Setkání zasloužilých hasičů
Ve Vysokém nad Jizerou v okrese Semily proběhlo v hasičské zbrojnici setkání
zasloužilých hasičů, bývalých a současných funkcionářů okrsků a výkonného výboru
OSH.Z důvodu pandemie Covid – 19 OSH nebylo možné po dva roky setkání
realizovat.
Pozvání na jednání přijal Josef Netík, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS,
náměstek starostky KSH Libereckého kraje Miroslav Štěpán, starostka Města Semily
Lena Mlejnková a nechyběla starostka OSH v Semilech Kateřina Slavíková.
Činnost ZH okresu a Libereckého kraje zhodnotil vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů
Pavel Vejnar. Ve svém projevu mj. uvedl: „Pandemie nás sice paralyzovala, ale
nezlomila. Jsem rád, že se tato akce mohla konečně uskutečnit. Z vašich reakcí je
zřejmá radost z toho, že jste se mohli setkat se svými přáteli a známými. V současné
době je v Libereckém kraji 54 zasloužilých hasičů, z toho počtu je pět žen. Vážíme si
vaší celoživotní práce, kterou jste nemalou měrou přispěli k rozvoji dobrovolného
hasičstva,“ připomněl.
O činnosti OSH informovala přítomné Kateřina Slavíková, zhodnotila mj.
uskutečněné akce jako např. soutěže hry Plamen pro mládež, postupové soutěže a
pohárové soutěže, činnost odborných rad.
Josef Netík uvedl, že titul Zasloužilý hasič je udělován od roku 1991, mezi prvními
oceněnými na okrese Semily byl Jan Chrtek z Kruhu. „U zrodu republikového aktivu
stál JUDr. Miroslav Řepiský, který později byl vyznamenán nejvyšším oceněním
Záslužným řádem českého hasičstva,“ upřesnil Josef Netík, který je současným
vedoucí aktivu ZH SH ČMS.
Na setkání ve Vysokém nad Jizerou byla vyznamenána Alžběta Vejnarová Řádem
sv. Floriána. V současnosti je členkou SDH Košťálov. Aktivně více jak dvě desetiletí
pracovala s mladými hasiči, byla členkou výboru a referentkou žen v SDH, členkou
revizní rady při OSH Semily. Velký počet jejich bývalých mladých hasičů je nyní členy
sboru a někteří z nich se stali profesionálními hasiči.
Pamětní list u příležitosti životního jubilea převzal od starostky OSH Kateřiny
Slavíkové Zdeněk Bělonohý, který několik desetiletí vykonával funkci rozhodčího
požárního sportu, zejména v seriálu soutěží Pohár OSH Semily. V této činnosti je
aktivní dosud. Hasičem se stal v roce 1967 v SDH Cimbál, kde působil až do roku
2016, kdy byl sbor zrušen. Od té doby je členem SDH Bítouchov.
Vyznamenaným gratulovala a všechny přítomné hasiče pozdravila také starostka
Města Semily Lena Mlejnková. „Vážím si vaší celoživotní činnosti. Jste ti, kteří
vykonali mnoho pro rozvoj hasičstva, pro své sbory a své obce. Vážím si skutečnosti,
že jste mnozí i přes vyšší věk dosud aktivními a platnými členy sborů. Náleží vám
upřímné poděkování,“ dodala.
V následné diskuzi vystoupili představitelé okrsků, kteří mj. informovali o činnosti
svých sborů, porovnávali dobrovolnou hasičskou práci v letech minulých a
současnosti, vzpomínali na úspěšnou práci s mládeží. Pohodový podvečer doplnily
lidové písničky za doprovodu harmonikáře.
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