
Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou 

Dne 11. prosince 2010 se v hostinci U Bambuchů v Libici nad Doubravou konala Výroční členská 

schůze SDH Libice nad Doubravou. Za účasti 63 členů schůzi zahájil starosta sboru pan Pavel Rutsch. 

Přivítal všechny přítomné členy a pozvané hosty, mezi kterými nechyběl ani starosta městyse Libice 

nad Doubravou pan Václav Venhauer a starosta TJ Sokol Libice nad Doubravou pan Jaroslav Novotný. 

Celá schůze probíhala dle schváleného programu, který připravil na své poslední schůzce výbor SDH. 

Prioritou bylo zhodnocení uplynulého roku a předložení návrhu činnosti na rok 2011. Činnost výboru 

SDH a činnost celého sboru za uplynulý rok přednesl ve své správě starosta sboru pan Pavel Rutsch. 

Vyhodnocen byl jako velmi úspěšný, především z pohledu práce s mladými hasiči a působení 

soutěžního družstva žen. Nezanedbatelná je také brigádní aktivita sboru, která přináší nezbytně 

nutné finanční příjmy. Samozřejmostí zůstává pořádání kulturních akcí jako jsou hasičský ples, pálení 

čarodějnic, posezení členů pozvaných hostů při country hudbě u rybníka či pořádání tanečního 

parketu. Za zmínku rovněž patří dlouholetá spolupráce se ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou a s manželi 

Johankou a Ladislavem Bambuchovými. Právě manželé Bambuchovi byli u zrodu největší kulturní 

akce v Libici za několik posledních let. Carmina Burana od Carla Orffa v podání solistů národní opery 

za podpory členů České filharmonie byla pro všechny přítomné neskutečným zážitkem, a hasiči mohli 

být coby pořadatelé přitom. Během roku také došlo k částečné úpravě chaty u rybníka, především 

k obnově interiéru. Jedná se o zhotovení nové betonové podlahy s položením nové krytiny, výměnu 

pultu a především k namontování nové kuchyňské linky a boileru na teplou vodu. Chata je celkem 

slušně vybavena a je tak zajímavá k pronájmům. Správcem celého objektu zůstává pan Aleš Pavliš, 

který se o něj stará velmi dobře. 

Zprávu o činnosti družstva žen přednesla paní Hana Fialová. Vyzdvihla zejména sportovní aktivitu 

družstva, kvalitní přípravu na soutěže a zapojení žen do kulturního života sboru. Samotná jarní 

příprava družstva se během roku promítla do velmi dobrých sportovních výsledků v jednotlivých 

soutěžích. Ženy našemu sboru rozhodně ostudu nedělají. Stěžejním článkem týmu byla označena 

paní Ilona Pipková, která se během roku odstěhovala, a přesto na jednotlivé soutěže dojížděla. 

Zprávu o činnosti výjezdové jednotky přečetl sám velitel pan Tomáš Málek. Seznámil přítomné 

s jednotlivými výjezdy zásahové jednotky k požárům, k odstraňování následků živelných pohrom či 

k námětovým cvičením. Naše zásahová jednotka je i v rámci celého okresu vnímána velice dobře a je 

zařazena mezi ty spolehlivé. Časová zátěž členů zásahové jednotky je tak vykoupena menší 

úspěšností v pohárových soutěžích během roku. Poděkování patří především řidičům strojníkům za 

starost o svěřenou techniku a údržbu požární zbrojnice. Stěžejními členy jsou pan Miloslav Klepetko, 

Karel Sysr ml., Vladimír Mrva, Tomáš Málek a Jaroslav Málek. Příjemným překvapením se stal nový 

člen výboru a zástupce velitele družstva pan Petr Novotný a revizor dýchací techniky pan Tomáš 

Škarýd. 

Zprávu o činnosti mladých hasičů připravila vedoucí mládeže paní Hana Fialová. Na úvod je nutné 

podotknout, že zázemí pro práci s mladými hasiči má náš sbor v současné době velmi dobře zajištěné. 

O celoroční činnost se starají čtyři vedoucí mládeže v podání Hany Fialové, Jitky Rutschové, Jana Řípy 

a Jaroslava Součka. Celoroční činnost znamená zapojení se do hry Plamen, která se skládá ze dvou 

odlišných částí. Jarní čistě hasičská část je složená z požárního útoku, z požárních štafet dvojic, 

překážkových štafet na 4 x 60 m a soutěže CTIF. Podzimní část pak tvoří všestranný branný závod, při 

kterém musí všichni prokázat kromě své fyzické zdatnosti i znalost topografie, umění vázání uzlů či 



například zvládnout střelbu ze vzduchovky. Můžeme s hrdostí říci, že se to našim mladým nástupcům 

již několik let s úspěchem daří. Na základě zapojení se do této celoroční činnosti můžeme každý rok 

žádat o přidělení finanční dotace na podporu aktivit mladých hasičů.  

V této chvíli má hasičský sbor v Libici nad Doubravou 135 členů a řadí se tak k největším v rámci 

našeho okresu. Svojí prací si také zajistil místa ve vedení Okresního sdružení hasičů ČMS. Pan 

Vladimír Mrva se stal členem odborné rady prevence, paní Hana Fialová členkou odborné rady 

mládeže a pan Pavel Rutsch je členem výkonného výboru OSH ČMS. Takovéto zastoupení na okresní 

úrovni Libice ještě neměla. 

Na závěr shrnující zprávy bych chtěl ještě jednou popřát členům sboru, jejich rodinným příslušníkům 

a všem příznivcům hasičů šťastný vstup do nového roku, pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i 

pracovním životě. 

Za výbor SDH Libice nad Doubravou 

Pavel Rutsch, starosta 

 

 


