mezi
fotbalisty a hasiči. Ještě jednou vedoucí MH Hana Fialová poděkovala všem, kteří se
zúčastnili příprav na jednotlivé soutěže především starostovi Pavlu Rutschovi, který zaštítil
naše počínání nejen jako rozhodčí, ale velká podpora. Aby přítomní uvěřili vyjmenovaným
úspěchům MH, děti osobně ukázali a pojmenovali získané trofeje.
Zpráva vedoucí družstva žen L. Slanařové, kterou přečetla H. Fialová. Po zimním období se
na jaře 27. 04. začaly ženy připravovat na okrskovou soutěž 25. 05. v Libici. Za velké podpory
domácích diváků a úžasném čase 25,5 vt. skončily na prvním místě. Po tomto úspěchu se
jistě večer sešly a pořádně to oslavily. Na noční soutěži dospělých v Libici chtěly obhájit první
místo, ale nepovedlo se. S časem 25,76 vt. skončili páté. Na okresní soutěži 15. 06. v H. Brodě
skončily na 7. místě. Na soutěži v Chotěboři 22. 06. v rámci jejich 135. výročí založení se při
dvoukolovém útoku (časy se sčítaly) získaly časem 55,86 vt. 5. místo. Na prvním „Dni hasičů“
14. 09. v H. Brodě, kdy bylo chladné počasí a celý den pršelo s časem 33,56 získaly 5. místo.
Tento rok byl pro družstvo žen velmi úspěšný. Byla by asi veliká škoda, kdyby se družstvo
rozpadlo pro někdy malé neshody. Na závěr poděkovala všem za jejich činnost a spolupráce.
5) Zprávu za revizory účtů přednesla pí. Pešková:
Stav k 01. 01. 2013

Bankovní účet

120 955,78 Kč

Pokladna

50 107,00 Kč

Celkem

171 062,78 Kč

POKLADNA

PŘÍJMY

VÝDAJE

Členské příspěvky

12 480

12 232

Příspěvek ke stuze

1 000

Pronájem stanu

2 000

Pronájem chaty u rybníka

5 500

Sběr železa

11 101

Hasičský ples

27 998

8 946

Čarodějnice - stánky

21 102

1 547

Čarodějnice - zboží+Plamen

11 076

24 029

Slavnostní schůze

7 500

23 762

Startovné

10 800

2 400

Okrsková soutěž

35 056

25 200

Okrsková soutěž - ceny

3 617

Oslavy – občerstvení - koně

11 260

Startovné noční soutěž

5 250

Noční soutěž - dospělí

53 957

34 212

Noční soutěž - ceny
Noční soutěž
startovné

–

2 339
MH

- 4 900

Noční soutěž – MH - ceny

809

Noční soutěž – MH - stánky

32 397

Mikulášská nadílka

1 735

17 680

Pronájem haly – soustředění
MH

520

Benzin – mazivo, sport. střík.
RN

2 952

Benzin sekání

1 085

Plynové náplně

420

Náhr. díly - stříkačka

465

Materiál – topný kanál udírna

1 157

Požární káď – barva, ředidlo

260

Materiál – mříže chata + kul.
kohout

13 619

Občerstvení po soutěžích

2 295

Občerstvení školení

1 295

Dětský den – papírenské
zboží

495

Dárkové balíčky

1 912

Fotoalbum + kronika

428

Obálky, čtvrtky, desky, sáčky,
diabolky

606

Skládací sta

13 000

Stopky, savice, hadice B,C

5 741

Zhotovení bariéry a laviček

3 700

Medaile, stužky, poháry

13 489

Stejnokroje, knoflíky, odznaky
Hasič III.

27 404

Celkem

243 852

258 876

BANKOVNÍ ÚČET

PŘÍJMY

VÝDAJE

Úroky

12,00

Dotace soutěž MH obl. 4

2 550,00

Dotace OSH HB

8 500,00

Dotace městys

25 000,00

Od pojišťovny – dohoda – p. 5 560,70
Miksa
Poplatky

240,00

Zálohy na el. en.

4 157,00

Vedení účetnictví (podvojné)

2 500,00

Pojištění vozidla

957,00

Hasičské noviny
Celkem

298,00
41 942,70

8 152,00

Zůstatek k 11. 12. 2013
Bankovní účet

159 181,48 Kč

Pokladna

30,648,00 Kč

Ve vedení účetnictví nebylo shledáno závad. Podvojné účetnictví je zpracováno
dodavatelsky za úhradu z důvodu množnosti získání dotací od OSH.
6) Starosta sboru navrhl VH, aby K. Sysr st. byl pověřen funkcí kronikáře. Jmenovaný
zpracoval během několika let popis činnosti sboru v jednotlivých letech od jeho
založení. Potřebné podklady byly čerpány z dostupných (z některých období chybí)
zápisů ze schůzí, obecní kroniky a almanachu vydaného ke 100. výročí založení sboru.
S podstatnou částí těchto zápisů byla členská základna seznámena na slavnostní
schůzi 20. 04. 2013. Kdo má zájem do těchto pracovních pokladů nahlédnout nebo
doplnit může tak učinit do 15. 01. 2014. Tento návrh byl SCHVÁLEN.
7) Starosta sboru seznámil přítomné s návrhem pracovní skupiny členů pro složení
nového výboru SDH na léta 2014-2019 pro lepší spolupráci s městysem. Mají to být
lidé, kteří mají blíž ke starostovi městyse, u kterých se předpokládá, že by ve vedení
sboru neměli chybět. Jedná se o tyto členy: Tomáš Málek, Petr Novotný, Frant.
Souček ml., Milan Klepetko, Jan Řípa, Petr Bílek a Lucie Beráková. Navržení přítomní
členové neměli k návrhu připomínek. S nepřítomným Fr. Součkem a P. Bílkem bude
projednáno starostou SDH dodatečně. Předložený návrh byl přítomnými SCHVÁLEN.
8) Jednatel sboru seznámil VVH s návrhem výboru „Hlavních úkolů SDH Libice na r.
2014“
1. Zajistit výběr čl. příspěvků ve výši 100 Kč na člena bez rozdílu věku.
2. Organizačně zajistit „Maškarní průvod“ na 22. 02. 2014.
3. Příprava a provedení STK

4. Pálení čarodějnic se zákl. a mat. Školou.
5. Zajistit uspořádání noční soutěže dospělých v PÚ v červnu 2014.
K tomuto návrhu nebylo připomínek – SCHVÁLENO.
9) V diskusi vystoupili:
- p. Mrva připomněl povinnost kontroly komínů a poděkoval K. Sysrovi st., který se ve větší
míře podílel na uzavření příst. chaty a schodů na půdu.
- p. Venhauer nejdříve poděkoval za pozvání. Dále připomněl podporu SDH a výjezdové
jednotky ze strany městyse. SDH obdrželo 25 tisíc na činnost. Z dotací kraje 55 tis. Kč ,byla
upravena venkovní omítka. Do budoucna se počítá se změnou vytápění v PZ. Špatný stav
Avie 31, pokus na koupi mikrobusu nevyšel. Městys ke konci roku zakoupil z dotací 2 ks pneu
na T 815, dva dých. přístroje, dvě zásahové přilby apod. I přes nesouhlas většiny členů
výboru SDH (viz. Mimořádná schůze výboru konaná 02. 04. 2013) městys po schválení v radě
městyse doplatil rozdíl nákladů na oslavy. V závěru poděkoval sboru za náročnou práci s
mládeží, organizaci místních soutěží a tím zviditelněn obce navenek.
- starosta sboru p. Rutsch hovořil o úkolech SDH na nejbližší období: požádat o živnostenský
list a koncesi na prodej alkoholu, zajistit masopustní průvod, upravit podlahu v okolí chaty a
podat daňové přiznání. Připomněl nákup 7 vych. stejnokrojů před oslavami.
10) Předseda návrhové komise K. Sysr st přečetl návrh usnesení z VVH konané dne 14.
12. 2013 v tomto znění:
VVH schvaluje:
- návrh „Hlavních úkolů SDH Libice na rok 2014“
- složení pracovní komise pro volbu nového výboru
- kronikáře sboru
- návrh usnesení z VVH
- požádat o vydání ŽL a koncese na prodej alkoholu
VVH bere na vědomí:
- zprávu starosty, velitele, ved. MH a žen o činnosti v r. 2013
- zprávu o revizi účtů za r. 2013
VVH pověřuje:

- výbor SDH rozpracovat na svých schůzích jednotlivé úkoly vyplývající z této valné hromady
a zajistit jejich plnění.
Poté bylo navržení usnesení jednohlasně schváleno.
11) Závěr VVH provedl starosta sboru P. Rutsch, poděkoval za vykonanou práci v
uplynulém roce a popřál mnoho štěstí a zdraví v roce následujícím. Následovala
večeře a volná zábavy s tancem.

Zapsal jednatel K. Sysr st.

