
Výroční valná hromada SDH Jivina 

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

 

Zpráva o činnosti SDH 

 

 

Vážení hasiči, vážení hosté, vítám vás na dnešní valné hromadě. 

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili práci našeho sboru, který čítá k 

dnešnímu dni 50 členů. 

Výbor našeho sboru se schází pravidelně každý druhý pátek, v létě pak jednou za 

měsíc. V loňském roce se výbor sešel 21x za dobré účasti.  

A nyní k činnosti sboru. O činnosti našich členů v rámci JSDH a o činnosti 

jednotky SDH Vás bude ve své zprávě informovat velitel Michal Benetka. 

 

Naši činnost jsme zahájili v lednu výroční valnou hromadou. 

Společenskou a kulturní činnost jsme zahájili 22.února Hasičským plesem 

v Hospodě u Baslů s velmi hojnou účastí. Den na to, v sobotu, se konal Dětský 

maškarní ples. Vzhledem k souběžnému školení obsluhy motorových pil naší 

jednotky ležela největší tíha při zorganizování plesu spočinula na bedrech Josefa 

Srpa, za což mu tímto velmi děkujeme. 

Stejně tak i následující Dětský maškarní ples, kterého se zúčastnil velký počet 

evidentně spokojených dětí, bravurně organizačně zvládli ve dvou Michal Benetka 

a Václav Hrabák, za což jim také patří dík.  



Na začátku března následovala úklidová brigáda a při příležitosti MDŽ Posezení 

pro děvčata každého věku. V posledním březnovém víkendu pak proběhli dvě 

brigády – v sobotu opět úklid větví po školení motorových pil a v neděli pak úprava 

stromu u hospody na žádost obce. 

Při dvou brigádách v dubnu a červnu jsme v rámci údržby vodních zdrojů čistili 

nádrž na návsi. 

Prostřednictvím Josefa Číly jsme dostali od SDH Holany nabídku na převzetí jejich 

CAS Škoda 706 MTS, která byla stále ve výjezdu, za symbolickou 1 korunu a po 

několika jednáních na začátku léta a vstřícnosti našeho obecního úřadu jsme si pro 

„Matesa“ v sobotu 3.srpna do Holan dojeli a po vlastní ose dopravili na Jivinu. 

V polovině srpna jsme pak zajeli s naší „koňkou“ na dětský tábor SDH Komárov a 

o deset dní později, v sobotu 24.srpna jsme se, opět s koňkou, zúčastnili 

Hornických slavností v Komárově. 

Hned další den, v neděli 25.8. jsme v rámci brigády opět čistili vodní nádrž na 

návsi a prováděli údržbu v hasičárně. 

Poslední srpnovou sobotu jsme uspořádali akci „Ukončení prázdnin“ kde proběhla 

vynikající ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla provedená jednotkou 

SDH Komárov, za což bychom jim touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat. 

Na akci měli děti také možnost si vyzkoušet vodní děla, „osahat“ si hasičskou 

techniku, zhlédnout ukázky kynologů z Komárova, absolvovat projížďky na koních 

a na čtyřkolce, vyzkoušet střelbu z paintballové pistole a také jablečnou 

dělostřeleckou palbu. Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali všem, kteří 

se na akci podíleli – ať už spoluorganizací, nebo zapůjčením pozemku či vybavení. 

Stejně tak chceme poděkovat kamarádům z Komárova, Chaloupek, Olešné a 



Cheznovic, kteří k nám na akci přijeli a i díky jejich zásluze se tento den velmi 

vydařil. 

V září jsme se, bohužel jen v malém počtu dvou statečných, zúčastnili memoriálu 

v Chaloupkách, ve čtvrtek 13.září se u nás konala okrsková schůze a hned 

následující sobotu jsme v rámci brigády prováděli údržbu na cisterně.  

 

Na začátku října se Michal Benetka podílel na technickém zajištění soutěže Plamen 

a v sobotu 19.října se konalo tradiční Posvícení a následující pondělní Pěkná 

hodinka, oboje opět především zásluhou Josefa Srpa. Na konci října pak byla další 

brigáda, tentokrát údržba vozového parku. 

V prvním listopadovém víkendu jsme zorganizovali Drakiádu pro děti, kdy jsme 

zaznamenali i přes nepřízeň počasí velmi slušnou účast dětí a jejich rodičů. 

V průběhu listopadu jsme byli požádáni Turistickým spolkem Jivina o zajištění 

preventivní požární hlídky na Lampiónovém průvodu dne 17.11.   

 

V době adventu jsme společně s Turistickým spolkem a Hospodou u Baslů 

uspořádali Vánoční zpívání, které mělo velký úspěch a na Štědrý večer byli Radek 

Márynka a Michal Benetka jménem našeho sboru osobně popřát všem 

spoluobčanům šťastné a veselé svátky a vše nejlepší do nového roku. 

 

V rámci preventivní činnosti jsme na našich internetových stránkách pravidelně 

zveřejňovali informace o činnosti našeho sboru, zprostředkovávali zprávy a 

varování HZS pro veřejnost a dále také meteorologická varování a činnost okolních 

jednotek SDH. 



Obecnímu úřadu se také podařilo získat dotaci na dopravní automobil, který by měl 

být pořízen v letošním roce – moc děkujeme! 

  

Zprávu o činnosti jednotky vám za chvíli přednese Michal Benetka a zprávu o 

hospodaření sboru hospodář Václav Hrabák 

 

V roce 2020 nás čeká podobný plán činnosti jako v roce minulém, kdy 

předpokládáme organizaci stejných kulturních akcí a podobného počtu brigád.  

V tomto roce nás také čeká zvýšení členských příspěvků z 100 na 150 Kč. 

Navýšení bude zejména z důvodu zajištění financí na fungování našeho okresního 

sdružení hasičů v Berouně. 

Rád bych vás tímto také pozval na Hasičský bál, který se koná 21.února. Novinkou 

pro letošní rok bude kapela Pády, obvyklá pak bohatá tombola, takže věříme, že se 

vám na našem plese bude líbit! 

 

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem členům, kteří se v roce 2019 aktivně 

podíleli na činnosti sboru a také všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří 

naši činnost v roce 2019 jakoukoliv formou podpořili.  


