
Aktivity sboru v roce 2011 

 
V letošním roce stejně jako v předešlých letech se nám podařilo zorganizovat 

několik brigád. 

Během roku proběhlo několik brigád na naší maringotce, na údržbě naší 

techniky a díky obci dostala nová okna a novou tvář i naše hasičárna. Také byly 

provedeny dva pravidelné sběry železného šrotu. Poděkování patří všem, kteří se 

podíleli na těchto brigádách. 

11. až 13. března jsme byli na víkendové rekreaci na horách v penzionu Lucie. 

Všem se nám tam líbilo. Poděkování patří rodině Černíkových za perfektní 

zajištění a organizaci. 

19. března jsme se zúčastnili s mladými hasiči boje o kuželky v Rohovládové 

Bělé. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným rodičům za pomoc a 

podporu. 

30. dubna pořádala obec ve spolupráci s SDH každoroční pálení čarodějnic, kde 

jsme zajišťovali občerstvení. I přes nepřízeň počasí se tato akce vyvedla. 

28. května jsme se zúčastnili s naší přípravkou celorepublikového setkání 

přípravek v Břehách. 

5. června jsme byli účastníky aviatické pouti v Pardubicích, kde jsme 

prezentovali naši koňku a naše zásahové vozidlo. 

 6. července jsme ve spolupráci s obecním úřadem a sportovci uspořádali dětský 

den. Chtěl bych všem těm, kteří se zúčastnili, poděkovat za bezchybnou 

organizaci. 

26. srpna jsme se zúčastnili v Přibyslavi celorepublikového srazu hasičské 

techniky pod názvem Pyrokar. 

10. září jsme se zúčastnili oslav 110 let SDH Živanice. Naši mladí hasiči zde 

předvedli vyproštění osob z havarovaného vozidla. 

17. září jsme pořádali kolaudaci naší maringotky. Tato akce se i díky velmi 

příznivému počasí vydařila. 

26. listopadu naše hasičky pořádaly před adventní setkání s možností výroby 

adventních věnců. Děkujeme všem zúčastněným hasičkám za skvělou 

organizaci tohoto setkání. 

4. prosince jsme se zúčastnili společně s mladými hasiči ze Břehů exkurze na 

vodní elektrárně v Přelouči. Tato exkurze byla poučná nejen pro naše děti. 

18. prosince jsme pořádali zpívání koled u vánočního stromku před obecním 

úřadem. Děkuji všem zúčastněným za výbornou organizaci a hasičkám za dobré 

vánoční cukroví. 

Už tři a půl roku funguje kroužek mladých hasičů, který se schází stále každý 

pátek od 17h. V tomto kroužku se děti zdokonalují v disciplínách hry plamen a 

ostatních dovednostech mladých hasičů. 

 

Na těchto aktivitách je i letos vidět, že jsme nezaháleli, a že hasičské hnutí 

v naší obci jede na plné obrátky.  

Závěrem bych chtěl ještě jednou všem poděkovat za práci a volný čas, který 

věnují našemu sboru.                                         


