Přehled činnosti SDH a JSDH Kojetín za rok 2016
Sbor doborovolných hasičů Kojetín
čítal ke dni 31. 12. 2016 celkem 58 členů, z toho 23 mužů, 15 žen, 3 mladých do 18 let a 17 dětí
do 15 let.

Zájmová, veřejná a propagační činnost členů SDH a JSDH Kojetín v roce 2016
6. 2. - Hasičské bál s pochováváním basy, sál VIC Kojetín. Pořádání bálu bylo spojeno se sbírkou
mezi členy sboru a návštěvníky bálu na pana Jakuba Koska, doborovolného hasiče z Tovačova,
který při konání požární hlídky v Tovačově utrpěl uraz s trvalými následky, je trvale upoután na
invalidní vozík. Bylo vybráno a na transparentní účet „Pomoc pro Kosu“ zasláno 2500 Kč.
28. 2. - 3. 3. účast 4 členů sboru (jednotky) na vzdělávacím a poznávacím zájezdu, spolu dalšími
vybranými hasiči z Olomouckého kraje, do sídla Evropského parlamentu v Bruselu, na pozvání
paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové
16. - 20. 3. - preventivní požární hlídky členů na divadelním festivalu Divadelní Kojetín 2016
23. 4. - účast na oslavách 125. výročí založení SDH Chropyně spojená s ukázkami naší techniky
30. 4. - účast členů na XXIII. Hasičské pouti na Svatém Hostýně
22. 5. - pořadatelská činnost na trati 4. ročníku běžeckého závodu Hanácká kojetínská desítka
27. 5. - účast na křtu knihy Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje, vydané Olomouckým krajem,
pod záštitou hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila, požehnané olomouckým arcibiskupem Msgre. Janem
Graubnerem. Náš sbor do knihy přispěl textem o historii města a sboru spolu s fotografiemi.
27. 6. - pořadatelská činnost na trati závodu Běh proti drogám konaného DDM Kojetín
13. 8. - pořádání 14. ročníku soutěže „O hodový koláč“ v požárním útoku ve všech kategoriích
13. 8. - mše svatá za živé a zemřelé členy sboru ve farním kostele v Kojetíně, průvod se zástavou
14. 8. - asistence členů při zabezpečení hlavních hodových oslav při akci Kojetínské Hody 2016
na Masarykově náměstí, jakož i na jednotlivých akcích Kojetínského hudebního léta
27. 8. - ukázka techniky a prezentace jednotky na Dětském dnu v Polkovicích
28. 8. - ukázka techniky pro děti a prezentace jednotky na akci Loučení s létem v Popůvkách
1. 10. - účast na oslavách 140. výročí založení SDH Tovačov spojená s ukázkami naší techniky

Zásahová jednotka
Ke dni 31. 12. 2016 čítá odborně a zdravotně způsobilých 16 členů, další 2 nováčci jsou v přípravě
V roce 2016 bylo z dotace Olomouckého kraje a z prostředků města Kojetína doplněno vybavení
členů osobními ochrannými prostředky, tím je postupně obnovováno původní dosluhující vybavení.
Vzhledem k rozpočtovému škrtu nebyla realizována potřebná a plánovaná rekonstrukce šatny pro
zásahovou jednotku, zvláště vybavením skříňkami a věšáky na ochranné prostředky a zamykacím
prostorem na uložení osobních věcí členů zásahové jednotky, včetně cenností, které je nutno před
odjezdem k zásahu odložit.

Technicko-hospodářská činnost jednotky:
- kontroly, údržba a zkoušky prostředků strojní služby, motorové a elektrické agregáty,
- svépomocné práce na vybavení vozidel, uložení nářadí a příslušenství, údržba věcných prostředků
- zajištění provozuschopnosti vozidel, roční STK, kontroly a opravy
23. 8. - garanční prohlídka účelové nástavby CAS u výrobce - Kobit Slatiňany (SPS Slatiňany)
18. 10. - garanční prohlídka podvozkové části CAS v MAN Přerov
- kontroly a revize dýchací techniky ve spolupráci s HZS
- péče o ochranné oděvy a prostředky, čištění a praní oděvů, kontroly
- kontrola, zkoušky a pravidelné dobíjení radiokomunikačních prostředků
- uživatelské kontroly prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
- drobná údržba a úklid budovy Hasičské zbrojnice, včetně garažových stání a venkovních prostor

Odborná příprava zásahové jednotky SDH Kojetín v roce 2016:
Podle plánu odborné přípravy, v pravidelných cyklech v průběhu celého roku, v celkovém rozsahu
50 hodin, se zvýšeným zaměřením na řešení dopravnícj nehod a poskytování první pomoci, účast
doložena podepsanými prezenčními listinami. Odborná způsobilost z roční odborné přípravy
ověřena přezkoušením formou písemného testu.
Členové jednotky se zúčastňují peridoických zdravotních prohlídek, školení řidičů referentských
vozidel (někteří nepovinně i profesní průkaz-pro vyšší znalosti), řidiči vozidel nad 3,5t absolvují
kondiční jízdy, nositelé dýchací techniky provádějí stanovený výcvik v průběhu roku (pokud neužil
dýchací techniku přímo u zásahu).
Další výcvik a odborná příprava:
20. 2. - Odborná příprava velitelů pořádaná HZS Přerov (účast Stavinoha T., Baďura P., Telička L.)
2. 4. - Praktický výcvik-odchytávání a manipulace se živými zvířaty na farmě v Lobodicích
2. 4. - Praktický výcvik-seznámení s výbavou a obsluhou přívěsu na ropné havárie, HZS Kojetín
24. 5. - Praktický výcvik-stavba a instalace norné stěny na řeku Moravu, ropný přívěs HZS Kojetín
15. - 16.10. - Vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování první pomoci, pořádá HZS
na PS Lipník nad Bečvou – účast 6 členů, přezkoušení a získání osvědčení
4. 12. - Polygon HZS Prostějov – výcvik nositelů dýchací techniky

Zásahy jednotky SDH Kojetín v roce 2016:
19. 1. - Požár RD, pokoj v první patře, Kojetín, Padlých hrdinů č.p. 965
17. 3. - Požár garáže ve dvoře domu, Kojetín, Čsl. Legií č.p. 999
17. 4. - Požár tří zaparkovaných motorových vozidel u domu č.p. 92, Měrovice nad Hanou
21. 5. - Požár stomu u myslivecké chaty v lokalitě Suché louky, Kojetín
25. 5. - Technická pomoc, čerpání a číštění studny v zahrádkářské kolonii, Kojetín, Přerovská ul.
12. 7. - Požár kanceláří a garáží velkého rozashu v zemědělském objektu Pavlovice u Kojetína
27. 8. - Technická pomoc-odstranění balíků slámy z komunikace, Kojetín, Olomoucká ul.
28. 8. - Taktické cvičení-Záchrana osob, transpor raněných, ošetření, Kojetín – Popůvky
23. 9. - Požár potravin při tepelném zpracování, RD, Kojetín, Vyškovská ul. č.p. 412
11. 10. - Požár kotle v prostorách RD, Kojetín, Olomoucká ul. č.p. 437
3. 12. - Požár potravin při tepelném zracování, bytový dům, Kojetín, Rumunská č.p. 1178
14. 12. - Požár trámu u komína v přístavku RD, Kojetín, Závodí č.p. 275

Celkem 12 zásahů, 9 požárů, 2 technické pomoci, 1 taktické cvičení.
Rok 2016 byl na zásahy poněkud chudý (rok 2015-28 zásahů), svou roli hraje i povolávání jednotky
k zásahům ze strany KOPIS Olomouc (operační středisko HZS), zvláště v případě dopravních
nehod a menších požárů na území města Kojetína, pro jehož obvod je ale právě JSDH zřízena!
Statisticky je stále vysoký podíl požárů, z toho letos je nezanedbatelný trend požárů při tepelné
úpravě potravin a požáry související s topením (topné těleso, kouřovod).

Mladí hasiči a soutěžní družstva
V roce 2016 fungoval kolektiv mladých hasičů a rozvíjel svou činnost, rozšířil se o nové členy.
Soutěžní družstva mužů, žen a mladých hasičů se zúčastnila mnoha soutěží, zvláště ženy a děti si
počínali velmi aktivně.
Při soutěži O hodový koláč bylo postaveno i družstvo veteránů, složeného ze starších hasičů
a bývalých členů sboru.
Z bohaté činnosti mládeže a soutežních družstav lze zmínit třeba:
Okrskové kolo (povinné) soutěže v požárním sportu v Tovačově 14. 5. 2016
ženy - 1. místo, muži - 1. místo, starší žáci -1. místo

Soutěže mladých hasičů – účast na soutěžích v Kojetíně, v Oplocanech, v Majetíně, v Zářičí,
soutěž ve vázání uzlů v Čelčicích
Letní soustředění v Oplocanech od 1.8. do 7.8. , podzimní soustředění od 23.9. do 25.9. společně
s dětmi ze zařízení Klokánek z Dlouhé Loučky
Soutěžní družstvo žen:
okrsek Tovacov – 1. místo
Okresní kolo Provodovice – 5. místo
Majetín – 3. místo
Kokory – 2. místo
Chropyne – 2. místo
Ivaň – 3. místo
Velka cena MHJ v Přerově – 8. místo
Kojetín – O hodový koláč – 1. místo
Činnost jednotky a sboru propagována na:
https://www.facebook.com/sdhkojetin
https://www.facebook.com/sdhkojetin/posts/ - aktuální příspěvky
Podklady pro zprávu o činnosti:
Stavinoha Tomáš – velitel jednotky SDH Kojetín
Telička Lukáš – starosta SDH Kojetín
Partyková Martina – vedoucí kolektivu mladých hasičů
vypracoval: Pavel Baďura – zástupce velitele SDH Kojetín
V Kojetíně dne 4. 1. 2017

