
Zpráva o činnosti SDH a JSDH Kojetín za rok 2017 

I. Sbor dobrovolných hasičů Kojetín v roce 2017
měl k 31. 12. 2017 celkem 51 členů, z toho 19 mužů, 17 žen, 3 členy dorostu (15-18 let)
a 12 mladých hasičů (do 15 let)
14. 1. 2017 proběhla 144. Výroční valná hromada, celkem se v roce 2017 konaly 3 výborové 
a 2 členské schůze

Z činnosti: 
18. 2.  účast družstva na florbalovém turnaji v Majetíně 
25. 2.  uspořádání Hasičského bálu s pochováváním basy, tentokrát (z technických důvodů) 
v sále Sokolovny Kojetín
15. - 19. 3. konání preventivních požárních hlídek při 25. ročníku přehlídky amatérských 
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2017 v místní Sokolovně
4. 3. účast družstva na florbalovém turnaji v Brodku u Přerova (st. žáci 4. místo)
23. 3. nás navždy opustil náš dobrý kamarád, bývalý člen SDH Kojetín, pan Petr Slováček, zemřel 
nečekaně ve věku nedožitých 45 let. 29. 3. jsme se zúčastnili jeho pohřbu. Čest jeho památce!
25. 3. proběhlo na hasičské zbrojnici v Kojetíně školení nových rozhodčích pro soutěže v požárním 
sportu, školením prošlo 5 našich členů 
1. 4. jsme uspořádali florbalový turnaj ve Sportovní hale v Kojetíně pro hasičská družstva dětí, 
mládeže i dospělých (muži 2. místo, st. žáci 3. místo)
29. 4. se 4 členové zúčastnili XXIV. Hasičské pouti na Sv. Hostýně 
21. 5. jsme zajišťovali trať 5. ročníku běžeckého závodu Hanácká kojetínská desítka
3. 6. absolvovali naši rozhodčí požárního sportu zkoušky rozhodčích v Provodovicích
13. 6. proběhl XIX. Krajský sněm Unie nestatních neziskových organizací Olomouckého kraje 
za účasti 3 členů sboru
24. 6. účast na oslavách 120. výročí založení SDH v Žalkovicích
24. 6. ukázka techniky a prezentace jednotky v rámci soutěže Železný hasič v Prasklicích
28. 6. pomoc při zajištění trati závodu Běh proti drogám konaného DDM Kojetín
12. 8. pořádání 15. ročníku soutěže „O hodový koláč“ v požárním útoku ve všech kategoriích
12. 8. mše svatá za živé a zemřelé členy sboru ve farním kostele v Kojetíně, průvod se zástavou
26. 8. účast na oslavách 125. výročí založení SDH v Majetíně
24. 11. účast starosty sboru na shromáždění představitelů SDH okresu Přerov v Beňově

Dotace a příspěvky: 
Město Kojetín 10 000,- Kč na provozní náklady, na výstrojní a technické dovybavení sboru
Olomoucký kraj 6 000,- Kč na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných 
spolků hasičů Olomouckého kraje

Renovace historické zástavy sboru z roku 1949, zadána odborné firmě ALERION v Brně 
Město Kojetín příspěvek 31 000,- Kč na restaurování a konzervaci zástavy
Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice příspěvek 3 000,- Kč na restaurování
Soukromé dary několika členů sboru ve výši 3600,- Kč na dokrytí nákladů

II. činnost soutěžních družstev při SDH Kojetín v roce 2017

v rámci sboru fungovalo v roce 2017 soutěžní družstvo mužů, žen, starších žáků a veteránů, 
nejaktivnější je družstvo žen, které se zúčastnilo i soutěží Velké ceny MHJ Přerov 2017, kde 
obsadili celkově 7. místo. 



Velká cena MHJ Přerov 2017 – přehled účasti soutěžního družstva žen 

datum místo umístění čas (v sec.)

29. 4. Chropyně 8 25,46

6. 5. Morkovice 6 23,11

3. 6. Počenice - N

10. 6. Císařov 4 24,46

17. 6. Kokory 7 41,95

8. 7. Uhřičice 4 20,71

15. 7. Popůvky 3 22,88

29. 7. Polkovice 8 34,72

19. 8. Lobodice - N

2. 9. Rokytnice 9 42,72

Okrsková soutěž Oplocany: 
ženy 1. místo + putovní pohár
muži 2. místo
st. žáci 3. místo 

O hodový koláč – v Kojetíně 12. 8. 2017 
ženy 2. místo
muži 4. místo
st. žáci 5-6. místo
veteráni (jedno družstvo v kategorii)
přípravka - soutěž pro nejmenší (mimo kvalifikaci)

Další soutěže:
3. 6. Provodovice, 10. 6. Oplockej kopeček  v Oplocanech,  noční soutěž v Křenovicích, 
30. 9. Bochořská sova v Bochoři, 2. 12. Ivaň, 

Práce s mládeží: 
v letním období činnost soutěžního družstva, v zimním období teoretická příprava,
výuka zdravovědy, uzlování, topografické značky, plavání v Kroměříži, atd.  
24. - 30. 7. se uskutečnilo ve Svojanově (u Bouzova) soustředění pro děti a mládež z hasičských 
sborů Kojetín, Majetín a Oplocany, společně s dětmi z dětského zařízení Klokánek Dlouhá Loučka.

III. Činnost Jednotky SDH Kojetín v roce 2017

V roce 2017 probíhala pravidelná odborná příprava členů jednotky podle zpracovaného plánu 
v celkovém úhrnu 50 hodin, mimo to se vybraní členové zúčastnili školení řidičů, školení velitelů, 
nositelů dýchací techniky, kurzu vyprošťování, apd. 

Strojníci pečovali o techniku, provoz agregátů a čerpadel, byla provedena STK vozidla
Ford Transit, na vozidle proběhla výměna provozních náplní a filtrů, výměna brzdových destiček, 
provedení nástřiku podvozku antikorozním přípravkem (15.12.).
Ve spolupráci z HZS byli realizovány kontroly a revize dýchací techniky. 
Na vozidle CAS Man vykonána STK(13. 12.), dále garanční prohlídka účelové nástavby 
ve Slatiňanech (13.10.), garanční prohlídka podvozku v MANu Přerov (19.10.). 



Přehled ostatní činnosti Jednotky SDH Kojetín: 

11. 5. čištění zašlého kamenného obložení kostela tlakovou vodou a oplach přilehlého chodníku
21. 5. zajištění a organizace trati 5. ročníku běžeckého závodu Hanácká kojetínská desítka
9. 6. zajištění bezpečnosti ze člunu na řece Moravě při závodech Dračích lodí místních škol
10. 6. provedení ukázky hasičské techniky na Dětském dni v Polkovicích
17. - 18. 6. požární asistence při Mistrovství ČR v autokrosu v Přerovské rokli
28. 6. pomoc při zajištění trati závodu Běh proti drogám konaného DDM Kojetín
13. 8. asistence 11 členů při konání hlavních hodových oslav na Masarykově náměstí, pomoc při 
organizaci dopravy a zajištění bezpečnosti průběhu Kojetínských hodů, jakož i preventivní požární 
hlídky při jednotlivých akcích Kojetínského hudebního léta 2017
19. - 20. 8. požární asistence při Mistrovství Evropy v autokrosu v Přerovské rokli
21. 10. Instrukčně-metodické zaměstnání (IMZ) vyprošťování osob z havarovaných vozidel 
na PS v Lipníku nad Bečvou
11. - 12. 11. odborná příprava nositelů dýchací techniky v Přerově a na polygonu v Prostějově
19. 11. cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky na polygonu v Prostějově
24. 11. požární asistence při rozsvícení vánočního stromu a následném ohňostroji na náměstí

Z určených prostředků města zakoupila jednotka tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 s instalovanou 
aplikací Rescue Navigator, jenž bude sloužit jako informační a navigační podprora při řešení 
mimořádných událostí. 
Šatna zásahové jednotky prochází obnovou, byla zakoupena první série kovových skříněk pro 
uložení zásahových obleků a osobních ochranných prostředků. 
Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů poskytl jednotce plnění ve výši 11 200,- Kč za které 
bylo pořízeno vybavení pro řešení dopravních nehod: stabilizační klíny, zachytávač airbagů, 
upínací popruhy pro stabilizaci vozidla. 

Přehled zásahů Jednotky SDH Kojetín v roce 2017:

25. 1.  - Planý poplach – EPS hlásí požár skladu lihu v Lihovaru Kojetín, nehořelo, planý poplach
16. 4.  - Technická pomoc - doplňování vody do parní lokomotivy BS 200 na nádraží v Kojetíně
23. 4.  - Technická pomoc – poskytnutí technické pomoci zasahující jednotce HZS PS Kojetín 
  9. 5.  - Požár – požár ozdobného porostu na štítu domu, ul. Tyršova, Kojetín 
13. 5.  - Požár – požár seníku v areálu zemědělského družsta ve Zlobicích (okres KM, Zlínský kraj)
22. 5.  - Dopravní nehoda – střet 2xOA na křižovatce, vozidlo na střeše, Tyršova-Sv. Čecha, Kojetín
  3. 6.  - Planý poplach – kouř ze střechy domu, požár nezjištěn, nám. Dr. E. Beneše, Kojetín
11. 6.  - Požár – požár rekonstruované části rodinného domu, Dudíkova ul., Kojetín 
16. 6.  - Technická pomoc – odstranění padlého stromu z komunikace II/436 Kojetín - Chropyně
16. 6.  - Technická pomoc – likvidace následků vichřice v Uhřičicích, zajištění stržené střechy RD
19. 6.  - Požár – požár přístřešku s uskladněným senem na ulici Padlých hrdinů, Kojetín 
30. 6.  - Požár – požár travního porostu v prostoru za ul. Sladovní a Stan. Masara v Kojetíně
30. 8.  - Požár – požár bytu ve 3.P. bytového domu v ul. Družstěvní, Kojetín 
  2. 9.  - Technická pomoc – čištění studny v zahrádkářské kolonii na Přerovské ulici v Kojetíně
28. 9.  - Požár – požár chaty u lesa na pomezí katastru Kojetín a Uhřičice
16. 12. - Taktické cvičení – požár průmyslového objektu s ubytovnou, (OSP) Křenovská ul., Kojetín

7 – požárů,  5 – technická pomoc, 2 – planý poplach,  1 – dopravní nehoda, 1 – taktické cvičení 
celkem řešila Jednotka SDH Kojetín 16 mimořádných událostí 
________________________________________________________________________________
Podklady ke zprávě poskytli: Lukáš Telička – starosta SDH, Tomáš Stavinoha – velitel JSDH, 
Martina Partyková -  vedoucí kolektivu mladých hasičů, Václav Baďura – čestný velitel SDH
Zprávu vypracoval: Pavel Baďura – zástupce velitele JSDH, v Kojetíně dne 15. 1. 2018
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