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Slavnostní projev
Vážení hosté, sestry, bratři.
Dnešní den je pro většinu občanů naší země jedním z obyčejných letních dnů tohoto roku.
Pro nás je však významný tím, že si dnes připomínáme 140 let od založení našeho sboru
dobrovolných hasičů. 140 let je z hlediska lidského věku poměrně dlouhá doba. Za tu dobu
proběhly dvě světové války, několikrát se změnil charakter a řízení naší země, a přesto náš
sbor všechny tyto změny ustál a zachoval si svoji existenci až do dnešní doby. Nebylo by
tomu tak, pokud by lidé, kteří pro sbor pracovali, nebyli do této práce zapáleni a plnili poslání
dobrovolného hasiče, ať už byly podmínky pro jejich činnost jakékoliv.
Nechci zde detailně připomínat vzdálenou historii, tu si můžete přečíst v novém
Almanachu vydaném k tomuto výročí. Chtěl bych se spíše zaměřit na dobu nedávnou
a současnost.
Píše se konec 90let minulého století a v naší zemi dochází k významným politickým
změnám, a zároveň i ke změnám ve společnosti. I pro náš sbor to není doba jednoduchá. Sbor
přežívá pouze díky vytrvalosti několika málo členů. V tuto dobu se shodou okolností a náhod
přihlásí do sboru několik mladých nadšenců, kteří ani moc netuší, co to znamená stát se
dobrovolným hasičem. Ale právě jejich nadšení je tím motorem, který znovu rozhýbá činnost
sboru. Postupně se k nim přidávají kamarádi, rodinný příslušníci a další známí. Z původní
téměř klinické smrti sbor ožívá. Pravidelně se scházíme, společně pracujeme na opravách
a údržbě techniky, a rovněž postupně opravujeme a upravujeme hasičárnu. Obnovujeme
spolupráci s městem a také i s okolními sbory. Začínáme jezdit na různé hasičské akce
a závody, reprezentujeme na srazech Kostelců.
Ale co by to bylo za hasiče, kdyby se neměli účastnit zásahů. Původní amatérské nadšení
se postupem času změní v téměř profesionální přístup. Různé události a zejména velké
povodně 1997 a 2002, znovu ukáží důležitost práce dobrovolných hasičů. Z tohoto důvodu se
ale i postupně navyšují požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost členů zásahových
jednotek. I naše výjezdová jednotka doznává v těchto létech značných změn. Členové
pravidelně absolvují různá školení, odborné kursy, chodí na pravidelné zdravotní prohlídky.
I vybavení jednotky se postupně vylepšuje. Vybavujeme se novými zásahovými obleky,
dýchacími přístroji, čerpadly, motorovými pilami a dalším potřebným. V roce 2007
získáváme další cisternu, sice ne novou, ale díky obětavé práci zejména Pepíka, si ji
kompletně zrekonstruujeme a v roce 2008 zařadíme do výjezdu. Zasahujeme nejen při
požárech, ať už lesních nebo bytových, účastníme se také technických pomocí, jako je čerpání
vody ze zatopených míst, osvětlování míst při nočních zásazích, odstraňování spadlých
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stromů, či sundávání poškozených střech. Dnes je výjezdová jednotka platným členem
systému IZS.
Činnost SDH má být rovněž zaměřena na výchovu mladých nástupců. Bohužel zde se
nám moc nedaří mít vlastní mládež, ale o to více může být pyšní na spolupráci s dětmi ze
školy a školek, a to zejména díky aktivitě našich členek. Vždyť účast našich kosteleckých dětí
v celostátní soutěži Požární ochrana očima dětí přináší mnohá vítězství a ocenění. V oblasti
prevence pak pravidelně informujeme obyvatelstvo prostřednictvím místního zpravodaje
o problematice požární ochrany.
Vše, co zde bylo řečeno má ještě jeden důležitý aspekt. Co by byl sbor bez podpory
města a jeho zástupců. Kolik bychom byli schopni vykonat práce, a jak bychom fungovali,
kdybychom tuto podporu neměli. Jsem rád, že zde mohu i před zástupci města prohlásit, že si
minulé i současné podpory velmi vážíme a ceníme. Na oplátku se zapojujeme i do veřejného
života ve městě. Seznam akcí, které jsme za uplynulá léta vykonaly, by byl velmi dlouhý.
Touto činnosti si sbor vydobyl respekt a uznání i u obyvatel města. Také nás podporují
některé firmy a podnikatelé formou sponzorských darů. I těm je třeba při této příležitosti za
jejich příspěvky rovněž poděkovat.
Ale činnost sboru není jen službou pro veřejnost. Pro každého člověka je vědomí, že
někam patří, že má své místo, nesmírně důležité a pomáhá mu i v jeho osobním životě. I my
se neformálně scházíme, společně řešíme naše pozitivní i negativní životní problémy a trable
a víme, že když někdo z nás potřebuje pomoct, vždy se najde dostatek spřízněných duší, které
přijdou a pomohou. Společně také slavíme různá významná životní jubilea, svatby, narození
potomků atd.
Pomalu jsme se z historie dostali do současnosti. A jak jsme na tom tedy dnes? Dovolím
si teď malé shrnutí.






Sbor má 34 aktivních členů, a skoro každý rok k nám přichází nový člen.
Výjezdová jednotka má 18 členů, jednotka je čím dál častěji vysílána k zásahům – dnes je
to v průměru okolo 30 zásahů ročně.
Hasičárna je opravená a zásahová technika je, i přes svůj veteránský věk, plně funkční.
Spolupráce s městem je na velmi dobré úrovni.
Veřejnost naši práci vnímá jako přínosnou a spoustu příznivců máme i na sociálních
sítích.
Toto vše je zárukou dalšího pokračování činnosti sboru.
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A jaké jsou plány do budoucna? Určitě potřebujeme obměnit vozový park. První
vlaštovkou je výměna Avie za o něco mladší dopravní vůz IVECO. Chtěli bychom ale novou
cisternu, a proto se snažíme i ve spolupráci s městem, získat toto vozidlo prostřednictvím
dotačního programu. I nadále chceme získávat nové členy, tak aby byl zachován nejen počet
členů sboru, ale také abychom měli dostatek členů do výjezdové jednotky. Čas se nedá
zastavit a nových nástupců je potřeba.
Před ukončením projevu bych zde rád připomenul hasičské desatero, které i když vzniklo
před mnoha lety, je stále platné a pro nás závazné:
Cituji:
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí
a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od
Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské
dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys
všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.

Na závěr přeju našemu sboru další dlouhá léta úspěšné činnosti, všem pevné zdraví
a věřím, že si dnešní slavnostní den společně užijeme. Děkuji za vaši pozornost.

