Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 21. ledna 2011

Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2010
Váţené hasičky, váţení hasiči, váţení hosté.
Scházíme se tu dnes, jako kaţdým rokem, abychom společně zhodnotili svoji činnost
za právě uplynulý rok a zároveň bychom si měli schválit základní dokumenty pro činnost
v roce 2011.
V úvodu zprávy bych chtěl jménem výboru SDH poděkovat všem přítomným za práci
v uplynulém roce.
Ohlédněme se tedy v několika hlavních bodech zpět za rokem 2010.

1. Kulturní a společenské dění
Jako jiţ tradičně byl úvod roku spojen s Výroční valnou hromadou, kde jsme na tomto
místě hodnotili rok 2009 a také si zvolili nový výbor na další funkční období. Dále jsme
zabezpečovali poţární asistence, a to na mysliveckém, městském a vodáckém V měsíci únoru
se někteří naši členové spojili s Šipkaři a společně vytvořili pro Kosteláky ledovou plochu
vedle
hasičárny.
Tato
plocha
byla
hojně
vyuţívána
jak
dětmi,
tak
i jejich rodiči. Následně z této činnosti vyústilo sportování i pro nás v podobě hokejových
zápasů. První oficiální hokejový zápas mezi SDH a Šipkaři se konal dne 13. února 2010. Tato
tradice se ostatně opakovala s příchodem vánočních svátků na závěr roku 2010.
Na konci února, přesně 27. února 2010 a 8. května 2010 oslavily dvě naše členky svá
kulatá ţivotní jubilea. Jednalo se o Danu Cerhovou a Květu Tomešovou.
V březnu se nový starosta, Jarda Houdek, zúčastnil Okresního shromáţdění delegátu
SDH, které se tradičně konalo na Mělníku.
V dubnu jsme si pořídili stan, který je vyuţíván v současné době hlavně pro
zabezpečení pohoštění při dětském dni a Rozloučení s prázdninami. Taktéţ jsme ho vyuţili
při Rozsvěcování stromečku v prosinci na náměstí. Pro jeho lepší skladování vyrobil Jarda
Houdek přepravní bednu, do které se celý stan i s příslušenstvím pohodlně vejde.
Dne 15. května se někteří naši členové v brzkých ranních hodinách sešli i se svými
dětmi a společně s dalšími Kosteláky vyrazili prověřit svoji fyzičku na tradiční pochod Praha
- Prčice. Letošní start jsme zvolili ve Střezimíři a opět nás čekalo 26 km pochodu krásnou
českou krajinou. Počasí nás opět nezklamalo a přestoţe bylo celý týden deštivo, na sobotní
pochod se vyjasnilo a bylo hezké počasí. Tentokrát jsme ani nehledali zatoulané děti jako
v roce minulém, a tak se vše vydařilo nad míru dobře.
Bohuţel i v letošním roce se naší republikou ve druhé polovině května přehnala
povodňová vlna. Členové Sboru dobrovolných hasičů se, stejně jako v loňském roce, rozhodli
pomoci. Přemýšleli jsme, nad nejvhodnější formou a rozhodli jsme se vyhlásit materiální
sbírku. Ve dnech 21. – 24.5., tj. od pátku do pondělí tak všichni z Kostelce, kdo chtěli nějak
pomoci, mohli do naší hasičárny přinést nářadí, čistící a desinfekční prostředky, ale i jiné
materiální dary. I přes počáteční rozpaky se nakonec podařilo shromáţdit docela hezkou
hromádku věcí. V úterý 25. května jsme vše naloţili na připravený kontejner a ve středu 26.
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se pak Jarda Hon, mimochodem rodák z postiţené severní Moravy, vydal společně s řidiči
z Městského úřadu, pány Hrodkem a Hálou, vše osobně předat postiţeným občanům. Celá
naše zásilka skončila u občanů z Věřňovic.
I na tomto místě znovu vyjadřujeme náš upřímný dík všem, kterým osud obyvatelů
postiţených velkou vodou není lhostejný, a rozhodli se pomoci. Zvláštní poděkování pak patří
Městskému úřadu za poskytnutí nákladního automobilu s řidiči, kteří vše na sever Moravy
odvezli, firmě Ekochem, panu Stanislavu Dunkovi a ZŠ Terezy Stolzové,kteří velmi
významně přispěli k tomu, ţe se celý kontejner podařilo naplnit.
Po sbírce na povodně nás jiţ čekala největší akce roku, dětský den. Po několika
chladných dnech však 5. červen sliboval jiţ od ranních hodin hezké počasí. Byli jsme tedy
zvědaví, zda–li počet účastníků našeho tradičního hasičského dětského odpoledne, překoná
rekord z loňského roku. Někteří malí nedočkavci jiţ dlouho před začátkem sledovali naše
přípravy na náměstí. Po přivítání a oficiálním zahájení se děti zaregistrovaly a rozeběhly se na
jednotlivá stanoviště. Po absolvování dovednostních disciplín a vylosováním hlavních cen si
všichni přítomní mohli prohlédnout přistavenou techniku. K vidění tentokráte byla vozidla
vojenské policie ze Staré Boleslavi, a to včetně výzbroje a vybavení. Z Neratovic přijelo
vozidlo Zdravotnické záchranné sluţby i s celou posádkou. Všichni si mohli také prohlédnout
policejní motocykly, a to jak příslušníků motorizované jednotky Policie ČR z Mělníka, tak
i obecní policie z Měšic. Samozřejmě nemohly chybět hasičská vozidla profesionálních
i dobrovolných hasičů z Neratovic a technika našeho sboru. V 16.00 hod. pak proběhlo všemi
očekávané losování hlavních cen ve všech věkových kategoriích a tím byla soutěţní část
odpoledne oficiálně ukončena. To uţ se ale náměstím ozývalo opakované skandování: „My
chceme pěnu" a nadýchaná duhová nádhera po chvíli zaplnila celé volné prostranství. Rekord
v počtu dětí sice nepadl, ale všech 183 zapsaných dětí si celé odpoledne náramně uţilo.
Děkujeme našim sponzorům - firmě Wavin Ekoplastik s.r.o. z Kostelce nad Labem a firmě
Norman s.r.o z Veleně, díky kterým si kaţdé dítě mohlo odnést malý dárek.
Dva týdny po dětském dni, tj. 19. června 2010 nás čekalo letošní jiţ 19. setkání
Kostelců. Tentokrát se konalo v Kostelci n. Č. Lesy. Část naší výpravy odjela jiţ v pátek
navečer a ostatní si zamluvili místa v autobusech vypravených městem. Cesta netrvala
dlouho, protoţe tento Kostelec je od nás vzdálen cca 45 km.
V sobotu ráno jsme se všichni sešli a připojili se k slavnostnímu průvodu, kde nejvíce
pozornosti upoutávalo několik skupin maţoretek, které doprovázela dechová hudba. Za nimi
pak kráčeli zástupci jednotlivých Kostelců, z nichţ někteří skandovali vtipná hesla. Cílem
průvodu bylo náměstí, kde paní starostka uvítala hosty a oficiálně zahájila letošní setkání.
Nás čekala tradiční hasičská soutěţ, která se konala za nově postavenou hasičskou zbrojnicí.
I letos jsme postavili dvě druţstva: jedno muţské a jedno smíšené (spíše ale ţenské). Místní si
pro nás připravili soutěţ v hasičském útoku na sucho, který byl zpestřen drobnými
překáţkami a zakončen útokem dţberovkou. Kaţdé druţstvo mělo na absolvování tratě dva
pokusy. Ţeny obsadily ve své kategorii krásné 1. místo a muţi byli šestí.
Protoţe se vyhlášení výsledků sportovních soutěţí odehrávalo na náměstí, měli jsme
moţnost shlédnout i část kulturního programu. Po tomto vyhlášení přivítala paní starostka
zástupce Červeného Kostelce, ve kterém se bude konat příští jubilejní 20. sraz.
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Na 27. června 2010 jsme byli, stejně jako v loňském roce, pozváni do Mratína, kde
tamní Agentura pro Mratín, uspořádala oslavu na přivítání letních prázdnin. My přispěli
několika osvědčenými soutěţemi a za vydatné pomoci neratovických dobráků jsme místním
dětem „zasněţili“ jejich travnatou plochu u fotbalového hřiště.
Počátkem letních prázdnin nás čekala další akce. Sbor dobrovolných hasičů
z Chlumína nás pozval na oslavy zaloţení jejich sboru. Tato oslava byla spojena se soutěţí
v poţárním útoku, kterého jsme se taktéţ zúčastnili. Obsadili jsme 6. místo.
Od května, kdy hlavně severní Moravu postihla letošní první „velká voda", uplynulo
teprve pár týdnů a naše malá republika musela s přírodní katastrofou opětovně bojovat.
Tentokráte, v sobotu 7. srpna, ničivý vodní ţivel zasáhl zejména ty nejsevernější části hlavně
Ústeckého a Libereckého kraje. Situace lidí, kteří přišli v jednom okamţiku téměř o vše,
nenechala snad nikoho chladným. Ani nám opětovně nebyl osud postiţených lhostejný, a tak
stejně jako v minulosti jsme chtěli postiţeným pomoci i nyní. No a jelikoţ Liberecko je přece
jen pro nás blíţe neţ severní Morava, tak po dohodě s krajským operačním střediskem
Hasičského záchranného sboru v Mladé Boleslavi, bylo rozhodnuto. Tentokráte pomůţeme
osobní účastí v postiţené oblasti.
Připravili jsme si potřebné vybavení a ve středu 11. srpna ráno odjela skupinka
dobrovolníků
ve
sloţení:
Tomáš
Preclík,
Josef
Vágo,
Pavel
Adam
a Jarda Hon do obce Raspenava (cca 15 km za Libercem). Po příjezdu na místo určení se
hlásili v místní poţární stanici, kde byl zřízen štáb krizového řízení pro danou oblast.
Úkoly pro další dny zněly: čerpání vody, která místy dosahovala výšky aţ 3m, odstraňování
nánosů bahna, vyprošťování strţené lávky, likvidace utonulých zvířat a uklízení trosek.
V obci byla přerušena dodávka všech energií. Z 10 km vzdáleného Mníšku jsme se
podíleli na kyvadlové dopravě vody, která především slouţila na čištění sklepů plných bahna.
Pitnou vodu naváţely cisterny tomu určené. Všechny práce byly krizovým štábem výborně
organizovány
Jednotka se navrátila 12. 8. ve večerních hodinách. Po dobu naší činnosti v Raspenavě,
jsme pomohli vyčerpat nebo vyčistit domy ve 4 ulicích. Hlavně jsme rádi, ţe naší drobnou
pomocí a někdy i vlídným slovem, se nám podařilo alespoň maličko zmírnit beznaděj
a utrpení místních obyvatel.
Poslední prázdninovou sobotu se na břehu Labe uskutečnilo jiţ tradiční Rozloučení
s prázdninami pro všechny děti z Kostelce a okolí. Bohuţel nám letos počasí příliš nepřálo,
dokonce i v průběhu odpoledne několikrát sprchlo. To ovšem neubralo ani na dobré náladě,
ani na počtu zúčastněných, neboť dětí se nakonec zaregistrovalo okolo stovky. Na cestě
k Labi si všechny malé i velké děti vyzkoušely na několika stanovištích různé zábavné
i dovednostní soutěţe. Po splnění úkolů dostal kaţdý v cíli špekáček, který si mohl opéci na
připraveném ohýnku.
Příjemným zpestřením také byla výtvarná dílna zaměřená na kreslení s hasičskou
tematikou a trampolína, kterou nám zapůjčila pí. Květoňová. Rovněţ děkujeme firmě
ELTODO EG, která sponzorsky přispěla na rozloučení finančními prostředky.
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Letošní rok jsme vynechali návštěvu jiţní Moravy spojenou s degustací vína
v některém vinném sklepě. Jarda Houdek nám 12. listopadu udělal degustaci
Svatomartinských vín přímo tady v hasičárně.
I v hodnoceném roce jsme pokračovali v tradici výroby adventních věnců a jiné
vánoční výzdoby. Také i letos naše členky spolu s dětmi vyráběly pro obyvatele místního
domu s pečovatelskou sluţbou nějakou drobnost. Letošní rok to byly vánoční ozdoby
z korálků. Po jejich zhotovení si také všichni, kdo se účastnili, vyrobili adventní věnce ke
zkrášlení svých domovů. Příjemná nálada celého dne byla opět podbarvena poslechem
vánočních koled, voňavým čajem a horkým svařáčkem.
Také v loňském roce jsme byli poţádáni vedením města o zabezpečení občerstvení při
rozsvěcení vánočního stromečku. Myslím, ţe tuto akci jiţ máme také celkem zvládnutou
a nám i přes velký mráz, který v pátek 3. prosince panoval, nečinila větší potíţe. Poděkování
patří těm, kteří tuto akci zabezpečovali.
Poslední akcí bylo rozloučení s rokem 2010 a oslava příchodu nového roku. Ta se
konala jako jiţ tradičně v hasičárně a byla koncipována, stejně jako v několika předchozích
letech, jako tématický večer.

2. Činnost zásahové jednotky
Výjezdy
V roce 2010 byla zásahová jednotka povolána celkem ke 24 výjezdům, coţ je o 2 více
neţ v roce předchozím. K těm nejdůleţitějším zásahům patřil výjezd v červenci na hašení
nákladního automobilu, v srpnu pak technická pomoc (čerpání vody) v Korycanech, Zloníně,
Chlumíně, Jiřicích a Měšicích. Dále pak taktéţ v srpnu pomoc při odstraňování následků
povodní v Raspenavě a 8. prosince poţár RD v Rudči, kde došlo k úmrtí malého dítěte
a matky.
Podrobnosti k jednotlivým zásahům jsou mimo jiné uvedeny na našem hasičském
webu ( http://www.sdh-knl.tym.cz/ ) a v příloze této zprávy.
Stručnou informaci o výjezdech uvádí následující tabulka:
příčina výjezdu
Planý poplach
Poţár
Nehoda vozidla
Technická pomoc
Povodně
Námětové cvičení
Celkem

počet výjezdů
1x
11 x
1x
9x
1x
1x
24x

Při zásazích nedošlo k ţádnému zranění člena, coţ je mimo jiné i důkazem toho, ţe
všichni členové jednotky své úkoly plní svědomitě a pečlivě.
Děkujeme za pomoc a součinnost všem jednotkám SDH a profesionálním druţstvům, s nimiţ
jsme se na zásazích podílely.
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Obnova požární zbrojnice
I v roce 2010 jsme pokračovali v rekonstrukčních pracích na naší hasičárně. Byla
udělána nová podlaha v posledním stání garáţe, tentokrát pod Avií a byla provedena revize
plynového kotle pro topení.

Údržba techniky včetně nákupu zásahových prostředků
V roce 2010 se v oblasti údrţby techniky udělalo mnoho dobrého a odpracovali jsme
na technice mnoho hodin. Přesto jsme nesplnili vše, co jsme si dle plánu práce představovali.
I přesto jsou však všechna vozidla, hlavně díky starostlivé péči Pepíka Vága a Pavla
Adama staršího, ale i ostatních členů, pravidelně udrţována a co je hlavní, jsou způsobilá
provozu.
V průběhu roku byly provedeny revize tlakových láhví a hasicích přístrojů. Bylo
provedeno měření emisí a STK u všech vozidel. Do Avie jsme si vyţádali a instalovali modul
pro jízdu na dálnici nebo rychlostní komunikaci. Zakoupili jsme záchranné vesty do
motorového člunu a jednu házečku pro záchranu topícího. Byla provedena servisní oprava
KANGA, a to přeinstalování SW a nákup nové tiskárny.
U vozidel je moţné hodnotit údrţbu následovně:
TATRA 148 CAS 32 – provedeny byly následující práce:







výměna akumulátorů za nové;
výměna manometru tlaku oleje a tlaku vody v kabině i vně vozidla;
namontování lišty pod přední nárazník vozidla;
oprava lafetových proudnic;
oprava vodního čerpadla;
oprava plnicího ventilu vpravo a hlavní klapky.

Nebylo provedeno:
 přetěsnění převodovky
Škoda 706 RTH CAS 25 – provedeny byly následující práce:





oprava řazení;
výměna brzdového obloţení přední nápravy;
přetěsnění převodovky a vík motoru;
vyčištění chladící soustavy a odstranění kamence.

Nebylo provedeno:
 výměna posilovače řízení;
 upevnění nové dýchací techniky;
 oprava pérování nápravy.
Avia DVS 12 – byla provedena oprava alternátoru firmou Svoboda.
PPS 12:
Nebylo provedeno:
 oprava chladiče;
 výměna měřicích přístrojů;
 zkompletování čerpadla.
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Absolvovaná školení
Členové jednotky se v rámci svých moţností účastnili interních školení pod vedením
velitele jednotky. V letošním roce byla školení provedena v několika blocích.
Dne 11. dubna se výjezdové druţstvo zúčastnilo školení v praktickém výcviku
s technikou. Cvičili jsme u Labe nad plavební komorou a zkoušeli jsme nasátí vody
z vedlejšího zdroje pomocí PPS – 12, Š – 706, T – 148, plovoucího i kalového čerpadla.
Tohoto školení se zúčastnili někteří členové z jednotky SDH Chlumín a Neratovice. Veškerá
technika kromě našeho MATÝSKA vodu nasála.
Dalším školením byl výcvik činnosti na člunu, který se konal dne 16. května. Zde si
kaţdý vyzkoušel ovládání motorového člunu a to, jak se chová prázdný a hlavně plně
naloţený (6 hasičů).
V měsíci květnu se někteří členové zásahového druţstva zúčastnili ukázky plnění
letadla pomocí CAS.
Velkou školící akcí byl výjezd do penzionu „Josef“ v Tanvaldu ve dnech 10. – 12.
září. Toto školení bylo zaměřeno na teorii, kde jsme se zaměřili na Řád výkonu sluţby
v jednotkách PO, organizaci a zřizování jednotek a výkon sluţby na úseku speciálních sluţeb
se zaměřením na spojovou sluţbu. Tato akce se velmi vydařila, ať jiţ po odborné stránce, tak
při odpoledních doprovodných akcích.
Jednou jsme navštívili specializovaný polygon pro výcvik s dýchací technikou, a to
v listopadu u hasičů z praţského metra.
Dále jsme v průběhu roku absolvovali následující školení:
- pravidelné kaţdoroční cyklické školení velitelů, pořádané HZS Mělník tentokráte
v květnu ve Mšeně u Mělníka;
- pravidelné kaţdoroční školení cyklické školení strojníků, pořádané HZS Mělník
v září na stanici Mělník;
- 1 člen, a to Karel Cerha získal nově v měsíci dubnu osvědčení pro práci
s dýchací technikou, přičemţ Pepík Vágo na toto školení vůbec neodjel, i kdyţ
jsme to plánovali;
- v lednu měli 3 členové absolvovat následné přezkoušení pro získání osvědčení
Vůdce malého plavidla. Radek Vojtěch se na přezkoušení vůbec nedostavil,
Fanda Švandrlík sice ano, ale neuspěl. Úspěšně sloţil zkoušku jen Roman
Wimmer.
- v prosinci úspěšně absolvoval kurz Jarda Hon a máme tedy dalšího strojníka;
- členové zásahové jednotky absolvovali periodické zdravotní prohlídky nositelé
dýchacích přístrojů navíc ještě preventivní prohlídky.
- Nepodařilo se nám však dodrţet předepsané termíny pro výcvik NDT, někteří
členové také nesplnili kvótu pro interní školení muţstva. Zde máme rezervy, na
jejichţ odstranění v letošním roce musíme společně pracovat
V roce 2010 jsme se také účastnili jednoho taktického prověřovacího cvičení:
Dne 20. října to bylo cvičení, jehoţ účelem bylo seznámit se s prostředím kasáren
v Kostelci nad Labem, kde se skladují nebezpečné látky. Jednotka spolupracovala na
likvidaci poţáru v jedné skladové hale.
Reprezentace jednotky:
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Jarní zkouškou fyzičky byla dne 10. dubna soutěţ ve výstupu na domaţlickou věţ,
které se někteří naši členové účastní jiţ několik let. V minulém roce byli zdolat skoro dvě stě
schodů věţe na náměstí v Domaţlicích s patnáctikilovou zátěţí Fanda Švandrlík, Petr
Maršálek a Jarda Houdek.
Dne 21. května jsme prováděli ukázku techniky, výstroje a výzbroje pro místní
mateřskou školku u Labe. Závěrem si děti zastříkaly z hadice.

3. Závěrečné hodnocení roku 2009
V současné době má sbor celkem 27 členů, koncem roku jsme se rozloučili
s Čemusovými, kteří jiţ dva roky nevyvíjeli ţádnou aktivitu a ani neplatili členské příspěvky.
Členů zásahové jednotky obce je 16.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 3x, na výborových pak 8x. V rámci
činnosti sboru bylo v minulém roce odpracováno celkem téměř 1200 brigádnických hodin
(a to hlavně na údrţbě techniky).
Veškeré podrobnosti o všech pořádaných akcích, zásazích jednotky a komplexní
činnosti sboru včetně fotodokumentace lze nalézt na našich pravidelně aktualizovaných
webových stránkách http://www.sdh-knl.tym.cz/.
Náš velký dík patří jiţ tradičně městskému úřadu za jeho významnou podporu naší
činnosti. I přesto, ţe se ve všech oblastech šetří a na kaţdém kroku se slýcháváme slovo krize,
je stálá podpora hasičů ze strany vedení města o to cennější a my si jí velice váţíme.
Váţené sestry a bratři, váţení hosté. Dovoluji si závěrem konstatovat, ţe v právě
skončeném roce 2010 se nám podařilo mnohé, co jsme si tu na před rokem předsevzali splnit.
Ještě jednou všem členům SDH Kostelec nad Labem děkuji jménem svým i jménem výboru
za odvedenou práci v roce 2010 a přeji všem hodně úspěchů v hasičské práci v roce 2011.
výbor SDH Kostelec nad Labem
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Příloha zprávy: Podrobný přehled zásahů za rok 2010
12.12. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Místním občanem bylo na operační středisko oznámeno, ţe na jednom z domů na náměstí je uvolněný plech na
střeše. Povolána výšková technika HZS Mělník. Členové jednotky prováděli bezpečnostní asistenci a řízení
dopravy.
DA12 + 6 členů JSDH
8.12. Kostelec nad Labem - Rudeč - požár rodinného domu
Jednotka vyslána k poţáru RD v části Rudeč. Po příjezdu na místo proveden průzkum. Do objektu bylo nutno
vniknout násilím vykopnutím dveří a rozbitím okna. V domě hořela postel, k jejímu uhašení byly pouţity
práškové hasící přístroje. Při dalším průzkumu, jiţ za účasti HZS Neratovice, v objektu nalezeny dvě osoby.
Dospělá ţena a ohořelé tělo dítěte. Po likvidaci návrat na základnu. Ve večerních hodinách jsme byli na místo
povoláni opětovně k dohašení postele.
CAS32, CAS25 + 8 členů JSDH
21.10. Všetaty - požár RD
SOIS nás povolal k poţáru rodinného domu ve Všetatech. Na místě jsme byli velitelem určeni k doplňování
vody do zasahující techniky. Po likvidaci poţáru jsme se vrátili na základnu.
CAS32, CAS25 + 7 členů JSDH
20.10. Kostelec nad Labem - kasárna - požár skladu
taktické prověřovací cvičení
CAS32, CAS25 + 5 členů JSDH
11.9. Kostelec nad Labem - požár kontejneru
Ve velmi brzkých ranních hodinách jsme byli povoláni k poţáru plastového kontejneru
u místního vlakového nádraţí. Na místě jiţ zasahovala jednotka HZS Neratovice, takţe my jsme byli určeni jako
záloha. Po likvidaci jsme se vrátili na základnu.
CAS32 + 2 členové JSDH
16.8. Měšice - technická pomoc
Dalším místem ,kde jsme pomáhali odčerpávat vodní byly nedaleké Měšice.
CAS32, CAS25 + 7 členů JSDH
16.8. Kostelec nad Labem - Jiřice - technická pomoc
I v sousedních Jiřicích se potýkali s následky nočních dešťů. Odčerpávali jsme vodu ze tří rodinných domků
CAS 25 + 4 členové JSDH
16.8. Zlonín - technická pomoc
Jednotka byla vyslána na výpomoc JSDH Neratovice. Ve Zloníně jsme odčerpávali vodu ze zatopené
komunikace. Po ukončení prací jsme se přesunuli k pomoci na další místo.
CAS 25, CAS32 + 6 členů JSDH
16.8. Korycany - technická pomoc
Po noční bouřce a přívalovém dešti jsme byli povoláni do nedalekých Korycan, kde došlo
k přeplnění místního rybníku. Jednotka pomocí CAS32 a dalších čerpadel odčerpávala vodu
a odváţela ji do pole za obec. Po rozednění byla část vyslána na pomoc JSDH Chlumín, kteří čistili kanálovou
vpusť. Po sníţení hladiny rybníka jsme byly odeslání na další událost.
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CAS 32, DA12 + 6 členů JSDH
11 – 12.8. Raspenava – technická pomoc
Pomoc při likvidaci povodní v Raspenavě, která spočívala ve vyklízení sklepů od bahna, čerpání a následné mytí
WAP a proplachování kanalizace.
21.7. Kostelec nad Labem - Jiřice - požár nákladního automobilu
Na výzvu SOPIS jsme vyjeli do Jiřic, kde došlo k poţáru nákladního automobilu Tatra. Na místě však jiţ
zasahovali příslušníci HZS Neratovice a Stará Boleslav. Po dohodě s velitelem zásahu jsme zůstali na místě jako
záloha.
CAS 32 + 3 členové JSDH
17.7. Kostelec nad Labem - Jiřice - požár trávy
Nedaleko cukrovaru došlo k poţáru trávy po pádu drátů elektrického vedení. Poţár uhašen jednoduchými
hasebními prostředky.
CAS 32 + 3 členové JSDH
14.7. Kostelec nad Labem - Rudeč - planý poplach
Pomáhali jsme členům HZS Neratovice s hledáním ohlášeného poţáru podél Labe. Poţár se nepodařilo najít,
jednalo se o opékání buřtů na zahradě rodinného domku. Z rozkazu velitele zásahu jsme se vrátili na základnu.
CAS 32 + 3 členové JSDH
13.7. Ovčáry - požár lesa
Jednotka byla vyslána k poţáru lesa v sousedních Ovčárech. Na místě však jiţ zasahovali příslušníci HZS
Neratovice a SDH Všetaty. Po dohodě s velitelem zásahu jsme zůstali na místě jako záloha.
CAS 32, CAS 25 + 6 členů JSDH
6.6. Kostelec nad Labem - požár budovy
Vyjeli jsme k ohlášenému poţáru domu v blízkosti cukrovaru. Příjezdová cesta byla zablokována, na místo jsme
se dostali náhradní cestou. Průzkumem zjištěno, ţe se jedná o poţár odpadu v bývalé ubytovně. Poţár
zlikvidován proudem D.
CAS 32 + 3 členové JSDH
29.5. Kostelec nad Labem - dopravní nehoda
Na ţádost SOPIS jsme odjeli k dopravní nehodě u obce Ovčáry. Kamion s cementem sjel
z krajnice. Velitelem zásahu jsme byli určeni k zajištění vozidla proti převrácení.
CAS 32 + 3 členové JSDH
6.5. Kostelec nad Labem – čerpání vody
Na ohlášení vyjela jednotky k odčerpání vody z ulice Neratovická, kde po deštích vytékala voda z kanálů. Zásah
plovoucím čerpadlem.
DA12 + 2 členové
7.4. Kostelec nad Labem - požár trávy
Byli jsme povoláni k poţár suché trávy u zahrádek. Průzkumem zjištěno, ţe se jedná o poţár travního porostu a
několika keřů. Zásah proveden jedním C proudem z CAS32. Po likvidaci návrat na základnu.
CAS 32, DA12 + 7 členů JSDH
3.4. Přívory - požár trávy
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Jednotky vyslána k poţáru suché trávy mezi obcemi Přívory a Byšice. Během jízdy k události jsme byly VZ
odvoláni zpět na základnu.
CAS 32, CAS 25 + 7 členů JSDH
22.3. Kostelec nad Labem - Jiřice - černá skládka
Místní spoluobčan nám ohlásil poţár v Jiřicích. Po ohlášení na SOIS jsem vyjeli na místo. Průzkumem bylo
zjištěno, ţe se jedná o poţár černé skládky odpadu. Poţár jsme zlikvidovali C proudem a po kontrole poţářiště
jsem se vrátili na základnu.
CAS 32, CAS 25 + 5 členů JSDH
22.3. Kostelec nad Labem - požár suché trávy
SOIS byla naše jednotka vyslána k poţáru suché trávy nedaleko cukrovaru. Po příjezdu na místo jiţ zde
zasahovala HZS Neratovice, velitelem jsme byli určeni na zásah jedním C proudem.
CAS 32, CAS 25 + 5 členů JSDH
18.1. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Jednotka opětovně povolána na spolupráci při odstraňování sněhu a rampouchů z budovy Základní školy.
DA 12 + 4 členové JSDH
13.1. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Jednotka povolána na spolupráci při odstraňování sněhu a rampouchů z budovy Základní školy.
DA 12 + 4 členové JSDH
10.1. Kostelec nad Labem Kopa - technická pomoc
Jednotka vyslána k likvidaci stromu, který nevydrţel nápor napadaného sněhu.
DA 12 + 5 členové JSDH

