Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 11. 03. 2015 od 18 hod.
v pohostinství U Bambuchů
Přítomní: P. Rutsch, M. Klepetko, P. Bílek, J. Culek, D. Málek, J. Řípa, K. Sysr st., K. Sysr ml., T. Málek,
L. Žaloudek, V. Stehno, A. Pavliš, L Beráková, L. Slanařová, P. Novotný
Hosté: V. Venhauer, H. Součková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Současný stav agendy SDH
Příprava pálení čarodějnic
Obvodové kolo MH – neděle 10. 05. 2015
Okrsková soutěž – 16. 05. 2015 – Rozsochatec
Zahájení Havlíčkobrodského turné 31. 05. 2015
Noční soutěž dospělých – pátek 05. 06. 2015
Sociální zařízení – odvodnění pozemku u rybníka
Pouťová zábava

1) Starosta sboru seznámil přítomné, že členské příspěvky byly včas vybrány a s hlášením předány na
OSH v Havlíčkově Brodě. Rovněž daňové přiznání bylo předáno na FÚ. Podklady finančního
hospodaření sboru byly předány ke zpracování podvojného účetnictví.
2) Po krátkém jednání výboru bylo schváleno uspořádat pálení čarodějnic. Tento rok se jedná o
čtvrtek. Postavení hranice z dodaného materiálu (obecní lesy) zajistí J. Málek, J. Culek, L. Žaloudek a
další. Ceny pro soutěžící děti budou zakoupeny z výtěžku při mikulášské obchůzce. Obsazení stánků
zajistí P. Rutsch aj. Culek.
3) Pořádání obvodového kola MH neměl náš sbor v plánu, ale z důvodu rekonstrukce zázemí SDH
v Chotěboři, byl náš sbor požádán o uspořádání této dotované akce. Jedná se o neděli 10. 05. 2015.
Přes velký počet akcí v období od 30. 04. do 05. 06. bylo schváleno tuto akci uspořádat. Hlavní
příprava sportoviště se uskuteční 08. 05. 2015. Garantem této akce bude H. Součková s P. Rutschem
a J. Řípou.
4) Okrsková soutěž se letos uskuteční 16. 05. 2015 v Rozsochatci. Přípravou družstev je pověřen
velitel sboru. Po návratu z okrskové soutěže by mělo následovat posezení účastníků soutěží při
opékání selete.
5) 30. 05. 2015 tj. v neděli bude denní soutěží zahájeno Havlíčkobrodské turné MH v Libici nad
Doubravou. PÚ bude veden ze dvou základen současně. Bližší organizace bude projednána na další
schůzi výboru.
6) V pátek 05. 06. 2015 se bude na cvičišti u rybníka konat 5. Ročník „Velká cena Železných hor“ –
noční soutěž dospělých v PÚ.
7) Na základě diskuse na VVH bylo ve výboru SDH za přítomnosti starosty městyse V. Venhauera
jednáno o možnostech výstavby sociálního zařízení u rybníka a možnosti odvodnění vlastního cvičiště
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mezi rybníkem a silnicí. Z jednání vyplynul, že SDH si zajistí vypracování studie na soc. zařízení. Poté
se bude v jednání s úřadem městyse pokračovat.
8) Výbor schválil uspořádání pouťové taneční zábavy v pátek 04. 09. 2015 na parketě u kulturní
stodoly. Hudba p. Řípa.
Zapsal jednatel
K. Sysr st.
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