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Zpráva o činnosti
SDH Kostelec nad Labem za rok 2018
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté,
čas plyne velice rychle, rok 2018 je již za námi a my se, stejně jako v mnoha předchozích letech
scházíme v hasičárně, abychom si na naší valné hromadě připomněli, cože jsme v tom loňském
roce vše udělali a řekli si společně, co bychom chtěli a měli dělat v roce letošním.
Úvodem bych rád poděkoval všem členům za práci, kterou odvádějí, neboť jak praví hasičské
desatero: „Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí“.
Rok 2018 byl pro nás všechny velice významný a události, které přinesl, zůstanou zcela jistě
nadlouho v paměti mnohých z nás. Celým rokem nás provázely 3 hlavní témata, a to: oslavy 140
let založení našeho sboru, oslavy kulatin několika našich členů a pak také rekordní počet zásahů
výjezdové jednotky. O všech se ještě zmíním.
Dobrovolné hasičstvo bývá většinou v mnoha městech a obcích základem pro výjezdovou
jednotku a ani u nás tomu není jinak. Zkrátka nerozlišujeme, zda-li jeden či druhý toho více udělá
pro Sbor nebo pro jednotku. Hasičina je pro nás jen jedna a není důvodem rozdělovat tyto
činnosti. Opět bych si dovolil citovat z hasičského desatera: „Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď
jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.“
K dnešnímu dni má náš sbor celkem 33 členů, 23 je mužů a 10 žen. Z toho je nás 17 členy
výjezdové jednotky. Jejím novým členem se loni stal Máca.
Oficiálně jsme se loni potkali 8x na výborové schůzi, 3x na členské schůzi a nespočetněkrát
neformálně jen tak u pivka v hasičárně, místních hospůdkách nebo při jiných akcích. O to, aby
vzpomínky na naši činnost zůstaly nadlouho zdokumentované, se starají naše ženy, které již po
mnoho let sepisují kroniku, dokumentaci našeho hasičského života máme též na webové stránce
kosteleckých dobráků, jsme aktivní i v prostředí sociálních sítí. Facebookový profil sleduje 1147
lidí, publikováno tam bylo celkem 160 příspěvků a obdrželi jsme 1138x like. 10x se objevil
příspěvek o naší činnosti v kosteleckém Zpravodaji.

Přehled naší činnosti
Podívejme se tedy zpět a chronologicky si připomeňme události loňského roku:
 od počátku roku je ve výjezdu zařazeno vozidlo Iveco Daily, které jsme obdrželi převodem od
středočeského HZS a nahradilo tak vysloužilou Avii
 v úterý 2. ledna byla jednotka vyslána k prvnímu požáru, jednalo se 2 popelnice u Rudče
 sobota 3. února byla dnem první oslavy kulatin – naše Iveta si s námi připomněla své časy
prodavačky, cvičitelky i cestovatelky
 během zimních měsíců jsme zajišťovali asistenci na místních plesech – Mysliveckém,
Městském i Maškarním
 v pátek 23. února v Mochovských mrazírnách vypukl obrovský požár, byl vyhlášen nejvyšší,
zvláštní stupeň poplachu a jednotka držela pohotovost na své základně
 v pátek 2. března naše především ženská porota zodpovědně vyhodnotila dětské práce v rámci
již 44. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí; tentokráte jsme obdrželi práce 90 dětí v 7
kategoriích; krom výtvarných to byly i 2 práce literární; ocenění pak předaly zástupkyně
sboru osobně přímo ve školkách a ve škole.
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v březnu jsme prvním dílem na našem webu i Facebooku a zveřejněním ve Zpravodaji
odstartovali dětskou vědomostní soutěž u příležitosti 140 let našeho sboru
v sobotu 21. dubna HZS v Neratovicích pořádal školení „Záchrana tonoucích osob“, kterého
se zúčastnilo i naše družstvo
v pondělí 30. dubna několik členů jednotky zajišťovalo asistenci při pálení čarodějnic; protože
již několik týdnů bylo sucho a horko, nebezpečí požáru bylo tudíž vysoké (v Praze bylo pálení
dokonce úplně zakázáno)
v pátek 4. května jsme si připomněli svátek svatého Floriána, patrona všech hasičů
sobota 5. května byla věnována výcviku s novými přetlakovými dýchacími přístroji; tématem
byla záchrana osob ze zakouřených prostor
ve středu 16. května několik našich žen po Kostelci prodávalo kytičky v rámci Dne proti
rakovině; byly velice úspěšné, prodaly vše a na konto odeslaly 5.894,- Kč
v květnu jsme také zakoupili nový přívěsný vozík, který slouží jak pro člun, tak i pro převoz
nejrůznějších jiných věcí
sobota 26. května pak byla dnem každoročního setkání Kostelců; měli jsme to blízko, setkání
bylo v Kostelci nad Černými lesy; v rámci soutěže jsme postavili jedno labsko-kostelecké
družstvo a společně s našimi kamarády z Kostelce nad Orlicí ještě vytvořili družstvo Kostelce
na soutoku; bohužel medailové pozice nás minuly
neděle 27. května byla dnem prověřovacího cvičení, jednalo se o likvidaci požáru chatky,
která byla nedaleko hřbitova jako černá stavba; bohužel někteří místní občané ne plně chápou
potřebu našeho výcviku a tak jsme se setkali i s negativními reakcemi
již 16. ročník hasičského Dětského dne se konal v sobotu 2. června; náměstí bylo opětovně
zaplněné, na soutěže se zapsalo téměř 300 dětí; v doprovodném programu všichni viděli
ukázku psů, mohli si nechat pomalovat obličej, vyzkoušet si základy první pomoci či zkusit
uhasit maketu hořící školy či městského úřadu z velmi věrného modelu hasičské cisterny;
v rámci Dětského dne proběhlo též vyhodnocení několikadílné vědomostní soutěže s dráčkem
Hasíkem a vítězové si odnesli sladkou odměnu
v sobotu 16. června v Neratovicích slavili 135 let jejich dobrovolného sboru a 90 let sboru
z Lobkovic; v rámci toho uspořádali soutěž všeobecné zdatnosti, kde naši reprezentanti
obsadili výborné 2. místo
pátek 26. června odstartoval naši šňůru mnoha výjezdů k požárům polí a lesů
sobota 30. června patřila oslavě 40. narozenin Milana Fatky, pojali jsme ji ve stylu Ferda
mravenec - práce všeho druhu
ve čtvrtek 5. července jednotka zasahovala u velkého požáru pole a stromů v sousedním
Mratíně, k likvidaci muselo být dokonce povoláno letadlo
další oslava se konala v sobotu 14. července, byly to padesátiny Pavla Brodňanského; poté, co
si při několika zábavných dovednostních úkolech zavzpomínal na svá léta dávno i nedávno
minulá, pro nás připravil pestrou zahradní párty; bohužel i v tento den si jednotka
neodpočinula a museli jsme zasahovat u polního požáru
neděle 15. července pak byla vůbec rekordní v dosavadní historii naší výjezdové jednotky,
operačním střediskem jsme byli povoláni 4x během jediného dne k likvidaci požárů
vrcholným dnem roku 2018 pro náš sbor se stala sobota 28. července – tedy den, kdy přesně
před 140 lety došlo k založení kosteleckého Sboru dobrovolných hasičů; čekala nás slavnostní
schůze, na které jsme oficiálně z rukou zástupců města převzali nádherný vyšívaný prapor,
který hned ozdobilo i několik stuh; a krom zdravic přítomných hostů došlo i na premiéru naší
„Hymny heroických hasičů“, jenž pro nás složil Vláďa Těšínský; následovala vernisáž
výstavy mapující naši bohatou historii, kterou nejen pro nás připravili manželé Honovi; tento
významný den jsme pak zakončili posezením v hasičárně u dobrého jídla a s dobrou muzikou
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ve čtvrtek 2. srpna vyšel ve středočeské příloze celostátního deníku Mladá fronta Dnes článek,
kde redaktor vyzpovídal Jaryna s Radimem ohledně naší práce
sobota 18. srpna: opět oslava kulatin – čtyřicátiny Markéty Hejretové a Pepíka Kozlovského;
jak již bývá zvykem, připravili jsme pro ně několik úkolů a na oplátku oni pro nás bohaté
občerstvení
poslední prázdninová sobota 1. září byla dnem další naší dětské akce Rozloučení
s prázdninami; přestože celé léto bylo slunečno a krásné počasí, tentokráte to bylo úplně jinak
a díky dešti jsme museli zvolit mokrou variantu a všechny aktivity se odehrávaly v hasičárně
nebo jejím bezprostředním okolí
v úterý 9. října dopoledne byl jednotce vyhlášen poplach, tentokráte se však jednalo o taktické
cvičení v Neratovicích
letos jsme si i v Kostelci připomněli 100. výročí od vzniku Československé republiky;
v sobotu 27. října se konala oslava na náměstí a my položili kytici k pomníku Jana Husa,
následně nám město předalo pamětní list a náš starosta Jarda Houdek pak společně
s představiteli dalších spolků zasadil v parku na náměstí lípu republiky
druhý listopadový víkend byl věnován podzimnímu víkendovému školení jednotky i dalších
členů; jako již po několik let, opětovně jsme si vyjeli do penzionu Josef v Tanvaldu
adventní čas odstartovalo v pátek 30. listopadu rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, kde
jsme tradičně zajišťovali občerstvení
v sobotu 1. prosince se naše ženy sešly v hasičárně a vyráběly vánoční dekorace pro obyvatele
Domu s pečovatelskou službou, loni to byla zdobená postavička anděla
v neděli 2. prosince pak jednotka asistovala v Kostelci u natáčení akční scény hořící osoby
pro krátký film
úterý 4. prosince byl operačním střediskem jednotce vyhlášen poslední výjezd za rok 2018,
bylo to k požáru autodílny v Lobkovicích
jak je další naší tradicí, sešli jsme se téměř všichni v pondělí 24. prosince odpoledne na
náměstí u vánočního stromu, kde jsme si předali drobné dárky, připili na zdraví a popřáli si
vzájemně poklidné a pohodové následující sváteční dny
28. prosince bohužel došlo k poškození jednoho křídla našich vrat u haly; i přestože vrata jsou
viditelně označena jako hasičská a naproti na silnici je zákazové značení, bohužel do Centra
levného nákupu jezdí stále dost lidí, kteří naprosto nutně potřebují parkovat přímo před
vchodem
závěr roku pak někteří z nás strávili v hasičárně, kde jsme se při čekání na ten nový, letošní
rok výtečně bavili u zábavných soutěží

Jak tedy lze z tohoto výčtu usoudit, naše činnost v loňském roce byla velice pestrá a bohatá.
Aktivit je opravdu hodně. Opět bych si zde dovolil citaci z hasičského desatera: „Užitečnost
hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude
slušným způsobem hájit.“
Nevedeme si přesnou evidenci, ale lze říci, že každý náš člen kostelecké hasičině věnoval
nějaký ten svůj čas. Jak již to bývá, někteří se zapojili více, jiní zase méně. Během celého roku
jsme strávili mnoho hodin přípravami akcí pro obyvatele našeho města, které popularizují hasiče
mezi širokou veřejností, zde bych obzvláště chtěl vyzdvihnout především ženy, které se sice
poprvé, ale zato velice úspěšně zapojily do celonárodní sbírky na pomoc v boji proti rakovině
a Janu a Jardu Honovy za jejich přípravu výroční výstavy.
No a co se nám v loňském roce tak úplně nepodařilo?
 výcvik NDT, které má být pořádán 4x ročně jsme stihli pouze 2x
 úplně se také nepodařilo zaměřit se více na praktický výcvik, zde je prostor pro zlepšení
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Karel Cerha mladší měl absolvovat kurz obsluhy motorových pil, z pracovních důvodů to
však nevyšlo
nedaří se nám pravidelně uklízet v klubovně i garáži
na obnovu latexového nátěru v garáži také bohužel loni nedošlo

Údržba techniky a požární zbrojnice
Nikdy nekončící jsou a budou i práce v hasičárně. V loňském roce se podařilo zrekonstruovat
prostory za koupelnou na sklad, celou budovu jsme i kompletně vymalovali. Díky Městskému
úřadu jsme se dočkali nové fasády a instalace veřejného osvětlení před budovou. Mnoho času také
vyžaduje péče o naši techniku a to jak vozidla, tak i výbavu, zde patří velké poděkování Jarynovi,
Radimovi i Milanovi.
Na každém autě se pravidelně provádí jedenkrát za měsíc kontrola akumulátorů, tlaku
v pneumatikách a stavu provozních náplní. Jednou za čtyři měsíce kontrola a namazání maznic,
příležitostně se auta myjí a uklízí.
Trambus - výměna těsnění pod hlavou, oprava úniku oleje, seřízení naftového čerpadla,
přetěsnění serva řízení, výměna provozních náplní, oprava zadních brzd, STK v říjnu proběhla bez
závad.
Iveco - oprava startéru, vyvaření kabiny, nástřik, polepení, oprava výfuku, výměna
akumulátoru, výroba vestavby pro technické prostředky a agregáty, oprava centrálního zamykání,
výměna oleje a filtrů, montáž RDST. STK v únoru bez závad.
Tatra - výměna ventilku na pneumatikách, přehození pneu, oprava zdvihacího zařízení
rezervy, oprava kulových ventilů výtlačných hrdel, montáž nových pracovních světel, výroba
a montáž držáku pro dýchací přístroje v kabině, výměna sedadel, oprava a přetěsnění bufiku,
výměna přepadových trubek vstřiku nafty, výměna lafety, zavření nádrže na vodu. Montáž měniče
napětí pro AZD. STK v říjnu byla bez závad.

Výcvik a školení
I přesto, že jsme byli velice zaměstnáni výjezdovou činností, nezapomínáme ani na školení.
V rámci prohlubování a zvyšování naší odborné kvalifikace se velitelé účastnili pravidelného
cyklického školení, proběhl výcvik s motorovou pilou, na jaře již zmiňovaný výcvik záchrany
tonoucích osob a taktéž výcvik s dýchacími přístroji. Zde se bohužel nepodařilo splnit limit, kdy
každý nositel dýchacího přístroje má absolvovat trénink každé tři měsíce. V únoru se Petr Hamšík
stal dalším z nás, který má oprávnění k obsluze motorových pil, v listopadu pak Michal Vítek
i Max Karella rozšířili počet našich strojníků a Milan Fatka je novým držitelem velitelské
odbornosti. Všichni z jednotky úspěšně absolvovali pravidelné zdravotní prohlídky. Sice se
nepodařilo tak úplně dodržet vše, co bychom chtěli, ale i přesto si dovolím konstatovat, že v rámci
výjezdů vystupujeme profesionálně a úkoly plníme rychle a kvalitně. O tom svědčí i to, že ani
v loňském roce se nestalo, že by jednotka na výzvu operačního střediska nevyjela k zásahu a ani
nedošlo k žádnému úrazu či zranění.

Výjezdy
Jak jistě registrujete, několik posledních let jsme svědky pozvolné změny klimatu, otepluje se.
Loňský rok byl v tomto opravdu výjímečný, vysoké teploty a sucho panovaly prakticky od března
až do října. To se tedy odrazilo i v celkovém počtu událostí. Podle statistik v roce 2018 došlo
v České republice celkem k 20 232 požárů, což je o 25% více než v roce předchozím. Při těchto
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požárech bylo bohužel 95 obětí na lidských životech, o 3 více než v roce 2017. Statistiky evidují
84 480 zachráněných a evakuovaných lidí. Požáry způsobily škody za více než 2,5 miliardy korun.
Naše jednotka během roku 2018 byla operačním střediskem vyslána k opravdu rekordnímu
počtu událostí. Celkem se jednalo o 66 výjezdů. Z toho 42x to bylo k požáru, 17 bylo zásahů
u technických událostí, 3x ostatní pomoc, 2x planý poplach, 1x jsme zasahovali u železniční
dopravní nehody a 1x se pak jednalo o zásah při úniku kapaliny. Zvláště letní období a prázdniny
byly opravdu intenzívní, siréna zněla městem několikrát týdně a jak již bylo zmíněno v přehledu,
15. července byla jednotka vyslána ke čtyřem událostem během jednoho dne. Tohoto vysokého
počtu událostí si všímali i místní obyvatelé. Dočkali jsme se pozitivních a povzbuzujících
komentářů na Facebooku a dokonce paní Egersdorfová a Línková neváhaly a přinesly nám do
hasičárny něco dobrého na posilněnou. Stejně tak i majitel protějšího Centra levného nákupu nám
také daroval nějaké to občerstvení.

Finance
Velice důležité pro naši práci jsou i finance. Podrobněji o nich bude hovořit Vláďa za
chvíli ve své zprávě, ale přesto jen pár postřehů – podařilo se nám uspět a z fondu hejtmana
Středočeského kraje jsme získali dotaci, za kterou jsme zakoupili projektor a plátno. U města jsme
získali mimořádný příspěvek na náš slavnostní prapor. Městský úřad také loni podával žádost
o dotaci na novou cisternu, bohužel jsme neuspěli a mezi žadateli obsadili až 61. místo. Věříme,
že letos město žádost podá opětovně a snad se podaří dostat se podstatně výše.
Pro rozšíření vybavení jednotky jsme pak zakoupili přívěsný vozík Titus, helmy do člunu, nové
akumulátory do radiostanic Motorola, čtyřdílný hliníkový žebřík, svářečskou kuklu, dvě D
proudnice a z výstroje pak zásahový oblek, zásahové boty a rukavice, pracovní oděvy PSII a
trička. Nemalé finance jsou pak vynakládány tak na zdravotní prohlídky a školení.

Závěrečné poděkování
Velké poděkování si zaslouží Městský úřad, který naši činnost významně a dlouhodobě
podporuje. Velice vděční jsme i za materiální a finanční podporu všem, kteří nám poskytují
sponzorské dary, díky nimž můžeme pravidelně pořádat Dětský den a Rozloučení s prázdninami.
Bez jejich příspěvků bychom tyto akce prakticky nemohli realizovat.
Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Opět si dovolím citovat z hasičského desatera:
„Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy
a všude slušným způsobem hájit.“ Dovolte mi tedy závěrem konstatovat, že rok 2018 se velice
výrazně zapíše do historie jak našeho sboru, tak i Kostelce samotného. No a v roce 2019 je zcela
jistě před námi opět mnoho práce jak v rámci spolkové činnosti, tak i v rámci výjezdové jednotky.
Pevně věřím, že úkoly, které si dnes odsouhlasíme, budou pro nás všechny členy závazkem a že
každý se bude v rámci svých možností podílet na jejich úspěšném splnění v co nejvyšší kvalitě.
Ještě jednou jménem svým i jménem výboru děkuji všem členům SDH Kostelec nad Labem
za odvedenou práci v roce 2018 a všem nám přeji hodně úspěchů v roce 2019.
Přílohy:
1. Přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2018
2. Vyhodnocení plánu práce za rok 2018

