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Zpráva o činnosti 

SDH Kostelec nad Labem za rok 2021 
 

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči,  

dříve, než začneme hodnotit uplynulý rok 2021, vám chci jménem výboru popřát vše 

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

Jsem rád, že vás mohu dnes osobně přivítat na výroční valné hromadě našeho sboru. Kvůli 

situaci v roce 2021 vzájemných osobních kontaktů nebylo mnoho, doufám, že to bude v roce 2022 

mnohem lepší. 

Dnes jsme se sešli, abychom se za tím uplynulým a v mnohém netypickým rokem společně 

ohlédli a vyhodnotili ho. Zároveň se scházíme také proto, abychom se připravili na činnost v roce 

letošním, který snad bude normálnější.  

 

Nejdříve o sboru 

Vzhledem k situaci v roce 2021 je letošní zpráva o činnosti zase o něco stručnější.  

V současné době má sbor celkem 37 členů. Naše řady se rozšířily – Jakub Baloun je od 

letošního roku řádným členem sboru a už během předchozího se začleňoval do výjezdové 

jednotky. 

Změnou v obsazení výboru oproti loňskému roku je odstoupení Andrei Chalupové z pozice 

referentky žen na její vlastní žádost. Tato situace bude řešena touto výroční valnou hromadou. 

Výbor se během roku sešel 9 x, ale pouze 5 x to bylo přímo, zbytek byly online schůze. Na 

členských schůzích jsme se sešli pouze 3 x, jednou to bylo mimořádně. Zprávy z výboru a 

členských schůzí vám posílá Petr emailem či jinými komunikačními kanály. 

 

 V roce 2021 vznikla redakční rada městského zpravodaje. Jsou v ní: Petr Hamšík, Dana 

Cerhová, Iva Brodňanská a Jarda Houdek. Připravili jsme  redakční plán a každý měsíc do 

zpravodaje posíláme tematický článek o aktuálním dění ve sboru. Naši činnost navíc už dlouho 

propagujeme na facebooku a webu. 
 

 

Náš krátký přehled aktivit zahájíme přehledem činnosti sboru.  
 

1. Bohužel některé obvyklé aktivity, které každý rok pravidelně organizujeme pro veřejnost, jsme 

museli v roce 2021 zrušit. Ale alespoň něco jsme dokázali: 

 

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

opakuje již několik let a kostelecké děti jsou v ní hodně aktivní, za což nás okres 

pravidelně chválí. Soutěž sice proběhla ještě v únoru, ale nakonec jsme ocenění předávali 

ve školkách a na základní škole těsně před koncem školního roku, společně se zástupci 

OSH Mělník.  

Svoje práce odevzdalo v šesti kategoriích celkem 60 dětí. V okresním kole jsme získali 

v kategorii M2 první až třetí místo, v kategorii ZŠ2 třetí místo, v kategorii ZŠ3 první místo 

a v kategorii ZŠ4 druhé a třetí místo. 

• Koncem června jsme organizovali veřejnou sbírku pro obce zasažené tornádem na jihu 

Moravy. Za přispění mnoha obyvatel se shromáždilo velké množství potřebného materiálu, 
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který jsme roztřídili, zabalili a odvezli ve spolupráci s městem na určené místo do 

centrálního skladu v Hodoníně. 

• Na začátku září se uskutečnilo Rozloučení s prázdninami, kterého se zřejmě i díky dlouhé 

přestávce v konání jakýchkoliv akcí pro děti, zúčastnilo rekordních 190 dětí.  

 

• Se zpožděním byla 30. 9. realizována i další aktivita našich žen – pomoc v rámci 

celonárodní sbírky „Den proti rakovině“. Podílely se při ní na distribuci a prodeji kytiček. 

Zájem byl mezi obyvateli Kostelce obrovský, a tak jsme mohli na sbírkové konto odeslat 

celkem 11 131, - Kč. 

• 9. října se konal již druhý ročník Chlapského dne, tentokrát nám přálo počasí a účast 

soutěžících překonala naše očekávání. 

• Poslední akcí, kterou se povedlo uspořádat, byla výroba vánočních ozdob a jejich předání 

seniorům v domově s pečovatelskou službou. 
 

• Akce, které se neuskutečnily: 

 

• Dětský den 

• Sraz – Setkání Kostelců 

 

Situace ohledně koronaviru významně ovlivnila i obyčejný spolkový život. V roce 2021 bylo 

několik kulatých narozenin, které se nakonec podařilo i společně oslavit. Na jaře oslavil své 50. 

narozeniny Petr Tomeš, poté v dubnu jsme popřáli k 80. narozeninám Mílovi Zurynkovi. 

V červenci pak oslavil padesátku Max Karella a s ním svou čtyřicítku Michal Vítek. Na podzim 

pak jako poslední 30. narozeniny Petr Hamšík. 

 

V srpnu se uskutečnila mimořádná členská schůze, na kterou jsme pozvali i naše sponzory – paní 

Egersdorfovou a pana Šimáčka z firmy 3G plast s.r.o. V rámci této schůze jsme předali i ocenění, 

která jsme nemohli odevzdat začátkem roku, protože se výroční valná hromada nekonala. 

 

Bohužel obyčejná setkání u kulečníku, ping pongu nebo piva byla hodně omezena i tento rok. 

 

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. Celkem jich bylo 25. Z toho 16 x výjezd k 

požárům, 8 x technická pomoc a 1 x se pak jednalo o planý poplach.  

• Největšími zásahy byly: 

➢ Požár potravin a jídelny Na Marjánce, kde jednotka zasahovala přes 24 hodin, 

➢ Větrná smršť Ingatz. 

• V květnu podepsalo město smlouvu na dodávku nové cisterny – CAS20, kterou na základě 

výběrového řízení dodá v březnu letošního roku THT Polička, s.r.o. Na dnešní VVH 

budete seznámeni s detaily. 
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• Nutné je i na tomto místě připomenout hodnotný sponzorský dar – automatizovaný externí 

defibrilátor AED PHILIPS od pana Jaroslava Šimáčka z firmy G3 plast s.r.o. 

Automatizované externí defibrilátory pomáhají zachránit život lidem, které postihne 

srdeční příhoda. To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Zase jsme o kus dál 

v našem vybavení. 

• V klubovně najdete i nový notebook, který byl pořízen pro potřeby administrativy v rámci 

jízd a využijeme ho i během školení jednotky. 

Mnoho času je třeba také věnovat odborné přípravě. I zde byla situace nepříznivě 

ovlivněna COVID - 19, a proto byla odborná příprava značně omezena: 

 

• Cyklická školení i další odborná školení, která pořádá HZS, proběhla formou e-learningu. 

• V příznivém období jsme částečně realizovali pravidelná školení jednotky. Většina školení 

ale proběhla formou samostudia, jelikož situace nám stále nedovolovala se shromažďovat 

v naší zbrojnici. Celkem jsme se sešli a školili v hasičárně 6 x. Účast členů jednotky byla 

vysoká, za což všem patří poděkování.  

• V prosinci proběhlo školení na vyprošťování, kdy si jednotka vyzkoušela vyproštění osoby 

a následné rozstříhání auta. 

• Model samostudia bude s větší pravděpodobností pokračovat v některých případech i tento 

rok. Stěžejním a důležitým školením, kdy bude potřeba naše účast ve zbrojnici, je 

seznamování se s novou technikou. 

• Ve sboru máme taky nově dva absolventy Univerzity dobrovolného hasiče – jsou jimi 

Iveta Kučerová a Vladimír Kučera. 

3. Poslední oblastí je práce členů na údržbě hasičárny a dalších provozních činností: 

 

• I přes různá omezení se odvedlo hodně práce na opravách a samotné údržbě techniky. 

Provozuschopnost a akceschopnost je pro nás nejdůležitější. 

• Během roku se uskutečnilo několik brigád spojených s úklidem hasičárny a jejího okolí. 

V listopadu jsme pak během největší z nich opravovali problémovou štítovou zeď 

hasičárny a vyklízeli skládky. 

Veškeré podrobnosti o naší činnosti včetně bohaté fotodokumentace, vždy aktuálních 

informací o našich výjezdech, požárech a nehodách a omezeních v okolí naleznete na našem 

facebookovém profilu či webu sboru. 
 

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. 

• Dále vedení našeho města za jeho významnou a dlouhotrvající podporu. 
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• Také všem sponzorům, kteří nám pravidelně – ať již finančními prostředky či materiálními 

dary – pomáhají v naší práci. 

 

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

iniciativu a vzájemné kamarádství. 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté, do nového roku 2022 všem přeji především mnoho 

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

 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 
1. Vyhodnocení plánu práce za rok 2021 

2. Plán činnosti na rok 2022 


