
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou v roce 2013

Členská základna činí v souč. době 134 členů. Z tohoto počtu je 90 činných členů evidovaných u
OSH, 37 MH a 7 členů přispívajících evidovaných u našeho sboru.

Výbor  SDH  a  jeho  činnost: Výbor  se  v  tomto  roce  sešel  celkem  šestkrát  a  to  téměř  vždy
bezprostředně  před  nějakou  akcí,  kterých  bylo  v  letošním  roce  více  než  obvykle.  To  zároveň
vypovídá o pracovitosti sboru, která byla ovlivněna výročím založení SDH. Účast členů výboru bývá
téměř  stoprocentní.  Jednání  jsou  konstruktivní  a  nikdo  se  nevyhýbá  odpovědnosti.  Program  a
výsledky jednání jednotlivých schůzí jsou popsány v předešlých zápisech.

Brigádní činnost: Ta se soustředila v tomto roce na úklid bývalé jídelny na Štěpánově před slav.
schůzí, jarní sběr žel. šrotu, oprava kanálu udírny, sečení trávy a úklid prostranství u rybníka před
konáním oslav a nočních soutěží, zhotovení stěn přístavby chaty a schodů na půdu (Sysr K. st. a ml.,
Culek J., A. Pavliš atd.), průběžné údržbě PZ, požárních vozidel a výstroje.

Sport a kultura: V první řadě to byl hasičský ples, který se uskutečnil za hojné účasti (140 lidí) a
bohaté tomboly na zámku Štěpánov. V soutěži o nejlepší stránky (webové) hasičských sborů kraje
Vysočina jsme zásluhou Vladimíra Stehna (čp. 135) získali 2. místo a poukázku na zboží za 3 000 Kč
+ věcné ceny. Důstojnou akcí v rámci oslav byla slavnostní schůze, která je popsána samostatně. Při
této  příležitosti  byl  vydán  almanach  sboru.  Dále  to  byla  tradiční  akce  „Pálení  čarodějnic“  ve
spolupráci s MŠ a ZŠ. 04. 06. jsme zajistili zázemí pro pořádání obvodového kola MH. O ostatní
bohaté činnosti MH bude hovořit H. Fialová. 18 členů se zúčastnilo školení „Hasič III.“ a získalo
příslušné označení. Dále starosta hovořil o průběhu oslav konaných 25.-26. 05., které jsou popsány
v  samostatném  zápise.  Bohatá  sportovní  činnost  pokračovala  07.  06.  noční  „Velkou  cenou
Železných hor“ v požárním útoku. Tato akce je velmi náročná na přípravu areálu, postavení stanů,
dovoz lavic a stolů, osvětlení, zajištění časomíry, cen a diplomů, lékařského dozoru apod. Stále je
velmi dobře hodnocena zúčastněnými družstvy. Na okresní soutěži v požárním sportu konané 15.
06. v H. Brodě získaly ženy 7. místo a muži 9. místo. 30. 08. jsme v rámci „Havlíčkobrodského turné“
připravili  noční  soutěž MH v PÚ. Vytvořili  jsme maximálně vhodné podmínky pro noční soutěž
včetně hodnotných cen pro soutěžící. 14. 09. se v H. Brodě konal „1. Den hasičů“ (místo poháru
IZS) pro všechny kategorie. Ženy zde získaly 1. místo, ml. žáci 4. místo a st. žáci 1. místo. Muži se
bohužel této soutěže nezúčastnili. V závěru hodnocení sportovní činnosti připomněl neskutečné
množství  velmi  dobrých  výsledků MH a  družstva  žen.  Samozřejmostí  zůstávají  návštěvy  našich
jubilantů předáním dárkového potravinářského balíčku.

Na závěr své zprávy o činnosti poděkoval všem, kteří se podíleli na práci sboru v tomto roce,
sponzorům, kuchařkám ZŠ, manž. Prokšovým za zdravotní dozor a celé široké veřejnosti za podporu
a účast na pořádaných akcích.

Za výbor SDH Libice nad Doubravou starosta sboru


