ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SH ČMS - SDH LIBICE N/D KONANÉ OD 17
HOD. V POHOSTINSTVÍ U BAMBUCHŮ – 9.12.2017
Z pověření výboru výroční valnou hromadu zahájil a řídil p. Karel Sysr st. Přivítal přítomné členy sboru
a starostu městyse p. V. Venhauera, a omluvil nepřítomného starostu sboru p. Pavla Rutsche pro
nemoc.
VVH byla řádně a včas svolána pozvánkami, které byly většině předány osobně. Při této příležitosti byly
rovněž vybrány členské příspěvky 100 Kč bez rozdílu věku. Přípravou dnešní VVH se na svém posledním
zasedání zabýval výbor SDH. Hlavními úkoly bylo zhodnocení práce a celoroční činnosti sboru
v uplynulém roce, příprava plánu činnosti SDH na rok 2018, ve kterém si máš sbor připomene již 135
let od svého založení a další úkoly s přípravou dnešní VVH spojené. Na VVH bylo přítomno 49 členů a
tudíž jsme byly usnášení schopní.
Dříve než seznámil přítomné s návrhem programu schůze, požádal členy, aby povstáním a minutou
ticha uctili památku zesnulých členů sboru: pana Miroslava Motla a pana Václava Novotného.
Poté přednesl návrh programu dnešní VVH:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení.
Volba návrhové komise.
Přečtení usnesení a plánu činnosti z minulé VVH.
Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2017. Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky.
Zpráva vedoucích mládeže o činnosti MH. Zpráva o činnosti družstva žen.
Zpráva revizora účtů SDH.
Přijetí nových členů sboru.
Návrh činnosti na rok 2018 a jeho schválení.
Diskuse.
Návrh na usnesení a jeho schválení.
Závěr

Poté byl přítomnými členy program schválen a ukončeno zahájení VVH.
2) Za členy návrhové komise byli navrženi: D. Málek, M. Klepetko, J. Řípa. Návrh byl přítomnými
schválen. Zapisovatelem byl určen jednatele sboru p. Vladimír Stehno.
3) Jednatel přečetl usnesení z poslední VVH a seznam schválených úkolů SDH na rok 2017. K těmto
dokumentům nebylo připomínek.
4) Za výbor SDH přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2017 místostarosta sboru pan V. Mrva:
Zpráva o činnosti SDH v roce 2017
SDH v Libici n/D má v současné době celkem 141 členů. Z toho počtu je 92 členů dospělých, činných a
evidovaných u okresního sdružení hasičů ČMS, 44 mladých hasičů a 5 členů přispívajících, evidovaných
pouze v evidenci našeho sboru. To znamená, že proti minulým rokům nedochází k žádné výrazné
změně ve členské základně ani v počtu, ani v třetinovém podílu mladých hasičů. I přes neustálou
výchovu mladých hasičů náš sbor pomalu stárne. Zůstává výrazná absence a zastoupení lidí ve věku
20-40 let.
Výbor SDH a jeho činnost v roce 2017
Výbor našeho sboru se sešel v tomto roce celkem 7krát. Tento počet tak přímo odpovídá činnosti sboru
v daném roce. Výbor se schází především před plánovanými akcemi, nebo při důležitých rozhodnutích.
Všem jeho členům patří velké poděkování za odpovědnou práci, za odpovědnost se kterou se práci ve
složce věnují. Účast na schůzích bývá většinou 100% a není nikdo, kdo by se práci vyhýbal. Ke svým
zasedáním výbor SDH využíval opět především zázemí hostince U Bambuchů.
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Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v r. 2017:
-

vybrat a odevzdat včas členské příspěvky a hlášení o činnosti za rok 2016 na OSH
podat daňové přiznání
vyúčtovat dotaci z MŠMT, sami bez účetní
zajistit výměnu členských průkazů, které jsou od tohoto roku nové
zadat opravu vozidla Suzuki Jimny
zajistit účast na konferenci představitelů
zhotovit inventuru majetku SDH
zajištění pálení čarodějnic včetně stavby hranice
podpořit účast soutěžních družstev na okrskové soutěži v požárním sportu
připravit a zorganizovat noční soutěž
rozhodnout o čerpání dotace ve výši 82 000 Kč z MŠMT
koupit chlazení do chaty u rybníka, pivovar Hlinsko nám vypověděl smlouvu – malá výtoč.
podpořit MH v účasti postupové soutěže hry Plamen a v účasti HB turné
připravit a zúčastnit se sbírky Český den proti rakovině – prodej žlutých kvítků
zajistit pořádání pouťové zábavy
zúčastnit se akce 72 hodin
požádat ÚM Libice n/D o převod vozidla Suzuki Jimny
zajistit účast odpovědných osob na školení hospodářů
připravit VVH
připravit program oslav v roce 2018 včetně plánu pořádaných soutěží
požádání o dotaci z MŠMT na rok 2018

Brigády: Jedná se především o údržbu prostoru kolem chat u rybníka. Zajišťujeme též údržbu celé
plochy sportoviště, především před soutěžemi a při cvičeních. Velmi nutná je zde domluva s DVPM
Slavíkov, což není vždy k jejich harmonogramu prací tak jednoduché. Není to zkrátka úplně ideální
systém. Za zmínku stojí i dost náročná, především časově, údržba techniky výjezdové jednotky, která
již není nejnovější, a tudíž v nejlepší kondici. I když to není věc SDH, přesto těm řidičům a strojníkům,
kteří se o vozidla starají, patří velké poděkování.
Sport a kultura
Duben - čarodějnice: Tradiční akce s jistou účastí veřejnosti, i když i ta v posledních letech slábne.
Nejpopulárnější je ta část programu, kdy jsou připraveny hry pro děti, opékání špekáčků na malých
ohních a samotné zapálení hranice. Následné posezení není pro přítomné nijak zvlášť atraktivní.
Poděkování patří ZŠ a MŠ Libice n/D za připravený program pro děti a za dodané dřevo na stavbu
hranice od ÚM Libice n/D. Ceny pro děti zakoupil SDH Libice ze zisku z Mikuláše.
Květen - Český den proti rakovině: Pro náš sbor je to již tradiční charitativní akce spojená se sbírkou
pro Ligu proti rakovině. Je známá především jako prodej žlutých kvítků. Samotnou sbírku zajišťuje
kolektiv mladých hasičů. Poděkování ovšem patří všem libickým občanům, kteří tuto dobročinnost
podporují.
Červen - Velká cena Železných hor: Za zmínku stojí především zájem soutěžních družstev o tuto soutěž
a to nejen z okresu Havlíčkův Brod. V letošním ročníku se v Libici sešlo již přes 40 soutěžních družstev
žen i mužů. Rádi se k nám vrací a je celkově velmi kladně hodnocená. Je to soutěž náročná na přípravu
i samotnou organizaci, ale snažíme se o všechny co nejlépe postarat, aby odjeli spokojeni. Je to pro nás
stěžejní soutěž, ať už z prestiže, tak i po stránce zisku. Zaostáváme pouze v cenách, nemáme totiž žádné
sponzory.
Září - pouťová zábava: Již po čtvrté námi pořádaná na Pilnově statku. Vzhledem k počasí se zábava
nemohla konat na venkovním parketu a museli jsme vzít za vděk azylem v kulturní stodole. Zábavu lze
hodnotit jako vydařenou, účast sice slabá, ale kdo byl, tomu se líbilo. Handicapem je jistě páteční
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termín, asi i místo konání, že není v blízkosti pouťových atrakcí, ale jinak si poradit neumíme.
Pravděpodobně se pokusíme pořádat ještě ročník pátý, a pak celou efektivitu vyhodnotíme a následně
se rozhodneme co dál.
Říjen – 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ: Taková již celkem oblíbená dobrovolnická akce,
pořádaná kolektivem mladých hasičů. Stejně jako v předchozích letech se zapojilo i mnoho rodičů.
Všichni pak v jednotných tričkách odjeli do lesa k Barovicím a zasadili zde několik set nových stromků.
Na závěr si opekli i několik špekáčků.
Další důležité aktivity, které stojí za zmínku:
-

úspěch MH ve hře Plamen, postup do okresního kola, úspěch v HB turné
získání dotace z MŠMT ve výši 82 000 Kč
řešení převodu vozidla Suzuki Jimny
sestavení nového družstva žen a družstva starších mužů
účast na jubileích členů SDH s balíčkem
účast na rozloučeních a pohřbech zesnulých členů
příprava oslav v roce 2018
účast na školení hospodářů

Na závěr přišlo poděkování všem za činnost a odvedenou práci v uplynulém roce: občanům Libice n/D
za podporu, vedoucím MH, členům výjezdové jednotky, ŽŠ a MŠ za skvělou spolupráci, hostinci U
Bambuchů za spolupráci, za ozvučení při pořádaných soutěžích skupině HOPE, všem přispívajícím
sponzorům, ÚM za spolupráci, kterou budeme v roce 2018 potřebovat mnohem více nejen při
oslavách.
ZPRÁVA VELITELE VJ ZA R. 2017 - Za omluveného velitele VJ přečetl zprávu člen VJ Jan Šťastný ml.
Počet členů jednotky v roce 2017 zůstal stejný a jednotka má v současné době 18 členů, kteří mají
podepsanou smlouvu s UM. Personální obměně jednotky dochází pouze v případě, když někdo ukončí
činnost v jednotce. Členové jednotky absolvují předepsané zdravotní prohlídky, školení potřebná k
udržení odborností. Nyní již k samotné činnosti:
-

19 ledna jsem se zúčastnil velitelského dne v H. B., kde velitelé jednotek byli seznámeni s
informacemi ohledně školení a činnosti pro letošní rok.
- 25 ledna jsme vyjížděli k požáru r. d. v Chotěboři ul. ČSL armády.
- Březen je jako tradičně měsíc, kdy probíhají v H. B. odborné přípravy pro udržení odborností.
- 28. 3. jsme vyjížděli k požáru do Předboře. Událost byla planý poplach.
- Dne 30. 3. jsme vyjížděli k požáru do Chotěboře ul. Krále Jana. Po zjištění skutečného rozsahu
události byla jednotka odvolána zpět na základnu.
- Dne 1. 4. jsme byli povoláni k požáru r. d. do Nejepína. Ještě téhož dne jsme zasahovali při
likvidaci požáru lesa u obce Nový Dvůr.
- 27 května ve večerních hodinách jsme vyjížděli k požáru bytu v Chotěboři ul. Kosmonautů.
Požár vznikl nedbalostí majitele od kuchyňské linky.
- 22. 6. jsme po silné vichřici odstraňovali spadlé stromy ze silnic v Chotěboři ul. Riegrova, ul.
Partyzánská a poté ještě u obce Dobkov.
- Dne 29. 10. další silný vítr opět napáchal velké škody. Naše jednotka odstraňovala stromy ze
silnice u Lhůty, pod Kroměšínem a v Bezlejově a u obce Klokočov.
Závěrem poděkoval těm, kteří se do jmenovaných zásahů zapojili, nebo je jinak podporovali.

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH – zprávu přečetla paní H. Klepetková
V oddíle pracovalo minulý rok 44 dětí, 10 z nich v tomto novém soutěžním období spadne svým věkem
do kategorie dorostu, 11 je v kategorii mladších, zbytek, tedy 23 pak v kategorii starších.
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Základ naší činnosti tvoří samozřejmě hasičský sport. Jen mně dovolte poznámku, že je to skutečně
sport, děti skutečně musí být fyzicky připravené, musí být rychlé, zručné a respektovat pravidla. Jarní
část naší stěžejní soutěže, tedy hra Plamen, proběhla v Chotěboři. Sbor a Libici reprezentovala 3
družstva, což bylo 28 dětí, 2 jsme půjčili Bezděkovu. Byl to pro nás velmi zdařilý závod, protože všichni
skončili do 3. místa, všichni měli na krku medaili a všichni postoupili do okresního kola. Zde se nám
nedařilo podle představ, neobhájili jsme zlato z loňska, ale také jsme neudělali žádnou ostudu.
Prestižním pro nás bylo, stejně jako vloni, havlíčkobrodské turné. Letos mělo turné 5 částí, povětšinou
relativně daleko od Libice – zahájeno bylo v Herálci, následovala Věž, Nová Ves u Světlé, na podzim pak
Ždírec nad Doubravou a ukončení proběhlo v Habrech. Na všechny závody jsme se dostavili s 5
družstvy, máme za sebou tedy 25 startů a až na 3 neplatné pokusy, z toho se jednou jednalo o
předčasný start, jsme podávali vyrovnané výkony. Mladší dokonce při závěrečné bilanci přišli velmi
těsně o zlatou medaili, druhé družstvo mladších skončilo na 17. příčce a starší se skvěle seřadili za
sebou na 7., 8. a 9. místě, a to z celkového počtu cca 35 družstev v každé kategorii. To dokazuje nejen
skvělou přípravu, ale i potenciál našich dětí. V tento moment musím také připomenout, že závody ve
Ždírci probíhaly na libickou pouť, přesto je děti nevynechaly. Toho si skutečně vážíme. Sezónu jsme
ukončili účastí na poháru v Rozsochatci a opět s medailemi na krku, mladší 1., starší 2.
Pro celkový přehled nesmíme ale vynechat „nesportovní“ aktivity našich mladých hasičů. Na konto Ligy
proti rakovině jsme díky vám zaslali 5 052,- Kč, pomáhali jsme s realizací dětského programu na
čarodějnice, zapojili jsme se do projektu 72 dobrovolnických prací a společně s rodiči (bylo nás celkem
48) a ve spolupráci se společností Obecní lesy a zeleň jsme sázeli stromky pod Barovicemi. Další tradiční
a velmi oblíbenou akcí je výročka ve škole v Malči. Letos jsme po dlouhé době přesunuli soustředění
z letních prázdnin na podzim. Využili jsme možnosti ubytování ve škole na Štěpánově a ve dnech 30.
září až 1. října jsme se zde zaměřili na přípravu podzimního kola soutěže Plamen, tedy na disciplíny
branného závodu. Asi se to vyplatilo, protože mladší obsadili 2. příčku, přičemž ta 1. jim utekla o 10
sekund, další družstvo mladších bylo na 25. místě, starší byli také skvělí. V konkurenci 58 družstev
obsadili 6., 7. 32. pozici. Pro úplnost dodávám, že sbor a Libici reprezentovalo na tomto závodě 25 dětí.
Máme zájem, aby činnost mladých hasičů byla i do budoucna zajištěna, aby byla perspektivní, proto se
na podzim 6 našich členů zúčastnilo školení a získalo kvalifikaci vedoucího mladých hasičů.
Ze zprávy je vidět, že naše činnost je nejen sportovně úspěšná, ale i rozmanitá a samozřejmě
organizačně i časově náročná. Nese velké nároky na děti, vedoucí, ale i na rodiče, kteří musí často
podřizovat své rodinné plány tak, aby jejich dítě mohlo jet na závody. Je nutné mít v pořádku techniku,
nářadí a vůbec je nutné mít podporu od mnoha dalších lidí. Tradičně nám pomáhá paní Dáša Culková
se sbírkou Český den proti rakovině, paní Zuzana Kovačková při realizaci akce 72 hodin, už několik sezón
s námi téměř na všechny závody jezdí paní Zuzana Bačkovská, vozí sebou strašně dobré koláče a na
Štěpánově nám skvěle vařila, letos se na zdravotní přípravě dětí podílela paní Andrea Pleskačová,
vedení fotbalového klubu s námi slaďuje termíny soutěží, a kdybych tady měla vyjmenovat všechny,
kteří nám pomáhají s dopravou na soutěže a malými drobnostmi a vůbec slušným jednáním, tak by to
trvalo hodně dlouho. Věřte, že jsme této podpoře velmi rádi a že si jí vážíme. Tak snad aby to vydrželo!

ZPRÁVA DRUŽSTVA ŽEN – M. SYSROVÁ
Protože někteří z nás museli opustit řady mladých hasičů, rozhodli jsme se soutěžení nevzdat. Abychom
mohli vytvořit družstvo žen, museli jsme si půjčit pár dívek z dětského družstva. Tréninky jsme tedy
museli přizpůsobovat těm dětským. První soutěže jsme se zúčastnili 13. 5. na Chloumku, kde se letos
konala soutěž okrsková. My jsme skončili na 2. místě. Po našem prvním velkém úspěchu jsme se
rozhodli pro další soutěž. 27. 5. jsme se vydali na Pohár města Chotěboř, kde jsme získali 3. místo. Další
soutěž jsme nemohli vynechat. Byla to Velká cena Železných hor u nás v Libici, ale tady se nám zrovna
nedařilo. Z 11 družstev jsme skončili na I O. místě. Po prvním neúspěchu jsme to však nevzdali. Po
prázdninách 16. 9. jsme ukončili hasičskou sezónu v Rozsochatci na soutěži O pohár starosty obce, kde
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jsme obsadili 2. místo. Ze 4 soutěží jsme přispěli 3 poháry do naší velké hasičské sbírky poháru. Po
zhodnocení naší 1. sezóny bychom rádi pokračovali i v těch dalších. Na závěr bych chtěla poděkovat
celému družstvu a všem, kteří se účastní našich tréninků a jezdí s námi na soutěže.

5) Zprávu revizora účtů sboru přednesla paní Jana Pešková.
Stav k 1.1.2017

Bankovní účet ČSOB

140 984,47 Kč

Bankovní účet KB

43 991 Kč

Pokladna

7 837 Kč

--------------------------------------------------Celkem

192 812,47 Kč

Bankovní účet ČSOB (r. 2017)
Úroky
Dotace OSH HB – okr.3 přísp. člen
Dotace OSH HB – přísp. Na MH
Od pojišťovny – provize HVP
Propagace, reklama GCE, Feroplast
Poplatky
Zálohy na el. Energie + doplatek
Zálohy na el. Energii nový cyklus
Vedení účetnictví – r. 2016
Pojištění vozidla
Požární laminátová nádrž
Poháry – noční soutěž
Oprava Suzuki Jimny
Hadice
Výběr do pokladny
Daň FÚ
Celkem

Příjem
9,58
4 485,00
840,00
507,00
13 000,00

18 841,58

444,00
4 079,00
440,00
3 000,00
935,00
11 100,00
1 673,00
12 448,00
17 690,00
30 000,00
1 035,00
83 114,00

Bankovní účet KB (r. 2017)
Dotace MŠMT – Program VIII r 2017
Celkem

Příjem
82 000,00
82 000,00

Vydání
---

Pokladna – r. 2016
Členské příspěvky
Převod BÚ do pokladny
Pronájem chaty u rybníka
Čarodějnice – stánky
VCŽH – noční soutěž – stánky
Za umístění v HB turné
Startovné VCŽH – noční soutěž
Pouťová zábava – stánek + vstup
Dobrovolný příspěvek - pí. Motlová

Příjem
13 600,00
30 000,00
10 214,00
22 596,00
46 943,00
750,00
4 650,00
16 920,00
1 000,00

Vydání

5

Vydání

Od účastníků soustředění
Mikulášská nadílka
Dotace OSH HB – přísp. na člena – vráceno
Hudební produkce výr, čl. schůze
Členské příspěvky
Startovné
Čarodějnice – zboží
Pouťová zábava – zboží, hudba
Přefakturace – el. Energie – pouťová
VCŽH – zboží – ceny
VCŽH - ceny
Ceny dětský den
Dárkové balíčky a věnce
Benzin, mazivo
Materiál – luxol
Poštovné
Kancelářské potřeby, kondolence
Míče, diabolky MH
Pronájem tělocvičny, kuchyně MH
VVH, občerstvení MH
Občerstvení
Členské průkazy
Vzduchovky CZ Slavia 631 Lux, r.4,5; 3ks
Výčepní zařízení
Vych. Stejnokroj, polokošile, jmenovka
STK Suzuki Jimny
Celkem
Stav k 30.11.2017

3 150,00
2 600,00
4 485,00
3 000,00
13 600,00
4 400,00
14 568,00
13 492,00

152 423,00

Bankovní účet ČSOB

76 712,05 Kč

Bankovní účet KB

125 991 Kč

Pokladna

16 030 Kč

31 329,00
2 051,00
929,00
5 874,00
2 388,00
429,00
92,00
172,00
744,00
2 340,00
3 393,00
2 694,00
1 370,00
14 970,00
15 234,00
5 356,00
1 320,00
144 230,00

--------------------------------------------------Celkem

218 733,05 Kč

Během této kontroly účetnictví SDH nebylo shledáno viditelných závad. Podvojné účetnictví je vedeno
dodavatelsky za úhradu.
6) Přijetí nových členů
Výbor navrhuje na přijetí nových členů paní Zuzanu Bačkovskou a pana Stanislava Němce (přestup
z Bezděkova). Návrh na přijetí nových členů byl všemi přítomnými schválen.
7) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem výboru: Hlavních úkolů SDH Libice n/D na r. 2018.
a) zajistit výběr členských příspěvků
b) uspořádat se ZŠ, MŠ a Obecními lesy pálení čarodějnic (pokud budeme schopni personálního
zajištění akce)
c) zúčastnit se okrskové soutěže dospělých
d) zapojit se do celoroční hry Plamen a HB turné MH
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e) organizace oslav 135. výročí založení sboru (12.5.2018)
f) organizačně připravit noční soutěž dospělých – VC Železných hor
g) uspořádat pouťovou taneční zábavu
Poté byl tento návrh schválen.
8) DISKUSE
-

vystoupil starosta městyse p. Václav Venhauer, shrnul činnost výjezdové jednotky z pohledu
zřizovatele, nákup vybavení VJ (nové hadice), zmínil i převod Suzuki Jimny, který se co nejdříve
vyřeší, obec zajistí podstavec pod chystanou sochu sv. Floriána, požádal o účast sboru na
oslavách výročí republiky, zmínil možnost získání dotace na konání oslav z Kraje Vysočina,
v rozpočtu je počítáno s prostředky na soc. zázemí u rybníka, nakonec poděkoval za činnost
v obci a práci s mládeží

9) Jednatel sboru přednesl návrh na usnesení z této VVH:
VVH SCHVALUJE:
-

plán činnosti SDH Libice n/D na r. 2018

-

přijetí nových členů

VVH BERE NA VĚDOMÍ:
-

zprávu o činnosti SDH v r. 2017

-

zprávu velitele o činnosti VJ

-

zprávu vedoucích MH

-

zprávu družstva žen

-

zprávu revizora účtů

VVH POVĚŘUJE:
-

výbor SDH rozpracováním jednotlivých úkolů vyplývajících z této VČS a zajistit jejich plnění.

Tento návrh na usnesení byl schválen.
10) Závěr schůze provedl p. K. Sysr st. Poděkoval z účast a pozornost, popřál do nového roku a pozval
na účast při oslavách sboru. Poté následovala večeře a volná zábava s hudbou HOPE.

Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno.
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