Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané dne 20. 05. 2015 od 18 hod. v
pohostinství U Bambuchů
Přítomni: P. Rutsch, M. Klepetko, 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, D. Málek, Vl. Mrva,
Program:
1) Příprava soutěže HB Turné MH a noční soutěže VCŽH
2) Různé
Jednotlivé body programu:
1) Přihlášky na HB turné byly zaslány 19.05, předpokládaná účast je kolem 60 družstev +
doprovod.
- Příjem ze startovného cca 6 000 Kč, dar 5 000 Kč od společnosti GCE na soutěž HB Turné.
- Ceny se nakoupí podle počtu přihlášených družstev (taštička s obsahem po 7 kusech).
Medaile a poháry zajistí P. Rutsch. Diplomy připraví V. Stehno a D. Málek vytiskne.
- Prezenci družstev zajistí L. Beráková a J. Nermuťová a poté budou zapisovat časy.
- Stánky s občerstvením - M. Klepetko a J. Culek zajistí další dva stany pro prodej, L. Žaloudek
zajistí plynové vařiče.
- Obsazení stánků: L. Slanařová, D. Culková, V. Culková, S. Sysrová, J. Mrvová, I. Žaloudková, P.
Zárubová, L. Němcová, A. Řípová; pivo: L. Žaloudek, J. Culek.
- Párky a klobásy od p. Klepetky, chléb, rohlíky na prárek v rohlíku cca 300 zajištěny v Diskontu
Chotěboř, případně se dokoupí v neděli v Chotěboři.
- Potřeba zajistit půjčení druhého plata (Bezděkov, Chotěboř nebo Víska) a jeho přivezení už v
pátek. Dále potřeba dvou přetlakových ventilů zapůjčení z Chotěboře.
- Použijí se všechny 4 elektronické vyrážecí terče, časomíru obstarají P. Novotný a D. Málek, PC
dodá V. Stehno. Startérem bude Fr. Souček ml.
- Celé zázemí je potřeba připravit už v pátek 29.05 sraz v 17:00 hodin. Podle počasí bude
potřeba posekat celý areál (třeba již ve středu 27.05.)
- Vše včetně velkého stanu se využije o týden později pro VCŽH (05.06.).
2) V různém bylo projednáno:
- Starosta přednesl návrh na pořízení nových sportovních sad hadic pro dospělé a zároveň i pro
mladé hasiče + pořízení nových savic. Po krátké diskuzi bylo výborem rozhodnuto o nákupu
kvalitních sad sportovních hadic pro dospělé a pro MH a nových savic.
- Starosta poděkoval všem, kdo se zúčastnil posledního rozloučení s dlouholetým členem sboru
p. Jiřím Peškem.
- Bylo vyhodnoceno obvodové kolo hry Plamen konané v Libici n/D 10. 05. 2015. Měli jsme
štěstí na počasí, bez deště, tři družstva MH postoupila do okresního kola (mladší 3. a 4., starší
1. a 2.), které se koná 23. 05. 2015 v Havlíčkově Brodě. Předpokládaný zisk z éto akce cca 8
000 Kč. Vyúčtování později, dotace dorazí také později.
- 16. 05. 2015 se v Rozsochatci konala okrsková soutěž, kde se družstvo mužů blýsklo celkovým
třetím místem a ještě třetí místo také získal v běhu na 100 m Jan Šťastný.
- Posezení konané po úspěšné okrskové soutěži 16. 05. 2015 se vydařilo, vše se vypilo a snědlo
a nálada byla skvělá.
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I letošní rok se mladí hasiči 13. 05. 2015 zapojili do celonárodní sbírky „Český den proti
rakovině 2015“, jako tradičně prošli Libickou Lhotkou a Libicí a prodalo se cca 200 kytiček.

Zapsal Vladimír Stehno
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