
Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem 

konaná dne 16. ledna 2015 

 

Plán činnosti na rok 2015 
 

 Zabezpečit výjezdovou činnost jednotky dle požadavků a udržovat techniku, výzbroj 

a výstroj v odpovídajícím provozuschopném. K tomu zabezpečit v jednotlivých oblastech následující 

úkoly: 

 

Oblast školení: 

- Jednotka v rozsahu 40 hodin     zodpovídá VJ + VD  

- kondiční jízdy strojníků (min 1x6 týdnů) 

- Cyklické školení velitelé + strojníci     zodpovídá R. Zurynek 

- Pravidelný výcvik nositelů NDT (4x v roce)   zodpovídá P. Brodňanský 

- Ověřování funkčnosti osobních ochranných pomůcek  zodpovídá J. Hon  

- Praktický výcvik s motorovou pilou a se člunem   zodpovídá J. Hon 

 

Oblast zdravotních prohlídek: 

- Zabezpečit zdravotní prohlídky členů výjezdové 

   jednotky do konce září      zodpovídá Petr Tomeš 

 

Oblast údržby hasičárny:  

- Oprava výjezdových vrat       zodpovídá Pavel Brodňanský 

- Pravidelný úklid prostor klubovny, garáží a skladů 

         každý první pátek v měsíci     zodpov. všichni pověření VJ 

- Oprava uchycení střešní krytiny a podbití     zodpov. všichni pověření VJ   - 

Obnovení latexového nátěru v garáži,  

   oprava omítky pod oknem      zodpovídá Milan Fatka 

- Regály ve skladu       zodpovídá Vladimír Kučera 

 

Oblast propagace SDH: 

- Zabezpečení Dětského dne     zodpovídá výbor 

- Zabezpečení akce Rozloučení s prázdninami      zodpovídá výbor 

- Účast na „Setkání Kostelců“      zodpovídá výbor 

- Výuka dětí ZŠ v preventivně výchovné činnosti Hasík  zodpovídá Jarda Hon 

- Výroba adventních věnců  zodpovídá D. Cerhová  

a Martina Preclíková 

- Soutěž PO očima dětí  zodpovídá Iveta Kučerová  

a Andrea Chalupová 

 

Oblast oprav a údržby techniky:      
CAS 32 T148         zodpovídají strojníci 

- Osvětlení + stativ        

- provést opravu a natření schrán na CAS 

- odstranit korozi podvozku 

- přetěsnit motor a převodovku 

- prohodit pneu na druhé a třetí nápravě 

 

CAS 24 RTHP 

- Oprava zadní nápravy 

- Oprava ventilu  ,,voda z nádrže,,      zodpovídají strojníci 

 

Elektrocentrály a ostatní el. zařízeních   

- provést revize jako každý rok     zodpovídá Jarda Hon 

 

Natřít oplocení, údržba studny     zodpovídá Jarda Houdek   


