Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 19. ledna 2018

Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2017
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté!
Rok utekl opravdu velice rychle a my se tu dnes opětovně po roce scházíme, v takto
velkém počtu, na výroční valné hromadě, abychom se společně podívali na těch uplynulých 365
dnů a vyhodnotili to, co se nám povedlo, ale i to, co bohužel z nejrůznějších důvodů zůstalo
nesplněné. Tato výroční valná hromada je však významná i tím, že jí prakticky odstartováváme
pro nás velice významný rok, kdy si budeme připomínat 140. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Kostelci nad Labem.
Pojďme se tedy nyní ohlédnout za tím skončeným rokem 2017

Přehled aktivit
Nejprve mi dovolte jménem svým i jménem celého výboru SDH poděkoval všem členům
za jejich práci odvedenou v uplynulém roce. Jsem rád, že mohu konstatovat, že naše činnost má
stále dobrou úroveň. I přestože není vždy vše růžové a občas se nedaří, je předpoklad, že
i v dalších letech budeme v této naší práci pokračovat.
Chceme-li hodnotit naší práci, je možné jí rozdělit na dvě hlavní oblasti, a to za prvé práci
pro sbor samotný, tedy aktivity propagující práci hasičů mezi širokou veřejností, ale i aktivity
k pobavení se nás samotných. Druhou, neméně důležitou oblastí, je pak činnost v rámci výjezdové
jednotky, kterou představují výjezdy samotné, ale i veškerá příprava na ně. Jak již to ale bývá (a
nejen u nás) zvykem, mnoho členů sboru je zároveň i členem výjezdové jednotky. Takže mi
dovolte sloučit obě tyto oblasti dohromady.
V současné době má sbor celkem 34 členů. Nově se naše členská základna rozšířila o dvě
ženy – Janu Honovou s její dcerou Justýnou a také máme jednoho nového chlapa - Maxe Karellu.
Na členských schůzích jsme se sešli celkem 4x a na výborových pak 7x .
Veškeré podrobnosti o naší činnosti včetně bohaté fotodokumentace, vždy aktuálních
informací o našich výjezdech, požárech, nehodách a omezeních v okolí, naleznete na našem
facebookovém profilu, který v prosinci překonal hranici 900 like a perfektně jej obhospodařuje
Petr Hamšík. Informace rovněž naleznete i na našich webových stránkách www.sdhknl.cz, které
spravuje Petr Tomeš
Podívejme se tedy nyní chronologicky na ty nejzajímavější události loňského roku:
 Účast na plesech pořádaných v Kostelci nad Labem v rámci požárních dozorů. Byly to
Myslivecký v lednu, Městský v únoru a koncem března pak maškarní Šibřinky
 v únoru jsme si alespoň vzpomínkou připomněli 10 let od data, kdy jsme si ze Zábřehu na
Moravě přivezli naši Máňu
 11. února hasičárna zažila oslavu Jarynových narozenin a jelikož byl v očekávání narození
potomka, nesla se tato právě v duchu školy otcovství
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 6. března se pak Jaryn stal hrdým otcem své dcery Justýnky
 Opět jsme zaštítili místní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a 15. března proběhlo
jeho vyhodnocení. Obdrželi jsme celkem 76 prací v 6 kategoriích. Práce kosteleckých dětí
následně uspěly a sbíraly ocenění v okresním i krajském kole této soutěže
 8. dubna jednotka absolvovala každoroční výcvik s motorovou pilou, pomáhali jsme
místním rybářům s prořezem okolí starého Labe
 8. dubna večer pak jednotka vyjížděla k požáru stodoly v Ovčárech, kde byl vyhlášen II.
stupeň požárního poplachu
 30. dubna naše asistence u pálení Čarodějnic, tentokráte jsme měli nahlášeno 6 ohňů
 23. května proběhlo taktické cvičení v kosteleckých kasárnách, kde naše jednotka
prováděla zásah za pomoci dýchací techniky
 27. května jsme pak opět zaplnili kostelecké náměstí u příležitosti zábavného dětského
odpoledne, opět jsme překonali předchozí ročníky, když se zaregistrovalo 309 dětí
 30. května se do hasičárny přišly podívat děti ze školní družiny, seznámili jsme je s naší
technikou i naší prací, a protože bylo úmorné vedro, malé ochlazení z proudnice přišlo
vhod
 V červnovém Zpravodaji vyšel článek, ve kterém Vláďa Těšínský popisuje naši práci
 15. června jsme také pomohli s doplněním vody do parní lokomotivy, která jela z Prahy do
Tanvaldu
 18. června se v Kostelci u Stříbra uskutečnilo každoroční setkání Kostelců, opětovně jsme
nechyběli, byť bohužel medailové umístění v soutěži nás opět minulo
 24. června pak někteří pomáhali při organizaci Vítání prázdnin našim kamarádům
v Neratovicích
 28. červena v Říčanech převzalo město dar od HZS středočeského kraje v podobě
Řetězové motorové pily Dolmar 7300, za to patří velké díky Jarynovi
 1. července se uskutečnila velkolepá oslava 50. narozenin Karla Cerhy, Jardy Houdka
a Pepi Vága, která se nesla na motivy pohádky Tři veteráni; všechny úkoly byly splněny a
oslavenci se dočkali svých darů; na oplátku pro nás připravili také několik zábavných
soutěží a hodně dobrého občerstvení
 I loni pokračovala období letního sucha a tak jednotka byla 1. srpna povolána celkem ke
třem událostem – nejprve k požáru pole v Byškovicích, následně pak požárům v Jiřicích a
Poleradech
 V srpnu jsme si zakoupili nové C hadice, které se staly součástí výbavy Tatry
 A jelikož suché léto pokračovalo, v srpnu jsme také zalévali i místní fotbalové hřiště
 Na sobotní odpoledne 19. srpna nám zařídila Květa Tomešová, aby v parku na náměstí
rozbalilo Rádio Blaník svoji hospodu na kolečkách a reprezentanti našeho sboru byli velice
úspěšní v doprovodných soutěžích
 23. srpna jsme měli opravdovou radost, rada města schválila přijetí dotace z krajského
rozpočtu a naše jednotka tak poprvé uspěla a získali jsme finance na přetlakové dýchací
přístroje
 2. září jsme se pak uspořádali Rozloučení s prázdninami, kde krom soutěží, lanovky
a opékaných špekáčků, čekala děti i projížďka po Labi na člunech, či ukázka výcviku psů
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 21. října se v hasičárně uskutečnila velká podzimní brigáda na technice i budově; celý den
pak byl večer zakončen posezením u grilované kýty a pivka
 29. října se i nad Kostelcem prohnala velká vichřice a tak jednotka pomáhala
s odstraňováním jejich následků
 18. listopadu při velkém požáru shořela Koliba 4 kameny u dálnice D10, byl vyhlášen IV.
stupeň požárního poplachu a i naše jednotka byla povolána pomáhat s likvidací požáru
 Počátek Adventu máme již několik let spojený se zajištěním občerstvení u rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí, ale i s výrobou vánočních dekorací pro obyvatele místního
Domu s pečovatelskou službou
 V prosinci město také zajistilo vybudování nové samostatné vodovodní přípojky do
hasičárny
 A i k nám také loni zavítal Ježíšek – jednotka se dočkala dodávky přetlakových dýchacích
přístrojů ze získané dotace a také nám HZS bezúplatně převodem daroval dopravní
automobil Iveco, který nahradí již dosluhující Avii, za to opět patří Jarynovi díky
 Na Štědrý den jsme se odpoledne společně sešli u vánočního stromečku a nový rok někteří
z nás přivítali při zábavném posezení v hasičárně
Z tohoto přehledu jistě sami usoudíte, že těch aktivit je opravdu dost. V rámci spolkové
činnosti se snažíme ukázat hasičskou práci z nejrůznějších pohledů. A v rámci výjezdové jednotky
pak vše směřujeme k tomu, abychom byli vždy připraveni plnit úkoly v oblasti ochrany obyvatel,
ke kterým je právě jednotka předurčena. Nelze přesně spočítat, kolik hodin společně strávíme
v hasičárně, ale určitě jsou jich stovky. Nemůžeme také zde opomenout i nepracovní setkání, ať už
nepravidelně při pátečním pivku nebo jiných příležitostech.
Jako sbor rovněž intenzivně spolupracujeme s okolními hasiči např. účastí na jejich
valných hromadách, požárních soutěžích, výročních srazech a dalších hasičských akcích.

Výcvik a školení
Mnoho času je třeba také věnovat odborné přípravě. Je mi potěšením konstatovat, že v roce
2017 se podařilo proškolit a získat odbornou kvalifikaci u těchto členů:
 Petr Hamšík – velitel družstva
 Milan Fatka – obsluhy motorových řetězových pil a motorových rozbrušovacích pil
 Michal Vítek – nositel dýchací techniky
 Pavel Brodňanský a Jaroslav Hon – preventista požární ochrany
V rámci cyklického školení, které pořádá HZS, jsme se účastnili kurzů velitelů i strojníků.
Průběžné školení členů jednotky v požární tematice organizujeme dle našich možností. Vláďa
Kučera byl také přijat ke studiu na Univerzitě dobrovolného hasiče. Bohužel se nepodařilo dodržet
termín pro výcvik s proudnicí a i výcvik s dýchací technikou proběhl jen 2x. Pravidelné podzimní
víkendové školení v Jizerkách také mělo menší účast, než bývalo zvykem.
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Výjezdy
V roce 2017 byla naše výjezdová jednotka povolána celkem k 31 zásahům, což je o 3 více
než v roce předchozím. Z toho bylo 19 požárů, 9x technická pomoc, 2x ostatní pomoc a 1 výjezd
byl planý poplach. 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.

Údržba techniky a požární zbrojnice
V 2017 se provedly pravidelné STK na všech vozech, ku podivu prošly všechny na poprvé,
ale dalo to velkou práci. Během celého roku se na vozidlech prováděla pravidelná údržba
a kontrola. Připomeneme si jen ty nejdůležitější.
TATRA:

Povedlo se nám konečně prohodit druhou a třetí nápravu a také provést antikorozní
nástřik podvozku, dále se musely na tatře opravit majáky a výstražné zařízení,
protože do nich zateklo a přestaly fungovat. Po STK se musely vyměnit přední
světla. Jako v nekonečném příběhu se dvakrát do roka opravovaly kulové ventily na
výtlačných hrdlech, které nám zarůstají vodním kamenem. Vzhledem k tomu, že už
tatru máme skoro 11 let, objevily se v nádrži prorezavělé části, ze kterých unikala
voda, ale podařilo se nám je zavařit.

IVECO:

Na Ivecu se provedlo spoustu práce až od listopadu loňského roku, kdy jsme ho
dostali. Začínalo se vyvařováním rezavých plechů, nástřikem a rozleštěním laku
a následným nalepením bílého pruhu a ostatními polepy. Vestavba ve vozidle
nebyla žádná a tak jsme si ji vyrobily dle obrazu svého. Nainstalovali jsme tam
druhou podlahu a na ní umístili pro nás potřebné technické prostředky. Provedlo se
i spousta jiné práce, ale předčítat to zde, by bylo na dlouho. Pokud budete mít
zájem, po schůzi proběhne prohlídka vozu.

AVIA,
MATES:

Na těchto vozech byla provedená pravidelná údržba, jako výměna provozních
kapalin, namazání dle mazacího plánu, oprava elektroinstalace a spoustu dalších
drobných oprav.
Velké poděkování patří Jarynovi, který má s naší starou technikou spoustu práce
a taky Milanovi, Radimovi, Romanovi a Hamšovi.

ÚDRŽBA HASIČÁRNY:
Na údržbě hasičárny se loni odpracovalo taky spoustu hodin, ale jsou některé
činnosti, o kterých bychom se měli zmínit. Podařilo se nám opravit a natřít
výjezdové vrata a následně je polepit, protože máme problém, že někteří jedinci,
kteří jsou patrně poněkud zaostalí, nechápou, že nám nemůžou parkovat před vraty.
Byla taky opravená děravá střecha novou krytinou. O velké brigádě jsme provedli
velký úklid v celé hasičárně a na půdě. Podařilo se nám taky získat zpět část
budovy za koupelnou, ze které po dořešení formalit s nezvaným nájemníkem
v letošním roce vybudujeme sklad. V hasičárně též byla instalována wifi.
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Závěrečné hodnocení roku 2017
Závěrem mé zprávy mi dovolte ještě malé zamyšlení. Zdálo by se, že až na těch několik
konstatování „nesplněno“, ve vyhodnocení plánu práce loňského roku, vše funguje tak nějak
automaticky. Ovšem zdání klame. Za tím vším, co je zde uvedeno, je velké množství práce. Ať už
v přípravách jednotlivých aktivit, tak potom při akcích samotných.
Především ve výjezdové jednotce je činnost spojena nejen s výcvikem, či školením, ale
hlavně se zásahovou činností, kde to kolikrát u zásahů není vůbec jednoduché Všechnu tuto
„práci“ děláme nezištně, dobrovolně, bez nároku na honorář. Prostě to děláme proto, že nás to
baví, cítíme to tak a pomoc bližnímu nám zkrátka připadá nejvíc smysluplná. Za tuto práci chci
Vám všem členům sboru i jednotky ze srdce poděkovat.
Velký dík za toleranci a trpělivost si zaslouží i naši rodinní příslušníci, i když mnohdy jsou
také členy sboru. Místo, abychom byli s nimi doma, mnohdy jsme někde s hasiči.
Jako dnes všude, ani u nás to nejde bez finanční podpory. Tímto bych chtěl tedy velice
poděkovat jak vedení našeho města za jejich významnou, dlouhotrvající podporu, tak i všem
sponzorům, kteří pravidelně, ať již finančními prostředky či materiálními dary, pomáhají v naší
práci a umožňují nám pořádat především naše tradiční akce pro děti. Děkuji též kamarádům
z Hasičského záchranného sboru i okolních Sborů dobrovolných hasičů za spolupráci a pomoc,
kterou nám v loňském roce věnovali.
Vážené sestry a bratři, vážení, hosté. Do toho nového roku 2018 nám všem přeji především
mnoho zdraví a ať se celý rok 140. výročí našeho sboru vydaří tak, jak si všichni přejeme.
Děkuji za pozornost.

Přílohy:
1. Přehled výjezdů zásahové jednotky za rok 2017
2. Vyhodnocení plánu práce za rok 2017

