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Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2015
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté,
opět se zde v hasičárně všichni scházíme na výroční valné hromadě, abychom vyhodnotili naši
činnost za uplynulý rok
Na úvod zprávy o činnosti našeho sboru mi dovolte jménem výboru SDH Kostelec nad
Labem poděkovat všem členům za práci, kterou odvedli v dnes hodnoceném roce 2015.
Naši činnost lze hodnotit v podstatě ve dvou rovinách, a to činnost SDH a činnost výjezdové
jednotky. V praxi však se však obě roviny prolínají a asi není i nadále důvod oddělovat tyto
činnosti.
Pokud se tedy přesto zaměříme na činnost SDH, tak lze velmi zjednodušeně udělat výčet naší
činnosti za hodnocený rok, a to ten, který je vidět na veřejnosti. Pokud to vezmeme chronologicky,
jednalo se především o:













účast na plesech pořádaných v Kostelci nad Labem v rámci požárních dozorů
popularizace sboru při naší účasti v rozhlasové soutěži Dobráci roku, kde jsme skončili na
24. místě s celkovým počtem 507 obdržených SMS
pořádání soutěže Požární ochrana očima dětí
 zde je třeba vyzdvihnout 2. místo v celostátním kole v kategorii prací s digitálními
technologiemi
 k tomu práce našich dětí obsadily také mnoho předních umístění v okresním i krajském
kole
 celkem bylo odevzdáno 102 prací v 7 kategoriích
pořádání Dětského dne
účast na setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci na Hané
pořádání Rozloučení s prázdninami
výpomoc městu při Rozsvěcování vánočního stromečku
výroba drobných vánočních předmětů pro místní Dům s pečovatelskou službou
narozeniny Pavla Adama
příspěvky o naší činnosti do místního městského Zpravodaje
články do Zpravodaje s preventivní tématikou, které jsme začali ke konci roku a budeme
doufám pokračovat i v roce příštím

Další naše práce již není tolik vidět, protože se jedná převážně o činnost ve zbrojnici. Zde je
asi na místě vzpomenout:






brigádnické hodiny při úklidu všech prostor hasičské zbrojnice a zejména při údržbě techniky.
Zde bylo odpracováno mnoho a mnoho hodin. Byly provedeny revize elektrocentrál
a ostatních elektro zařízení. Dále byla opravena zadní náprava Matýska. U Tatry pak byl
přetěsněn motor a vybudován stativ s osvětlením. V současné době na tomto vozidle ještě
probíhá oprava a nátěr schrán
již tradiční činnost Jardy Hona v rámci preventivního programu Hasík
již mnoholeté vedení kroniky sboru našimi ženami
vybudování nového zařízení šatny
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obnovení nátěru oplocení studny umístěné Na Marjánce
pořídili jsme si tablet s příslušným SW pro navigaci na místo zásahu a s dalšími informacemi,
které při zásahu můžeme potřebovat
spolupráce na kulturních akcích pořádaných okolními sbory
účast na požárních soutěžích pořádaných okolními sbory
pořádání oslav na rozloučení se starým rokem na Silvestra, tentokrát s tématem "Pivo"

Detailně rozebírat každou akci, na to při dnešní VVH není čas. Přesto se lze seznámit
s podrobnostmi jednotlivých akcí buď na našem webu, který zpravuje Petr Tomeš a dále na
Facebooku, který zase zpravuje Petr Hamšík (mimochodem ve dnech zpracovávání této zprávy
jsme na hasičském FB měli 621 liků). Na těchto místech je každá akce uvedena a je tam také
příslušná fotodokumentace ke každé akci.
K výčtu této práce pak samozřejmé patří činnost výjezdové jednotky, a to jak na poli
samotných výjezdů, tak i provádění výcviku a školení. Loňský rok byl pro nás v oblasti výjezdů
rekordní, což bylo dáno i velkým suchem, které v létě vládlo. Celkově byla jednotka povolána
ke 38 výjezdům. Z toho bylo 24 požárů, 8x technická pomoc, 2x ostatní pomoc, 1x námětové
cvičení a 3 poplachy byly plané. Při žádném ze zásahů nedošlo ke zranění. Podrobnosti
k jednotlivým zásahům jsou uvedeny na našem hasičském webu (http://www.sdhknl.cz/), na FB
a v příloze této zprávy.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat za nás všechny za pomoc a součinnost při zásazích
všem jednotkám SDH a profesionálním hasičům, s nimiž jsme se na zásazích podíleli.
V oblasti výcviku a školení lze konstatovat, že úkoly, které jsme si odsouhlasili na minulé
Výroční valné hromadě jsme splnili, ovšem s nedostatky. Bez větších problémů proběhlo základní
školení členů zásahové jednotky v délce 40 hodin. Zde asi nejvíc pomohlo zorganizování školení
na podzim v penzionu Josef u Tanvaldu. Taktéž jsme úspěšně absolvovali výcvik s motorovými
pilami a určení pak cyklické školení velitelů a strojníků. I v hodnoceném roce přetrvával starý
nešvar. A to, že se někteří jedinci z výcviku a školení nejen nezúčastní, ale ani se neomluví.
Úspěšně se podařilo několika z nás zvýšit si kvalifikaci, máme dva nové strojníky - Milana Fatku
a Romana Wimmera. Dále pak zkoušku na VMP úspěšně složil Petr Mašálek a doufáme, že
i Milan Fatka a Pavel Tomeš tyto zkoušky úspěšně v dohledné době splní. V neposlední řadě je
třeba zmínit úspěšné proškolení nových NDT, které absolvovali Pavel Tomeš a Petr Hamšík.
Myslím, že velmi kladně lze hodnotit podzimní výcvik členů výjezdových jednotek, který
byl pořádán HZS Mělník u nás v Kostelci nad Labem. Tento výcvik měl velmi vysokou úroveň
a byl dobře hodnocen jak po stránce odborné, tak i logistické.
No a co se tak úplně nepodařilo?





splnění kondičních jízd strojníků
ověřování funkčnosti osobních ochranných pomůcek
výcvik NDT, které má být pořádáno 4x ročně. My jsme tento výcvik absolvovali 3x. Velký
vliv na tento stav však má poměrně velký počet výjezdů v letních měsících, kdy už na tento
výcvik nezbyl čas
úplně se také nepodařilo zaměřit se více na praktický výcvik, jak bylo avizováno na minulé
Valné hromadě. I zde výbor vidí prostor pro budoucí zlepšení
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i přes včasné podání žádosti o dotaci - tentokrát na audiovizuální techniku, opět nám nebylo
vyhověno. To už se ale stává pravidlem. Žádali jsme postupně o různé dotace minimálně 5 let
nazpět a nikdy jsme neuspěli.

Závěrem Zprávy o činnosti trochu statistiky. Konstatuji, že sbor má v současné době celkem
30 členů. Nově se naším členem stal Karel Cerha ml. a odešla Katka Nešněrová. Členů zásahové
jednotky obce je 16, rozrostla se o Milana Fatku a Pavla Tomeše, kteří také zdárně absolvovali
lékařské prohlídky.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 4x a na výborových pak 7x . Mimo tyto oficiální
setkání proběhlo v průběhu roku mnoho setkání zde v hasičárně při pátečním pivku.
Náš velký dík opět patří 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. Dále bychom chtěli
poděkovat všem, kteří poskytli sponzorský dar, za který jsme poté mohli uspořádat Dětský den
a Rozloučení s prázdninami. Bez těchto sponzorů by tyto akce byly velmi těžce realizovatelné.
Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Závěrem lze konstatovat, že i v roce 2016 je před námi
mnoho práce ve všech oblastech, které jsem zde jmenoval. 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, pokud možno v ještě lepší kvalitě, ale i kvantitě.
Ještě jednou všem členům SDH Kostelec nad Labem děkuji jménem svým i jménem výboru
za odvedenou práci v roce 2015 a všem nám přeji hodně úspěchů v roce 2016.

Přílohy:
1. Přehled výjezdů zásahové jednotky
2. Vyhodnocení plánu práce za rok 2015

