Zpráva o činnosti SDH Kostelní Hlavno za rok 2016, která
byla prezentována na valné hromadě 20.1. 2017
I loňský rok se v našem sboru nesl zejména ve znamení prací na nové hasičské zbrojnici. Velký dík
patří všem hasičům, kteří se ve svém volném čase podíleli na realizaci této akce. Naše díky patří
také obecnímu zastupitelstvu, které nám poskytlo finanční prostředky nutné pro vybudování nového
zázemí a zejména panu starostovi za obrovskou podporu našeho sboru.
Naším stále přetrvávajícím problémem je nedostatek aktivních členů. Situace se oproti loňskému
roku opět malinko zhoršila, potřebovali bychom posílit základnu ve všech kategoriích. V loňském
roce se nám podařilo udržet družstvo nejmladších žáků, kteří ale v letošním roce budou závodit
v kategorii starších žáků. Budeme se snažit sestavit nového družstva nejmladších žáčků a doufáme,
že bude úspěšné při nejmenším jako to současné.
Naší členskou základnu tvořilo v loňském roce 67 členů, ale z tohoto počtu je aktivních dospělých
členů zhruba 10, ostatní jsou pouze přispívající. 9 členů máme v zásahové jednotce a počet dětí se
pohybuje okolo 10.
Loni jsme se sešli hned na několika výborových schůzích. Někteří naši zástupci se též zúčastnili
okrskových schůzí, samozřejmě s ohledem na časové možnosti jednotlivců vzhledem k termínům
konání těchto schůzí.

Stejně jako v předchozích letech, jsme se i v roce 2016 účastnili i soutěží:
Na květnovém Memoriálu Jana Hlaváčka v Sudově Hlavně nás reprezentovala 2 družstva – muži,
kteří skončili na 7. Místě, a mladší žáci, kteří se umístili 11. Stejně tak soutěže konané v Sojovicích
se zúčastnila dvě naše družstva – muži, umístili se opět na 7. místě a mladší žáci, kteří obsadili 3.
místo. Soutěží, na kterých jsme se účastnili je bohužel čím dál méně, vše se odvíjí od malého počtu
aktivních členů.

Aby té smůly nebylo málo, Memoriál Josefa Matuny, který každoročně pořádáme, musel být
zrušen, po přetrvávajícím horkém počasí přišel v den konání soutěže přívalový déšť, který naprosto
zaplavil hřiště a jelikož SDH nemá náhradní prostory, nebylo možné ji uspořádat. Hasiči navíc měli
celý den napilno, podíleli se na odklízení škod, které déšť v obci napáchal.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě Memoriálu podíleli a všem družstvům,
která přislíbila účast. Doufáme, že v letošním roce k nám bude počasí shovívavější a dočkáme se
jubilejního X. ročníku Memoriálu, na který Vás tímto srdečně zveme.
Novým členem zásahové jednotky se stal Radim Holeček, jeden z našich velmi aktivních členů,
který se současně připravuje na školení na velitele. Držíme Radimovi palce a doufáme, že tato nová
krev vdechne našemu sboru nový život.
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelním Hlavně se aktivně zapojuje do dění v obci a nejinak tomu
bylo v uplynulém roce.
Poslední dubnový den jsme již tradičně uspořádali ve spolupráci Obecním úřadem Pálení
čarodějnic. Na tuto akci jsme zajišťovali přípravu dřeva včetně stavění hranice a samozřejmě –
prováděli dohled nad ohněm. Zapojili jsme se ale i jinak – občerstvení zajišťovala dvojice Alena
Zvolská a Miroslav Kraus, kteří jsou taktéž členy našeho sboru.
V červnu jsme pro místní děti uspořádali Dětský den v naší nové hasičské zbrojnici a areálu
koupaliště. Pro děti byly připraveny soutěže, ukázka techniky – kdy děti měli možnost prolézt naši
„Bóžu“ skrz naskrz a prohlédnout si hasičské vybavení.
Jak se říká – Všechno zlé je pro něco dobré – a tak jsme díky přívalovému dešti, který nám zkazil
Memoriál, mohli po delší odmlce uspořádat Rybářské závody pro děti. Navzdory tomu, že
v předchozích letech nebylo možné jej uskutečnit kvůli nízkému stavu vody, letos bylo vody až až.
Hasiči rovněž pomáhají s pořádáním akcí konaných obecním úřadem, například Mikulášskou
besídkou, Drakiádou, či tradičním Vánočním setkání v kostele, spolupracují ale i jinak. Pomáhají se
vším, co je v obci potřeba – například zalévání zeleně, čištění dešťové kanalizace atd.
Na závěr bych chtěla jménem celého sboru poděkovat zastupitelstvu naší obce, zejména panu
starostovi, panu Josefu Riglovi, za skvělou spolupráci a podporu, kterou našemu sboru projevuje.
Děkuji dále Vám všem, kteří jste dnes přišli a chtěla bych Vám jménem všech hasičů z Kostelního
Hlavna popřát do nového roku vše dobré, hlavně spoustu zdraví, a všem hasičům přeji spoustu
úspěchů nejen v soutěžích, ale i v osobním životě.

