
ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH ZA ROKY 2021-2022
Na začátek bychom chtěli říct, že jsme moc rádi, že už je vše ve starých kolejích a můžeme se opět

scházet a soutěžit. Jelikož v minulém roce (2021) žádná výroční schůze nebyla, rádi bychom zmínili i
to, co jsme v tomto roce dělali, kdy bylo možné se scházet.

Prioritou a hlavní náplní pro nás byl jako každý rok hasičský sport. Začali jsme se opět scházet v
září  2021.  Zahájili  jsme  přípravu  na  nový  ročník  hry  Plamen,  který  začíná  závodem  požární
všestrannosti. Scházeli jsme se pravidelně ve středu a v pátek, abychom ho s přehledem zvládli. I
tento rok jsme si vyzkoušeli  branný závod nanečisto, který jsme připravili  u rybníka Doubravák, s
námi si ho zaběhli i mladí hasiči z SDH Bezděkov.

2.10.2021 jsme se zúčastnili už naostro závodu požární všestrannosti ve Ždírci nad Doubravou. Do
Ždírce jsme vyrazili s jednou hlídkou mladších dětí a se třemi hlídkami dětí starších. Umístění – mladší
10. ze 40 hlídek a starší 9., 15., 33. z 53 hlídek, což bylo slibným startem pro jarní část. Dále jsme si v
říjnu udělali oslavu zakončení roku, kde každý mladý hasič dostal hrneček a čokoládu.

Samozřejmě nezapomínáme ani na další  nehasičské aktivity.  Pravidelně se účastníme projektu
Český den proti rakovině. Tentokrát se k nám přidal i SDH Lhůta a můžeme se pyšnit částkou 8 007
Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti rakovině. Další projekt, kterého se účastníme pravidelně je
projekt 72 hodin. Zvládli jsme zasázet necelých 1 000 malých stromků, což byl skvělý výkon.

Po zimní pauze jsme se přehoupli do března roku 2022, kdy jsme se začali scházet a trénovat. Měli
jsme možnost využít multifunkční místnost v naší škole, za což moc děkujeme. Jako první akce v
tomto roce nás čekala brigáda. Účastnilo se nás asi 50, proto jsme udělali spoustu práce, za kterou
jsme byli následně finančně odměněni.

30.4.2022 jsme měli za úkol připravit si hasičské stanoviště na Pálení čarodějnic, myslím si, že jsme
se toho zhostili velmi dobře. Byli jsme pečlivě připravení a náležitě ustrojení.

Na obvodové kolo hry Plamen jsme byli perfektně připraveni a mohli jsme tedy vyjet do nedaleké
Malče. Za SDH Libice nad Doubravou nastoupilo jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších.
Oba  dva  týmy předvedli  neskutečné  výkony,  mladší  se  umístilo  na  třetí příčce  a  starší  družstvo
obsadilo příčku první, tudíž se dostali do okresního kola. Velkým zklamáním pro nás ale bylo, že se
nerozdávaly medaile, protože o ty fakt jde.

Následné okresní kolo probíhalo v Havlíčkově Brodě. To je vždy pro starší náročnější, protože mají
více disciplín,  ale myslím, že jsme to zvládli  dobře a ostuda se nekonala. Obsadili  jsme krásné 7.
místo.

Další náročná akce, která nás čekala v tomto roce bylo Havlíčkobrodské turné. Na této soutěži
jsme se účastnili vždy s 5 družstvy. Turné mělo 4 soutěže, my jsme vyjeli jen na tři, protože jedna
soutěž pravidelně vychází na naší pouť a nikdo nechce přijít o kachnu. První soutěž turné se konala
tady u nás v Libici, další pak ve Ždírci nad Doubravou a poslední v Herálci. Někdy byly úsměvy a někdy
slzy, prostě to tak bývá, každopádně jsme dokázali obsadit v mladších 19.,20. příčku a ve starších pak
příčky 14., 24., 26..

Nezaháleli jsme a mezi soutěžemi turné jsme toho ještě spoustu stihli. Vyrazili jsme na soutěž do
Chotěboře, kam také jezdíme každý rok. Je to soutěž o pohár starosty města Chotěboře, kde děti běží
požární útok. Tuto soutěž musíme vyzdvihnout, protože jsme odsud odjížděli opravdu šťastní. Mladší
se umístili na 2.,5. místě a starší na 1., 3., 5. místě. Cinklo to a my jsme to pořádně oslavili.

I v tomto roce nás čekala další spousta akcí. Na konci školního roku, jsme se rozloučili pořádným
mejdanem s přespáním u rybníka, měli jsme připravené aktivity a nebyl nikdo, kdo by zůstal čistý
včetně nás vedoucích.

1



Po letní pauze jsme vyrazili  v srpnu na letní tábor, který se konal na Chloumku. Pojali jsme to
trošku jinak a nazvali tento tábor „Kdo přežije Chloumek“. Rozdělili jsme se do 4 týmů, soutěžili mezi
sebou a získávali body. I po jistých nepříjemnostech si troufáme říct, že to byla velice vydařená akce,
kterou jsme si všichni užili a odjížděli jsme spokojení.

I  tento  rok  jsme nezaháleli  v  nehasičských  aktivitách  a  znovu  se  účastnili  Českého dne  proti
rakovině. Během něhož se vybralo neuvěřitelná částka 9 463 Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti
rakovině. Dalším projektem bylo „72 hodin“, při kterém jsme uklidili pořádný kus lesa.

Ještě než se dostaneme k závěru, tak bychom chtěli zmínit, že v podstatě všechny naše starší děti
se od začátku roku 2022 věnovali divadlu, které si jako každý rok připravila paní učitelka Májová ze ZŠ
Libice nad Doubravou. Našim dětem patří velký obdiv, protože se kolikrát stalo, že po dlouhé soutěži
Havlíčkobrodského  turné  šli  ještě  na  zkoušku.  Premiéra  divadla  Noci  na  Karlštejně  se  odehrála
15.6.2022 u nás v Libici a bylo to naprosto úžasné. Další Noc na Karlštejne se hrála v sokolovně v
Chotěboři  a  ještě  je  čeká  jedno  představení  a  to  3.1.2023,  takže  kdo  ještě  neviděl,  rozhodně
doporučujeme.

Jsme si vědomi toho, že bez podpory sboru, bez dobře přepraveného materiálu, bez podpory Jitky
Rutschové, Zuzany Kovačkové a dalších, a především bez podpory rodičů a prarodičů bychom takto
skvělých výsledků nikdy nedosáhli a ani neměli tak pestrou činnost. Takže obrovské DÍKY!

  

vedoucí mladých hasičů
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