Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou v roce 2009
Členská základna
SDH má v současné době celkem 127 členů. Z toho je 94 činných, vedených u OSH, 26 mladých
hasičů a nyní již je (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 PetrNovotný.
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 přispějena 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
záchraného 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 a
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 položilo odvodňovací potrubí, zadrťování včetně rozhrnutí kamena
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 prostorů 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 místní
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 vydáno 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.
30.04vyvrcholila 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 konala 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 tudíš odjížděli kyvadlovou dopravou zpět do Chotěboře.
Zboží, které nešlo vrátit (cukrovinky) bylo věnováno MŠ 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 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 kul. 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, jako 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 cítiliá
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 a 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 zabíjačkové 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 plky, 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.

Za výbor SDH Libice nad Doubravou starosta sboru

