Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 25. ledna 2013

Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2012
Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté.
Opět uběhl celý rok a my jsme se tu dne společně sešli, tak, jako každým rokem,
abychom se ohlédli do nedaleké minulosti, zhodnotili to, co se nám povedlo, podívali se také
na to, co se nám až tolik nepovedlo a zároveň v základních obrysech stanovili mantinely
a naplánovali naši společnou práci pro ten rok letošní.
Vážení přítomní, ohlédněme se tedy v několika hlavních bodech zpět za rokem 2012.

1. Činnost sboru
Úvodem je třeba poděkovat všem členům za jejich práci odvedenou v uplynulém roce.
Rok 2012 byl opět rokem, který potvrdil, že práce našeho sboru má trvale vysokou úroveň
a dává předpoklady, že i v dalších letech tento sbor bude ve své činnosti pokračovat.
Hodnocení činnost sboru lze rozdělit do dvou hlavních částí a to práci pro sbor a práci pro
veřejnost.
Z kulturního života sboru si zaslouží připomenout loňské úspěšné oslavy „kulatých
narozenin“ a to dvou našich členů - Ivany Brodňanské (u dámy se věk nesluší prozrazovat)
a 40. narozenin Petra Maršálka. Věřím, že oba oslavenci na své narozeniny dlouho
nezapomenou.
V průběhu roku byla pravidelně dopisována a aktualizována naše kronika jak po
stránce písemné, tak fotodokumentací. Do kroniky je možno v průběhu VVH nahlédnout.
Nyní mi dovolte rovněž vzpomenout několik akcí, které jsem seřadil chronologicky.
V prvním čtvrtletí roku jsme se jako členové asistenčních hlídek požárního dozoru, účastnili
místních plesů a to mysliveckého, vodáckého, městského a maškarního karnevalu.
Jako každý rok, i loni jsme byli pozváni na výroční schůzi místního sdružení
baráčníků, která se konala v únoru v hospodě U Přemysla. Zde nás reprezentovali Petr Tomeš
a Jarda Houdek.
Další aktivitou, kterou jsme po několika letech opětovně „oprášili, byla na jaře soutěž
„Požární ochrana očima dětí“, kdy jsme dokázali do soutěže zapojit několik desítek
kosteleckých dětí ze školky i základní školy. Nejlepší práce z místního kola, jsme odměnili
diplomy, sladkostmi a dalšími cenami. Námi vybrané vítězné práce byly zaslány do okresního
kola soutěže, kde se velmi pěkně umístily a některé následně postoupily do soutěže krajské,
kde dokonce Linda Kripnerová ve své kategorii, dětí z mateřských školek do 5 let, zvítězila.
I letos plánujeme účast v této soutěži.
V březnu se náš zástupce Jarda Houdek zúčastnil pravidelného Shromáždění delegátů
jednotlivých SDH okresu Mělník, které se konalo v Chloumku.
Rovněž nelze opomenout naši již pravidelnou účast na pochodu do Prčic. V květnu se
9 z nás, ještě fyzicky zdatných, vydalo pokořit jednu z tras tohoto populárního pochodu.
Celkem však hasiči v autobuse obsadili i se svými rodinnými příslušníky 23 míst.
Další již pravidelnou událostí je soutěžní odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne
dětí. A v loňském roce byla opět rekordní účastí dětí – tentokrát jich přišlo 269. Kromě
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tradičních deseti soutěží jsme měli opět co nabídnou. Tentokrát to byli zástupci Policie ČR,
díky Markovi jsme měli zřízeno stanoviště záchranářů a kolegové z Chlumína přivezli ukázku
dětského požárního útoku. Na tomto místě je nutno poděkovat našim sponzorům, díky kterým
každoročně získáváme rozhodující finanční prostředky pro pořádání této akce. A nesmíme
zapomenout i na kolegy z okolních sborů, kteří nám pomáhají s ukázkami jejich techniky.
Díky úzké spolupráci s Milanem Valáškem a hasiči z Neratovic jsme několikrát
asistovali i na jiných dětských dnech pořádaných v okolí a to v rámci výroby lehké pěny –
namátkou např. v Mratíně, Předboji, Bášti a Ovčárech.
Pravidelná je i naše účast na srazu Kostelců, který se tentokrát konal na jižní Moravě,
a to v Kostelci u Kyjova. Celkem na sraz odjelo 11 reprezentantů sboru. Velmi dobře
připravené soutěže, tematicky laděné jako hasičská olympiáda, prověřily naše dvě soutěžní
družstva, která obsadila 5. a 8. místo a daly inspiraci pro letos plánované setkání Kostelců
u nás.
V červenci jsme se zúčastnili netradičního soutěžního klání na rybníčku
v Nedomicích, kde byla soutěž zpestřena pojídáním čokoládové sušenky na „sucho“. Věřte, že
to opravdu není nic jednoduchého, jak si určitě pamatuje hlavně František. Postavili jsme dvě
družstva, a díky našim „mladým do 40 let“ jsme dokonce získali 3. místo v kategorii mužů
(i když to bylo družstvo smíšené). Ti „starší nad 40 let“ pak naplnili slova „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“.
Rozloučení s prázdninami je také naší pravidelnou aktivitou. I tentokrát jsme zvolili
delší trasu a i přes obavy z počasí nám akce nakonec vyšla. Stejně jako v uplynulých letech se
nám potvrdil velký zájem dětí i rodičů, kteří kladně hodnotí náš záměr zpestřit dětem tak
neoblíbený „konec“ prázdnin. Nesmíme zde opomenout poděkovat kolegům – hasičům
z Ovčár - Nedomic, kteří nám pomohli s provozováním lanovky, hasičům z Neratovic za člun
a i dalším hasičům z okolních jednotek, kteří přijeli ukázat svou techniku
Stává se také již tradicí, že se před první adventní nedělí sejdou šikovné ruce našich
žen a v hasičárně vzniká krásná vánoční výzdoba a adventní věnce. Pro každého obyvatele
místního domu s pečovatelskou službou připravíme také nějakou tu vánoční drobnost.
Příjemná nálada celého odpoledne většinou bývá podbarvena poslechem vánočních koled,
voňavým čajem či chutným svařáčkem.
Rovněž výpomoc městskému úřadu při slavnostním rozsvěcení Vánočního stromu na
kosteleckém náměstí je již pravidlem. Opět na nás byla starost o občerstvení návštěvníků této
slavnostní chvíle.
Ve vánočním čase jsme si 24. prosince, při odpolední vycházce, popřáli příjemné
a pohodové prožití svátečních dnů. Příchod nového roku pak někteří z nás přivítali při oslavě,
tentokráte v komorní atmosféře, v hasičárně.

Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 25. ledna 2013

2. Činnost zásahové jednotky
Výjezdy
V roce 2012 byla naše zásahová jednotka povolána celkem k 16 výjezdům, z čehož
jednou se jednalo o taktické cvičení. Celkově tedy bylo o 3 výjezdy méně v roce 2011.
Zmíníme-li ty nejdůležitější, pak na jaře a v létě to bylo několikrát k požárům trávy,
v červenci zásah při požáru v Jiřicích v objektu plnírny propan butanu, na podzim pak výjezd
na odstraňování padlého stromu a úplně na konci roku (31. prosince večer) jsme byli povoláni
k požáru rodinného domku v Kostelci nad Labem.
Podrobnosti k jednotlivým zásahům jsou 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
Požár
Technická pomoc
Námětové cvičení
Celkem

počet výjezdů
0
13
2
1
16x

Při žádném ze zásahů nedošlo ke zranění, což značí, že každý člen výjezdové jednotky
se snaží plnit si své úkoly plní svědomitě a pečlivě.
Dovolte nám zde poděkovat za pomoc a součinnost všem jednotkám SDH a profesionálním
hasičům, s nimiž jsme se na zásazích podílely.

Obnova požární zbrojnice
I v roce 2012 pokračovala rekonstrukce naší hasičárny. Ostatně, že práce jsou v plném
proudu, se každý můžete přesvědčit na vlastní oči. Práce započaly hned na jaře, kdy byla
vyměněna původní dřevěná okna za moderní plastová. Dále jsme pokračovali na podzim
nejprve bouracími pracemi na WC a koupelně s následným připojením na novou kanalizaci.
Dalším krokem pak bylo vybudování další toalety – pisoárů, vznikla tak útulná místnůstka,
kterou ocení nejspíš chlapi. Rovněž byla zahájena kompletní výměna celé elektrické instalace
v celé hasičárně, ukazuje se, že v poslední chvíli. Zde je potřeba vyzvednou osobní
angažovanost Pavla Brodňanského, který má tuto rekonstrukci na starosti po odborné stránce.
Součástí jsou také opravy omítek, položení nové dlažby a vybudování vodovodní přípojky do
garáže. V letošním roce zbývá dokončit elektroinstalaci, chceme také obnovit podlahy
v chodbě
a klubovně a celý objekt musíme vymalovat. Termín je šibeniční – sraz Kostelců v červnu.

Údržba techniky a nákup zásahových prostředků
V roce 2012 jsme v oblasti údržby techniky odpracovali mnoho hodin, přesto
nemůžeme úplně spokojeni se stávajícím stavem:
Pro Vaši informaci byly v průběhu roku:
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provedeny pravidelné revize hasicích přístrojů všech HP



provedeny další práce na ŠKODĚ 706 RTHP (Mates), nutné pro zařazení vozidla
do výjezdu. Znamenalo to kompletní opravu kabiny vozidla včetně čalounění,
opravu vstřiků a chladiče, montáž žebříku pro výstup na nástavbu a další
dokončovací práce. Bohužel je v současné době Mates opět mimo výjezd
z důvodu rozebraného motoru.



naopak na Tatře 148 (Máňa) nebyly mimo běžnou údržbu provedeny téměř žádné
plánované práce. Nebyla tedy provedena montáž osvětlovacího stativu,
zabudování elektrocentrály a proudového čerpadla, o přezutí přední nápravy
a nalepení reflexních prvků nemluvě. Zde máme velké rezervy.



na třetím vozidle Avii, kde nebyly pro uplynulý rok plánovány žádné práce kromě
běžné údržby, přesto bylo nakonec provedeno přetěsnění převodovky, výměna
lamely a oprava kompresoru. Všechny tyto práce byly provedeny dodavatelsky.

Absolvovaná školení
Členové jednotky se v rámci svých možností účastnili interních školení pod vedením
velitelů družstev či velitele jednotky. Kromě těchto školení jsme v roce 2012 splnili závazek,
daný již pro rok 2011, a to získání odznaku odbornosti Hasič III. Protože bylo na tyto zkoušky
na okrese přihlášeno nejvíc zájemců z naší jednotky, byli jsme Okresním výborem SDH
požádáni, abychom zajistili tyto zkoušky po organizační i technické stránce. Termín byl
stanoven na 31. března. Zkoušek se zúčastnili vybraní členové – P. Brodňanský, K. Cerha,
J. Kozlovský, V. Kučera, P. Maršálek, F. Švandrlík a R. Wimmer. Po několika předchozích
intenzivních schůzkách, kdy si přihlášení účastníci oživovali své znalosti, všichni úspěšně
složili zkoušky a stali se tak držiteli odbornosti „Hasič III. Je tedy možno konstatovat, že celá
tato akce se povedla a to jak po stránce organizační, tak i odborné.
V dubnu jsme opět navštívili spřízněné hasiče z útvaru Dopravního podniku hlavního
města Prahy a absolvovali výcvik nositelů dýchací techniky na cvičném polygonu.
Ve dnech 18. a 19. května proběhlo pravidelné každoroční cyklické školení velitelů,
tedy Radima, Petra a Jardy, v již vyzkoušeném prostředí kempu ve Mšeně u Mělníka.
V září nejprve absolvovali své cyklické školení strojníci na stanici Mělník. Poté jsme
uskutečnili pravidelný výjezd do penzionu „Josef“ v Tanvaldu, kde se část pobytu vždy
využije i k výcviku jednotky. Tentokrát jsme se zaměřili na použití dýchací techniky. Výcvik
NDT si připravili Pavel a Láďa. Probírala se teorie používání dýchací techniky a provedli
jsme i praktický nácvik použití DT při přesunu do kopce. Dokonce jsme vyzkoušeli i použití
dýchacího přístroje pod vodou, Pořízené fotografie dokládají, že tento výcvik byl extrémně
náročný hlavně pro Radima a Jaryna. Další část školení pak byla zaměřena na zdravovědu.
Jaryn pro zúčastněné připravil nejen teoretickou část za pomoci instruktážních filmů, ale
i praktickou, kdy se na dýchací Andule nacvičovala nepřímá masáž srdce.
I v loňském roce jsme se účastnili jednoho taktického prověřovacího cvičení, a to 19.
prosince při nácviku záchrany tonoucí osoby z Labe.
I když se nám toho povedlo docela dost, přesto nemůžeme být úplně spokojeni co do
intenzity praktického výcviku zásahové jednotky. Rezervy jsou nejen v četnosti tohoto
výcviku, ale i v osobním přístupu každého z nás. Ano, každý máme zcela jistě také mnoho
jiných zájmů, než jenom hasičinu, ale každý určitě máme rezervy v možnostech najít si
nějaký čas, abychom mohli v letošním roce tento výcvik zintenzívnit.
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Reprezentace jednotky
V loňském roce se bohužel nenašel nikdo, kdo by si, jak to bývalo v letech
předchozích, vyzkoušel sáhnout si na dno svých fyzických schopností. Žádný člen jednotky
se tedy neúčastnil nějaké silové soutěže. Naopak bych tady pochválil nového člena Marka
Loudila za jeho účast na různých akcích, které především souvisí s jeho dalším koníčkem,
což je záchranářská činnost. Zde nám Marek svými znalostmi může pomoci právě při
teoretické přípravě.
V rámci reprezentace jsme ale uskutečnili ukázky naší práce a používané techniky,
výstroje a výzbroje pro místní mateřskou školku i základní školu.
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3. Hasík – preventivně výchovná činnost
Moje činnost v rámci programu Hasík, dá se říci, byla téměř totožná, jako v loňském
roce. Navštívil jsem tedy opět základní školy v Kostelci a v Zárybech. Společně s Maruškou
jsme byli v Zárybech u druháčků, které jsme pak při třetím setkání vzali na návštěvu na
stanici HZS v Neratovicích. Jelikož dětí nebylo mnoho, mohli jsme je naší Avií. Dětem se
výlet moc líbil. Samozřejmě jsme také navštívili obě druhé třídy tady v Kostelci, kde se
přednášky setkávaly též s velkým zájmem dětí, kterých dohromady bylo 50. S tolika bychom
se na neratovickou stanici nevešli, tak jsme se domluvili, že na exkurzi na stanici Mělník.
V letošním školním roce máme v plánu opětovně přenášet ve školách v Kostelci, Zdibech,
Klecanech, Líbeznicích a v Neratovicích. Závěrem mého vystoupení mi dovolte poděkovat
Marušce ze zdib, která mi s Hasíkem pomáhá.
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4. Závěrečné hodnocení roku 2012
V současné době má sbor celkem 29 členů. Zmínil bych příchod nových členů a to
Marka Loudila a Pavla Tomeše, kteří významně sníží náš věkový průměr. Členů zásahové
jednotky obce je 16.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 3x a na výborových pak 7x. V rámci
činnosti sboru bylo v minulém roce na nejrůznějších aktivitách odpracováno celkem více než
2000 brigádnických hodin (část na údržbě techniky, hlavní část na údržbě 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 snaží udržovat aktuální.
I když to opakujeme každým rokem, náš velký dík patří městskému úřadu za jeho
významnou podporu naší činnosti. I přesto, že se ve všech oblastech šetří a na každém kroku
opětovně slýcháváme slovo krize, je stálá podpora hasičů ze strany vedení města o to cennější
a my si jí velice vážíme.
Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Dovoluji si závěrem konstatovat, že se nám v roce
2012 mnoho z toho, co jsme si tu před rokem předsevzali, podařilo splnit. Je ale pravda, že
pro tento rok zbyly i některé nedodělky. Snad je letos beze zbytku doděláme.
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 2013.
výbor SDH Kostelec nad Labem
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Příloha zprávy: Podrobný přehled zásahů za rok 2012
31.12. Kostelec nad Labem - požár v rodinném domě
V podvečer posledního dne v roce jsme byli vysláni k požáru nízké budovy zde v Kostelci. Po příjezdu několik
členů po dohodě s VZ v dýchacích přístrojích jsme prováděli průzkum objektu a jeho okolí. Po likvidaci požáru
následoval návrat na základnu, úklid techniky a po chvíli jsme se opětovně sešli i s našimi ženami k
silvestrovskému posezení.
CAS32 + DA12 + 8 členové JSDH
19.12. Kostelec nad Labem Jiřice - záchrana osob
SOPIS Mladá Boleslav jsme byli povoláni na záchraně tonoucí osoby, která se dostala do Labe v Jiřicích. Po
příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o taktické cvičení. Za použití našeho motorového člunu a
dalších záchranných pomůcek jsme úspěšně figuranta dostali z vody ven.
DA12 + 4 členové JSDH
26.11. Kostelec nad Labem Rudeč - požár nízké budovy
Vyjížděli jsme k ohlášenému požáru do chatové oblasti Rudeč. Na místě jsme společně s JSDHO Všetaty
provedli průzkum. Bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o špatně vyčištěný komín, proto jsme se vrátili na
základnu.
CAS32 + 3 členové JSDH
27.10. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Pod tíhou prvního sněhu na listí nevydržel strom a spadl přes cestu. Proto jsme jej tedy odklidili a povolali
pracovníky ČEZ pro zabezpečení rozvodu elektrické energie
CAS32 + 3 členové JSDH
27.8. Všetaty - požár popelnic u RD
Byli jsem povoláni k výjezdu do Všetat, kde byl ohlášen požár v prostorách rodinného domu. Průzkumem na
místě zjištěno, že požár byl již zlikvidován členy místního JSDHO. Vrátili jsme se tedy zpět na základnu.
CAS32 + CAS25 + 5 členů JSDH
4.8. Mlékojedy - požár louky
Jednotka vyslána do sousední obce, kde došlo k požáru travního porostu. Po příjezdu na místo byla HZS PS
Neratovice již nahlášena likvidace, proto návrat zpět na základnu.
CAS25 + 3 členové JSDH
24.7. Kostelec nad Labem Jiřice - požár kanceláře
SOPIS jsme byli povoláni k nahlášenému požáru v kancelářské budově plnírny proban butanu v Jiřicích. Na
místě již působila jednotka HZS Neratovice. Pomáhali jsme s průzkumem a sestavením žebříku pro obhlídku 2.
nadzemního podlaží. Tam požár zjištěn nebyl, po domluvě s VZ tedy návrat na základnu.
CAS25 + 4 členové JSDH
8.7. Kostelec nad Labem - nenahlášené pálení
Výjezd k ohlášenému požáru v prostoru za kasárnami. Na místě zjištěno, že se jedná o nedovolené pálení. Po
domluvě s VZ tedy návrat na základnu.
CAS25 + 2 členové JSDH
19.6. Čakovičky - požár pařezů a větví
Jsme vysláni na hranici katastru Čakovičky a Neratovice - Lobkovice, kde hořela hromada suchých větví a
pařezů. Pomáhali jsme rozhrnovat doutnající hromadu a prolévat ji vodou.
CAS32 + CAS25 + 3 členové JSDH
2.4. Kostelec nad Labem Rudeč - technická pomoc
Po ohlášení od velitele obecní policie Měšice jsme vyjeli do chatové oblasti k záchraně kočky, která byla na
stromě, ve větvích, ve výšce cca 5m. Za pomoci výsuvného žebříku jsme ji sundali.
DA12 + 2 členové JSDH

Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 25. ledna 2013
23.3. Kostelec nad Labem - požár suché trávy
Na žádost SOPIS jsme vyjeli k požáru trávy u břehu Labe. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
pařezu a přilehlého travního porostu. Likvidace provedena D proudem.
CAS32 + 3 členové JSDH
7.3. Kostelec nad Labem Jiřice - požár suché trávy
Při cvičné jízdě zjištěn požár trávy. Ohlášeno na SOPIS a požár zlikvidován hasicí lištou z T148.
CAS32 + 2 členové JSDH
7.3. Kostelec nad Labem - požár suché trávy
Opětovně hoří suchá tráva u nás v Kostelci, tentokráte u služebny Policie. Spolupráce s HZS Neratovice, zásah
jedním D proudem.
CAS32 + 2 členové JSDH
6.3. Kostelec nad Labem - požár suché trávy
Výjezd k požáru suché trávy na Neratovické ulici. Spolupráce s HZS Neratovice, zásah jedním D proudem.
CAS32 + 3 členové JSDH
25.2. Kostelec nad Labem Rudeč - požár travního porostu
Požár trávy na pravém břehu Labem v chatové oblasti. Zásah 1xD a 1xC proudem. Po uhašení návrat na
základnu.
CAS32 + 2 členové JSDH
16.2. Kostelec nad Labem - požár rodinného domku
Požár rodinného domku v Bezručově ulici. Na místě již zasahovala jednotka HZS Neratovice. My ponecháni
jako záloha a následně jsme rozebírali střešní konstrukci.
CAS32 + 3 členové JSDH

