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Zápis z výroční valné hromady SDH Libice n/D konané 13. 12. 2014 od 17 hod. 

v pohostinství U Bambuchů za účasti 56 členů 

Program:  

1) Zahájení, schválení programu schůze 

2) Volba návrhové a volební komise 

3) Přečtení plánu činnosti na r. 2014 a usnesení z minulé VVH 

4) Zprávy výboru SDH o činnosti v roce 2014, starosta, velitel, vedoucí MH a vedoucí družstva 

žen 

5) Zpráva revizora účtů 

6) Volba nového výboru 

7) Návrh činnosti na rok 2015, přijetí nových členů 

8) Diskuze 

9) Schválení usnesení 

10) Závěr 

1) Z pověření výboru výroční valnou hromadu zahájil a řídil starosta sboru Pavel Rutsch, přivítal 

starostu městyse V. Venhauera, přítomné hosty, sponzory a přítomné členy SDH. Tato VVH byla 

řádně a čas svolána pozvánkami s osobním předáním a výběru členských příspěvků. Příprava dnešní 

schůze se zabýval výbor SDH 23. 11. 2015. Na schůzi je přítomno 56 členů. Zapisovatelem určil 

jednatele sboru K. Sysr st. Poté byla minutou ticha uctěna památka zesnulých členů. Dále přednesl 

návrh programu, který byl schválen.  

2) Za členy návrhové komise navrhl: K. Sysr st., P. Bílek a A. Pavliš - SCHVÁLENO  

Za členy volební komise navrhl: J. Exner, Hana Součková a Jan Pleskač - SCHVÁLENO 

3) Jednatel sboru seznámil přítomné s „Hlavními úkoly SDH v roce 2014“ a usnesením z poslední VVH. 

Vytyčené úkoly na tento rok byly splněny, navíc byla uspořádána pouťová TZ na parketu u Pilnova 

statku. 

4) Za výbor přednesl zprávu o činnosti v roce 2014 starosta sboru Pavel Rutsch: 

Stav členské základny ke konci roku 2014: 92 dospělých členů, 7 přispívajících a 46 MH. Z důvodu 

odstěhování se od příštího roku odhlásil Tomáš Marek a ze zdrav. Důvodů Jan Mateka přechází do 

přispívajících. 

Výbor SDH se v tomto roce sešel celkem 8x. Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v uplynulém roce a 

jejich zajištění:  

- zajistit obsazení jednotlivých postav v masopustním průvodu, včetně veškerého zázemí 

- objednat bundy na soutěže s výstražným potiskem SDH Libice pro členy, kteří se aktivně 

podílejí na činnosti soutěžních družstev 

- požádat o vydání ŽL ohledně prodeje alkoholu, včetně zajištění garanta 

- podat daňové přiznání 

- zhotovení dlažby v okolí chaty 
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- nákup elektronické časomíry, požádat ÚM o dotaci ve výši 10 000 Kč 

- připravit tradiční pálení čarodějnic včetně obsazení stánků 

- převést Pragu RN na veteránská čísla 

- příprava družstev na okrskovou soutěž, MH na hru Plamen a zapojení se do 

Havlíčkobrodského turné 

- zajistit průběžné sečení pozemku u rybníka pro nácvik soutěží 

- požádat úřad městyse o tuto technickou  výpomoc: a) zřízení osvětlovacího sloupu základny 

b) oprava mostku u silnice 

- příprava a zajištění noční soutěže včetně nákupu cen z finančních prostředků sboru 

- zajištění pouťové TZ na parketě 

- účastnit se Dne hasičů v Havlíčkově Brodě 

- vyhodnotit soutěžní výsledky našich družstev v uplynulém roce 

- zajistit VVH včetně návrhu nového výboru SDH 

Brigádnická činnost byla hlavně zaměřena na údržbu areálu u rybníka a údržbu techniky včetně PZ. 

Hlavní akcí bylo zhotovení dlažby v okolí chaty. Po zakoupení úhelníku 50 mm jsem zhotovil na hrany 

dlažby prahy. Po pozinkování byla za pomoci několika členů zhotovena montáž úhelníků. Dlažbu 

zakoupil sbor u p. Šťastného, položení dlažby zajistila sponzorsky zdarma zed. firma p. Zborníka. Další 

velkou starost dělá sečení ploch pro cvičení dětí a dospělých, není k dispozici potřebná technika. 

DVPM Slavíkov seče louku pouze dvakrát za léto. 

Kulturní činnost byla zaměřena na tři hlavní akce:  

- masopustní průvod se uskutečnil za poměrně slušné účasti občanů a zachování tříletého 

cyklu 

- tradiční pálení čarodějnic ve spolupráci s MŠ a ZŠ, dětské soutěže před zapálením hranice 

jsou tradičně financovány z výtěžku při mikulášské obchůzce, kterou letos organizoval Michal 

Novotný 

- první pouťová zábava na parketě u Pilnova statku za poměrně slušné návštěvy. Před touto 

akcí je náročná stavba parketu na nerovném terénu. K tanci i poslechu zahrál Jan Řípa 

s kolektivem za rozumnou cenu 

- členům jubilantům předány dárkové balíčky v hodnotě cca 50 Kč 

Největší sportovní akcí v tomto roce byla v pořadí již čtvrtá „VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR“. Za hojné 

účasti dospělých družstev mužů a žen (cca 40) se jedná o zdařilou soutěž náročnou na přípravu a 

nákup cen z vlastních finančních zdrojů. Na tuto soutěž byla zakoupena nová bezdrátová časomíra za 

31 tis. Kč. Po zahájení soutěže však přestala fungovat. Později bylo zjištěno, že byla naladěna na 

stejnou frekvenci jako používaný mikrofon. Proto byly dokoupeny k propojení kabely. Z nakoupeného 

materiálu zhotovil jednatel dva nové terče. Okrskové kolo dospělých se konalo 17. 05. 2014 

v Rozsochatci. Družstvo mužů a žen získali shodně po čtvrtém místě. 13. 09. 2014 se konal 

v Havlíčkově Brodě „Den hasičů“, bývalý pohár IZS na kterém byla použita naše časomíra bez 

problémů. Z našeho sboru se této soutěže zúčastnili MH, kteří se umístili na předních místech a 

družstvo žen, které mělo neplatný pokus. Družstvo mužů nesehnalo potřebný počet startujících. 

Soutěže MH: obvodové kolo MH ve Vísce, jarní a podzimní kolo hry Plamen, Havlíčkobrodské turné 

2014, Den hasičů. O těchto akcích bude ve své zprávě hovořit zástupce vedoucích MH. Po zhodnocení 
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bohaté kulturní a sportovní činnosti sboru se starosta zmínil o potřebě zlepšení podmínek pro konání 

akcí v příštím volebním období. Jedná se o náročnější akci, na které sám sbor nestačí a požádá úřad 

městyse dle možností o jejich realizaci jako odvodnění pozemku pro cvičení, zhotovení mostku na 

pozemek a zděné sociální zařízení. Na závěr poděkoval členům, kteří se na této činnosti podíleli, 

sponzorům, kuchařkám ZŠ, nečlenům vypomáhajících ve stáncích i veřejnosti za podporu.  

Zpráva velitele výjezdové jednotky: Počet členů výjezdové jednotky v roce 2014 zůstal stejný - 18 

členů. Její činnost se odvíjí od zásahů, údržby techniky, vybavení a odborné přípravy. A nyní již k 

samotné činnosti: 

- začátkem ledna se provedly úpravy uložení dýchacích přístrojů na T 815 vzhledem k 

přechodu na přístroje Drägger. 

- Dne 15. 02. a 22. 03. proběhla na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě pravidelná COP 

velitelů a strojníků. 

- 26. 03. prošly oba automobily pravidelnou STK 

- 25. 04. proběhl v Chotěboři pravidelný zátěžový test nositelů dýchací technik 

- 11. 05. jsme vyjížděli k požáru přístřešku v obci Maleč. Příčinou požáru byla nedbalost 

majitele při práci okolo včelstev. 

- 22. 05. jsme pomáhali při likvidaci požáru peletkovací linky v ZD Podmoklany doplňováním 

cisteren. 

- O dva dny později v sobotu 24. 05. jsme v počtu 4 členů vyjížděli k požáru kůlny v obci 

Slavíkov. Příčinou vzniku požáru byla opět nedbalost. 

- 16. 06. jsme odstraňovali spadlý strom přes silnici pod Barovicemi a čistili komunikaci. 

- 16. 10. proběhlo v domě s pečovatelskou službou námětové cvičení. Tématem cvičení byl 

hasební zásah v 1. NP a evakuace tělesně postižené osoby. Účast 9 členů VJ. 

- 23. 10. jsme vyjížděli k požáru nákladního automobilu naloženého kládami do Chotěboře, 

ulice 5. Května. Naše jednotka nezasahovala, po domluvě s VZ se vrátila zpět na základnu. 

- 26. 11. jsme v počtu 10 členů vyjížděli k požáru sklepa na Křemenici. Došlo k zahoření popela 

v plastové nádobě, který se naštěstí nerozšířil. Na místě byl proveden průzkum a následné 

odvětrání objektu. 

- UM zakoupil v letošním roce 4 zásahové kabáty FIREMAN PATRIOT, 2 páry zásahové obuvi a 2 

přilby zn. Drägger pro nositele dýchací techniky. 

V závěru své zprávy poděkoval všem, kteří se na této činnosti podíleli nebo jinak podporovali. 

Zpráva vedoucí MH: Do aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 39 dětí, kteří mají o tuto činnost 

zájem. V tomto roce se zapojili do hlavních soutěží, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. 

Nezanedbali ani charitativní činnost - Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině zaslali 4 

787Kč. 8. února jsme v tělocvičně ZŠ Maleč zahájili zimní soustředění, něco jako výroční schůzi 

obohacenou přednáškou o činnosti profesionálních hasičů. Jarní příprava pokračovala až třikrát týdně 

u rybníka nácvikem požárního útoku a štafet často mezi kalužemi nebo ve vysoké trávě. V 

obvodovém kole Hry Plamen ve Vísce 03. 05. získali naši 1. a 2. místo a tím postoupili do okresního 

kola. Na okresním kole 24. 05. v Havlíčkově Brodě získali ml. žáci 2. místo a starší 6. místo. To je 

obrovský úspěch vykoupený pořádnou dřinou. 
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V rámci Havlíčkobrodského turné jsme soutěžili v Kameni, Sobíňově, Chotěboři, ve Veselém Žďáře, 

Nové Vsi u Světlé a Pohledu. Za Libici vždy startovala 4 družstva. Pouze v Nové Vsi u Světlé se 

zúčastnilo jen jedno družstvo mladších, bylo to totiž v neděli na libickou pouť. Tyto děti měly dobře 

našlápnuto v celkovém hodnocení. Konečné hodnocení turné: mladší 3. a 9., starší 17. a 21. z 

přibližně 40 v každé kategorii.  

Hasičský den 13. 09. v Havlíčkově Brodě, bývalý pohár IZS, byl šťastným dnem MH. Ve svých 

kategoriích zvítězili jak mladší, tak starší. Na této akci byl přítomen i starosta obce, pan Venhauer. 

Škoda že si neudělal čas a dětem alespoň nepoděkoval. Starší vysoutěžili pobyt v hotelu v Přibyslavi 

před vánocemi na jednu noc. Závod požárnické všestrannosti v Mírovce absolvovalo za Libici celkem 

6 družstev, tedy 30 dětí. Ti nejlepší se umístili na 3. a 4. příčce. Když zvážíme, že v každé kategorii 

startovalo přibližně 50 hlídek, je to pěkné. Hlavně nezklamali ti nejmenší, prvňáčci a druháčci, kteří si 

naše dresy za naše SDH Libice oblékli poprvé. V létě celkem 28 dětí strávilo společný víkend 

v Přibyslavi, přálo jim počasí, koupali se tak intenzivně, že se vraceli domů až tím posledním vlakem. 

V závěru své zprávy poděkovala za pomoc při přípravě soutěží, zvláště Jitce Rutschové, M. Klepetkovi, 

J. Řípovi, pí. Řípové a K. Sysrovi ml. Zároveň poděkovala rodičům za dovoz dětí na soutěže a ostatní 

vstřícnost. 

Zpráva družstva žen: Děvčata se sešla 25. 04. na první trénink a zkoušela, co si od loňského roku 

pamatovala a doháněla zimní lenošení. 09. 05. měly poslední trénink a uznaly, že na okrsek 

v Rozsochatci jsou připraveny. Proto 17. 05. vyrazily bojovat. V ten den počasí nepřálo, byla zima a 

pršelo, přesto obsadily 4. místo. Večer poseděly v hasičárně, něco snědly a vypily. Na noční soutěž 06. 

06. v Libici obsadily 6. místo. 13. 09. se zúčastnily „Dne hasičů“ v Havlíčkově Brodě. V loni odtamtud 

přivezly 1. místo, ale letos se stala malá chybička a ženy přivezly neplatný pokus. Není však nutné 

vždy zvítězit, ale zúčastnit se, dokázat že ženy v Libici pořád ještě žijí. V závěru přednášející nejmladší 

členka družstva žen Bára Nermuťová za sbor poděkovala soutěžícím děvčatům i za služby ve stáncích 

a jiné potřebné činnosti. Na konec poděkovala odcházející člence Haně Součkové za její činnost 

v družstvu žen a popřála jí mnoho úspěchů v novém kolektivu.   

5) Zpráva revizní komise o hosp. SDH přednesla pí. Pešková. 

Stav k 01.01.2014:  

Bankovní účet  160 918,86 Kč 

Pokladna 23 065,00 Kč 

Celkem 183 983,86 Kč 

 

Bankovní účet (rok 2014) Příjem Vydání 

Úroky 10,89 -- 

Dotace OSH HB – nepatří nám, vrác. z pokl. 6 185,00 -- 

Dotace OSH HB – příspěvek na MH 700,00 -- 

Dotace – městys – na činnost 25 000,00 -- 

Dotace – městys – nákup časomíry 10 000,00 -- 

Od pojišťovny – provize HVP 555,00 -- 

Od pojišťovny - Kapitol 1 370,70 -- 

Přeplatek el. en. 305,00 -- 
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Poplatky -- 300,00 

Zálohy na el. en. -- 4 000,00 

Vedení účetnictví r. 2013 -- 3 000,00 

Nákup časomíry -- 31 068,00 

Pojištění vozidla – Praga RN -- 1 071,00 

Hasičské noviny -- 348,00 

Výběr do pokladny -- 20 000,00 

Celkem 44 126,59 59 787,00 

 

Pokladna – r. 2014 Příjem: Vydání: 

Členské příspěvky 13 500,00 12 616,00 

Za půjčení stanu 3 200,00 -- 

Pronájem chaty u rybníka 5 180,00 -- 

Převod z BÚ 20 000,00 -- 

Masopust 28 567,00 18 574,00 

Čarodějnice - stánky 24 488,00 18 509,00 

Pouťová zábava 21 878,00 13 372,00 

Odměny za 3. místo v HB turné 500,00 -- 

Trička – výběr od členů 12 014,00 -- 

Startovné – noční soutěž dosp. 4 200,00 -- 

Stánky – noční soutěž dosp. 50 172,00 34 565,00 

Mikulášská nadílka 2 310,00 -- 

Dotace OSH HB – vrácení – nepatří nám -- 6 185,00 

Startovné -- 2 900,00 

Ceny – noční soutěž -- 2 105,00 

Ceny – dětský den -- 487,00 

Benzin, mazivo – sport. stříkačka - Erena -- 2 962,00 

Benzin - sečení -- 652,00 

Plynové náplně do stánků -- 119,00 

Poštovné - časomíra -- 148,00 

Materiál – terče (další 2 ks) -- 734,00 

Materiál – prostor u chaty -- 11 113,00 

Občerstvení -- 2 225,00 

Dárkové balíčky -- 2 633,00 

Pokl. kniha, popisovače, klíč, papír, poř. -- 563,00 

Náboje, diabolky -- 462,00 

Hadice C52, děts. sada + proudnice -- 13 541,00 

O. kroužek, filtz, těsnění, pojistky, víčko -- 1 646,00 

Časomíra - kabel -- 8 215,00 

Hranol - kladina -- 500,00 

Medaile, stužky, poháry -- 2 608,00 

Bundy, trička, potisky -- 24 137,00 

Pracovní stejnokroje -- 7 191,00 

Výročka, tábor-děti -- 533,00 

Poplatek ŽL -- 1 000,00 

Celkem 186 009,00 190 286,00 
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Stav k 30. 11. 2014 - Bankovní účet  145 258,45 Kč 

Stav k 09. 12. 2015 - Pokladna 18 788,00 Kč 

Celkem 164 046,45 Kč 

Během kontroly nebylo shledáno závad. Podvojné účetnictví je zpracováno dodavatelsky za úhradu.  

6) Již při poslední VVH se předpokládali větší změny ve složení výboru, poněvadž jeho část (např. 

starosta, jednatel) ukončit nebo změnit funkci. Z tohoto důvodu byla zvolena návrhová komise 

nového výboru, která však během roku nedošla k žádnému řešení. Proto dochází jen k drobným 

změnám. Předseda volební komise Jos. Exner seznámil přítomné s návrhem nového výboru v tomto 

složení: 

 Pavel Rustsch   starosta 

 Vladimír Mrva  náměstek starosty 

 Aleš Pavliš  náměstek starosty 

 Tomáš Málek  velitel 

 Petr Novotný  zástupce velitele 

 Milan Klepetko  strojník 

 Petr Bílek  referent prevence 

 Karel Sysr st.  jednatel 

 Lucie Beráková  hospodářka 

 Jan Řípa  vedoucí mládeže 

 Ludmila Slanařová referentka žen 

 Daniel Málek  referent MTZ 

 Karel Sysr ml.  člen výboru 

 Luboš Žaloudek  člen výboru 

 Jaromír Culek  člen výboru 

 Jana Pešková  předseda KRR 

 Jaromír Saidl  člen KRR 

 Ludmila Slanařová člen KRR 

 Pavel Rutsch  starosta – delegát na okr. konf. 

Statutární zástupci sboru voleni jednotlivě, ostatní společně byli zvoleni jednohlasně. 

7) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem výboru „Hlavních úkolů SDH Libice“ na r. 2015: 

a) Zajistit výběr členských příspěvků ve výši 100 Kč za člena bez rozdílu věku. 

b) Příprava a provedení STK požárních vozidel. 

c) Uspořádat se zákl. a mat. školou tradiční pálení čarodějnic. 

d) Zúčastnit se okrskové soutěže pož. družstev. 

e) Koncem června organizačně připravit noční soutěž dospělých v PÚ. 

f) Připravit TZ na parketě v areálu Pilnova statku v pátek před pouti. 

g) Zúčastnit se „Havlíčkobrodského turné MH“ a hry „Plamen“ v r. 2015. 

h) Během roku provádět údržbu areálu v okolí rybníka včetně chaty. 

Na návrh výboru doporučil starosta přijmutí těchto nových členů: Karel Slanař, Vladimír Stehno 135, 

Daniel Málek a Pavla Slámová, čp. 65. Schváleno. 
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8) V diskusi vystoupili: 

- Hana Součková poděkovala za dosavadní spolupráci při práci s mladými hasiči a popřála 

sboru mnoho úspěchů při této činnosti. 

- Starosta sboru ji za vše poděkoval, popřál ji mnoho štěstí v rod. životě i na novém působišti 

v Chotěboři a předal jí květiny. 

- V. Venhauer – starosta městyse poděkoval za pozvání, vyzdvihl dobrou práci s mládeží, 

připomněl velkou bojovnost mezi Sokolem a Hasiči, ale větší aktivitu hasičů neocenil. 

Připomněl neúčast mužů na Dni hasičů v H. Brodě a podporu SDH městysem formou 

příspěvku na činnost ve výši 25. Tis. Kč na rok. Z příspěvku a dotací od HZS zakoupil městys 

pro vybavení VJ za cca 80 tis. dva dýchací přístroje, kompresor apod. Pokud se týče 

požadavků SDH v příštím období na náročnější akce (odvodnění pozemku, soc. zařízení) bude 

to vyžadovat další jednání ohledně zajištění projektů a financí s tím souvisejících. 

9) Jednatel SDH přednesl návrh na usnesení z této výroční valné hromady v tomto znění: 

VVH schvaluje: 

- návrh hlavních úkolů SDH Libice n. D. na rok 2015 

- příjem nových členů. 

- nově zvolený výbor SDH na léta 2015-2019 

- delegáta na okr. konferenci 

VVH bere na vědomí: 

- zprávu starosty, velitele, ved. MH a žen o činnosti v r. 2014 

- zprávu revizora účtů za r. 2014 

VVH pověřuje: 

- výbor SDH rozpracovat na svých schůzích jednotlivé úkoly vyplývající z této VVH a zajistit 

jejich plnění. 

Poté byl přesný návrh usnesení schválen. 

10) Závěr schůze provedl starosta sboru, poděkoval za podporu a spolupráci, popřál mnoho zdraví, 

štěstí a osobní pohody a schůzi ukončil. Pokračovala večeře a volná zábava. 

Zapsal jednatel 

K. Sysr st. 


