Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 16. ledna 2015

Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2014
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté,
opět se po roce scházíme na výroční valné hromadě, abychom vyhodnotili to, co se nám za
uplynulý rok povedlo, ale i to, co bohužel z různých důvodů zůstalo nesplněné. Tato výroční valná
hromada je významná nejen tím, že nám stanoví plán naší činnosti na tento rok, ale zároveň nám
určí členy výboru na dalších 5 let.
Nejdříve se ale ohlédněme za rokem 2014

1. Činnost sboru
Úvodem mi dovolte poděkovat všem členům za jejich práci odvedenou v uplynulém roce.
Je příjemné konstatovat, že naše činnost má stále dobrou úroveň a je předpoklad, že i v dalších
letech budeme v této práci pokračovat.
Hodnocení naší činnosti 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. Nechci zde uvádět detailně výčet jednotlivých událostí, ty si každý může
přečíst v příloze k této zprávě, spíše obecně připomenu hlavní oblasti, ve kterých jsme aktivní.
Co se týká činnosti pro sbor, zde musíme zmínit zejména brigádní činnost, a to předně při
údržbě techniky a hasičárny (např. máme novou kuchyňskou linku v koupelně). Nelze přesně
spočítat, kolik hodin společně strávíme v hasičárně, ale určitě jsou jich stovky. Samozřejmě
nesmím opomenout i nepracovní setkání, ať už pravidelná každý první pátek v měsíci, nebo např.
setkání k výročím narozenin našich členů.
Jako sbor rovněž intenzivně spolupracujeme s okolními hasiči např. účastí na jejich
valných hromadách, požárních soutěžích, výročních srazech a dalších hasičských akcích.
Na požádání se rovněž účastníme i kulturních akcí pořádaných městem či jinými
zájmovými organizacemi.
Propagace hasičů a zásad požární prevence je druhou naší hlavní činností. Využíváme
k tomu nejen akcí pořádaných městem, ale zejména stavíme na našich vlastních aktivitách,
kterými se snažíme oplatit městu a jeho obyvatelům důvěru, kterou v nás mají. Jsou to již tradiční
soutěžní odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne dětí a „Rozloučení s prázdninami“. Obě tyto
akce jsou každoročně vítány a důkazem je i vysoká účast dětí a jejich rodičů.
K propagaci požární prevence pak zejména soutěž „Požární ochrana očima dětí“, pořádaná
pod záštitou SH ČMS a činnost Jardy Hona v rámci preventivního programu Hasík. Účast na
slavnostním rozsvěcení vánočního stromu městským úřadem je také tradiční akce a letos jsme
k tomu přidali i spolupráci při zajištění akce „Zpívání u stromku“ pořádané krajským úřadem.
Abychom se nevěnovali jenom dětem, připomenu zde již pravidelné adventní setkání
našich členek s obyvateli Domu s pečovatelskou službou.
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2. Činnost zásahové jednotky
Výjezdy
V roce 2014 byla naše zásahová jednotka povolána celkem k 28 výjezdům. Z toho bylo 15
požárů, 10 x technická pomoc, 1 námětové cvičení a 2 poplachy byly plané. Při žádném ze zásahů
nedošlo ke zranění.
Zajímavá je statistika počtu událostí, jak v roce 2014, tak i za posledních 10 let. Jasně z ní
plyne, že s výjimkou roku 2006, kdy jsme zápasili s velkou vodou v našem bezprostředním okolí,
stále více než polovinu zásahů tvoří výjezdy k požárům. A téměř třetina všech zásahů je pak
technická pomoc, kam řadíme právě zásahy při nejrůznějších živelních událostech.
Dovolte nám zde poděkovat za pomoc a součinnost všem jednotkám SDH
a profesionálním hasičům, s nimiž jsme se na zásazích podíleli.
Podrobnosti k jednotlivým zásahům jsou uvedeny na našem hasičském webu
(http://www.sdhknl.cz) a v příloze této zprávy.

Údržba požární zbrojnice a techniky
Tak jako každý rok jsme v naší hasičárně odvedli kus práce, ať už to byla práce na budově,
technice nebo v oblasti školení.
Podařilo se nám dodržovat pravidelné úklidy, které jsme si zvolili 1x měsíčně. Po koupi
nového kompresoru jsme provedli úpravu elektrické instalace a rozvodu vzduchu. Obnovili jsme
také nátěr sloupu sirény umístěný Na Marjáně.
Samozřejmě se nám nepodařilo udělat úplně všechno, co jsme si naplánovali, např. není
hotova oprava výjezdových vrat, střechu jsme opravili jen z půlky a nátěr spodní části zdí v garáži
latexem byl odložen na letošní rok, jelikož bude potřeba oprava opadané omítky.
Pokud se týká práce na našich vozidlech, začneme u Avie. Vzhledem k jejímu stáří
a technickému stavu jsme do ní chtěli investovat jen minimální finanční prostředky na nutné
opravy. U Máni jsme ale odvedli spoustu páce, pořídili jsme držáky žebříků, krycí plechy
u ovládání čerpadla, hliníkovou bednu na nástavbu, z tohoto důvodu jsme museli sundat přední
lafetu, natřela se pochozí část nástavby, opravily se kulové ventily. Na vozidlo byla koncem roku
zakoupena motorová pila. Oprava se nevyhnula ani našemu Matýskovi, na kterém se měnily
vložky válce, kompresor, dále se opravil brzdič zadní nápravy, kardanka. Všechna vozidla byla
připojená na udržovačku baterií, kterou jsme nechali repasovat.
Je potěšující konstatovat, že se výše uvedených prací zúčastňuje podle svých možností valná
většina členů sboru. Rád bych tady vyzdvihnul především několik jmen – Pepa Vágo, jehož starost
o provozuschopnost našeho vozového parku je dostatečně známá. Nejen téměř každé brigády, ale
mnohokráte i mimo společné termíny, zde čas tráví i Roman Wimmer, Milana Fatka či Petr
Hamšík. Jsou mezi námi však i jedinci, které tady během roku vidět, je docela překvapení.
Výcvik a školení
V loňském roce téměř všichni členové jednotky absolvovali školení v rozsahu 40 hodin,
strojníci a velitelé měli cyklické školení na stanici HZS Mělník a čtyři členové se na podzim
účastnili školení v Cítově, které pořádal HZS Mělník a Neratovice. Dále jsme každé čtvrtletí
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provedli výcvik NDT. Jen u posledního prosincového výcviku mě zamrzelo, že byla účast tak
malá, účastnilo se pouze šest členů výjezdové jednotky. Na tento termín jsme měli zapůjčený
i vyvíječ kouře. Smutné však je, že se někteří jedinci z výcviku a školení ani neomluví. Dále jsme
se dohodli, že na tyto výcviky budeme zvát okolní sbory a vzájemně si předávat zkušenosti
a poznatky. 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
nějaké speciální zásahy. V letošním roce budeme apelovat na praktický výcvik, kde máme mezery
nejen ve znalostech, ale i v osobním přístupu některých jednotlivců.

3. Závěrečné hodnocení roku 2014
V současné době má sbor celkem 29 členů. Nově se v loňském roce našimi členy stali
Katka Nešněrová, Petr Hamšík a od letošního roku to pak je Markéta Hejretová. Členů zásahové
jednotky obce je 18, rozrostla se o Petra Hamšíka. Všichni jsme zdárně absolvovali zdravotní
prohlídky.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 4x a na výborových pak 6x .
Veškeré podrobnosti o pořádaných akcích, zásazích jednotky a komplexní činnosti sboru
včetně fotodokumentace lze nalézt na našich webových stránkách www.sdhknl.cz. Rovněž
pravidelně přispíváme články o naší činnosti do místního Zpravodaje. Díky Petru Hamšíkovi jsme
aktivní též na sociálních sítích. Naše stránka na Facebooku je navštěvovaná a má již téměř 500
příznivců.
Náš velký dík patří již tradičně městskému úřadu za jeho významnou podporu naší
činnosti. Podpora hasičů ze strany vedení města je trvalá a o to cennější a my si jí velice vážíme.
Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Dovoluji si závěrem konstatovat, že i v roce 2015 před
námi stojí mnoho výzev a další práce. Věřím, že úkoly, které si zde odsouhlasíme, budou pro
všechny členy závazné a každý se bude v rámci svých možností podílet na jejich úspěšném
splnění.
Novému výboru, který si zde za chvíli zvolíme, pak přeji mnoho úspěchů v jeho práci
a věřím, že jeho členové udělají vše pro to, aby činnost našeho sboru zůstala trvale na vysoké
úrovni.
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 2015.

Přílohy:
1. Přehled aktivit SDH na hasičských, kulturních a ostatních událostech
2. Přehled výjezdů a statistika za poslední roky
3. Vyhodnocení plánu práce za rok 2014

