Hasičský rok aneb Hasičské pohárobraní 2010
V pátek 3.12. uzavřeli hlavenečtí hasiči výroční valnou hromadou rok 2010.
Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec, který má ke dni 3.12.2010 163 členů, 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. V průběhu valné hromady bylo přijato pět nových členů. Během
celého roku pomáhali hasiči při likvidací škod ze sněhových kalamit, letních bouřek a vichřic.
Hasiči a hasičky vzorně reprezentovali Hlavenec za hranicemi naší obce. Důkazem jejich úspěchů je úctyhodná
sbírka pohárů, které jsou umístěny na nových policích v hostinci U Jelena. Družstvo mužů se může pochlubit
kromě úspěchů v jiných soutěžích opětovným vítězstvím v Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně.
Poněvadž tento memoriál naši muži vyhráli již po třetí, stal se Putovní pohár Josefa Matuny jejich trvalým
majetkem. Muži se na celý rok stali držiteli Putovního poháru starosty Dolního Slivna. Družstvo žen stále
vylepšuje své sportovní výsledky, v květnu vybojovalo dokonce Putovní pohár starosty města Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav za nejlepší čas v celé této soutěži. Starší, mladší žáci a Pidilididi (nejmenší hasiči) jdou zdárně ve
šlépějích dospělých hasičů. Je dobře, že družstva mužů doplnili noví členové – mladí hasiči.
8.5.se v Šiklově Mlýně zúčastnila skupina hasičů a hasiček z Hlavence pokusu o překonání světového rekordu
v dálkové přepravě vody. Rekord byl překonán – byla dosažena vzdálenost za 6 hodin a 55 min 63,46 km. Tento
rekord je zapsán v Guinessově knize rekordů.
Díky finanční podpoře Obecního úřadu dochází i k obnově technického vybavení. Máme kvalitně zrepasovanou
stříkačku, koupenou elektrocentrálu, vozík na přepravu stříkačky i s nepromokavou plachtou s nápisem „Hasiči
Hlavenec“. Na technické vybavení a na pořádání akcí pro obec získávají hasiči část potřebných financí sběrem
papíru a železa.
Kromě tradičních společenských akcí jako jsou např. Hasičský ples, Čarodějnice s lampionovým průvodem,
Staročeské máje atd., pořádáme poprvé 25.6. Noční hasičskou soutěž za účasti 30 družstev.Sousední sbory
k nám našly cestu i při pořádání základního školení pro nové velitele a strojníky, které se konalo v září.
Od letošního roku máme také dvě nové zdravotnice proškolené u Českého Červeného kříže
Členové našeho družstva mužů v historických uniformách se zúčastnili jako čestný doprovod hlavenecké
historické stříkačky Márovky na oslavách 130. výročí založení hasičských sborů v Brandýse nad Labem, Tuřicích
a Kostelním Hlavně.
V závěru valné hromady udělilo OSH Mladá Boleslav Petrovi Janouškovi – Medaili za věrnost 10 let. Medaili
předal Petrovi zástupce ředitele Územního odboru Mladá Boleslav – HZS Středočeského kraje major Ing. Jan
Lejsek.
Starosta SDH Hlavenec Josef Blahna ml. předal Čestná uznání za aktivní činnost pro sbor těmto hasičům:
Antonín Pasovský st., Dana Blahnová, Tomáš Petrův, Jaroslav Vlček a mladí hasiči Josef Blahna nejml.
a Antonín Pasovský ml.
Děkovné listy za podporu práce SDH Hlavenec byly uděleny těmto členům SDH Hlavenec:
Jaroslav Štědrý, Milan Krumpolec, Jiří Štěpař, Kateřina Lávičková, Jiří Beran a Miroslava Beranová.
Velké poděkování patří celému obecnímu zastupitelstvu za výraznou podporu našeho hasičského sboru.
K tomuto poděkování bych chtěla připojit svá slova díků patřící partě hasiček, o kterých vím, že se mohu na ně
každoročně vždy spolehnout při přípravě všech hasičských akcí.
Holky – hasičky, těším se na společnou přípravu dalších akcí v roce 2011!
Začínáme Malířskou soutěží pro děti na téma „Život v Hlavenci“ (odevzdání prací do 28.3.2011) a Dětským
karnevalem 2.4.2011.
Zdena Zimová

