
Zpráva o činnosti SDH a JSDH Kojetín za rok 2018

I. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kojetín v roce 2018

SDH Kojetín měl ke dni  31. 12. 2018 celkem 42 registrovaných členů, z toho 18 mužů, 14 žen, 
5 dorostenců a 5 mladých hasičů. Uskutečnily se 3 členské a 3 výborové schůze a 1 VVH. 

 20. 1. - se konala Výroční valná hromada SDH Kojetín, při níž bylo uděleno čestnému veliteli
             sboru, bratru Václavu Baďurovi, vysoké vyznamenání - Řád sv. Floriána. Řád předal, 
             s pověřením starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera, člen VV SH ČMS bratr Jiří Zips. 
10. 2. - pořádali jsme tradiční Hasičský bál spojený s pochováváním basy v kojetínské Sokolovně,
             hudba: PC Music F. Nikodým, disco v baru Peklo: Dj.neči (náš člen Jakub Nečekal).
28. 4. - účast členů na XXV. Hasičské pouti na Svatém Hostýně.
  8. 5. - proběhla Okrsková soutěž v požárním sportu v Brodku u Přerova za účasti našich družstev.
  4. 6. - ve věku nedožitých 79 let zemřel bývalý člen a jednatel sboru, pan Bohumil Gračka. 
18. 6. - ve věku 50 let zemřel náš bratr, pan Petr Kadaník, velitel Okrsku č. 6. se sídlem v Kojetíně,
             člen Odborné rady velitelů OSH Přerov, velitel JSDH Oplocany. V pátek 22. 6. 2018 jsme   
             se ve smuteční síni městského hřbitova v Přerově zúčastnili jeho pohřbu. 
 23. 6. - svatba dvou našich členů, starosty sboru, bratra Lukáše Teličky a sestry Martiny Řihoškové,
            v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Členové našeho sboru je stylově „po hasičsku“
            vyprovodili na cestě do společného života. 
  4. 7. - vyšel v týdeníku Nové Přerovsko, v rubrice Hasiči kolem nás, informativní článek o našem
            sboru a jednotce, o naší činnosti a o blížícím se 145. výročí založení sboru.
12. 7. - ve věku nedožitých 74 let zemřel dlouholetý člen sboru, bratr, pan František Hruška,
            hasič – strojník, vedoucí strojní služby u JSDH, nositel vyznamenání Za mimořádné zásluhy
            (od 1/2018). Dne 17. 7. jsme se čestnou stráží a se zástavou sboru zúčastnili jeho pohřbu 
            ve smuteční síni místního hřbitova v Kojetíně.
18. 8. - pořádání soutěže v požárním útoku O hodový koláč na škvárovém hřišti, v rámci hodových
            oslav města Kojetína. Soutěž vypsána pro všechny kategorie požárních družstev.
18. 8. - účast na mši svaté za živé a zemřelé členy sboru, v průvodu se zástavou sboru, v místním
            farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně.
18. 8. - ve věku 67 let, při účasti na hasičské akci PyroCar v Přibyslavi, zemřel starosta SH ČMS
            Ing. Karel Richter (nejvyšší představitel dobrovolných hasičů v ČR).
  8. 9. - svatba členky sboru, sestry Kláry Zatloukalové s panem Jiřím Mendlem.
26. 10. - oslavy výročí 100 let od založení Československé republiky u sochy T.G.M. a pietní akce
            na místním hřbitově za oběti I. světové války z řad obyvatel města Kojetína. Členové sboru  
            stáli se zástavou čestnou stráž a nesli státní vlajku ČR.
23. 11. - starosta sboru se zúčastnil shromáždění představitelů sborů okresu Přerov ve Vysoké.

Z činnosti soutěžních požárních družstev a mládeže: 

V průběhu roku 2018 pravidelně probíhaly tréninky a další sportovní aktivity soutěžních družstev 
mladých hasičů (mladší a starší hasiči) a ti nejmenší, jako tzv. přípravka. Děti se učily základním 
hasičským dovednostem, zvláště se zaměřením na zvládnutí disciplíny požárního útoku. 
Účast na soutěžích: okrskové kolo Brodek u Přerova, Bezměrov, O hodový koláč v Kojetíně, 
Bochořská sova v Bochoři. 

Pravidelně v roce 2018 trénovalo a soutěžilo i družstvo žen. 
Účast žen na soutěžích: okrskové kolo Brodek u Přerova, Bezměrov, O hodový koláč v Kojetíně,
Obědkovice (1. místo), Ivaň. 
Družstvo žen se zúčastnilo i 9ti soutěží Velké ceny Moravské hasičské jednoty, kde v celkovém 
hodnocení Velké ceny obsadilo 6. místo z 12ti družstev.



II. Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín 2018

      Jednotka ke dni 31. 12. 2018 čítala 16 členů splňujících odbornou a zdravotní způsobilost. 
29. 1. - příprava vozidla a provedení STK na dopravním zásahovém automobilu Ford Transit.
10. 2. - velitel družstva Pavel Baďura se zúčastnil cyklické odborné přípravy velitelů na ÚO Přerov
10. a 11. 3. - proběhla u HZS ÚO Přerov cyklická odborná příprava strojníků S16 s přezkoušením,
             za účelem prodloužení odborné způsobilosti na dalších 5 let (účast 4 naši strojníci).
  5. 4. - proběhlo odborné přeladění radiostanic na nové přidělené kmitočty a nové rozdělení kanálů.
13. 5. - pomoc při organizaci a zajištění bezpečnosti 5. ročníku běžeckého závodu Hanácká
            Kojetínská desítka na fotbalovém stadionu a na trati v polesí Včelín.
19. a 20. 5. - požární asistence při MČR v Autokrosu v areálu Přerovské rokle. Jednotka hasila 4
            požáry závodních vozů, 5x obracela havarovaný vůz na kola, řešila několik drobných nehod.
1. až 3. 6. - účast jednotky na akci Hasičská fontána 2018 konané v Praze u příležitosti 100. výročí
            založení ČSR, vytvoření velké fontány pomocí vodních proudů s choreografií na hudbu 
            B. Smetany. Realizací fontány, za účasti 207 jednotek ze všech 77 okresů ČR, došlo 
            k překonání světového rekordu v této disciplíně, o čemž naše jednotka obdržela certifikát. 
  8. 6. - zajištění bezpečnosti závodů Dračích lodí kojetínských škol na řece Moravě.
27. 6. - pomoc se zajištěním trati při sportovně-preventivní akci Běh proti drogám.
11. a 12. 8. - požární asistence při Mistrovství Evropy v Autokrosu v areálu Přerovské rokle.
            Jednotka řešila 7 požárů závodních vozů, 10 převrácených vozů při nehodách, dalších  
            několik menších nehod, odstranění trosek z trati a úniků provozních kapalin.  
19. 8. - zajištění bezpečnosti a organizace dopravy při hlavních oslavách Kojetínských Hodů 2018
            na Masarykově náměstí, řešení drobných událostí - obtížný hmyz v odpadkovém koši, aj.
            Jednotka zajistila i požární hlídky při všech akcích v rámci Kojetínského hudebního léta.
Září 2018 – 6 členů jednotky absolvovalo u certifikovaného školitele kurz Obsluhy motorové  
            řetězové pily. Teoretická část formou samostudia (e-learning) a přezkoušení on-line testem.
            Ve dnech 27. - 30. 9. proběhla praktická část kurzu, řezání stromů a těžba v lese.
13. 9. - velitel jednotky navštívil Senát Parlamentu ČR, kde z rukou předsedy Senátu, pana Milana
           Štěcha, převzal děkovný list za účast JSDH Kojetín na akci Hasičská Fontána 2018.
20. a 21. 10. - požární asistence při Mistrovství Rakouska v autokrosu v Hollabrunnu (spolková
           země Dolní Rakousko), kde jednotka řešila 5 požárů závodních vozů, 8x převracela závodní  
           stroje po nehodě zpět na kola a řešila několik drobných střetů soutěžních vozů. 
           Při asistencích tohoto typu získali členové jednotky nové zkušenosti, prověřili své  
           znalosti a schopnosti rychlého zásahu, ale také dobře reprezentovali město Kojetín 
           doma i v zahraničí, před soutěžícími a publikem z celé Evropy. 
10. 11. - velitel jednotky Tomáš Stavinoha a velitel družstva Lukáš Telička se zúčastnili cyklické
            odborné přípravy velitelů u HZS ÚO Přerov.
30. 11. - požární asistence při slavnostním rozsvícení vánočního stromu a ohňostroji v Kojetíně.
  1. 12. - periodický výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu HZS ÚO Prostějov.
12. 12. - příprava vozidla a provedení STK na zásahovém automobilu CAS 20 MAN.

Členové jednotky absolvovali v průběhu roku pravidelnou odbornou přípravu podle zpracovaného 
Plánu odborné přípravy na rok 2018 v rozsahu minimálně 40 hodin. Na údržbě zásahové techniky 
a ochranných prostředků, úklidu hasičské zbrojnice, aj. odpracovali souhrnně stovky hodin. 
Zajišťovali požární hlídky na kulturních akcích ve městě.

Z dotace Olomouckého kraje, za finanční spoluúčasti města Kojetína, byl zakoupen dýchací přístroj
Scott (cílená snaha postupně nahradit 30 - 40 let staré, již zastaralé, dýchací přístroje Saturn). 
Z rozpočtu města byla zakoupena vyváděcí maska Scott, ochranné obaly na masky a tlakové lahve. 
Byly pořízeny 2 zásahové přilby Gallet, 2 páry zásahové obuvi Haix, 10 párů ochranných rukavic 
pro technické zásahy, 1 pracovní stejnokroj PS II., pracovní trička a čepice. V rámci modernizace  
šatny pro zásahovou jednotku pořízena 1 dvoudílná šatní skříň pro uložení ochranných prostředků. 



Přehled zásahů Jednotky SDH Kojetín v roce 2018   
Datum: Čas: Mimořádná dálost:

17. 1. 20:52 Požár v podkroví RD v Olomoucké ulici č.p. 301v Kojetíně. Hašení a rozebírání 
konstrukcí, dohled na požářišti.

26. 2. 17:23 Požár, dým ze střechy RD v ulici Sladovní č.p. 484 v Kojetíně, jednotka jako 
záloha na místě události.

18. 3. 03:52 Technická pomoc, následky silného větru, odstranění spadlého stromu na silnici 
II/436 z Kojetína do Chropyně.

19. 3. 09:30 Taktické cvičení – požár společenského objektu, náměstí Republiky č.p. 1033, 
Sokolovna Kojetín. Provedení zásahu, záchrana osob, evakuace. 

8. 4. 14:41 Technická pomoc – zajištění stržené plechové krytiny vlivem silného 
nárazového větru a provizorní zakrytí střechy na budově Gymnázia v Kojetíně

14. 5. 16:30 Technická pomoc – čerpání studny v zahrádkářské kolonii za Přerovskou ulicí 
v Kojetíně.

26. 5. 09:30 Technická pomoc – opakované doplňování vody do zásobní nádrže parní 
lokomotivy řady 213_901 na nádraží v Kojetíně.

1. 6. 07:00 Taktické cvičení – Praha, místní část Smíchov, ul. Hořejší nábřeží, náplavka řeky
Vltavy, čerpání a dodávka vody, tvoření proudu B (Hasičská Fontána 2018).

8. 8. 15:07 Požár suchého porostu, strniště a trávy u silnice I/47 za obcí Stříbrnice.

15. 8. 12:48 Požár zemědělského stroje (traktoru) ve dvoře rodinného hospodářství, 
v místě mezi Přerovskou a Blanskou ulicí v Kojetíně (ul. Přerovská č.p. 1478).

17. 8. 18:16 Požár trávy u kruhového objezdu na silnici I/47 mezi Bezměrovem a Popůvkami

21. 8. 15:21 Požár suchého porostu, strniště a trávy u silnice I/47 za obcí Stříbrnice. 

21. 8. 21:09 Požár polního porostu, strniště 1000m2 u obce Křenovice za fotbalovým hřištěm

 6. 9. 11:48 Planý poplach – EPS hlasí požár v 1.patře výrobního objektu Lihovaru Kojetín.

10. 10. 14:30 Technická pomoc – čerpání studny v bývalém OSP, Křenovská ul., Kojetín.

3. 12. 04:19 Požár menšího RD v Polkovicích č.p. 134, objekt požárem velmi poškozen, 
provedeno hašení, vyklízení objektu a rozebírání poškozených konstrukcí.

9. 12. 14:44 Požár venku ložené slámy v balících za humny hospodářského stavení č.p. 20 
v Uhřičících, rozhrabování slámy a hašení za pomocí smáčedla.

10. 12. 17:41 Požár, zahoření v el. rozvaděči v objektu malé provozovny ve Vyškovské ulici 
č.p. 413 v Kojetíně, jednotka jako záloha na místě události

22. 12. 17:47 Požár v komíně RD, hoření sazí, Olomoucká ulice č.p. 354, Kojetín.

V součtu za rok 2018 je to:
11 požárů,  5 technických pomocí,  2 taktická cvičení,  1 planý poplach
Celkem Jednotka SDH Kojetín řešila 19 mimořádných událostí. 

Podklady ke zprávě: Tomáš Stavinoha, Lukáš Telička, Martina Partyková, Václav Baďura
Zprávu vypracoval: Pavel Baďura – zástupce velitele JSDH Kojetín 
v Kojetíně, ve dnech 6. – 8. 1. 2019


