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Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 15.3.2018 od 18 hod. u 

hasičské zbrojnice + zasedací místnost ÚM 

Přítomní: P. Rutsch, J. Culek, D. Málek, J. Řípa, K. Sysr st., K. Sysr ml., T. Málek, L. Žaloudek, Vl. Stehno, 

L. Beráková, Vl. Mrva, P. Novotný, M. Klepetko, P. Bílek, A. Pavliš, L. Slanařová 

Hosté: V. Venhauer, manželé Málkovi 

Program:  

1) Umístění sochy před hasičskou zbrojnicí 

2) Vybrání členských příspěvků 

3) Daňové přiznání a vyúčtování dotace 

4) Zajištění občerstvení – Pohádkový les 

5) Soutěže pořádané v Libici n/D 

6) Zajištění předání dárkových balíčků 

7) Předání vyznamenání „Zasloužilý hasič“ 

8) Program oslav 135. výročí 

1) Za přítomnosti starosty městyse p. Venhauera a také manželů Málkových se jednalo o konečném 

umístění nové dřevěné sochy. Umístěna bude přímo naproti hasičské zbrojnice mezi chodníkem a 

plotem manželů Málkových. Po diskuzi s umístěním vyslovili souhlas. Městys vybuduje patřičný 

podstavec pro novou sochu. 

Poté se všichni přítomní přesunuli do zasedací místnosti ÚM k dalšímu jednání. 

2) Jako každý rok byly řádně vybrány členské příspěvky a zaslány na OSH.  

3) Veškeré potřebné podklady pro podání daňového přiznání za loňský rok byly předány paní účetní 

včas.  

Dále bylo potřeba do 15.2.2018 podat vyúčtování dotace z MŠMT za rok 2017. Jako loni jsme 

vyúčtování připravili sami (P. Rutsch, L. Beráková, V. Stehno) v jednoduchém účetnictví a podáno bylo 

včas. 

4) DDM Chotěboř požádal sbor a městys, zda by bylo možné zakončit Pohádkový les (8.5.2018) u nás 

v areálu u rybníka, kde bychom zajistili nějaké občerstvení. Výbor souhlasil s účastí, další podrobnosti 

se domluví na další schůzi výboru. 

5) V neděli 27.5. proběhne v areálu u rybníka první kolo Havlíčkobrodského turné 2018 mladých hasičů. 

O týden později v pátek 1.6. se uskuteční již VIII. ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku VELKÁ 

CENA ŽELEZNÝCH HOR. O technickém zajištění obou soutěží bude rozhodnuto na další schůzi výboru.  

6) Bylo domluveno obsazení dvojic pro předávání dárkových balíčků oslavencům sboru (Pešek, 

Nepovím). 
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7) V pátek 4.5. bude v Přibyslavi předáno vyznamenání „Zasloužilý hasič“ panu Karlu Sysrovi st. Sbor 

zapůjčí od obce auto na tuto událost. Personální obsazení doprovodu ještě bude domluveno, po 

předání zastávka na slavnostní oběd, vše na náklady sboru. 

8) Oslavy 135. výročí založení sboru proběhnou v sobotu 12.5. jako odpolední akce. 

Předběžný program: 

Veřejná část 

• 15 hod – odhalení a vysvěcení sochy Sv. Floriana 

• 15 h 20 min – průvod ke kostelu a položení věnce k pomníku padlých ve světové válce, státní 

hymna 

• 15 h 30 min – průvod ke Kulturní stodole Pilnova statku 

Neveřejná část 

• 16 hod – slavnostní členská schůze, předání stuhy k Čestnému praporu a předání vyznamenání 

vybraným členům SDH Libice n/D 

• 17 hod – slavnostní večeře 

• 17 h 30 min – volný program a taneční zábava 

 

- Roznos pozvánek/programu cca 14 dní předem (cca 28.4.). 

- Občerstvení a večeře formou cateringu, koncem loňského roku předběžně osloven p. 

Bonavenotura. Ještě oslovit někoho dalšího pro porovnání nabídek (V. Mrva, T. Málek). 

- Naše požadavky: cca 100-120 hostů, večeře (Vepřo knedlo zelo), zajištění výčepu, občerstvení 

na stoly (pití, káva, přípitek). 

- Zákusky apod. zajistí hasičky. 

- Zajištění propagačních předmětů: propisky (cca 1000 ks, H. Brod) a poptání dalších předmětů 

dle nabídky (V. Mrva). 

 

Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno. 


