Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 17. ledna 2014

Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2013
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté,
opět se scházíme v naší hasičské zbrojnici, abychom se ohlédli za právě uplynulým
rokem, vyhodnotili to, co se nám povedlo, ale i to, co bohužel z různých důvodů zůstalo
nesplněné. Zároveň nám slouží tato výroční schůze i ke stanovení plánu naší činnosti pro rok
letošní.
Ohlédněme se tedy nejdříve za rokem 2013

1. Činnost sboru
Úvodem mi dovolte poděkovat všem členům sboru za jejich práci odvedenou
v uplynulém roce. Činnost sboru znamená totiž zejména osobní angažovanost a obětování
osobního volna každého z nás, ať už jsou to schůze, výcviky, brigády, kulturní akce atd. Je
proto příjemné konstatovat, že naše činnost má stále dobrou úroveň a dává tedy předpoklad,
že i v dalších letech budeme mít sílu a chuť v této práci pokračovat.
Hodnocení činnosti sboru lze rozdělit do dvou hlavních částí, a to práci pro sbor
samotný, tedy pro každého z nás, a práci pro veřejnost, jejímž cílem je popularizovat hasiče
především v rámci našeho města.
Pojďme si tedy chronologicky připomenout ty nejdůležitější momenty loňského roku
v obou oblastech.
Jako každý rok začínáme v lednu výroční valnou hromadou. Zároveň se také, jako
hosté, účastníme na výročních valných hromadách okolních sborů, navštívili jsme kamarády
v Neratovicích, Nedomicích a v Chlumíně. Přijali jsme též pozvání na výroční shromáždění
obce baráčníků, kde nás reprezentovaly Iveta Kučerová s Ivanou Brodňanskou. Pravidelná je
účast našich členů jako asistenčních hlídek požárního dozoru na místních plesech.
V březnu se náš zástupce zúčastnil každoročního Shromáždění delegátů jednotlivých
SDH okresu Mělník, které se konalo v Chloumku.
Další událostí byla na jaře účast v okresním a následně i v krajském kole soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Po předloňském úspěchu kosteleckých dětí, vzpomeňme
1. místo Lindy Kripnerové v krajském kole, jsme i letos oslovili místní školky a základní
školu. Setkali jsme se s vstřícností učitelek a velkým zájmem dětí, celkem jsme obdrželi
několik desítek prací v šesti kategoriích. Před velikonočními svátky pak proběhlo
vyhodnocení všech odevzdaných soutěžních prací. Ti, kteří se umístili na prvních třech
místech, převzali od zástupců sboru diplomy a drobné ceny. Následně pak zástupci Kostelce
získali ve třech kategoriích 1. místa v okresním kole a ve dvou kategoriích jsme obsadili též
3. místo v krajském kole.
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V dubnu se naši zástupci zúčastnili netradiční požární soutěže v Kralupech. V květnu
nás Pepa Vágo reprezentoval s naší technikou na oslavě 125. let SDH Sudovo Hlavno.
Rovněž jsme v květnu ještě stihli oslavit kulaté narozeniny Romana Wimmera. Myslím, že na
spanilou jízdu částí Kostelce bude ještě dlouho vzpomínat.
Potom přišel událostmi nabitý červen. Nejprve proběhlo již tradiční soutěžní
odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Tentokrát nás prověřilo především
nepříznivé počasí, neboť celý den hustě pršelo. Přesto jsme se nenechali odradit
a improvizovaně, pod plachtami, zorganizovali několik soutěží. I když jsme moc nedoufali,
nakonec i v tomto nečase přišlo několik desítek věrných dětí. Jen na tu oblíbenou pěnu se
tentokráte nedostalo.
Pak bohužel naši republiku opětovně zasáhla velká voda. Jednotka vyjížděla pomáhat
do postižených oblastí a my jsme hlavně díky Jardovi Honovi zorganizovali rychlou sbírku
materiální pomoci. To, co se nám podařilo shromáždit, jsme pak odvezli do Hořína.
22. června již ale přišel vrchol letošního roku, náš den „D“. Kostelec nad Labem totiž
hostil tradiční setkání Kostelců. Pojali jsme ho i jako součást oslav 135. výročí založení
našeho sboru. Připravili jsme tedy netradiční soutěž, která se nesla v duchu boje s přírodními
živly (při přípravách nikdo z nás netušil, jak moc aktuální téma to bude). Díky pochopení
města nám byl pro soutěž upraven prostor na „malém hřišti“, kdy jeho povrch dostal nový
trávník. Samotné soutěži předcházela dlouhodobá příprava, kdy bylo nutno vymyslet nejen
jednotlivé soutěžní disciplíny, ale i zajistit chod občerstvení, časomíru, záznamovou techniku,
ozvučení atd. Každý rád přiložil ruku k dílu. Samotné soutěže se nakonec zúčastnilo 10
družstev včetně jednoho družstva z našich dětí. Sice jsme nevyhráli mužskou kategorii jako
při minulém srazu, ale ženy a děti nám to vynahradily. Z ohlasů všech zúčastněných jsme pak
vyčetli, že se soutěž líbila, všichni se pobavili a náležitě si užili celý prosluněný sobotní den.
A my si mohli večer, při společenském posezení, v klidu oddechnout.
V červenci jsme se zúčastnili 3. ročníku netradičního soutěžního klání na rybníčku
v Nedomicích, kde nás tentokrát reprezentovala mladší generace s velmi lichotivým 4. místem
v kategorii mužů.
Rozloučení s prázdninami je také naší pravidelnou aktivitou. Tentokrát bylo počasí
daleko příjemnější než v červnu a opět k nám přišlo mnoho 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. Po skončení dětské části odpoledne pak následoval Fandův vojenský
výcvik. Náš mariňák totiž loni slavil životní jubileum a my jsme mu přichystali překážkovou
trasu jako ohlédnutí se za jeho dosavadním životem. Jsme si jisti, že Fanda na tenhle výcvik
hodně dlouho nezapomene.
V září jsme pak přijali pozvání kolegů z Neratovic, kteří slavili 130. výročí od
založení jejich sboru. Pomáhali jsme se soutěžemi pro děti, účastnili se spanilé jízdy městem
a zúčastnili jsme se i jejich zábavné soutěže. Bohužel naši reprezentanti na bednu nedosáhli,
ale silák Jarda Hon obsadil alespoň v individuální vrhačské soutěži – hodu rozdělovačem –
krásné třetí místo.
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Po dlouhé době jsme se také dočkali svatby a pro naše služebně nejmladší členy
Milana a Věrku jsme po skončení oficiálního obřadu připravili malý hasičský program.
Zajímavé je nepravidelné klání v kuchařském umění, kterým se chlapi snaží ženám
ukázat, že i vaření může být zábavné. V listopadu jsme tedy poseděli v hasičárně nad
škvarkovými plackami.
Blížící se konec roku pak znamená pravidelnou výpomoc městskému úřadu při
zajištění občerstvení návštěvníků slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na kosteleckém
náměstí. Stalo se také již tradicí, že pro každého obyvatele domu s pečovatelskou službou
vyrábí šikovné ruce našich žen vánoční dekorace. I tato příležitost znamená pravidelné setkání
našich členek v adventním čase, které je zpestřené kulisou voňavého čaje a svařeného vína.
Na Štědrý den odpoledne jsme si ještě při společné vycházce popřáli příjemné a klidné
prožití vánoc a příchod nového roku jsme pak všichni přivítali v hasičárně, kdy vše bylo
trochu naopak.

2. Činnost zásahové jednotky
Výjezdy
V roce 2013 byla naše zásahová jednotka povolána celkem k 26 výjezdům. Celkově
tak bylo o 10 zásahů více než v roce 2012.
Zmíníme-li ty nejdůležitější, pak nelze opomenout několik výjezdů k požárům
kontejnerů na tříděný odpad, kdy vandalové ničili městský majetek. V červnu to pak byla
výpomoc při povodních, které opětovně sužovaly naše bezprostřední okolí.
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
Ostatní pomoc
Námětové cvičení
Celkem

počet událostí
1
10
13
2
0
26

Při žádném ze zásahů nedošlo ke zranění.
Dovolte nám zde poděkovat za pomoc a součinnost všem jednotkám SDH a profesionálním
hasičům, s nimiž jsme se na zásazích podíleli.

Obnova požární zbrojnice
S blížícím se červnovým setkáním Kostelců vrcholily i stavební práce v hasičárně.
Dokončeny byly nové rozvody elektroinstalace, položena nová dlažba ve vstupní chodbě,
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nová podlaha v klubovně a také jsme celou hasičárnu opětovně vymalovali. Pořídili jsme
novou věšákovou stěnu do šatny, a do skladu skříň na tlakové láhve. Tím byla rekonstrukce
hasičárny téměř dokončena a nyní nám zbývají již jen nějaké drobnosti týkající se úpravy
koupelny a skladu materiálu.

Údržba techniky včetně nákupu zásahových prostředků
V roce 2013 byla průběžně prováděna údržby techniky:
Pro Vaši informaci byly v průběhu roku:


provedeny pravidelné revize hasicích přístrojů všech HP



dokončena rekonstrukce Matesa, zejména oprava motoru



na Tatře 148 byla prováděna pouze běžná údržba



na vozidle Avii byla prováděna pouze běžná údržba



opraveno kalové čerpadlo a motorová pila



z rozpočtu bylo zakoupeno 10 kusů nových zásahových obleků a díky povodňové
dotaci z krajského rozpočtu se nám podařilo zakoupit i 10 nových zásahových
přileb Gallet

Absolvovaná školení
Na jaře jsme pod vedením Pavla Brodňanského a Jardy Hona provedli výcvik nositelů
dýchací techniky v prostorách hasičárny.
Pravidelné každoroční jarní cyklické školení velitelů, tedy Radima, Petra a Jardy, bylo
z důvodu povodní posunuto až na počátek října a proběhlo v Chlumíně. O týden později pak
následovalo školení strojníků na stanici HZS Mělník.
V říjnu jsme rovněž uskutečnili pravidelný výjezd do penzionu „Josef“ v Tanvaldu,
kde se část pobytu vždy využije i k výcviku jednotky. Hlavním programem byly tematické
okruhy týkající se technických prostředků požární ochrany, taktického výcviku, požární
taktiky i jak na vybrané speciální zásahy. Probrali jsme také zdravovědu. V listopadu
následovalo školení s ověřovacím testem pro prodloužení osvědčení obsluhy motorových pil.
Přesto nemůžeme být úplně spokojeni s intenzitou praktického výcviku zásahové
jednotky. V minulém období mnoho volného času zabrala rekonstrukce hasičárny. Když je
nyní tedy prakticky hotovo, snad nám letos zbyde více času na potřebný pravidelný výcvik
zásahové jednotky.
Reprezentace jednotky:
Kromě několika účastí na akcích okolních SDH zorganizoval Jaryn na jaře pro ZŠ
výlet do hasičárny na Mělníku.

3. Hasík – preventivně výchovná činnost
I v roce 2013 pokračoval Jarda Hon v činnost v rámci programu Hasík, dá se říci, že
jeho aktivita byla téměř totožná jako v letech předchozích. Navštívil tedy základní školy
v Kostelci a v Zárybech. Společně s kolegyní Maruškou ze Zdib, která mu s Hasíkem
pomáha, byli v Zárybech u druháčků, které pak při třetím setkání vzali na návštěvu na
stanici HZS v Neratovicích. Jelikož dětí nebylo mnoho, využili k dopravě naší Avii. Dětem
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se výlet moc líbil. Samozřejmě také navštívili obě druhé třídy zde v Kostelci, kde se
přednášky setkaly též s velkým zájmem dětí, kterých dohromady bylo téměř 50. Pro ně tedy
domluvili, exkurzi na stanici Mělník. V letošním školním roce máme v plánu opětovně
přenášet ve školách v Kostelci, Zdibech, Klecanech, Líbeznicích a v Neratovicích.

4. Závěrečné hodnocení roku 2013
V současné době má sbor celkem 30 členů. Nově se našimi členy stali Milan a Věra
Fatkovi, naše řady naopak v loňském roce opustil Tomáš Preclík. Členů zásahové jednotky
obce je 18, pro rok 2014 jsme ji rozšířili o mladé kluky Milana Fatku, Pavla Tomeše a Marka
Loudila.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 3x a na výborových pak 10x. Jak je
patrné, členských schůzí není mnoho, ale to vyplývá převážně z toho, že se většinou scházíme
neformálně při pátečním posezení.
Veškeré podrobnosti o pořádaných akcích, zásazích jednotky a komplexní činnosti
sboru včetně fotodokumentace lze nalézt na našich webových stránkách http://www.sdhknl.tym.cz/, které se Petr snaží udržovat aktuální. Rovněž pravidelně přispíváme články o naší
činnosti do místního Zpravodaje.
Náš velký dík patří již tradičně městskému úřadu za jeho významnou podporu naší
činnosti. I přesto, že se ve všech oblastech šetří a na každém kroku 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
2013 mnoho z toho, co jsme si tu před rokem předsevzali, podařilo splnit.
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 2014.
výbor SDH Kostelec nad Labem
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Příloha zprávy: Podrobný přehled zásahů za rok 2013

5.11. Kostelec nad Labem - požár vozidla
KOPIS jsme byli vysláni k požáru odpadu na okraji města. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár osobního automobilu na poli, který jsme uhasili jedním C proudem.
CAS312 + 3 členové JSDH

30.10. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Starostou města jsme byli požádáni o pomoc v objektu místní Materřské školy, kde vznikla technická
závada na přívodu vody na WC. Pomocí čerpadla a vysavače jsme vodu odsáli, následně jsme pak
pomáhali s vystěhováním nábytku.
DA12 + 4 členové JSDH

7.10. Nová Ves - požár sklepa
Jednotka bya operačním střediskem vyslána do obce Nová Ves k požáru sklepa v rodinném domku.
Odpojili jsem objekt od elektrické energie a za pomoci dýchacího přístroje ve spolupráci s HZS
Neratovice provedli průzkum. Po likvidaci požádru byl objekt odvětrán přetlakovým ventilátorem. Na
závěr jsme ještě doplnili vodou neratovickou cisternu a vrátili se na základnu.
CAS32 + 2 členové JSDH

8.8. Kostelec nad Labem - požár kontejneru
Několik měsíců byl v Kostelci klid. Zase brzy nad ránem někdo podpálil kontejnery v Neratovické ulici
naproti cukrovaru. Díky rychlému zásahu Fandy Švandrlíka, který většinu odtlačil pryč, shořel naštětsí
pouze jeden. Jednotka jej za pomoci bourací sekerky a vysokotlakého proudu hasila.
CAS32 + 4 členové JSDH

6.8. Byšice - požár teletníku
KOPIS nás tentokráte povolal jako pomoc k požáru bývalého teletníku v Byšicích. Vzhledem k rozsahu
byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Naše jednotka se podílela na dopravě vody na požářistě.
CAS32 + 3 členové JSDH

27.7. Mratín - požár
V období velkého sucha naštěstí náš první výjezd. Podvečer jsme povoláni k požáru balíku slámy v
sousedním Mratíně. Po příjezdu na místo jsme byli určeni jako záloha. Po lokalizaci požáru a po
dohodě s VZ jsme se vrátili na základnu.
CAS32 + 3 členové JSDH
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27.6. Kostelec nad Labem Jiřice - ostatní pomoc
Na výzvu KOPIS jsme vyjeli do Jiřice k ohlášenému požáru nízké budovy. Na místě zjištěno, že se
jedná o obavu majitele z požáru od rozpálených plechových dvířek. Po uhašení ohně, dvířka zchladla
a my jme se vrátili na základnu.
CAS32 + 3 členové JSDH

26.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
A opět odčerpáváme stojatou vodu z laguny v parku v ulici Neratovická.
DA12 + 2 členové JSDH

16.6. Bukol - technická pomoc
V neděli jsem odjeli opět pomáhat s odčerpáváním vody, tentokráte kousek k Vojkovicím.
DA12 + 4 členů JSDH

15.6. Veltrusy - technická pomoc
Odjeli jsme pomáhat s likvidací následků velké vody do Veltrus, kde jsme odčerpávali vodu ze
zahrádkářské kolonie.
DA12 + 4 členové JSDH

12.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Pokračujeme v odčerpávání vody na příjezdové cestě k místní čistírně odpadních vod.
CAS32 + 2 členů JSDH

11.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Tentokráte jsme po dohodě se starostou obce vyjeli odčerpávat stojatou vodu k příjezdové cestě k
místní čistírně odpadních vod.
CAS32 + 3 členů JSDH

9.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Odčerpávali jsme vodu ze sklepa rodinného domu v Alšově ulici.
DA12 + 2 členové JSDH
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7.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Odčerpávali jsme stojatou vodu z laguny v ulici Neratovická.
DA12 + 5 členů JSDH

4.6. Hořín - ostatní pomoc
Odváželi jsme věci, které se podařilo shromáždit námi vyhlášenou materiální sbírkou.
DA12 + 2 členové JSDH

4.6. Kostelec nad Labem - ostatní pomoc
Byli jsme povoláni do Rudče k evakuaci osoby před velkou vodou. Při cestě na místo události nás
však KOPIS odvoal zpět.
DA12 + 5 členů JSDH

3.6. Kostelec nad Labem - technická pomoc
Poleradský potok "u Marjány" začínal pomalu přetékat přes silnici. Odčerpávali jsme tedy vodu do
místní kanalizace.
CAS32 + 3 členové JSDH

3.6. Hořín - ostatní pomoc
A opět začala velká voda. Jednotka byla vyslána do obce Hořín, kde střídala v obsluze agregátu při
odčerpávání vodu u protipovodňové hráze.
DA12 + 5 členů JSDH

10.5. Neratovice - spolupráce v rámci IZS
Na výzvu velitele HZS Mělník jsme vyjeli do Neratovic pomoci v pátrání po pohřešované
osobě.Rozděleni na dvě skupiny jsme pomáhali s hledáním.
DA12 + 7 členů JSDH

3.5. Kostelec nad Labem - požár kontejnerů
Tentokráte jednotka byla povolána opět k požáru kontejnerů na separovaný odpad, tentokráte v ulici
Lafkova. Na místě již působili příslušníci HZS Neratovice. Pomocí D proudu jsme dohasili doutnající
místa a zůstali na místě jako dohled a pro případnou pomoc vyšetřovateli ZPP.
CAS32 + 3 členové JSDH
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8.4. Kostelec nad Labem - požár trávy
KOPIS Kladno jednotce vyhlásil výjezd k čističce odpadních vod zde v Kostelci, kde hořela tráva. Na
hašení jsme použili D proud z cisterny. Po likvidaci a dohodě s velitele zásahu jsme se vrátli na
základnu.
CAS32 + 3 členové JSDH

26.3. Kostelec nad Labem - požár kontejneru
Tentokráte jsme vyjeli k ohlášenému požáru na území Kostelce. Nějací vandalové zapálili u pošty 2
plastové kontejnery na tříděný odpad. Po průzkumu jsme se podíleli na likvidaci požáru.
CAS32 + 3 členové JSDH

21.3. Kostelec nad Labem - požár hnoje
SOPIS Mladá Boleslav byla jednotky povolána k požáru hnoje mezi obcemi Záryby a Stará Boleslav.
Po příjezdu na místo jsme zahájili likvidaci požáru lafetovou proudnicí z cisterny. Po jejím vyprázdnění
jsme doplnili vodu v kostelecké studni. Když byl požár zlikvidován, po dohodě s velitelem zásahu jsme
se vrátili na základnu.
CAS32 + 2 členové JSDH

30.1. Mratín - technická pomoc
Po několika silnějších poryvech větru nás SOIS povolal do Mratína, kde u rodinného domku "odlétl"
plechový zahradní domek. Pomohli jsme jej rozebrat a odklidit.
CAS32 + 3 členové JSDH

27.1. Záryby - záchrana osob a zvířat
Jednotka vyslána na technickou pomoc do sousední obce. Během jízdy po cyklostezce jsme prováděli
průzkum hladiny a z vozidla jsem objevili kánoe s mužem a psem uvnitř. Společně s příslušníky HZS
Neratovice jsme za pomoci lana loďku přitáhli ke břehu.
DA12 + 5 členů JSDH

