
Výroční valná hromada SDH Jivina 

konaná v sobotu 25. 1. 2020 od 19 hodin v Hospodě u Baslů 

 

Zpráva o činnosti jednotky SDH 

 

Jednotka SDH Jivina má k dnešnímu dni 11 členů a jejím velitelem je Michal 

Benetka.  

První výjezd jednotky proběhl 3.února, kdy se jednalo o padlý strom přes silnici 

II.třídy č. 117 směrem na Komárov, hned na hranici obce. 

V polovině února se naše JSDH zúčastnila, společně s ostatními jednotkami okrsku, 

na vodní nádrži Záskalská školení ‚Záchrana z ledu‘. Účastníci byly seznámeni s 

metodami záchrany tonoucích probořených v ledu a seznámily se s 

nutnými/vhodnými technickými prostředky.  

V poslední době se naše i okolní jednotky setkaly s několika mimořádnými 

událostmi při větrných smrštích, kde bylo zapotřebí využít motorových pil při 

odstraňování padlých a nebezpečných stromů. K výjezdu doposud vyjížděli 

převážně naši kolegové z okolních sborů. Vedení obce a vedení zásahové jednotky 

sboru tedy rozhodlo, aby se několik členů JSDH zúčastnilo kurzu na motorové a 

rozbrušovací pily pro jednotky požární ochrany. 

Od pátku 22. do neděle 24.února jsme společně s kamarády z Olešné absolvovali 

školení obsluhy motorových pil pro jednotky PO. Akce se povedla, instruktoři byli 

perfektně připravení a všichni kurz úspěšně absolvovali. 

 



Téměř záhy po školení, v neděli 10.března měla naše jednotka hned dva výjezdy. 

Při prvním po osmé hodině večerní jsme odstranili padlý strom a řídili dopravu na 

komunikaci Zaječov - Komárov, při druhém pak, těsně před půlnocí, jsme opět 

odstraňovali padlý strom, tentokrát na silnici z Jiviny na Olešnou. 

Při všech výjezdech technické pomoci naše jednotka zasahovala samostatně. 

V dubnu pak, v rozmezí 14 dnů, se jednalo o výjezdy k požárům lesního porostu 

mezi Jivinskou horou a Velkou Tršinou. V obou případech již byli na místě hasiči 

z HZS Hořovice a JSDH Komárov (v druhém případě i jednotky okolních sborů) 

V pátek, 19.července 2019 pak proběhlo společné cvičení hasičů komárovského 

okrsku. Jednalo se o výcvik na vodní hladině, záchrana osob z vody, ovládání člunu 

a NZP, imobilizace a transport zraněné osoby a technické prostředky pro transport 

osob. 

V letošním roce budeme absolvovat jak úvodní, tak i cyklická školení strojníků a 

velitelů družstev, přeškolení obsluhy motorových pil, školení obsluhy radiostanic. 

Vzhledem k tomu, že v loňském roce se naše řady rozšířili o několik členů, byly 

naplánovány pravidelné schůzky pro seznámení naší technikou a organizaci při 

různých typech zásahu. Bohužel, se nám tento plán nepodařilo zcela dodržet a rádi 

bychom to v letošním roce zlepšili. 

Celkem jsme tedy v loňském roce měli 5 výjezdů a velmi pozitivní je skutečnost, 

že vždy se účastnil vysoký počet členů jednotky, za což bych jim touto cestou rád 

poděkoval. 

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší do roku 2020. 

 

Děkuji za pozornost. 


