Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou v roce 2014
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



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. Po zhodnocení 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.

Za výbor SDH Libice nad Doubravou starosta sboru

