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Zpráva o činnosti 

SDH Kostelec nad Labem za rok 2019 
 

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté! 

Dříve než začneme hodnotit uplynulý rok 2019, rád bych vám jménem výboru popřál vše 

nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví a osobní pohody. 

Dnes se opětovně po roce scházíme na výroční valné hromadě našeho sboru. Scházíme se 

nejen proto, abychom se společně podívali za právě uplynulým rokem a vyhodnotili to, co se nám 

povedlo nebo nepovedlo. Scházíme se také, abychom se připravili na činnost v letošním roce. Ale 

letos se scházíme rovněž z důvodu, abychom si dnes zvolili na dalších 5 let zástupce do našeho 

výboru a případně navrhli vhodného kandidáta do okresních voleb. 

Vzhledem k tomu, že samotné volby jsou poměrně časové náročné, letošní zpráva 

o činnosti bude o něco stručnější. Veškeré podrobnosti o naší činnosti včetně bohaté 

fotodokumentace, vždy aktuálních informací o našich výjezdech, požárech a nehodách 

a omezeních v okolí, naleznete buď na našem facebookovém profilu, který obhospodařuje Petr 

Hamšík, anebo je naleznete i na našich webových stránkách www.sdhknl.cz, které spravuje Petr 

Tomeš.  

Pojďme se tedy nyní ohlédnout za tím skončeným rokem 2019. 

 

Nejdříve o sboru 

V současné době má sbor celkem 35 členů. Loni se naše členská základna rozšířila o Pepu 

Chalupu a od ledna se naším členem stal také Josef Brodňanský. Na členských schůzích jsme se 

sešli celkem 5x a na výborových pak 6x.  

 

 

Náš krátký přehled aktivit zahájíme přehledem činnosti sboru.  
 

1. Všechny obvyklé aktivity, které organizujeme pro veřejnost každý rok zde nebudu podrobně 

vyjmenovávat. Zastavím se pouze u několika akcí, které byli nové anebo tak trochu jiné. 

• Jako první bych připomenul soutěž Požární ochrana očima dětí. Je to soutěž, která se sice 

opakuje již několik let, nicméně v loňském, zejména díky požadavkům GDPR, velmi 

vzrostly nároky na organizaci této akce. Přesto se našim ženám podařilo tuto soutěž 

zorganizovat a můžeme být pyšní na výsledky kosteleckých dětí. Svoje práce odevzdalo 

v 6 kategoriích celkem 72 dětí. V okresním kole, kde se hodnotily práce 258 dětí jsme 

získali 2x 1. místo, 3x 2. místo a 2x 3. místo. 

• Velký úspěch měla v loňském roce i další aktivita našich žen v rámci celonárodní sbírky 

Den proti rakovině. Podílely se při ní na distribuci a prodeji kytiček. Zájem o zakoupení 

kytičky byl mezi kosteláky obrovský a tak jsme mohli na sbírkové konto odeslat celkem 

6.041,- Kč. 

• Další akcí, kterou chci zmínit, byl Dětský den. Práci s organizací nám loni zkomplikovala 

situace s vyhlášením hygienických opatření v místní škole a školce, a proto jsme se 

nakonec rozhodli celou akci přesunout do termínu, ve kterém obvykle pořádáme 

Rozloučení s prázdninami. Díky zapojení všech členů se akce nakonec podařila uskutečnit 

a mohly se jí zúčastnit všechny děti, které chtěly. Celkem jich bylo 176. 

http://www.sdhknl.cz/
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• Úplnou novinkou byla naše účast na akci „Dni za obnovu lesa", kterou pro veřejnost 

organizoval podnik Lesy České republiky. Na akci se přihlásilo rovněž našich 7 členů, 

kteří vysázeli celkem 120 nových stromků a pomohli také s výstavbou oplocenky. Cestou 

jsme si užili i pěkný výlet na hrad Český Šternberk. 

• Pro veřejnost, respektive pro mužskou část veřejnosti jsme připravili další novou akci a to 

„Chlapský den“. Vše se sice povedlo připravit, ale trochu nás zradilo počasí. Přesto jsme si 

i s účastníky akci užili a letos v ní budeme pokračovat. 

 

Ne vše se ale daří a například se nám bohužel nepodařilo v loňském roce se zúčastnit 

soutěže při setkání Kostelců. 

To je vše z hlavního výčtu akcí pro veřejnost. Seznam akcí i kroniky jsou zde na stole 

a můžete se do nich během přestávky, či po skončení valné hromady, podívat. 

 

 

2. Druhou, neméně důležitou oblastí, je pak činnost v rámci výjezdové jednotky, kterou 

představují výjezdy samotné, ale i veškerá příprava na ně.  

 

Takže mi dovolte opět velmi krátký přehled: 

• Loňský rok byl opět ve znamení mnoha zásahů. Bylo jich 33. Téměř 60% to byly výjezdy 

k požárům, 30% technická pomoc a 4x se pak jednalo o planý poplach. Celkově je to však 

poloviční číslo ve srovnání s rokem 2018. 

• Největšími byly zásahy v rámci likvidace následků škod jarní vichřice EBERHARD, letní 

požáry porostů a polí, požár v cukrovaru, požár lokomotivy ve Všetatech a požár 

rodinného domku v Měšicích. 

• Nově jsme na podzim instalovali v hasičárně FIREPORT, což je informační a svolávací 

systém pro hasiče. 

• Díky sponzorskému daru jsme získali termokameru.  

• Město podalo žádost na Ministerstvo vnitra o dotaci na novou cisternu, neuspěli jsme však. 

Ze 153 žadatelů jsme obsadili 52. místo. Tak snad letos město žádost podá opět a budeme 

doufat v lepší úspěch. 

 

Mnoho času je třeba také věnovat odborné přípravě. 

• V rámci cyklického školení, které pořádá HZS, jsme se účastnili kurzů velitelů i strojníků.  

• Odborné školení nově získali:  

• Karel Cerha mladší jako velitel 

• Max Karella a Michal Vítek pak absolvovali základní odbornou přípravu hasiče 

 

• Podařilo se nám také konečně výrazně vylepšit organizaci pravidelných školení jednotky. 

Školili jsme se nejen na pily, dýchací přístroje, ale i v dalších potřebných dovednostech. 

Celkem jsme se sešli a školili 13x a účast členů jednotky byla vysoká, co což všem patří 

poděkování 

• Bohužel se nepodařilo zorganizovat naše pravidelné podzimní víkendové školení 

v Jizerkách 

 

3. Poslední oblastí je činnost členů na údržbě hasičárny, práci pro sbor a další provozní činnosti 

• Pravidelná je brigádnická činnost, ať už je to údržba techniky, běžný úklid hasičárny atd.  

• Loni se nám také podařilo zateplit střechu ve skladu.  
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• Konečně se snad podařilo vyřešit problém parkování osobních vozidel okolo hasičárny 

instalací svislé dopravní značky, i když se ještě stále najdou řidiči, kteří to nepochopili. 

 

Kromě práce se umíme bavit i při nepracovních setkáních, ať už jsou to oslavy narozenin, 

nepravidelné při páteční pivko nebo jiné příležitosti. V loňském roce jsme si pořídili i ping-

pongový stůl a ke konci roku také kulečník. 

 

Jako sbor rovněž intenzivně spolupracujeme s okolními hasiči, např. účastí na jejich 

valných hromadách, požárních soutěžích, výročních srazech a dalších hasičských akcích.  

 

 

 
 

 

Závěr 

Závěrem mé zprávy mi dovolte poděkovat: 

• Všem našim rodinným příslušníkům, i když mnohdy jsou také členy sboru, za jejich 

toleranci a pochopení. Místo abychom byli s nimi doma, mnohdy jsme někde s hasiči. 

• Déle vedení našeho města za jejich významnou a dlouhotrvající podporu. 

• Také 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. 

• A v neposlední řadě též všem kolegům z Hasičského záchranného sboru a okolních Sborů 

dobrovolných hasičů za spolupráci.  

 

A Vám všem členům SDH Kostelec nad Labem děkuji za vaši práci, čas, osobní iniciativu 

a vzájemné kamarádství. 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté. Do toho nového roku 2020 nám všem přeji především 

mnoho zdraví a ať se celý rok vydaří tak, jak si všichni přejeme. 

 

Děkuji za pozornost. 
 

 

 

 

Přílohy: 

1. Přehled činností a vyhodnocení plánu práce za rok 2019  

2. Přehled výjezdů zásahové jednotky za rok 2019 

3. Přehled aktivit za rok 2019 


