
 

Zápis z výroční valné hromady konané dne 12. 12. 2009 od 17 h. v poh. U 
Bambuchů za účasti 57 členů. 

 
Program: 

1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení. 
2) Volba návrhové komise 
3) Volba volební komise 
4) Přečtení usnesení a plánu činnosti na r. 2009 z minulé VVH. 
5) Zpráva výboru SDH o činnosti v r. 2009, Zpráva velitele SDH o činnosti výjezdové jednotky, 

Zpráva vedoucího mládeže o činnosti MH. 
6) Zpráva revizora účtů 
7) Přijetí nového člena 
8) Návrh činnosti na r. 2010 
9) Volba výboru SDH na funkční období 2010 – 2014 
10) Diskuse 
11) Schválení usnesení z VVH 
12) Závěr 

 
 

1) Z pověření výboru SDH schůzi zahájil a řídil starosta sboru Pavel Rutsch, přivítal přítomné 
členy, zvláště starostu městyse p. V. Venhauera, starostu okrsku p. L. Vacka, velitele okrsku 
p. K. Pazderku, starostu TJ Sokol p. Jar. Novotného a ostatní pozvané hosty a sponzory. 
Přečetl a dal schválit program schůze, která byla svolána pozvánkami s osobním předáním a 
výběrem členského příspěvku 80 Kč. Poté byla minutou ticha uctěna památka zemřelého 
člena, paní Marie Čejkové a včera zemřelého Jar. Lédla. Zapisovatelem pověřil K. Sysra st. 

2) Do návrhové komise byl navržen a schválen K. Sysr st., M Klepetko a Jar. Stehno. 
3) Do volební komise byl navržen a schválen Jos. Exner, Jos. Pavliš a Václav Marek 
4) Jednatel K. Sysr st. Přečetl plán činnosti na r. 2009, který byl splněn mimo zhotovení 

scházejících překážek CTIF pro HM, tento úkol přechází do dalšího roku. 
5) Zprávu výboru o činnosti sboru přednesl jeho starosta P. Rutsch:  

Členská základna: SDH má v současné době celkem 127 členů. Z toho je 94 činných, vedených u 
OSH, 26 mladých hasičů a nyní již jen (bez zemřelého J. Lédla) 6 přispívajících, vedených pouze v 
evidenci našeho sboru. V posledních pěti letech přistoupilo mnoho nových členů, zvláště žen a 
mladých hasičů. 
Činnost výboru SDH: V průběhu roku pracoval výbor v původním složení, sešel se celkem pětkrát a 
to vždy před nějakou důležitou akcí, nebo před nějakým zásadním rozhodnutím. Mimo první a 
poslední se schůze výboru konaly v zasedací místnosti městyse. 09. 01. se schůze výboru konala v 
restauraci U Mloka z důvodu přípravy plesu. Na tuto schůzi byli pozváni členové výjezdové jednotky 
z důvodu aktualizace členů včetně upřesnění telefonních čísel, aby všem zapojeným členům chodily 
správně a včas SMS zprávy oznamující požární poplach jako výzvu k zásahu. Z výjezdové jednotky 
odešli – Luboš Culek (odstěhování do Sobíňova) a Ludvík Samek. Nahradil je Fr. Souček ml. a Petr 
Novotný. Počet je tedy stejný, 20 členů. Dále bylo schváleno požádat úřad městyse o finanční 
pomoc na nákup nové sportovní stříkačky. V posledním bodu bylo jednáno o zajištění hasičského 
plesu. 
28. 03. byl vyhodnocen zdařilý ples (zisk cca. 16 tis. Kč) a zabíjačka (zisk cca 6 tis. Kč). Byla 
projednána a podepsána nájemní smlouva na pozemky, které využíváme v areálu u rybníka. Výbor 
vzal na vědomí příslib městyse, že přispěje na nákup nové stříkačky 80 tis. Kč, zbytek 51 tis. Kč 



 

doplatí sbor. Další pomoc městyse byla v nákupu potřebného materiálu pro zhotovení plánované 
betonové základny u rybníka, vlastní provedení zajistí sbor. V posledním bodu byl stanoven termín 
pro pořádání prvního parketu u kult. Stodoly na den 27. 06. 2009. Pro tento účel bude třeba 
zhotovit z materiálu městyse nový parket. 
09.09. - jediným bodem této schůze byla příprava organizačního zajištění poháru „Integrovaného 
záchranného systému“ za účasti 40 soutěžních družstev celého okresu Havl. Brod. Podrobně je 
zajištění této akce popsáno v zápise z této schůze. 
08.10. - se výbor seznámil se situací ohledně návrhu nového výboru na léta 2010 – 2014. Vzhledem 
k ziskovosti letošních akcí, zvláště po úspěšném konání poháru IZS, kdy jsme do pokladny získali 
přes 40 tis. Kč bylo schváleno zakoupit další 4 vych. stejnokroje. Poté budeme mít celkem 20 ks 
nových uniforem. Na poslední schůzi konané 20. 11. v klubovně SDH (v býv. ordinaci zubaře) byl 
navržen program VVH, stanovení dvojic pro roznášku pozvánek na VVH, výběr čl. příspěvků a 
sestavení požadavku pro úřad městyse na dovybavení výjezdové jednotky v r. 2010. 
 
Brigádní činnost byla zahájena 07. 03. úklidem bývalé garáže po JZD od městyse pro uložení 
historické techniky a soutěžních překážek pro mládež a dospělé. Původní starou zbrojnici jsme 
museli vyklidit pro potřeby nového majitele zámku – společnosti „Archatt“. Další větší brigáda byla 
svolána na 16.05. kdy se na odbagrovaném místě položili odvodňovací potrubí, zadrťování včetně 
rozhrnutí kamene pod dlažbu. Vlastní položení dlažby provedli za pomoci ostatních členů Pavel 
Doležal a Ant. Pleskač. Tím se zlepší podmínky pro pořádání soutěží. Během května jsme začali 
pracovat na zhotovení nového parketu z materiálu od městyse. Doufejme, že se nám vynaložené 
náklady v budoucnu vrátí pořádáním zábav na parketě s vlastním výčepem což není možné v KD, 
který je v soukromém vlastnictví. Samozřejmostí je jarní a podzimní sběr železa v L. Lhotce a Libici, 
který je též důležitou příjmovou položkou. Hlavní podzimní činnost byla ve spolupráci s pracovníky 
městyse věnována celkové úpravě prostoru v okolí rybníka tj. sečení a úklid prostoru, vyrovnání 
terénu, zhotovení překážek a všech potřebných příprav pro konání poháru IZS. Poslední dvě větší 
brigády se konaly 07. a 21. 11. na zhotovení oplocenek u Malochýna a v Libici pod lihovarem pro 
potřeby místních společnosti: „Obecní lesy a zeleň s.r.o.“. Obou brigád se zúčastnilo vždy 9 členů a 
zisk činil cca 15 tis. Kč. Mimo těchto hlavních úkolů bylo odpracováno mnoho bezplatných hodin 
jednotlivci při údržbě areálu, pož. techniky a vlastního majetku.  
 
Kulturní a sportovní činnost 
Úvod roku byl věnován se stále většími problémy zajištění cen do tomboly hasičského plesu. 
Výsledek předčil očekávání, poněvadž se podařilo získat včetně vlastních nakoupených hlavních cen 
v hodnotě 5 tis. Kč celkem 321 cen. Do prodeje bylo dáno 1 200 losů po 10 Kč což znamenalo, že 
každý čtvrtý los vyhrál. Plesu se zúčastnilo 137 platících, většinou místních občanů. 
28. 02. jsme se rozloučili s členkou Marií Čejkovou, která zemřela 22. 02. 2009 ve věku 75 let. 
Další větší akcí byly jarní zabíjačkové hody (19.-21. 03.), bylo zabito 3 kusy prasat v bývalé sociálce 
JZD a poté v PZ. Hlavní řezníci J. Bačkovský a Ant. Ptáček zhotovili žádané výrobky jako polévku, 
jitrnice, tlačenky, kroupy apod. Tyto byly za velkého zájmu včetně masa lehce prodány. Pro 
podzimní zabijačku se pro úsporu času počítá s nákupem již zabitých prasat v půlkách včetně 
vnitřností. 
30. 04. vyvrcholila příprava pálení čarodějnic v areálu u rybníka. Tentokrát si tuto akci vzala na 
starost parta soutěžního družstva včetně zajištění stánků. Dřevo bylo získáno z obecních lesů, 
hlavním stavitelem hranice byl Jaromír Málek. O kulturní program se postarala mateřská a základní 
škola. Škoda, že se navečer přehnala nad Libicí bouřka, poté bylo bezvětrné počasí, ale část 
návštěvníků to odradilo. 



 

Již podruhé končila „Cesta pohádkovým lesem“, která se koná 08. 05. pod patronátem DDM Junior 
Chotěboř v Libici u rybníka. Bohužel zase nepřálo počasí, v době když účastníci přicházeli, přišla s 
nimi bouře s kroupami. Účastníci tudíž odjížděli kyvadlovou dopravou zpět do Chotěboře. Zboží, 
které nešlo vrátit (cukrovinky) bylo věnováno M a ZŠ v Libici k použití jako ceny na dětský den. 
16. 05. se konala okrsková soutěž ve Svinném. Nová soutěžní stříkačka dosud nebyla k dispozici, 
proto se cvičilo se zásahovou. Mirek Ptáček zaběhl při štafetě (bez kladiny – déšť) skvělý čas, ale po 
útoku to stačilo na 11. místo. Ženy skončily na 4. místě. Po soutěži následovalo posezení na chatě 
hrazené z poplatku účastníků. 
27. 06. jsme pořádali 1. libický parket v areálu Pilnova statku. Opět se proti nám postavilo počasí, 
navečer mírně pršelo, což odradilo mnohé účastníky. Za účasti 50 platících, většinou z řad hasičů a 
rekreantů z Pilnova statku byla vytvořena úžasná atmosféra, kterou umocnila kapela „STYL“. 
Manželé Krumlovi uvolnili soc. zařízení v kult. stodole a osvětlení zdarma. Druhý parket je plánován 
na 26. 06. 2010. 
Během prázdnin se družstva mužů, žen a dětí zúčastnila několika pohárových soutěží. Vrchol roku 
nastal 19. 09., kdy jsme pořádali soutěž o pohár IZS a pohár poslance parlamentu ČR. Této soutěži 
předcházeli mohutné přípravy, jak úpravy terénu, stavby překážek, organizačního zajištění včetně 
obsazení stánků. Zapojeno bylo do této akce kolem třiceti členů SDH ale i jejich rod. příslušníků a v 
neposlední řadě i zaměstnanců úřadu městyse. Ve školní jídelně se pro soutěžící a pořadatele 
nasmažilo na 600 řízků. Soutěže se zúčastnilo 41 družstev okresu, což činilo za 11 let trvání této 
soutěže druhou největší účast. Všechnu tu snahu a úsilí o to, aby se všichni v Libici cítili dobře 
umocnilo, poprvé v letošním roce při našich akcích, krásné počasí a na září i poměrně velké teplo. 
Nejkrásnější pohled na celou soutěž a vůbec celý areál byl z kopce od lihovaru. Nad tím zaplesalo 
srdce i těch, kteří hasičský sport vůbec nezajímá. Poprvé v historii tohoto poháru můžeme být hrdi 
na sportovní výkon našeho družstva, které se v této konkurenci umístilo na 10. místě. Dle ohlasů a 
došlých zpráv se všem zúčastněným v Libici líbilo. 
V říjnu jsme pro jistotu s velkým předstihem zajistili kapelu na maškarní průvod, který se bude 
konat 19. 02. 2011.  
Ve dnech 13. až 14. 11. jsme letos podruhé připravili staročeské zabijačkové hody. V pátek okolo 
poledne jsme dovezli z jatek v Knyku tři poražená prasata v půlkách včetně vnitřností a kolen. Tím 
jsme ušetřili jeden pracovní den. Odpoledne řezníci rozdělali tyto půlky, pomocníci nakrájeli sádlo, 
které bylo vyškvařeno a připraveno vše potřebné na sobotní zhotovení výrobků. V prodeji bylo 380 
jitrnic, 19 tlačenek, dva pařáky polévky, 25 litrů guláše a rozporcované maso. Vše bylo prodáno, ani 
se na všechny příchozí nedostalo. 
Po Novém roce bude maximální pozornost věnována zajištění cen do tomboly a organizačnímu 
zajištění has. plesu, který bude 20. 02. 2010. Tolik ke zprávě starosty SDH k činnosti v roce 2009. 
 
Zpráva velitele výjezdové jednotky. Počet členů, kteří mají smlouvu s úřadem městyse je 20 členů. 
Její činnost se odvíjí od počtu zásahů, údržby techniky a vybavení včetně odborné přípravy.  
- 04. 01. v noci se 8 členů zúčastnilo likvidace požáru půdy v místní části Kladeruby. Díky 
duchapřítomnému chování majitelky RD nevznikly téměř žádné mat. Škody. 
- 14. 02. byli povoláni k požáru bytu v Chotěboři – Chotěbořova ulice, účast 14 členů jednotky. 
- 26. 02. vyjížděli k likvidaci požáru sklepa v obci Maleč – Horní Lhotky. Příčinnou požáru byla 
manipulace s benzinem v okolí kotle, účast 5 členů. 
- 16. 03. provedena STK pož. vozidel. 
- 31. 03. odpoledne byli povoláni k likvidaci požáru lokomotivy na žel. trati Hlinsko – Ždírec. Po 
přesnějším určení místa události byla jednotka během cesty odvolána zpět. 
- 03. 04. proběhlo na stanici v Chotěboři školení uživatelů dýchací techniky, účast 7 členů. Další dva 



 

členové prošli zákl. kursem v Havlíčkově Brodě. 
- 12. 05. se jednotka zúčastnila pátrání po pohřešované osobě v okolí Chotěboře. 
- 07. 08. dopoledne vyjíždělo 7 členů jednotky k likvidaci požáru kuch. Linky v Chotěboři – Severní 
ulice. 
- 19.09. - 14. ročník soutěže IZS v Libici. Součástí měřeného času bylo kromě rozvinutí útoku jízda 
na člunu, ručkování po překážce, stažení terčů a sbalení hadic do kotoučů. Družstvo se umístilo na 
10. místě, což byl náš nejlepší výsledek od počátku konání poháru. 
- 16.-17. 10. proběhla na stanici v H. Brodě COP velitelů a strojníků. 
- 30.10. - účast na likvidaci požáru trafostanice – Feroplast Chotěboř za účasti 12 členů. 
- Do konce roku budou ÚM zakoupeny 4 páry neprůhořných kalhot, 5 párů zásahové obuvi, 
ochranné kukly, rukavice a opasky, aby zejména nositelé dých. techniky byli vybaveni na 
odpovádající úrovni, která je při zásazích vyžadována. 
Závěrem této zprávy velitel poděkoval všem, kteří se na těchto akcích podíleli. 
 
Zpráva vedoucí mládeže. V letošním roce pracovalo v oddílech celkem 27 registrovaných dětí, 
mladší a starší žáci a dorostenci. Činnost se soustředila především na hru Plamen. Vyvrcholením 
bylo oblastní kolo ve Vepříkově, kde naše děti dobře uspěly. Družstvo ml. obsadilo 4. místo a 
starších 6. místo. Při útoku ml. žáků údajně došlo k překročení nástřikové čáry. Rozhodčí této 
disciplíny ovšem nevytvořili podmínky dané směrnicemi. Toto jsme hned na místě řešili protestem, 
ale ani po písemném protestu na okresní radě mládeže se nic neřešilo. Za čtrnáct dní MH ve 
Vepříkově při útoku o pohár starosty suverénně zvítězili a získali pohár. V létě MH absolvovali 
čtyřdenní výlet v Přibyslavi, měli zde pěkné zázemí i počasí, využili též nové městské koupaliště. 
Podzimního kola hry Plamen se poprvé zúčastnila 4 družstva – 1 ml. žáci, 2 starší žáci a 1 dorost. 
Slunečný a teplý podzim přinesl MH mnoho krásných chvil, které většinou trávili u rybníka. 
 
6) Zpráva o revizi účtů přednesl p. Saidl 
 

POKLADNA PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍPADNÝ Č. 
Z. 

Členské příspěvky 8710 8474 236 

Motor do stříkačky  1500  

Hasičský ples 28000 14724 13276 

věnec  600  

zabíjačka 51817 42069 9748 

Občerstvení, brigády, sběr železa 25949 2403 23546 

poštovné  10  

Dárkové balíčky  1401  

Sportovní náčiní pro MH  8361  

Pronájem chaty u ryb. 6578   

čarodějnice 23664 22546 1118 

Startovné – pož. soutěž  1100  

Materiál na parket  4650  



 

Pohádkový les 11719 6467 5252 

Setkání členů u rybníka 5210 9055  

Libický parket u Pilnova 13178 8828 4350 

Aditiva a olej do stříkačky  1440  

Startovné – pohár IZS 20500   
55931 Stánky – pohár IZS 70125 34694 

Občerstvení MH  909  

Mikulášská nadílka 2850   

Za album na fotky a jejich zhotovení  302  

Za 4 ks has. uniforem  17369  

Dotace pro MH 4009   

Převod na účet  80000  

Celkem 272309 266902  

 

BANKA PŘÍJEM VÝDEJ 

Úrok z BÚ 142,47  

Příspěvek – Městyse Libice n/D 80000  

Startovné IZS  500 

Nákup mot. stříkačky  112462 

Bankovní poplatky  71 

Pivovar Chot. - zboží na pohár 
IZS 

 12903 

Nákup soutěž. hadic a rozděl.  21839 

Předplatné – Has. noviny  276 

Převod z pokl. na BÚ 80000  

Za stavby oplocenek od Ob. 
lesů 

16169  

 176311,47 148051 

 

BANKA  

Zůstatek k 01. 01. 2009 40357,13 

Příjem celkem za rok 176311,47 

Výdaje celkem za rok 148051 

Zůstatek k 31. 12. 2009 68617,6 

 

POKLADNA  



 

Zůstatek k 01. 01. 2009 29133 

Příjem celkem za rok 272309 

Výdaje celkem ze rok 266902 

Zůstatek k 31. 12. 2009 34540 

Celkový zůst. k 31. 12. 2009 103157,6 

V závěru konstatoval, že vedení účetnictví je řádně vedeno. 
 
7) Za nového člena byl jednohlasně přijat Jaromír Culek, bytem L. Lhotka čp. 23. 
 

8) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem: „Hlavních úkolů SDH Libice n/D na r. 2010“. 
a) vybrat a odeslat čl. příspěvky na r. 2010. 
b) organizačně připravit „Hasičský ples“ na 20. 02. 2010. Za pomoci maximálního počtu členů SDH 
zajistit ceny do tomboly. 
c) připravit požární vozidla na STK. 
d) zajistit sběr žl. Šrotu. 
e) zajistit přípravu pálení čarodějnic v areálu u rybníka 
f) věnovat maximální pozornost přípravě a účasti na okrskové soutěži. 
g) připravit na červen posezení u rybníka pro členy SDH 
h) v červnu uspořádat TZ na parketě u kult. Stodoly. 
ch) zajistit výrobu scházejících překážek pro MH dle CTIF a tyto připravit na jarní a podzimní kolo 
MH 
i) zakoupit sportovní vybavení pro soutěžní družstva MH a družstva mužů. 
j) provádět běžnou údržbu chaty a její modernizaci, zřídit el. přípojku včetně pilíře 
k) na jaře a na podzim zajistit zhotovení zabíjačkových výrobků a masa k prodeji. 
l) nezávazně připravit družební zájezd do Libice n/Cidl. 
 

9) Předseda volební komise Jos. Exner přednesl návrh nového výboru SDH na období 2010-14 

P. Rutsch - starosta J. Nermuťová – ref. žen 

Vl. Mrva - místostarosta L. Žaloudek – ref. MTZ 

Fr. Souček ml. - místostarosta P. Bílek – ref. prevence 

T. Málek - velitel H. Kleptková – ref. kultury 

P. Novotný – zásl. velitele A. Pavliš – čl. výboru 

M. Klepetko – strojník K. Sysr ml. - čl. výboru 

K. Sysr st. - jednatel H. Fialová – ref. mládeže 

L. Beráková - hospodářka  

Poté provedl volby, hlavní funkce voleny jednotlivě, ostatní vcelku – SCHVÁLENO. 
 
Návrh kontrolní a revizní komise:  
J. Pešková – předseda 
L. Slanařová – člen 
J. Saidl – člen 
 



 

10) Diskuse: 
- L. Vacek – starosta okrsku poděkoval za pozvání. Starému výboru poděkoval za příkladnou 
organizační přípravu soutěže IZS a popřál nově zvolenému výboru mnoho úspěchů. Dále poděkoval 
P. Rutschovi za jeho dosavadní činnost v okrsku, konstatoval, že se s ním počítá při jarních volbách v 
okrsku na funkci starosty. Informoval přítomné, že je v OSH ČMS evidováno přes 8 tis. Členů, 15.06. 
se koná kraj. soutěž prof. hasičů, příští IZS je 18. září v H. Brodě. Od r. 2011 se zvyšuje čl. příspěvek 
na 100 Kč včetně MH. 
- Vl. Mrva poděkoval P. Rutschovi za dosavadní práci ve výboru. 
- V. Venhauer – starosta městyse poděkoval prostřednictvím L. Vacka p. Nácovskému (HZS) za 
zajištění cen na IZS, pí. Málkové a Markové za přípravu svačin (řízků) pro soutěžící, soutěžnímu 
družstvu za prezentaci na IZS, za práci s mládeží a družstvu žen. V závěru popřál novému výboru v 
novém roce mnoho úspěchů. 
- p. Saidl poděkoval za dosažení výsledku SDH , připomněl podporu omlazování členské základny v 
souvislosti s prací MH včetně doplnění nového výboru mladší generací. 
 
11) Po vyslechnutí zpráv, volbě výboru a diskusi přednesl předseda návrhové komise návrh na 
usnesení v tomto znění: 
VVH schvaluje:  

 návrh hlavních úkolů SDH Libice n/D na rok 2010. 

 přijmutí nového člena Jar. Culka z L. Lhotky 

 složení nového výboru a revizní komise na léta 2010 – 2014. 
VVH bere na vědomí: 

 zprávu starosty, velitele a ved. MH o činnosti SDH v r. 2009 

 zprávu revizora účtů. 
VVH ukládá: 

 výboru SDH rozpracovat na schůzích výboru jednotlivé úkoly vyplývající z jednání VVH a 
zajistit jejich plnění. 

K přednesenému usnesení nebylo připomínek a bylo jednohlasně přijato. 
 
12) Závěr VVH provedl starosta, poděkoval za spolupráci a popřál do nového roku mnoho úspěchů. 
 
 

Zapsal jednatel K. Sysr st. 
 


