Zkrácená zpráva z Valné hromady SDH Hlavenec za rok 2016
aneb Hasičské zpravodajství 2016/2017
Na Valné hromadě SDH Hlavenec, která se konala 2.12.2016, byla všemi hlasy schválena změna na pozici hospodář.
Na vlastní žádost odstupuje dosavadní pokladní Jaroslava Syrová a na její místo přechází Monika Vlčková, která dosud pracovala
jako členka Kontrolní a revizní komise. Novou členkou Kontrolní a revizní komise byla zvolena Markéta Beranová.
Výbor SDH Hlavenec děkuje Jaroslavě Syrové za její práci pro sbor.
Vyznamenání v roce 2016:
 Za velké osobní nasazení, aktivní práci pro sbor i obec Hlavenec v předchozích letech i v roce 2016 udělilo
Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav
Medaili Za příkladnou práci a Medaili Za věrnost 10 let Daně Blahnové
Stužku Za věrnost 30 let Josefu Blahnovi ml.
 Za velké osobní nasazení, aktivní práci pro sbor i pro obec Hlavenec v předchozích letech i v roce 2016 udělilo
Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje
Čestná uznání Aleši Horčíkovi, Petru Janouškovi, Jiřímu Kastnerovi
Ocenění předala náměstkyně starosty OSH Mladá Boleslav – paní Lenka Houdková
Během celého roku 2016 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 z Hlavence, ale i těm, co nejsou občany obce
Hlavenec a nejsou ani členy našeho hasičského sboru.
____________________________________________________________________
V roce 2017 bude pracovat výbor SDH Hlavenec ve složení:
Starosta
Jiří Kastner
Náměstek starosty
Tomáš Petrův
Náměstek starosty
Zdeněk Syrový
Velitel
Josef Blahna nejml.
Zástupce velitele, preventista
Aleš Horčík (člen Kontrolní a revizní rady OSH Mladá Boleslav)
Členové výboru:
Dana Blahnová, Antonín Pasovský ml., Václav Toman
Jaroslav Vlček, Pavel Zigáček
Hospodář
Monika Vlčková
Referentka žen
Petra Vítková
Jednatelka, kronikářka
Zdeňka Zimová
Předseda Kontrolní a revizní rady
Členky Kontrolní a revizní rady

Josef Blahna ml.
Jindřiška Pasovská st.
Markéta Beranová

Plán akcí v roce 2017
Účast na tradičním hokejovém turnaji mezi sbory 16. okrsku SDH
Hasičský ples (14.1.2017)
Dětský karneval a Malířská soutěž pro děti
Čarodějnice s lampiónovým průvodem (30.4.2017)
Staročeské máje
Les plný pohádek
Hasičské dýňování, Halloween pro děti – odpoledne a večer pro dospělé – akce mladých hasiček a hasičů
Mikulášská nadílka
Během roku přání jubilantům.
Zapsala: Zdeňka Zimová
jednatelka SDH Hlavenec

