Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 1.11.2017 od 18 hodin
v hostinci U Bambuchů
Přítomní: Vl. Stehno, L. Beráková, A. Pavliš, M. Klepetko, K. Sysr ml., P. Rutsch, Vl. Mrva, D. Málek, L.
Žaloudek, J. Culek, J. Řípa
Omluveni: T. Málek, P. Bílek, P. Novotný, L. Slanařová, K. Sysr st.,
Program:
1) Výsledky podzimního závodu požární všestrannosti
2) Oprava auta Suzuki Jimny
3) Stav finančních prostředků
4) Čerpání dotace z MŠMT
5) Školení hospodářů
6) Výroční valná hromada sboru
7) Oslavy 135. výročí založení sboru

1) Vrcholem podzimu byl 7. října závod požární všestrannosti, který se konal v České Bělé. Náš sbor
reprezentovalo celkem 5 soutěžních hlídek (2 mladší, 3 starší, celkem tedy 25 dětí). Jedno mladší
družstvo skončilo na krásném druhém místě, pouze o deset vteřin od prvního místa, druhé družstvo
bylo na 25. místě. Družstva starších se umístila na 6., 7. a 32. místě. Jsou to velice krásná umístění v
kontextu celkových počtů soutěžních družstev v jednotlivých kategoriích (55 družstev mladších, 58
družstev starších). Zastoupení jsme také měli i v řadách rozhodčích (3 členky).
2) Auto Suzuki Jimny je po opravě, která stála 12 000 Kč. 6.10.2017 došlo k propadnutí technické
kontroly, proto je nutné zařídit novou. O převod auta do vlastnictví sboru bude písemnou formou
požádáno zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou.
3) Výbor byl seznámen se stavem finančních prostředků sboru k 30.9.2017.
BÚ (Poštovní spořitelna)
BÚ (Komerční banka)
Pokladna
Celkem

107 00 Kč
120 000 Kč
3 600 Kč
230 600 Kč

4) Z letošní dotace z MŠMT (82 000 Kč) byly již pořízeny nové vzduchové pušky, požární nádrž pro
požární sport, a budou zakoupeny dvě nové sady hadic (cca 17 000 Kč). Část dotace bude podle
podmínek použita na mzdové náklady pro vedoucí mladých hasičů.
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5) V sobotu 11.11.2017 proběhne školení hospodářů od 9. hodin v kulturním domě v Jilmu. Sbor budou
zastupovat Pavel Rutsch, Vladimír Mrva, Vladimír Stehno.
6) Výroční valná hromada sboru se uskuteční v sobotu 9.12.2017 od 17. hodin. Pozvánky budou
roznášeny v sobotu 25.11.2017 od 13. hodin a při tom bude vybírán členský příspěvek. (Vl. Mrva, A.
Pavliš, L. Beráková, J. Řípa, T. Málek, P. Bílek)
Plán schůze: hodnocení činnosti sboru v roce 2017 starostou sboru, činnost výjezdové jednotky,
činnosti mladých hasičů, plán činností na rok 2018, oslavy 135. výročí založení sboru.
7) Hlavní program oslav 135. výročí založení sboru proběhne v 12.5.2018. Podrobný program bude
připraven později a mimo jiné bude obsahovat odhalení dřevěné sochy sv. Floriána, předání čestného
praporu sboru, slavnostní průvod až na Pilnův statek, kde program bude pokračovat slavnostní
členskou schůzí. Zde budou předána různá vyznamenání a ocenění (např. zasloužilý hasič). Při této
příležitosti bude uspořádána i výstava dobových fotografií a písemností sboru.
Socha sv. Floriána od pana Cypriána bude zhotovena ještě do konce letošního roku za cenu 10 000 12 000 Kč. Městys Libice nad Doubravou bude písemně požádán o zhotovení podstavce naproti
hasičské zbrojnici. V rámci oslav bude sbor pořádat i některé soutěže. Mladí hasiči v Libici zahájí
Havlíčkobrodské turné (konec května) a v pátek 1.6.2018 proběhne již VIII. ročník noční soutěže
v požárním útoku Velké ceny Železných Hor.
Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno.
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