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Zpráva o činnosti SDH Kostelec nad Labem za rok 2016 
 

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Opět se zde v hasičárně 

všichni scházíme na výroční valné hromadě, při které hodnotíme činnost za 

uplynulý rok.  

Na úvod této zprávy mi dovolte jménem výboru SDH Kostelec nad Labem 

poděkovat všem členům za práci, kterou odvedli v roce 2016. 

Naší činnost lze hodnotit ve dvou rovinách, a to jak činnost SDH, tak 

i činnost výjezdové jednotky. V praxi se však obě tyto roviny prolínají a není tedy 

důvod tyto činnosti oddělovat. 

Pokusme se shrnout činnost SDH za uplynulý rok. Nejdříve tu, kterou vnímá 

především veřejnost: 

 Účast na plesech pořádaných v Kostelci nad Labem v rámci požárních 

dozorů 

 Pořádání soutěže Požární ochrana očima dětí. Zde bych se chtěl trošku 

pozastavit a prezentovat výsledky, kterých „naše“ děti dosáhly:  celkem 

jsme do soutěže odevzdali: 95 výkresů a také 1 CD. 

            V okresním kole: Literární soutěž       3. místo 

            Digitální technologie      1 místo - 2. místo v krajském kole 

            Ve výtvarné soutěži    děti z mateřských školek  obsadily 1. a 2. místo 

            Školní děti byly též úspěšné: dosáhly  na 3., 2. a děti ze šestých a sedmých 

tříd dokonce i 1. místo 

 Pořádání dětského dne 

 Účast na setkání Kostelců 2016, tentokrát u kamarádů v Kostelci nad Orlicí 

 Pořádání rozloučení s prázdninami 

 Seznámení naší činnosti pro děti ZŠ 

 Výpomoc městu při likvidaci přírodního odpadu, dozory při pálení 

čarodějnic 

  Součinnost při dalších akcích pořádaných městem, za všechny zmiňme 

rozsvěcení vánočního stromečku  
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 Výroba drobných vánočních předmětů pro Dům s pečovatelskou službou 

v Kostelci nad Labem 

 Příspěvky o naší činnosti a pravidelné články s preventivní tematikou do 

místního městského zpravodaje  

 Preventivní program Hasík 

 Spolupráce na kulturních akcích, pořádaných okolními sbory 

 Účast na požárních soutěžích, pořádaných okolními sbory 

 

Další naše práce již není tolik vidět, protože se jedná převážně o činnost ve 

zbrojnici. Například: oprava střechy a oprava vrat včetně nového nátěru, který 

bychom měli tento rok dokončit. V rámci údržby jsme nechali provést revizi 

čerpadla, které máme ve studni. Došlo i k výměně krytu kanálu v garáži. 

Brigádnické hodiny věnujeme nejen úklidu všech prostor hasičské zbrojnice, 

ale zejména údržbě naší techniky, kdy bylo odvedeno spoustu práce, zmíním zde 

jen ty nejdůležitější.  

Na Matesu jsme opravili komplet celý brzdový systém zadní nápravy, jelikož 

Trambus díky tomu neprošel STK. Dále jsme přetěsnili celkovou vzduchovou 

soustavu. Navíc jsme tyto opravy provedli svépomocí a náklady tudíž nebyly 

nijak vysoké.  

Na Tatře bylo závad a tudíž i nutných oprav více. Největšími byly opravy 

spojky a spojkové skříně, v jejichž důsledku se vozidlo stalo nepojízdným. 

V tomto případě již oprava musela být provedena v autorizovaném servise 

a vzhledem k tomu, že servis na naši Tatru máme až u Berouna, došlo tedy 

k problému, jak ji tam dopravit. Díky Jarynovi se přeprava domluvila se HZS 

Záchranným útvarem Zbiroh, který nám Tatru převezl a nic nám za to neúčtoval. 

Dále byly ještě na Tatře upraveny schránky úložných prostor.  

Vzhledem k tomu, že naše technika je převážně ze sedmdesátých let 

minulého století, nikoho nepřekvapí, že je na ní stále více práce. Naštěstí si 

spoustu věcí dokážeme opravit sami, problém ale nastává se sháněním náhradních 

dílů. Na opravách se nejvíce podílí Jaryn, Radim, Roman, Milan, Petr a Pavel 

Adam, který vždy dokáže dobře poradit. No a mnohdy, když se nějaký díl již nedá 

sehnat, tak nám pomohou šikovné ruce pana Zurynka. 
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S podrobnostmi jednotlivých událostí se můžete seznámit na našem webu, 

který spravuje Petr Tomeš, a dále na Facebooku, kterému se věnuje Petr Hamšík. 

Jejich nedílnou součástí je samozřejmě i fotodokumentace.  

A na závěr, jako vánoční dárek, jsme naší zbrojnici nadělili novou, 

troufáme si říct velmi povedenou výzdobu, kterou si můžete zde na stěně všichni 

prohlédnout. Autorkou této výzdoby je Michaela Susová.  

Než ukončíme hodnocení naší činnosti, chci zde připomenout ještě jednu 

událost, která se nezadržitelně blíží, byť se zdá, že je to až za dlouho. Jedná se 

o naše jubileum – 140. výročí založení sboru. I když je to až v příštím roce, už 

nyní se musíme začít připravovat. Úkolem bude nejen zvelebení fasády hasičárny, 

ale rádi bychom zajistili prostředky na realizaci ušití praporu a připravili i vhodné 

upomínkové materiály. Věříme, že město nás v tom podpoří. 

 

K výčtu naší práce samozřejmě patří činnost výjezdové jednotky. Za loňský 

rok byla naše jednotka povolána celkem k 28 výjezdům. 17x to byl požár, 7x 

technická pomoc, 1x dopravní nehoda, 1x námětové cvičení a 2x to byl planý 

poplach. Podrobnosti k jednotlivým zásahům najdete opět na našem hasičském 

webu, na Facebooku a v příloze této zprávy. Uveďme jen ty nejzajímavější 

události: v lednu proběhlo taktické cvičení na jezeře Mlékojedy s vytažením 

osoby ze zamrzlé hladiny, dále v březnu si naši členové Petr Hamšík, Milan Fatka 

a Pavel Tomeš doplnili odbornost Hasič III. V dubnu proběhl výcvik s motorovou 

pilou na Starém Labi, v květnu pak školení velitelů JSDH, a následně v červnu 

jsme zajišťovali zázemí pro cvičení jednotek JPO V. V srpnu proběhl výcvik 

s motorovým člunem a říjnu byla naše jednotka povolána k nejméně častému 

zásahu k požáru bytu domu v Neratovicích, kde bohužel došlo k úmrtí civilní 

osoby. A také jsme se v tomto měsíci zúčastnili výcviku JPO III v Kralupech nad 

Vltavou. V listopadu naši členové Milan Fatka a Karel Cerha ml. úspěšně 

dokončili kurz NDT. I v loňském roce se podařilo získat nováčka, naše řady 

rozšířil Michal Vítek. 

 

Dovolte mi po tomto výčtu poděkovat za nás všechny za pomoc 

a součinnost při zásazích všem jednotkám SDH a profesionálním hasičům, 

s nimiž jsme se na zásazích podíleli. Náš velký dík opět patří Městskému úřadu 

za jeho významnou podporu naší činnosti. Podpora hasičům ze strany vedení 
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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 potom mohli 

uspořádat Dětský den a Rozloučení s prázdninami. Bez těchto sponzorů by tyto 

akce byli velmi těžce realizovatelné.  

Ne všechno se vždy podaří tak, jak jsme si naplánovali. Jeden příklad toho, 

co se nám nepodařilo:  jako již v několika minulých letech se nám opět nepodařilo 

dosáhnout na dotaci. Tentokrát jsme prostřednictvím Městského úřadu žádali 

o finanční prostředky na zakoupení nového vozidla CAS. Bohužel jsme skončili 

na 67. místě, což na dotační příspěvek nestačilo. Snad se někdy dočkáme. 

 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Závěrem lze konstatovat, že i v roce 

2017 je před námi mnoho práce ve všech oblastech naší činnosti. 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. Ještě jednou všem 

členům SDH Kostelec nad Labem děkuji jménem svým i jménem výboru za 

odvedenou práci v roce 2016 a Všem nám přeji hodně úspěchů v roce 2017. 

 

 

 

Přílohy: 

1. Přehled výjezdů zásahové jednotky za rok 2016 

2. Vyhodnocení plánu práce za rok 2016  

 


