Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 2.11.2022 od 18:00 v hostinci U
Bambuchů
Přítomní: P. Rutsch, K. Sysr ml., K. Sysr st., Vl. Stehno, T. Málek, P. Novotný, J. Šťastný, Z. Bačkovská, J.
Culek, M. Klepetko, L. Beráková
Omluveni: Vl. Mrva, J. Řípa, L. Žaloudek S. Němec, J. Alinče, D. Málek,
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Faktura za oprava sportovní stříkačky
VVH a taneční zábava
Oslavy založení sboru
Dotace můj klub
Různé

1) Oprava sportovní stříkačky byla dokončena a celkové náklady za opravu činní 125 331 Kč. Jelikož sbor
nedisponuje tak velkou částkou v tuto chvíli dostupnou, proto výbor SDH schvaluje podání žádosti na Úřad
Městyse Libice nad Doubravou o proplacení faktury za opravu sportovní stříkačky.
2) Výroční valná hromada sboru potvrzena na sobotu 10.12.2022 na Pilnově statku. Po skončení schůze se
uskuteční taneční zábava se vstupem zdarma, k tanci zahraje Vlastimil Vaňhát. Pozvánky na zábavu se
roznesou s pozvánkami na VVH 26.11.2022 od 13. hodin.
3) Byla podána žádost o udělení stuhy k historickému praporu. Bylo poptáno i celkové vyčištění historického
praporu, ale z důvodu vysokých nákladů, které by přesáhly více jak 20 000 Kč, je čištění odloženo.
4) Sbor nebude žádat o dotace z programu Můj klub, protože nejsme schopni splnit všechny podmínky
dotace a její samotné zpracování.
5) Různé
- Okrskový aktiv se koná v pátek 11.11.2022 v Chotěboři a za sbor se ho zúčastní Jan Šťastný, Tomáš Málek
a Petr Novotný.
- Ve dnech 13.11. a 17.11. se bude konat školení k HB Turné mladých hasičů kterého se zúčastní i vedoucí
MH. Sbor by měl zájem o pořádání pouze závěrečného dílu HB Turné v Libici, pokud to půjde, jinak se
budeme ucházet o pořádání až v dalším roce.
- Potvrzené termíny soutěží na příští rok:

20.5.2023 - Dětská okresní soutěž
27.5.2023 - Okrsková soutěž dospělých
2.6.2023 – Noční soutěž VCŽH

Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno
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