SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SDH LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH LIPOVICE, ZE DNE 14.12017
zahájení 19,00hod
přítomní členové: Miroslav Vaňo, Václav Carvan, Simona Carvanová, Jana Šmajclová, Jaroslav Chán,
Simona Nosková, Lukáš Korbel, Miloslav Šmajcl, František Dejmek, Martin Vaňo, Lenka Neužilová,
Kateřina Chánová, Eva Bartizalová, Jaroslav Havel, Petr Koubek, Radek Vach, Josef Koller, Jan Chán,
František Dejmek ml, Jaroslava Weberová, Jiří Weber, Jiřina Weberová, Jiří Růžička, Jaroslava Weberová
ml, Václav Dejmek
hosté: Eva Prášková, Miroslav Novák, Petr Sebera, Pavel Čížkovský, Marcel Říha, Jiří Prášek, Jan
Dvořáček

slova se ujal starosta SDH Miroslav Vaňo, kdy přivítal zúčastněné i hosty valné hromady.

1. zahájení
2. přijetí nového člena
3. stav pokladny a účtu
4. správa revizora účtu
5. určení velitelů družstev
6. zpráva kronikáře
7. akce konané SDH a OÚ
8. soutěže, námětové cvičení
9. kroužek mladých hasičů
10. plán práce na rok 2017
11. pracovní oděvy
12. diskuze
13. závěr a volná zábava
Program nebyl doplněn, jednohlasně schválen
www.obeclipovice.cz

Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí
IČO: 04721667
Tel.: +420 607 122 158
E-mail: vaclav.carvan@sdhlipovice.cz
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2. Přijetí nového člena - Václava Dejmka: všichni členové pro, nikdo se nezdržel.
3. Za nemocného hospodáře přečetla zprávu jeho manželka, sestra Eva Prášková.
Poděkovala sponzorům, kteří se podíleli v materiálním zabezpečení a chodu SDH Lipovice,
jmenovitě: OÚ Lipovice, bratr Milan Turek, fa KVINT Konopiště, Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje.
4. Zpráva revizora účtu:
revizní komise pracovala ve složení sester: Ing. Anna Píchová a Jana Šmajclová. Komise se sešla
30.12.2016, kdy konstatovala, že v dokladech nebyly shledány závady a vše odpovídá částkám
uvedeným v peněžním deníku. Evidence členské základny je řádně vedena. Revizní komise
doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2016 jako řádné.
5. Starosta sboru oznámil, že po předešlé dohodě byli určeni velitelé družstev. Za ŽENY sestra
Eva Bartizalová a za MUŽI I bratr František Dejmek ml. Tito velitelé se podrobí v roce 2017; 40ti
hodinovému školení na stanici HZS v Prachaticích.
6. Zpráva kronikáře odložena pro nedostatek údajů.
7. S akcemi SDH, i společně s OÚ Lipovice seznámila sestra Simona Carvanová. Poděkovala
všem, kteří se aktivně podíleli.
Poděkovala sponzorům, jmenovitě: Václav Dejmek, bratr Jaroslav Havel, Yvetta Dejmková, fa
LIVA Předslavice, pekařství Cais, LIPEMA sport Prachatice.
Velký dík patří i bratrovi Miroslavu Bečvaříkovi, který zapůjčuje rybník k již tradičním rybářským
závodům pro děti.
Vyzvala přítomné sestry a bratry, pokud mají náměty na akce, nebo chtějí realizovat vlastní, ať tak
učiní co nejdříve, aby nedošlo ke zdvojení termínu.
8. Bratr, starosta vyzdvihl práci soutěžních mužstev a podotkl, že loňský rok jsme zde seděli
s holýma rukama. Od té doby se zakoupila díky OÚ Lipovice motorová stříkačka a díky
sponzorům jsme vybavili soutěžní mužstva. Mimo jiné dosáhli velmi slušných výsledků na poli
sportovním. Připomněl, že jej velice mrzí, že mezi námi nejsou vidět lidé z vedlejší obce, ale
doufá, že se to změní.
9. Došlo k založení kroužku mladých hasičů, v současné době ještě neoficiálně, ale to se
v průběhu roku 2017 změní, budou-li mladí hasiči zaregistrováni. Záleží na jejich počtu. Jako
vedoucí mládeže jsou již zapsány sestry Simona Carvanová a Eva Prášková. Přítomní byli
seznámeni s dosavadní činností a plánem práce MH pro rok 2017. Sestra Simona Carvanová
požádala starostu sboru jako proškoleného, zkušeného strojníka o pomoc při práci s motorovou
stříkačkou. Tato žádost byla přijata.
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10. Plán práce byl přeskočen, vše podstatné bylo řečeno již v průběhu valné hromady.
11. Velitel sboru informoval členy o zakoupení pracovních stejnokrojů PSII a systému nákupu.
Dojde k zapůjčení různých velikostí s cílem vytvoření soupisu a poté se oděvy objednají.
12. V Diskuzi doplnil starosta okrsku, bratr Jaroslav Chán o plán práce okresu Prachatice.
Poděkoval za práci a účast v okrskové soutěži i námětovém cvičení, které proběhlo v Dubu. Poté
se ujali slova hosté, poděkovali za pozvání a ocenili odvedenou práci. Bratři: Miroslav Novák, Petr
Sebera, Pavel Čížkovský, Marcel Říha, Jiří Prášek, Jan Dvořáček.
13. Všechny přednesené zprávy byly valnou hromadou jednomyslně schváleny.
Na to starosta sboru ve 20,00hod ukončil valnou hromadu a vyzval k volné zábavě.

Zápis provedl: Jaroslav Chán

ověřil: Miroslav VAŇO, starosta SDH Lipovice
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