Zkrácená zpráva z Valné hromady SDH Hlavenec (1.12.2017)
aneb Hasičské zpravodajství 2017/2018
Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec je zařazen v JPO V (Jednotka požární ochrany) a je členem 16. okrsku SDH,
do něhož dále spadají hasičské sbory Kochánky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Předměřice, Skorkov, Sojovice
a Tuřice. Evidence členské základny je řádně vedena, ke dni 1.12.2017 měl sbor 42 řádných členů. Zásahová jednotka má 12 členů.
Vzdělávací akce v r. 2017:
Zvyšování odbornosti na školeních pro velitele a rozhodčí. Náměstek starosty Tomáš Petrův absolvoval školení velitelů
v Bílých Poličanech – stal se z něj velitel družstva naší zásahové jednotky. SDH Hlavenec má 3 rozhodčí pro požární sport.
Ocenění:
Náměstkyně starosty OSH Mladá Boleslav Lenka Houdková předala tato ocenění:
Medaile Za věrnost 10 let – Jiří Kastner
Čestné uznání od Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje – Václav Toman
Doplňující volba do výboru SDH Hlavenec:
Po přečtení Zprávy o činnosti a Zprávy Kontrolní a revizní rady za rok 2017 byla provedena doplňující volba nové členky výboru. Valná hromada
řádně zvolila novou členku výboru Alenu Kastnerovou.
V roce 2018 bude výbor SDH Hlavenec pracovat ve složení:
Starosta
Jiří Kastner
Náměstek starosty
Tomáš Petrův (velitel družstva)
Náměstek starosty
Zdeněk Syrový
Velitel
Josef Blahna nejml.
Zástupce velitele, preventista
Aleš Horčík (člen Kontrolní a revizní rady OSH Mladá Boleslav)
Jednatelka, kronikářka
Zdeňka Zimová
Člen výboru
Antonín Pasovský ml.
Člen výboru
Václav Toman (velitel jednotky)
Člen výboru
Jaroslav Vlček
Člen výboru
Pavel Zigáček
Člen výboru
Dana Blahnová
Člen výboru
Alena Kastnerová
Hospodář
Monika Vlčková
Referentka žen
Petra Vítková
Předseda Kontrolní a revizní rady
Členka Kontrolní a revizní rady
Členka Kontrolní a revizní rady

Josef Blahna ml.
Markéta Beranová
Jindřiška Pasovská

Plán činnosti v roce 2018:
13.1. Hasičský ples
3.3. Dětský karneval a Malířská soutěž pro děti
30.4. Čarodějnice s lampiónovým průvodem
19.5. Staročeské máje
srpen Les plný pohádek
říjen Hasičské dýňování
Valná hromada za r. 2018
Mikulášská nadílka
Závěr z diskuze:
Starostka obce Hlavenec poděkovala hasičům a ostatním dobrovolníkům, kteří 18.11.2017 čerpali vodu do zásahových vozidel, která najížděla
od hořícího motorestu Koliba u D 10, řídili dopravu a pomáhali se zajištěním občerstvení pro zasahující hasiče. Zásah trval 9 hodin.
Během celého roku 2017 byla spolupráce s ostatními obecními spolky a obcí Hlavenec velmi dobrá. Velké poděkování patří zastupitelstvu obce
Hlavenec v čele se starostkou Ing. Jarmilou Smotlachovou za celoroční podporu a výraznou pomoc našemu sboru.
Dovolte mi, abych poděkovala za ochotu a velkou pomoc nejen všem aktivním hasičům, ale i těm, co nejsou občany Hlavence a nejsou ani členy
našeho hasičského sboru, a přesto nám pomáhají při všech akcích.
Zapsala: Zdeňka Zimová
jednatelka SDH Hlavenec
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