Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou v roce 2011
Výbor se v uplynulém roce sešel celkem 7x, vždy před nějakou akcí nebo důležitém rozhodnutí,
termíny schůzí: 28.01., 24.03., 18.05., 01.06., 20.06., 29.08., 24.10. Program a výsledky jednání
jsou uvedeny v jednotlivých zápisech.
Brigádnická činnost
V letošním roce jsme pro obecní lesy a zeleň zhotovili tři oplocenky, pro účastníky brigád je vždy
připraven u Bambuchů oběd. Další brigádnickou výdělečnou činností je sběr starého železa. I v
letošním roce byl proveden dvakrát. Při této příležitosti požádal starosta přítomné, aby staré železo
občané nechávali doma pro hasičský sběr. Z nevýdělečných brigád byl na jaře proveden úklid garáže
v býv. objektu ZD pro historickou techniku, provádění běžné údržby současné hasičské techniky a
příprava na STK. V areálu u rybníka byly zhotoveny nové stožáry lanovky, údržba chaty a celého
prostoru okolo chyty včetně sečení před pálením čarodějnic. Pro potřeby nácviku různých soutěží
mužů, žen a dětí sečení prostoru prostřednictvím DVPM Slavíkov, městysem Libice nad Doubravou
a nebo i vlastními členy. Pro tento účel zvažujeme nákup křovinořezu.
Sportovní a kulturně společenská činnost
19.02. se konal masopustní průvod v Libické Lhotce a v Libici, který se opakuje vždy po 3 letech.
Hudba se musí zajistit nejméně rok do předu. Stalo se, že v temto termínu byly pololetní prázdniny,
někteří aktéři průvodu odjeli na hory a museli se shánět náhradníci. V průběhu akce se zdálo, že o
tuto akci je slabší zájem.
Další pravidelnou akcí je pálení čarodějnic, dřevo na hranici dodávají Obecní lesy a zeleň.
Rozhodující pro průběh této akce je počasí. Z tohoto důvodu byl zakoupen za 25 tisíc párty stan pro
100 osob, který bude využíván i a další akce. Různé soutěže pro děti organizuje základní a mateřská
škola, ceny se nakupují za peníze vybrané při obchůzce Mikuláše.
"Velká cena Železných hor", nejzdařilejší akce, pořádaná 10.06. (pátek) za pěkného počasí. Této
noční soutěže, kterou zahájili MH se zúčastnilo 11 družstev žen a 26 družstev mužů. Na to, že se
konala poprvé byla organizačně dobře zvládnutá. Guláš pro soutěžící zajistila pí. Málková v ZŠ, ve
stáncích se prodávaly klobásy, langoše včetně nápojů. Zakoupení pohárů a cen je finančně, ale i tak
je tato akce zisková. Pro příští ročník je zapotřebí zajistit lepší osvětlení. Posezení u rybníka se
konalo 11.06. za účinkování Country kapely z Vísky. K posezení byl použit již postavený stan z noční
soutěže. 2. ročník libického parketu se konal v areálu u rybníka. Pro posezení byl postaven
zakoupený stan zády k rybníku, naproti návěs pro hudbu a mezi tím byl parket. Účinkoval Jan Řípa s
kapelou, účast průměrná, atmosféra výborná.
Každoročně vypomáháme TJ Sokol jako regulovčíci při cyklistickém závodě okolo Libice před
poutí. K 140. výročí narození Františka Raupacha, brodského rodáka, významné osobnosti
veřejného a hasičského života byla 26.11. odhalena pamětní deska v objektu VPÚ H. Brod. Na tuto
akci byly pozvány sbory, které vlastní historický prapor včetně našeho sboru. Při této příležitosti
byly všechny prapory nafoceny k založení okresního almanachu.

Sedmi členům byl předán dárkový balíček v hodnotě 350 Kč dvojicí členů SDH při jejich životních
jubilejích. Rovněž jsme se zúčastnili posledního rozloučení s Janem Berákem v Havl. Brodě.
Starosta sboru poděkoval účastníkům okrskové soutěže, která se konala v Příjemkách. Družstvo
žen získalo 3. místo z 9 soutěžících družstev a družstvo mužů obsadilo 8. místo z 19 soutěžících
družstev. 13.08. se v Bezděkově v rámci oslav 115. výročí založení konala soutěž v požárním útoku.
Naše družstvo žen zde získalo 2. místo. 10.09. při soutěži v požárním útoku získalo družstvo žen 2.
místo v Rozsochatci.

Za výbor SDH Libice nad Doubravou starosta sboru

