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Zpráva o činnosti 

SDH Kostelec nad Labem za rok 2011 
 

 
Váţené hasičky, váţení hasiči, váţení hosté. 

Scházíme se takto v lednu pravidelně kaţdý rok, abychom se ohlédli za právě 

skončeným rokem a zároveň v základních rysech naplánovali naši společnou práci pro ten rok 

stávající.  

Ohlédněme se tedy v několika hlavních bodech zpět k roku 2011. 

1. Činnost sboru 

Úvodem této naší zprávy si jménem výboru dovoluji vyslovit poděkování všem 

členům za jejich práci, odvedenou v uplynulém roce. Rok 2011 nebyl naštěstí rokem, který by 

nás zaskočil nějakou nepříjemnou událostí, jako např. povodněmi a dá se říct, ţe v zásadě 

naplnil naše očekávání. Hodnocení činnosti lze rozdělit do dvou hlavních částí, a to práci pro 

sbor a práci pro veřejnost. 

 

Z kulturního ţivota sboru si zaslouţí připomenout březnovou oslavu Petrových 

kulatých 40. narozenin, které si oslavenec velice uţil. Dále náš nejstarší člen sboru p. Zurynek 

oslavil v dubnu významné ţivotní jubileum - 70 let, ke kterému jsme mu jménem sboru přišli 

blahopřát a předat drobný dárek. Také se naplnila dlouho očekávaná událost, a to svatba 

Jaryna, na kterou jak doufáme, nezapomenou jak novomanţelé, ale i široká veřejnost. Takhle 

zaplněné náměstí gratulanty v Kostelci asi ještě nebylo. 

 

Nelze opomenout naši jiţ pravidelnou účast na pochodu do Prčic. V květnu se fyzicky 

zdravé jádro vydalo i se svými dětmi pokořit 26 km dlouhou trasu.  

 

Na začátku prázdnin jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice 

našich kolegů z Chlumína (kterou jim velmi závidíme).  

 

Ve vánočním čase jsme si 24. prosince navzájem popřáli při odpolední vycházce  

a příchod nového roku někteří z nás přivítali při oslavě, tentokráte v komorní atmosféře, 

v hasičárně. 

 

V rámci veřejné činnosti sboru musíme rovněţ připomenout několik akcí. Vyuţili 

jsme mrazivého počasí a během ledna, aţ do příchodu teplých dnů, jsme provozovali kluziště 

u hasičárny, které vzniklo jiţ před vánocemi. Dále jsme se na začátku roku, jako členové 

asistenčních hlídek poţární dozoru, účastnili místních plesů. Jednalo se o ples myslivecký, 

vodácký, městský a maškarní karneval Sokola. 

 

Další jiţ pravidelnou událostí je dětský den, který se opět mohl pochlubit rekordní 

účastí dětí – tentokrát jich přišlo 228.  Měli jsme co nabídnout, tradiční soutěţe,dále to byli 

psovodi z Tišic, či malí hasiči z Chlumína, nebo ukázka techniky Obecní policie z Měšic 

a Policie ČR. Zde je nutno připomenout naše sponzory a poděkovat jim. Díky nim kaţdoročně 

získáváme rozhodující finanční prostředky pro pořádání této akce. V roce 2011 nás podpořily 

firmy Wawin Ekoplastik, s.r.o., Čemus – CZ, s.r.o., Norman – krby, Münnich – střešní 
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systémy a vzduchotechnika, JM Data, s.r.o., Ekochem Cosmetics, AP Veloservis a Fous, 

s.r.o., Svoboda – autoelektrika a Pneuservis Materna. 

 

Díky úzké spolupráci s Milanem Valáškem a hasiči z Neratovic jsme několikrát 

asistovali i na jiných dětských dnech pořádaných v okolí, a to hlavně při výrobě lehké pěny – 

namátkou např. v Mratíně, Předboji, Bášti, Lhotě, Ovčárech nebo Konětopech, kde Radim 

působil také jako rozhodčí dětských soutěţí v poţárním sportu. 

 

Pravidelná je téţ naše účast na srazech Kostelců. V roce 2011 se konal v Červeném 

Kostelci. Celkem nás na sraz  včetně dětí odjelo 19. Při soutěţi se vyznamenaly i naše děti, 

které se aţ na místě daly dohromady a v podstatě bez jakéhokoliv tréninku soutěţily.  A vedli 

si velice dobře. Neobvyklou propagaci našeho sboru na této soutěţi zajišťoval Franta, a to 

hlavně díky své krásné tváři, kterou si nechal namalovat. 

 

 Rozloučení s prázdninami se stalo také naší pravidelnou aktivitou. V loni jsme ji 

pojali trochu jinak – více turisticky. Opět se potvrdil velký zájem dětí, který nás doslova 

zaskočil – vţdyť kdo by čekal účast více neţ 140 dětí. Zde patří i velké poděkování kolegům 

– hasičům z Ovčár - Nedomic, kteří nám pomohli s provozováním lanovky, kterou jsme 

tentokrát zřídili vlastními silami. Na oplátku jsme my chtěli vyhrát jimi uspořádané netradiční 

soutěţní klání na rybníčku v Nedomicích, leč to se nezdařilo. A tak jsme pouze naplnili slova 

„není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se“. 

  

Stalo se  jiţ nepsanou tradicí, ţe se těsně před první adventní nedělí spojí  šikovné ruce 

všech hasiček, a ještě šikovnější ruce našich dětí, a v hasičárně vzniká krásná vánoční 

výzdoba a adventní věnce.  Myslíme i na obyvatele místního domu s pečovatelskou sluţbou. 

Pro kaţdého obyvatele vyrobíme nějakou tu vánoční drobnost. Příjemná nálada celého 

odpoledne bývá podbarvena poslechem vánočních koled, voňavým čajem či svařeným vínem.  

 

Rovněţ výpomoc městskému úřadu při slavnostním rozsvěcení Vánočního stromu na 

kosteleckém náměstí je jiţ pravidlem. Opět na nás byla starost o občerstvení návštěvníků této 

slavnostní chvíle. 
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2. Činnost zásahové jednotky 

Výjezdy 

V roce 2011 byla naše zásahová jednotka povolána celkem k 19 výjezdům, coţ je 

o 5 méně neţ v roce předchozím. Zmíníme-li ty nejdůleţitější, pak je to březen, kdy jsme 

v období dlouhého sucha museli několikráte hasit hořící trávu, o velikonočním víkendu 

výpomoc při několikadenním rozsáhlém poţáru lesního porostu v Ţelízích, koncem června 

pak odstraňování následků silného větru, kdy popadalo mnoho stromů. Několikrát jsme také 

zasahovali v prostoru bývalého cukrovaru. Tento prostor se v loňském roce stal oblíbeným 

místem pro vypalování kabelů. 

Podrobnosti k jednotlivým zásahům jsou uvedeny na našem hasičském webu 

(a v příloze této zprávy.  

 

Stručnou informaci o výjezdech uvádí následující tabulka: 
 

příčina výjezdu počet výjezdů 

Planý poplach 1 x 

Poţár 12 x 

Technická pomoc 5 x 

Námětové cvičení 1x 

Celkem 19x 

 

Při ţádném ze zásahů nedošlo ke zranění, coţ značí, ţe kaţdý člen výjezdové jednotky 

se snaţí plnit si své úkoly plní svědomitě a pečlivě.  

Dovolte nám zde poděkovat za pomoc a součinnost všem jednotkám SDH a profesionálním 

hasičům, s nimiţ jsme se na zásazích podílely.  

Obnova poţární zbrojnice  

I v roce 2011 jsme pokračovali v rekonstrukčních pracích na naší hasičárně. Započali 

jsme nejprve v dubnu napojením na kanalizaci a výměnou většiny vnitřních futer a dveří. 

V květnu pak byla dokončena finální povrchová úprava podlahy v garáţi, v části vstupní 

chodby a v šatně jsme poloţili dlaţbu. Šatnu jsme také nově vymalovali. Plánovali jsme ještě 

výměnu oken, zde ale vzhledem k nutnosti projednat toto památkovým úřadem a získat jeho 

souhlas, bylo nutno aktivitu odloţit. O nevyčerpané prostředky jsme ale nepřišli a v současné 

době proběhlo stavební řízení. Nyní vybíráme dodavatele a realizace proběhne v brzké době. 

 

Údrţba techniky včetně nákupu zásahových prostředků 

V roce 2011 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.  

V průběhu roku byly provedeny pravidelné revize hasicích přístrojů, nechali jsme 

přestavět 2 nosiče dýchacích přístrojů. Zakoupili jsme novou elektrocentrálu a proudové 

čerpadlo, 2 dţberové stříkačky, hadice D s přechodkami, přímočarou pilu. Do dílny pak 

pojízdné pracovní lehátko a vrtačku a další drobné vybavení.   
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Všechna vozidla, hlavně díky starostlivé péči Pepíka Vága jsou pravidelně udrţována 

a jsou způsobilá provozu, včetně pravidelné STK. Je aţ s podivem, ţe Pepík se nebojí jít i do 

velkých přestaveb. Vydatně mu v tom pomáhají Fanda Švandrlík, Radim Zurynek, Jarda Hon 

a Pavel Adam. Vloni jeho snahu odnesl Mates (CAS 25), který je nyní mimo výjezd  

a v podstatě prochází kompletní rekonstrukcí plechařiny a s tím související přestavbou 

úloţných prostor pro jeho vybavení. Aţ budou (snad) letos všechny práce dokončeny 

a vozidlo bude opětovně zařazeno do výjezdu, získáme významného pomocníka. 

Škoda 706 RTH CAS 25 – provedeny byly následující práce: 

 výroba drţáku na dýchací přístroje 

 oprava karoserie nástavby - výroba nových dveří na boku nastavby a vyuţití 

veškerého prostoru v bočních prostorech 

 oprava kabiny pro muţstvo - podlaha a podběh z obou stran 

 oprava čalounění kabiny 

Nebylo provedeno: 

 oprava chladící soustavy  

Avia DVS 12 – doplnit 

 dodavatelsky oprava alternátoru 

Absolvovaná školení 

Členové jednotky se v rámci svých moţností účastnili interních školení pod vedením 

velitelů druţstev či velitele jednotky.  

16. dubna proběhl výcvik v práci s motorovou pilou a člunem, kdy jsme pomáhali 

tahat stromy z Labe. Kaţdý majitel osvědčení Vůdce malého plavidla několikráte trénoval 

ovládání motorového člunu. 

V květnu proběhlo pravidelné kaţdoroční cyklické školení velitelů, tedy Radima, Petra 

a Jardy, v jiţ osvědčeném prostředí kempu ve Mšeně u Mělníka. 

V září nejprve absolvovali své cyklické školení strojníci a poté jsme uskutečnili výjezd 

do penzionu „Josef“ v Tanvaldu. Zde bylo školení zaměřeno především na teorii a mělo být 

přípravou muţstva pro získání odznaku odbornosti Hasič III. I kdyţ naši členové jsou 

přihlášení, bohuţel OSH v loňském roce ţádný termín pro sloţení zkoušek nevypsal. Snad se 

to letos podaří. 

V říjnu jsme pak, po dohodě s vedením města, uskutečnili výcvik nositelů dýchací 

techniky.  Tentokráte jsme se v plné výbavě pokoušeli zdolat vrchol místního vodojemu.  

Radim Zurynek se také úspěšně účastnil kurzu strojníků a rozšířil tak jejich řady. 

I v loňském roce jsme se účastnili jednoho taktického prověřovacího cvičení. Nejprve 

jednotka počátkem března absolvovala exkurzi po výrobních prostorách Ekoplastiku a 30. 

března poté následovalo cvičení simulující poţár dieselagregátoru. 

V plánu na loňský rok jsme také měli absolvování pravidelných lékařských prohlídek 

pro nositele dýchací techniky. Po upřesnění u GŘ HZS toto však nebylo třeba a pro ty, kteří 

mají osvědčení na dýchací techniku, platí stejná periodicita jako pro ostatní členy výjezdové 

jednotky, tudíţ prohlídky nás čekají v letošním roce. 
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I přesto, ţe jsme všichni hasiči dobrovolní, měl by kaţdý ze členů jednotky pracovat 

na rozvoji svých odborných znalostí a schopností. Bohuţel v tomto máme velké rezervy 

a přiznejme si otevřeně, nedaří se nám plán odborné přípravy plnit tak, jak je vyţadováno. 

Jedná se především o kvótu 40 hodin školení pro hasiče v jednotce, ale i o pravidelnost při 

výcviku s dýchací technikou. Ano, kaţdý z nás má zcela jistě i mnoho jiných zájmů, neţ se 

věnovat jenom hasičině. Ale toto je oblast, která nás nejvíce pálí a kde je velký prostor ke 

zlepšování   

   

Reprezentace jednotky: 

V loňském roce se nenašel nikdo, kdo by si, jak to bývalo v letech předchozích, 

vyzkoušel sáhnout si na dno svých fyzických schopností. Ţádný člen jednotky se tedy 

neúčastnil nějaké silové soutěţe.   

V rámci reprezentace jsme ale uskutečnili ukázky naší práce a pouţívané techniky, 

výstroje a výzbroje pro místní mateřskou školku i základní školu. Jaryn s Pepou pak také 

v září předváděli naši činnost v SOŠ a SOU Neratovice. 
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3. Hasík – preventivně výchovná činnost 

Tak jako kaţdý rok, tak ani ten letošní nebyl jiný. Navštívil jsem opět základní školy v 

Kostelci a v Zárybech, a to ţáky druhých a šestých třídy. Po prázdninách jsem si zopakoval 

instruktorský kurz Hasíka a dostal jsem posilu Marušku od dobráků ze Zdib. Společně jsme 

byli v Zárybech u druháčků a ty jsme poté při třetím setkání vzali na návštěvu na stanici HZS 

v Neratovicích. Jelikoţ dětí bylo málo, mohl jsem je vzít naší avií, dětem se výlet moc líbil, 

byly zvídavé. 

Samozřejmě jsme byli i ve dvojce v Kostelci, kde se přednášky setkávaly s velkým 

zájmem dětí, kterých bylo 30. S těmi bychom se na stanici v Neratovicích nevešli, tak jsme 

domluvili exkursi k hasičům na Mělník. Dále jsme přednášeli v divadle kouzel v Líbeznících. 

V letošním školním roce máme v plánu pokračovat v přednáškách ve školách 

v Kostelci a ve Zdibech, potom také v Klecanech, Líbeznicích a v Neratovicích. 

Tímto také děkuji Městskému úřadu a výboru SDH, ţe finančně podpořili tento 

program a zaplatili dopravu dětí autobusem. 
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4. Závěrečné hodnocení roku 2011 

V současné době má sbor celkem 27 členů. I přes aktivní propagaci naší práce 

a inzerci v místním zpravodaji, se nám bohuţel nedaří rozšířit členskou základnu. Členů 

zásahové jednotky obce je 16.  

Na členských schůzích jsme se sešli celkem 4x, na výborových pak 12x. V rámci 

činnosti sboru bylo v minulém roce na nejrůznějších aktivitách odpracováno celkem více neţ 

2250 brigádnických hodin (a to hlavně na údrţbě techniky a zvelebování hasičárny). 

Veškeré podrobnosti o všech pořádaných akcích, zásazích jednotky a komplexní 

činnosti sboru včetně fotodokumentace lze nalézt na našich webových stránkách 

http://www.sdh-knl.tym.cz/, které se Petr snaţí udrţovat aktuální. 

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 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 roce 2011 

se nám z toho, co jsme si tu před rokem předsevzali, podařilo splnit, i kdyţ vţdy se najdou 

nějaké ty rezervy. 

 Ještě jednou všem členům SDH Kostelec nad Labem děkuji jménem svým i jménem 

výboru za odvedenou práci, kterou „hasičině“ v loňském roce věnovali a přeji nám všem 

hodně úspěchů v roce 2012.  

 

výbor SDH Kostelec nad Labem 

http://www.sdh-knl.tym.cz/
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Příloha zprávy: Podrobný přehled zásahů za rok 2011 
 

17.12. Kostelec nad Labem - poţár travního porostu 

Jednotka byla vyslána k ohlášenému poţáru travního porostu v lokalitě Letná. Na místě zasahovali příslušníci 

HZS Neratovice a po našem příjezdu byl poţár jiţ zlikvidován. Nezasahovali jsme a po dohodě velitelem zásahu 

se vrátili na základnu. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

17.10. Kostelec nad Labem - poţár odpadu 

SOPIS jsme byli vysláni k ohlášenému poţáru. Jednalo se opětovně o vypalování kabelů v prostoru za 

cukrovarem. Po uhašení jedním C proudem jsme se vrátili na základnu. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

3.10. Kostelec nad Labem - poţár odpadu 

SOPIS jsme byli vysláni k ohlášenému poţáru v areálu bývalého cukrovaru. Jednalo se o vypalování kabelů 

v prostoru za cukrovarem. Po uhašení jsme se vrátili na základnu. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

22.9. Kostelec nad Labem - Labe 

Na základě ohlášení moţného úniku nebezpečných látek do Labe, jednotka vyslána do Rudče. Na místě zjištěno, 

ţe se jedná o planý poplach. Po dohodě s velitelem HZS Neratovice návrat na základnu. 

DA12 + 4 členové JSDH 

13.7. Kostelec nad Labem - technická pomoc 

Na silnici do obce Kozly leţel spadlý strom, bránící průjezdu. Rozřezali jsme jej motorovou pilou, odklidili 

mimo silnici a vrátili se na základnu. 

DA12 + 4 členové JSDH 

24.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc 

Výjezd do chatové oblasti, kde se nacházel další spadlý strom, odstraněno rozřezáním motorovou pilou. 

CAS25, DA12 + 8 členů JSDH 

22.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc 

A do třetice v ten samý den - vyvrácený strom na cyklostezce a spolupráce s HZS Neratovice. 

CAS25, DA12 + 7 členů JSDH 

22.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc 

A opět jsme byli vysláni k odstranění spadlých stromů. Tentokráte mezi obcemi Kozly a Kostelec. 

CAS25, DA12 + 5 členů JSDH 

22.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc 

Jednotka byla vyslána k odstranění vyvrácených stromů přes silnici u čerpací stanice. Na místě spolupráce s HZS 

Neratovice. 

DA12 + 5 členů JSDH 
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24.4. Ţelízy - poţár lesního porostu 

Jednotka byla vyslána SOPIS do obce Ţelízy, kde jiţ několikátý den hořel les. Na místě jsme prováděli 

kyvadlovou dopravu vody z místního koupaliště. V průběhu zásahu byla na výpomoc povolána ještě druhá naše 
cisterna. Členové jednotky se střídali u hasebních proudů. 

CAS32, CAS25 + 9 členů JSDH 

17.4. Korycany - poţár hnojiště 

Jednotka vyjela na výzvu operačního střediska do obce Korycan, kde se rozhořela skládka hnoje. Na příkaz VZ 

jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody. 

CAS32, CAS25 + 4 členové JSDH 

4.4. Kostelec nad Labem - Jiřice - poţár elektrického rozvodu 

Jednotka byla SOPIS vyslána k poţáru RD v Rudči. Na místě jiţ zasahovali příslušníci HZS Neratovice, my 

jsme byli ponecháni jako záloha. 

CAS32, CAS25 + 5 členů JSDH 

30.3. Kostelec nad Labem - Rudeč - poţár dieselagregátoru 

Po výpadku elektrické energie v Kostelci došlo k poţáru diselagregátoru v prostorách firmy Wawin Ekoplastik. 
Jednalo se o taktické cvičení. Na místě jsme byli jako první. 2 členové jednoty za pouţití dýchací techniky 

vytvořili útočné vedení pro hašení pěnou. Po příjezdu HZS Neratovice byl utvořen 2. proud C na ochlazování 

sousední budovy. Po příjezdu SDH Všetaty na místo události bylo cvičení ukončeno a následovala prohlídka 

celého areálu firmy. 

CAS32, CAS25 + 8 členů JSDH 

27.3. Kostelec nad Labem - Letná poţár trávy 

A opětovně hoří suchá tráva. Zasahovali jsme dvěma D proudy a společně s HZS Neratovice poţár zlikvidovali. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

12.3. Kostelec nad Labem - poţár trávy 

Tentokráte hořela tráva v areálu bývalého cukrovaru. Velitelem zásahu jsme byli určeni k likvidaci poţáru C 

proudem. 

CAS32, CAS25 + 6 členů JSDH 

11.3. Kostelec nad Labem - poţár trávy 

V prostoru bývalé skládky u cukrovaru se rozhořela suchá tráva. Oheň jsme hasili D proudem. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

5.3. Kostelec nad Labem - Jiřice - poţár pole 

Po ohlášení jsme vyjeli k poţáru travního porostu a uskladněné slámy v Jiřicích. Na místě nás VZ určil k 

likvidaci poţáru pole hasební lištou z CAS32. Dále jsme vytvořili C útočný proud k likvidaci poţářiště. 

2 členové za pouţití dýchacího přístroje se podíleli na likvidaci poţáru slámy, která byla uskladněna v 
plechovém kontejneru. 

CAS32, CAS25 + 7 členů JSDH 

4.3. Polerady - poţár trávy 

Po ohlášení jsme vyjeli k poţáru travnatého porostu u silnice na mezi Kostelcem a Polerady. Na místě zasahovali 

jednotky HZS Stará Boleslav a JSDH Brandýs nad Labem, které měli poţár jiţ lokalizovaný. VZ jsme byli na 
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místě ponecháni jako záloha. 

CAS32 + 3 členové JSDH 

27.2. Kostelec nad Labem - poţár nebytového prostoru 

Jednotka vyslána SOPIS k poţáru v restauraci Suchá dáseň. Na místě jsme velitelem byli určeni k průzkumu 

2. NP obytného domu, zda se tam nacházejí obyvatelé a zda-li a jak byl prostor poţárem zasaţen. Po průzkumu 

jsme plnili další pokyny VZ. 

CAS32, CAS25 + 7 členů JSDH 

 


