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Vážený pane starosto, 

chtěl bych se jen ve stručnosti vyjádřit k opakovaným výtkám NSA, kam 

směřovala žádost o dotaci na vybudování zázemí u sportovního areálu v Libici 

nad Doubravou.  

Odmítnutí přidělení dotace na základě zhlédnutí webových stránek SDH Libice 

nad Doubravou, kde současná dřevěná chata je fotografiemi prezentována jako 

místo pro gastronomii je pro nás zcela absurdní. Cílem žádosti o dotaci má přeci 

být vybudování úplně nového, moderního, dnešní době odpovídajícího zázemí 

pro širokou škálu sportů a sportovců v naší obci a okolí. Stávající dřevěnou stavbu 

to nemá tedy nahradit, ta skutečně slouží především k občerstvení při soutěžích, 

ale musíme ji bohužel v nejzazších případech používat právě i jako sportovní 

zázemí, které jinak pří velkých sportovních událostech pracně sestavujeme ze 

stanů, autových návěsů a podobně. O mobilních chemických WC ani nemluvě. O 

tom, že si není kde umýt ruce čistou vodou, je také těžké psát. Toto vše se dá 

doložit sty fotografiemi a videozáznamy ze sportovních soutěží uplynulých let 

v daném místě.  

Prosím ještě jednou agenturu o přehodnocení stanoviska k vaší žádosti o dotaci. 

Dřevěná stavba, která se stává důvodem k zamítnutí žádosti, má na místě 

sportoviště nadále zůstat a být součástí nového areálu jako kiosek. Tam se mají 

návštěvníci a diváci občerstvit. Dát si kofolu, párek a třeba i studené pivo. I to 

k amatérskému sportu patří. Nová stavba má sloužit jako zázemí pro sportovce a 

snad i jako zázemí pro spolkovou a trenérskou činnost během zimních měsíců. 

Nové zázemí by nám všem velmi pomohlo v naší činnosti, kterou už i tak dost 

trápí současný epidemický stav. Pokud má být naším společným cílem vrátit děti 

i jejich rodiče ke sportu, tak toto může být, alespoň v našem regionu, 

nedocenitelný impuls a výrazná pomoc právě ze strany NSA. My už můžeme 

pouze přispět bezúplatnou prací, do které máme neustále chuť. Byli bychom velmi 



zklamáni, kdyby snaha městyse a podpora zastupitelů zůstala nenaplněna, protože 

nenaplněna by zůstala i ta naše. Jestliže vypsaná dotace má skutečně podporovat 

i neprofesionální sport, rozšířit zájem o něj a zpřístupnit ho v důstojné kvalitě také 

v menších obcích, pak si myslím, že náš projekt toto všechno splňuje. 

 

V Libici nad Doubravou 4. 12. 2022 

                                                                                             Pavel Rutsch  

                                                                                       starosta SDH Libice n/D 

 

 

 

 


