
Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 6.10.2022 od 18:00 v zasedací
místnosti úřadu městyse

Přítomní: P. Rutsch, K. Sysr ml., K. Sysr st., Vl. Stehno, T. Málek, P. Novotný, Vl. Mrva, J. Řípa, J. Šťastný, Z.
Bačkovská, J. Culek, S. Němec, M. Klepetko, J. Alinče, D. Málek, L. Beráková

Omluveni: L. Žaloudek  Host: starosta městyse V. Venhauer

Program: 

1) Oprava sportovní stříkačky
2) Stav financí 
3) Výroční valná hromada
4) 140. výročí založení sboru
5) Různé

1) Oprava sportovní stříkačky se již blíží ke konci. Cena za opravu se může vyšplhat až na 100 000 Kč. Podle
konečné ceny bude výbor zvažovat žádost o půjčku úřad městyse, protože nelze použít finanční prostředky
na účtu v Komerční bance, které jsou na termínovaný vklad.  

2) Stav financí SDH k 6.10.2022: Pokladna: 45 016 Kč

Účet ČSOB: 39 493 Kč

Účet KB: 175 887 Kč

-----------------------------------------

Celkem: 260 396 Kč

3) Výroční valná hromada sboru se uskuteční v sobotu 10.12.2022 na Pilnově statku s večeří a hudbou. 
Roznos pozvánek proběhne v sobotu 26.11.2022, při té příležitosti bude vybrán členský příspěvek který se 
zvýší na 200 Kč.

4) V příštím roce bude sbor slavit 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Oslavy budou 
probíhat již od února až do léta. Předběžný harmonogram oslav:

• 11.2.2023 – Masopust

• 15.4.2023 – Slavnostní členská schůze na Pilnově statku (kulturní program, večeře, hudba)

• 30.4.2023 – Tradiční pálení čarodějnic (areál u rybníka)

• 14.5.2023 – slavnostní mše v kostele sv. Jiljí, položení věnců k památníku, posezení

• 20.5. nebo 27.5.2023 – Okrsková soutěž (termín bude upřesněn)

• 2.6. nebo 9.6.2023 – Noční soutěž „VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR“ ( termín bude upřesněn)
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4) Různé

- Očekává se vyšší vyúčtování elektřiny v chaloupce u rybníka, protože u dodavatele není zafixována cena 
elektřiny.

-   Byla vyklizena místnost s kartotékou v hasičské zbrojnici, kde bude potřeba postavit nějaké regály a 
uklidit tam nepotřebné věci z klubovny, kde by se uvolnilo místo. 

Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno
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