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Na Facebooku koluje pěkná věta :
"Hasiči, pro někoho obyčejné slovo, pro nás Rodina ".

Leden :
Rok 2012 byl zahájen setkáním v klubovně SDH v časných ranních hodinách
Nového roku. Sešlo se nás několik, a posezení bylo také krátké, ale plodné. Bylo to
první setkání v roce 2012.

Zástupci jednotky byla také vykonána návštěva u nově zvolené starostky
SDH, při kontrole města po ukončení ohňostrojů, kde ji byla způsobena značná
škoda na občerstvení.

V měsíci lednu, kdy se venkovní teploty pohybovaly hluboce pod 0 stupni,
bylo pro nás prvotní zajistit vytápění v prostorách garáží a také klubovny. Zimní
období 2011 až 2012 bylo první, kdy byla naše CAS stále připravena k výjezdu, tedy
plná vody. Teplota v garážích se nedostala nikdy pod 0 stupňů, také nás to stálo
mnoho sil a energie. Topit se muselo denně, a díky tomu nám také nikdy nezamrzla
voda. Teplota v garážích se pohybovala od 1 do 10 stupňů, v klubovně od 4 do 20
stupňů.

To vše především díky Šňůrovi a Lukášovi, kterými bylo zajišťováno dříví na
topení. Na přípravách a na topení se podílel i Petr Jaroš a Míra Rožec. Díky
přijatelným podmínkám v garáži, kde se topilo, se mohlo rovněž provést několik
nezbytných oprav na našich vozidlech. Naše garáž byla také občas použita na
rozmrazení vozidel našich spoluobčanů.

Únor :
Teprve ve druhé polovině února se nemuselo topit denně od rána do večera a to byla pro nás úleva. V tomto období, končící zimy, se již pomalu plánovaly
opravy na interiéru budovy (citace Míry, Lukáše ale i Šňůry - "jako nic"). Díky tuhému
zimnímu období byl přehodnocen náš záměr, poskytnout cca 6 m3 dřeva jako cenu
do tomboly Valentýnské zábavy. Dřevo bylo použito na vytápění našich prostor, s
výsledkem jen tak - tak. Zamrzlé a sněhem obalené dřevo se po částech nechalo
rozmrznout a odtát v kotelně, požezáno pak bylo v garáži.

Březen :
V březnu, když už bylo počasí přijatelné, se započalo s údržbou i ostatní
techniky. První na řadě byl přívěs PPS 12, který se důkladně omyl, vyčistil se vnitřek
přívěsu a samotné čerpadlo bylo podroběno opravě - ještě důsledek z nácviků na
naše oslavy v roce 2011. Došlo také k očistě PV3S CAS, která byla také po období
topení, pěkně zaprášená. Také byl v tomto měsíci úmysl zahájit činnost s našimi MP.
Plánovala se schůzka s vedoucími, kde měl být ujasněn systém schůzek a kde měla
být rozvržena osobní zoodpověsnost jednotlivých vedoucích MP. Schůzka se sice
uskutečnila, ale z pěti pozvaných byla účast dvou vedoucích.

Skutečná činnost byla zahájena koncem března, kdy se na první schůzce MP
podíleli na úklidu komunikací.
Březen byl rovněž ve znamení dětského karnevalu, který se konal 10.března v
sále hotelu Modrá hvězda. Akce velmi povedená.
Také se započalo s přípravami cvičení ve spolupráci s okolními sbory, a to

pod taktovkou SDH Potůčky. První koordinační schůzka se konala u nás, za
přítomnosti SDH Potůčky, Abertamy a Boží Dar.

Duben :
I duben byl ve znamení oprav techniky. Na Patrolu byl opraven výfuk, který
musel být demontován a zavařen.
Počátkem dubna, po absolvování lékařských prohlídek, účast na školení
nositelů dýchací techniky členů Jílka Miroslava, Rožce Miroslava, Schnittera
Miroslava, Mareše Romana a Seňko Lukáše, u HZS v Karlových Varech. Všemi
účastníky kurz úspěšně absolvován.
Počátkem dubna se nás obrátilo Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje
a prostřednictvím svého starosty nás požádalo o finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
na pořádání Mistrovství České republiky - Hry Plamen a dorostu, který se konal v
Sokolově. Tato částka byla odeslána - se souhlasem výboru SDH.
Ve druhé polovině dubna byl rovněž první výjezd k požáru garáže. Jednotka
se na místo dostavil v čase 9 minut od vyhlášení poplachu. Pro některé členy naší
jednotky to byl také první zásah, tedy křest ohněm. Toto bylo rovněž znát na celkové
činnosti, kdy hodně převažovali emoce. Osobně bych doporučoval více klidu a
chladnou hlavu. Tento zásah byl rovněž první, kdy byla našimi členy legálně použita
dýchací technika po absolvování kurzu.
Koncem měsíce se rovněž započalo již s přípravami na zimní období 2012 2013, a to přípravou dřeva na očekávající topnou sezónu. Dříví dodal Roman
Kadrliak, o dopravu a uložení se postaral Lukáš Seňko, Michal Häuser, Tomáš
Matuš, Marcel Procházka a Patrik Tyrmer.

Květen :
Květen začal májovými oslavami, již z posledních dnů měsíce dubna bylo
připraveno dříví na táborák, byla vytipována májka. Poslední den v dubnu se také
postavil stan, zapůjčený za poplatek od pana Gigala.Organizaci a přípravu "stavění
májka" převzal, tak jako v roce 2011, Lukáš Seňko, a to za vydatné pomoci i našich
dorostenců, a účasti mnoha diváků. Akce zvládnuta organizačně, i s úklidem.

I počátek května byl ve znamení oprav techniky. Na vozidle Patrol Nissan
došlo k výměně olejové vany, vyřešilo se i žhavení - tedy startování.

Bylo provedeno ošetření podvozku vozidla, vše jako příprava na STK, která
proběhla dne 15.05.2012 - výsledek ??? No jaký asi.

Ve druhé polovině května, tedy 16.5. se započalo s přípravami na MDD. Na
první schůzce byla účast 15-ti členů. 23.5. proběhla druhá schůzka za účasti 11-ti
členů. Akce na MDD naplánovány, organizační zajištění také.
O víkendu koncem května opětovná spolupráce s pořadateli setkání Velorexů
na Blatenském vrchu - doprava pitné vody na místo.

Červen :
Červen započal oslavami MDD. V pátel 1.6. příprava, v sobotu 2.6. samotná
akce.
Rovněž v červnu získán vyřazený přívěs PPS 12 a PS 12. Okamžitě se
započalo s rozebírání samotného čerpadla a samotnou opravou. Protihodnotou
přislíbena oprava PS 12, která prošla "mrazem".

V červnu proběhlo cvičení na požár v kotelně budovy ZŠ a MŠ. Cvičení bylo
schváleno HZS Karlovarského kraje, účast JSDH Abertamy, Boží Dar, Potůčky a
Horní Blatná. Cvičení za účasti MP SDH, Radky Lehnertové, Romany Macháčkové a
Kateřiny Dáňové.
Den po cvičení v ZŠ se měla naše jednotka zúčastnit cvičení MAAFEX 2012 v

Teplé. Na toto cvičení jednotka kvůli poruše vozidla Nissan Patrol nedojela.

Červenec :
Počátkem července se podařilo zajistit naši účast na společném,
přeshraničním, cvičení v Potůčkách, naše úloha byla - dělat komparz. Povedlo se,
spokojenost na všech stranách.
Rovněž byla dokončena oprava našeho zásahového vozidla Patrol Nissan. V
tomto roce byla investice do tohoto vozidla více než veliká.
Náš sbor byl vyslán KOPISem na větrem povalený strom v ulici Komenského,
zásah bez potíží.
Další cvičení bylo v nočních hodinách, kdy nás KOPIS vyslal do obce
Branišov, na stavbu evakuačního centra a na evakuaci dětského tábora. Cvičení
bylo opravdu náročné, a trvalo do pozdních ranních hodin následujícího dne.
Při zkoušce čerpadel zjištěna netěsnost na chlazení olejové vany na PS 12.
Naštěstí byla olejová vana v záloze, tedy opravena panem Dáňou Milošem.
Také se povedlo uložit věci v naší CAS 16 PV3S tak, aby nehrozilo nebezpečí
ztráty, nebo vypadnutí z přihrádek.
V měsící červenec se rovněž začal nacvičovat požární útok a to na naše
oslavy 480 let od založení města Horní Blatné a také na oslavy výročí do Potůčků.
Nácvik probíhal ve spolupráci s SDH Abertamy, kteří se požární útok učili od nás. Co
se týče oslav, byl na náš Sbor kladen největší nárok na těchto oslavách, a to
samotné přípravy, organizace a následný úklid. Vše proběhlo nad očekávání dobře,
pomohl nám i SDH Abertamy. Všem díky.
Poslední víkend tohoto měsíce byl ve znamení "Českého Mlýna", kde se
konal pobyt dětí. Na této akci se podílelo mnoho členů SDH, ale rovněž mnoho
nečlenů SDH - tak jako po každé. Srdečné díky za vzornou organizaci.
Rovněž poslední víkend došlo k zahájení oprav klubovny a rovněž části
vjezdů do garáží.

Srpen :
Příprava na slavnosti, kde náš SDH opět figuroval jako hlavní partner města
co se týče příprav a samotné akce. Pod hlavičkou města Horní Blatná probíhaly
oslavy 480 let od založení. Akce se konala 4.srpna, v sobotu, a první dojem každého
návštěvníka musel být ten, že se jedná o hasičské slavnosti.
Po zdárném ukončení slavností byla činnost opět věnována opravám a
údržbě svěřeného objektu. V srpnu se započalo s garážemi. Nejdřívě celkové umytí
stěn a stropu, poté drobné opravy a celkové vybílení. Jako bonus vymyslela
Romana opálení a nový nátěr vrat, kterého se ujala především Romana.

V srpnu se rovněž, opětovně, započalo se zprovozněním naší PV3S. Po
vyřešení problémů s bateriemi se vozidlo nastartovalo a po dohodě s Michalem
Häuserem se převezlo na rampu k provedení dalších oprav.
Opravena byla i naše starší PS 12 - výměněna olejová vana.
Koncem srpna se náš SDH účastnil oslav 105 let výročí od založení v
Potůčkách. Akce proběhla zdárně, v soutěži obsadil náš sbor druhé a čtvrté místo.

Srpen rovněž ve znamení konání pravidelných akcí v budově hasičárny.
Myšlenka leckým nepřijata, i když se jednalo pouze o pravidelnos zajištění oprav,
úklidu a ostatních aktivit. S touto činností se započalo 29.srpna 2012. Hned na první
konané akci se započalo s výrobou posezení k rozhledně na Blatensém vrchu, i když
téměř ke konci turistické sezóny, rovněž se započalo s úpravami půdního prostoru.

Září :
Ukončeny opravy beden na posypový materiál, rovněž ukončeny zámečnické
práce na přívěsu pro naší cvičnou nádrž - pan Vítek, a započalo se s konečnými
pracemi jako jsou nátěry, zapojení elektriky pro osvětlení atd. Koncem září byl přívěs
dokončen. I středeční akce pokračovali. V té zářiové se pokračovalo ve vyklízení
půdy, a rovněž se potvrdil termín zabíječky na 27.října, zahájena oprava vrat u CAS,
tedy výměna desek sloužících jako výplň, opálení a nátěr. Konečně bylo také v
tomto měsíci instalováno posezení na Blatenském vrchu. V září měla premiéra naše
PV3S, která nám posloužila k dopravě stanu na Rýžovnu a k cestě na závody do
Abertam.

Říjen :
Příprava na zimu vrcholila, místnost se dřevem se plnila, odhad byl cca 10 m3
dřeva. V polovině října, tedy 13.10. se započalo s topením v prostorách klubovny,
jelikož teplota se pohybovala okolo 6 stupňů. Pokračovalo se i na technice, opravou
prošla elektroinstalace naší CAS. Konečně bylo doděláno i druhé, přislíbené,
posezení na Blatenský vrch. Koncem měsíce proběhla zabíjačka, která se ale moc
nevydařila.

Listopad :
Středeční akce, ta první v listopadu, proběhla bez účasti členů, i když bylo
zapotřebí douklidit po zabíjačce. V měsíci listopadu dále probíhala příprava na zimní
údržbu, a to vytýčením nepřehledných míst pro zimní techniku. Rovněž probíhalo
zazimování a úklid naší veškeré techniky, a také přípravy na vánoce. Se sněhovou
nadílkou přibívali rovněž první potíže řidičů. Nově získané IDP, získané převodem od
HZS Karlovarského kraje, podrobeny revizi v MEVA Roudnice, zkompletovány a
zařazeny do výzbroje. Rovněž byla věnována péče opravě naší PV3S - skříň, kde se
řešily hlavně výfukové plyny.

Prosinec :
Pokračovali práce na PV3S skříň, především seřízení motoru - vstřikovacích
trysek. Stejně, tak jako každoročně, byl zajišťován úklid sněhu pomocí sněhové
frézy. S přibývajícím sněhem rovněž přibývalo zimních radovánek spočívajících ve
vyprošťování vozidel, s odstraňováním polomů, v poskytování technické pomoci atd.

1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
- Leden
- výměna oleje vozidla Patrol Nissan
- výměna vodního čerpadla a palivového filtru vozidla Patrol Nissan

- provedena oprava po menší strkanici v Abertamech

- Únor
- výměna žhavících svíček vozidla Patrol Nissan
- oprava brzd, tentokrát předních

- Březen
- údržba přívěsu PPS 12

- oprava PPS 12 - nejdříve očista

- výměna vzduchu v našich IDP, odvoz a dovoz zajištěn prostřednictrvím SDH
Potůčky
- i naše CAS při nastávajícím počasí konečně mohla, alespoň částečně, ven

- Duben
- Lukáš Seňko a Míra Schnitter, ve spolupráci v panem Vítkem - opraven
výfuk
rovněž zjištěna netěsnost na olejové vaně, objednána tedy nová a provedena
výměna, a to počátkem května

- Květen
Ošetření podvozku nástřikem, takže vozidlo připraveno na STK

Montáž zpětných světlometů na vozidlo PV3S CAS 16 a montáž zástěrky

- Červen
Již zmíněné cvičení MAAFEX 2012, na které jednotka pro poruchu vozidla
nedorazila. Cesta na cvičení byla ukončena na stanici HZS v Karlových
Varech.Došlo k poruše chladícího systému, následného projevení netěsností
chladiče a v důsledku ke zkřivení hlavy válců. Oprava byla ukončena během
14-ti dnů.

Rovněž byla provedena kontrola našich lékárniček - výsledek - nic moc !!!

- Červenec
Několik dní před samotnou červencovou akcí - oslavy 480 let výročí založení,
muselo dojít k opravě naší PS 12, o kterou jsem požádal Oldřicha Mejstskýho a o
doladění Miloše Dáňu.Jak náš stroj dopadl, posuďte sami dle výsledků na závodech.
Po ukončení akce se musela opravit pravá zadní brzda naší CAS, která
(nevím proč) vypověděla službu ráno před zahájením akce. Opravy se ujal Michal
Häuser, za přímé podpory Míry Rožce.

- Srpen
Práce na PV3S. Při pokusu o nastartování zjištěna vadná baterie, po
natlakování bzdného systému zjištěny nefunkční dvě brzdy, dále závady na
elektronstalaci, nepohyblivá táhla na přední náhon a na redukce, nefunkční
uzávěrka. Navíc bylo rovněž zapotření instalovat ovládání světelné signalizace,
radiostanice, sedaček do nástavby a mnoho dalších doplňků. Oprav vozidla se ujal
Michal Häuser.

Oprava PS 12 - výměna olejové vany.

V srpnu získal náš Sbor bezúplatným převodem od Karlovarského kraje 6 ks
dýchacích přístrojů v celkové hodnotě 44.614,- Kč. Tlakové láhve se museli
okamžitě podrobit tlakové zkoušce, čtyři plicní automatiky měli po pěti leté revizi,
takže prozatím nepoužitelné.
Darem, jako rozbité, získán žebřík, použitelný rovněž jako štafle. Drobným
zásahem se podařilo opravit a nyní slouží jako doplněk u velkostanu.

Také se nám konečně podařilo zajistit ruční brzdu na naší CAS a tuto opravit.

- Září
V tomto měsíci měla premiéru naše PV3S, která s drobnými potížemi
posloužila na cestu cca 40 km. Drobnými potížemi myšleno zanášení filtrů PHM.
Čištění probíhalo na Bludné, mezi městem Abertamy a Rýžovnou a naposledy v
Perninku při návratu z Abertam. Nádrž a doprava PHM byla vyčištěna následující
den, tedy 23.září. Bylo nutné přefiltrovat veškeré zásoby PHM v nádrži a tuto
několikrát vypláchnout. Rovněž se muselo demontovat celé přívodní potrubí PHM,
vyčistit a hlavně přetěsnit.

- Říjen
Pokračoval, s ohledem na počasí, s přípravami na zimu, tedy hlavně s
přípravou dříví na topení pro prostory SDH Horní Blatná. Rovněž se uklízel materiál
a zazimovával se, tedy přikrytím, aby netrpěl sněhovou nadílkou.

- Listopad
Úklid používané techniky v průběhu roku, která stále na dvoře za budovou
úřadu. Vše se muselo přikrýt plachtami a uklidit tak, aby nic nepřekáželo zimní
údržbě.

Na poslední chvíli rovněž probíhala drobná údržba vybavení, jako např.
přívěs.

- Prosinec
Demontáž vstřiků, jejich odzkoušení a seřízení

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech - PV3S
Počátkem roku byl proveden podrobný soupis materiálu uloženého ve
vozidelch a v přívěsu PPS 12. Toto se vykonalo na základě doporučení a také
nutnosti vyplývající ze řádu Chemické a technické služby. Při tomto soupisu
veškerého materiálu byl zjištěn fakt, že z vozidel Nissan Patrol, z přívěsu PPS 12 a
vozidla PV3S CAS došlo v průbehu roku 2011, pravděpodobně při nácvicích na
naše výročí, ke ztrátě drobných výstrojních součástí, a to čelovek a červených
signalizačních světel. Jsou to sice korunové položky, ale i této ztráty je škoda.
V červnu se nám podařilo získat úchyty pro zásahové vybavení, byla tedy
provedena kontrola vybavení v zásahovém vozidle PV3S CAS 16 a veškerý materiál
byl pevně uložen. Rovněž se odstranil některý přebytečný výzbrojní materiál z
vozidla.

3. Oprava výstrojního a výzbrojního materiálu
V rámci výstroje došlo k zavedení karet výstrojních součástí, zásahových
obleků, ochranných přileb, masek CM5, rovněž plyne z řádu CHTS.
V dubnu, po absolvování kurzu NDT u HZS v K.Varech, provedena kontrola a
zkouška našich IDP, dva nosiče odvezeny na opravu k HZS do K.Varů s podezřením
na netěsnost ve vysokotlaké části.
Rovněž v dubnu daroval Alois Kolitsch 6 ks plachet našemu SDH. Plachty
bylo nutné omýt, usušit, složit a uložit.

V červnu získal náš SDH přívěs PPS 12 a PS 12. Přívěs PPS 12 se plánuje
přestavět jako podvozek na vodní nádrž pro požární sport a čerpadlo PS 12 se
plánuje přestavět na výkonější stroj.

V červenci - příprava na městské slavnosti - dokončení naší cvičné nádrže.

V srpnu, po oslavách v Potůčkách, musel být použitý materiál ošetřen, tedy
očištěn a samozřejmě vysušen.

Zahájeny práce na přívěsu PPS 12, který náš SDH získal v červnu 2012. Po
odřezání nástavby a po vystužení bude sloužit jako přepravní prostředek na naší
cvičnou soutěžní nádrž.

Kompletace nově získaných IDP - po revizi nosičů a po tlakové zkoušce
ocelovývh lahví.

4. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období
Zajišťoval ve velké míře Šňůra, občas i pracovníci města Horní Blatné.
Problém byl se systémem práce KSÚS KVK a.s., kdy díky jejich technice a jejich
zoodpovědnému přístupu k úklidu sněhu, byl prostor před garážemi tak úzký, že i
výjezd s Patrolem byl leckdy problém.

V těchto situacích výjezd s naší CAS byl opravdu nemyslitelný. K rozšíření
docházelo pouze ve spolupráci s firmou která zajišťovala zimní údržbu pro město.

5. Technická pomoc občanům
V měsíci lednu, kdy se rtuť teploměrů pohybovala okolo -20 st.C, byla naše
garáž občas používána jako rozmrazovací stanice - zamrzlé PHM, zamrzlá chladící
kapalina atd.
Velice oblíbená činnost především v zimním období, kdy někteří řidiči
přeceňují své schopnosti i umění. Také se stalo, že i pro nás pak muselo přijet
vozidlo SDH Potůčky a vyprostit nás z příkopu.

Startování vozidel pomocí startovacích kabelů bylo také velice časté. V
případě místního občana byl občas zapůjčen i akumulátor.

Časté bylo rovněž zapůjčování plynového "turbo ohřívače" k rozmrazování
vody nebo topení.
V květnu nás oslovil Ing.Kupilík se žádostí týkající se dopravy vody do

vybudovaného rybníčku

Poslední víkend v květnu se konal sraz Velorexů na Blatenském vrchu, náš
úkol zněl, dopravit pitnou vodu na místo.

S příchodem sněhu začínají i zimní radovánky, někdy i v nočních hodinách

6. Kontrola hydrantů
Kontrolu hydrantů provedl Lukáš spolu s MP SDH. Úkolem bylo rovněž zjistit,
kde jsou hydranty rozmístěny. Další kontrola byla provedena při osazování tyčí k
hydrantům před zimním obdobím.

7. Spolupráce se ZŠ - požární prevence
Lze-li označit cvičení v budově Základní školy jako požární prevence, byl i
tento úkol splněn. Samozřejmě, že cvičení se účastnila i ředitelka ZŠ, někteří žáci a
také žáci kteří již navštěvují jiné školy.

8. MDD
16.května se konala první přípravná schůzka, kde by nastíněn záměr s MDD.
Této schůzky se účastnilo 15 členů, byly rozdány úkoly a byl upřesněn potřebný
materiál.

23.května druhá schůzka za účelem upřesnění detailů a rozdání úkolů

Samotné oslavy dne 2.6. Počasí, dá se říci, přálo, účast dětí, asi 40.
Pořadatelů o něco méně. Akce podařená, až na počet dětí bezchybná. Od SDH
Potůčky zapůjčeny překážky, tyto i částečně opraveny.

9. Oprava a úprava interiéru budovy SDH - garáží
V březnu, s příchodem teplejšího počasí, byl zahájen úklid v garážích, po
zimním, protopeném období, to už bylo zapotřebí (prach z popela, piliny z řezání
dříví, atd). V zimním období používaný materiál byl uklizen a došlo k roztřídění a
úklidu i různých dílů.

Duben, příprava dříví na další zimu.

Květen - úklid garáže PV3S CAS

V červnu došlo k výměně okna v půdbím prostoru. Okno bylo značně shnilé a
hrozilo vypadnutím. Opravu provedl Karel Fuchs.

V červenci zahájil Míra Rožec opravy v klubovně, začal (a také skončil)
popraskanou omítkou na komíně. Opravenou dlažbu u kamen dokončil
vyspárováním Karel Fuchs

.. a jelikož si připravil více materiálu, musel jej vypotřebovat na fasádě.

V srpnu oprava garáží, najdříve vyklizení, což bylo velice náročné, a dále po
důkladném omytí se započalo s opravami a bílením.

Romany nápad - opálit a opětovně natřít vrata - uchytil se.

Pokračovalo se rovněž s přípravami na zimu - dřevo

Pravidelností středečních schůzek se docílilo toho, že se započalo s opravou
půdních prostor, s vyklizením, zateplením podlahy a opravou podlahy, tedy s
přetlučením volných prken.

Míra Rožec začal s částečnou opravou fasády

V září se započalo s postupnou opravou, výměnou, výplní vrat u naší CAS

Dřevo, jak na topení v klubovně, tak již příprava na plánovanou zabíjačku pro
polní kuchyň, tak pro zahřátí v garáži.

Po malování garáže a následném úklidu zůstalo mnoho nepořádku v kanálu,
do kterého se vše zametlo a spláchlo. Čištění se ujal Patrik, a měl úspěch.

Rovněž v měsíci září bylo odvezeno celkem 9 ks oken k zasklení. Zbytek
oken se musel nechat přetmelit.

Koncem září nám bylo dovezeno dříví, i když zásoba poštípaného a
uloženého dříví již byla v dostatečné míře uskladněna.

I budova SDH byla v říjnu připravována na zimní období, a to zateplením
oken a vrat u naší CAS. Rovněž bylo při jedné ze středečních akcí uklizeno celé
první podlaží, a to od oken až po vytření. Na tomto nesou podíl především
J.Lauberová, L.Halvová a K.Dáňová. V polovině října byla již místnost na uskladnění
dřeva plná, odhad byl cca 10 m3. V říjnu byla rovněž požádána deratizérská firma o
položení návnad, jelikož myší bylo v přízemí dostatek. Úklidem patra klubovny se
rovněž musela provést úprava skladovacích prostor.

V listopadu se již muselo topit téměř denně, a to především kvůli výstroji

uložené v šatně.

Pomalu probíhala i příprava na vánoce, hlavně tedy výzdoba. V první fázi se
provedla kontrola funkčnosti veškeré výzdoby.

10. Kontrola podzemních nádrží v ulici Hamerská a Bezručova
Podzemní nádrže již pro nás strategicky důležité s ohledem na vybavení
okolních sborů vozidly CAS. Nádrž v ulici Bezručova je však mimo zimní období stále
připravena.

11. Revize zařízení
Květen - revize všech hasicích přístrojů

Srpen - revize a vystavení karet k elektro spotřebičům - vrtačka, bruska,
kompresor, svářečka, AKU nabíječ, prodlužovací přívod a úhlová bruska. Tato
nutnost vznikla při auditu písemností a dokumentů naší JSDH, kde bylo zjištěno
několik závad a nedostatků. Tyto závady a nedostatky se postupně odstraňují, a
přiznám se, je to strašná práce, především s ohledem na hlídání termínů.
V listopadu zaslány převodem získané IDP Saturn od CHZ Sokolov, tedy od
HZS KK, na provedení pěti leté revize do podniku MEVA Roudnice a.s.

12. Akce dle požadavků MÚ
V zimním období bylo zapotřebí spolupracovat s firmou zajišťující zimní
údržbu. Naše činnost spočívala především v řízení dopravy při pohybu sněhové
frézy v ulicích Horní Blatné, dále pak také v oslovováním řidičů při nutnosti odjezdu
vozidel z ulic ve kterých zimní údržba probíhala.
V březnu s pomocí SDH Potůčky byl zprůchodněn propustek pod silnicí Horní

V březnu provedena oprava pracovního náčiní pracovníků města (lopaty,
kolečko)

Březen, na přímý příkaz nejvrchnějšího šéfa SDH - starostky, prováděn úklid
města, konkrétně komunikací Komenského a Bezručova. Akce probíhala za účasti
10-ti členů MP a 13-ti členů SDH.

Následně rovněž provedeno "zaletnění" sněhové frézy a její nezbytná údržba

Také sesbírány tyče sloužící při zimní údržbě ke značení komunikací

Opravena tabule na náměstí

V dubnu byl náš SDH požádán o vybudování 3 ks souprav na posezení na
Blatenský vrch. Došlo tedy k změření již stávajících a přes Ing.Kupilíka byl objednán
materiál.

Před konáním srazu Velorexů zasypání děr na Blatesnkém vrchu štěrkem

Oprava odpadkového koše v parku

Rovněž se v srpnu konečně započalo s výrobou posezení na Blatenský vrch,

rovněž jedna, z již zmíněných, středečních aktivit. Sice se zpožděním, ale v září bylo
jedno toto posezení instalováno a náš SDH za toto sklidil pochvalu několika turistů.

V září se započalo s opravami beden na posypový materiál, které po několika
letech opravdu utrpěly mnoho poškození. Chybějící prkna, vypáčené petlice, panty,
poškozené oplechování vík. Bedny přeneseny do garáže a postupně opravovány,
poté natřeny ochraným nátěrem.

Oprava beden byla dokončena nátěry "LUXOL" a dne 7.září došlo k jejich
rozvozu dle dohodnutých míst.

V září, 22. byl ráno postaven a odpoledne zbourán stan na Rýžovně, který byl
městem zapůjčen na Svatováclavské setkání. Při bourání nám pomohl SDH
Abertamy. Stan byl dopraven pomocí naší PV3S, která s drobnými potížemi dojela
tam i zpět.

V říjnu byl stan očištěn, vysušen, složen a uložen, a to v prostorách našeho
kina. Jednu část střechy bylo nutno zaslat do opravy, tedy zpět do Brna, jelikož se
začal trhat úchyt.

Také bylo konečně doděláno druhé posezení na Blatenský vrch.

Po vinobraní 2012 bylo něklik lavic podrobeno očistě a všechny uloženy v
klubovně TJ Tatran

V říjnu se podařilo dokončit a osadit Blatenský vrch přislíbeným posezením

Listopadové značení komunikací za účasti mé, Míry Rožce a Míry Schnittera.
Po vyčerpání připravených tyčí bylo nutné vyrobit další, tohoto se zhostil Míra
Schnitter ml.

Druhého kola vyznačování se účastnila i Lucie

Zajištěna i vánoční výzdoba do kostela

Zajišťován úklid sněhu

13. Účast na akcích OSH a HZS
Březen - dvoudenní školení preventistů - stanice HZS K.Vary

- Petro R.

Duben - dvoudenní školení nositelů dýchací techniky - stanice HZS K.Vary
- Schnitter ml., Rožec, Jílek, Seňko a Mareš

Listopad

- IMZ velitelů jednotek
- Schůzka starostů SDH

- Petro R.
- Lehnertová R.

14. Valentýnská zábava
Valentýnská zábava, s jejími přípravami bylo započato již v lednu 2012. Akce
byla rozdělena do několika etap, bylo zapotřebí oslovit sponzory za účelem zajištění
dostatečného počtu cen do Tomboly, a tuto také připravit,

bylo zapotřebí zajistit novou, neokoukanou, výzdobu sálu, dále pak sál
vyzdobit, a připravit zabezpečení především vstupenky, lístky do tomboly atd.

Na přípravách se podílela značná část členské základny. Výdělek pro náš sbor
činil 9.072,- kč. Samotná zábava měla úspěch a ohlas, také díky tomu, že se jednalo
o první nekuřáckou. Až na pár maličkostí byla opravdu nekuřácká.

Po ukončení akce byl rovněž proveden úklid, na kterém se podíleli i
nečlenové (nečlenka, ale veliký fanda a příznivec) SDH Horní Blatná. Problém při
Valentýnské zábavě byl především ten, že se stejně, jako každoročně, musela
nejdříve odstranit výzdoba z předešlé akce, letos po vinobraní, naaranžovat naše
výzdoba na téma Valentýn, připravit stoly a židle - snést tyto z půdy, po ukončení
zábavy opět odstranit námi instalovanou výzdobu, stoly a židle, po ukončení
následujícího maškarního plesu, opět odnést na půdu hotelu. Rovněž láhev s CO2
byla na Valentýnskou zábavu a na maškarní ples poskytnuta námi - láhev nám byla
vrácena naplněná.

15. Získávat nové aktivní členy
Na VVH MP SDH, která se konala dne 20.ledna v prostorách klubovny SDH, byl
jako nový člen přijat :

Loudát Matěj

Schildbach František mladší

Záruba Marek

Zelená Simona

Simona Zelená v průběhu měsíce března 2012 změnila své bydliště - Chodov
Na schůzce MP SDH konané dne 08.12.2012 byl členy MP za členy přijat i
Filip Kraus a Adam Hurbánek

16. Péče o MP SDH
Jak již bylo řečeno, VVH MP SDH se uskutečnila v klubovně SDH dne
20.ledna, byla se vším všudy, i s občerstvením, které samozřejmě zbylo. Na této
schůzce bylo přijato hned několik nových členů mezi MP a to Loudát Matěj,
Schildbach František mladší, Záruba Marek a Zelená Simona. Ač se jedná o MP,
padla kritika na konání schůzek. VVH MP SDH se účastnila starostka Lehnertová
Radka a velitel SDH Petro Robert.
S ohledem na připomínku MP byla svolána schůzka vedoucích na 07.03.2012
za účasti Radky Lehnertové a M.Schnittera ml. Radka Petrová se omluvila, takže z
pěti dva.

V březnu, v pátek 23., se konala první schůzka MP, ze 17 se první schůzky
účastnilo 10, a na této první schůzce, v tomto roce, byl prováděn úklid komunikací
Komenského a Bezručova.

V dubnu se do práce s MP zapojil Lukáš Seňko, a s dětmi pravidelně chodil
na schůzky. Ukázal dětem všechny hydranty v Horní Blatné, chodil s nimi do
tělocvičny a na hřiště u školy. Lukáš byl střídán Petro R.- který s dětmi probíral
především teoretické otázky.
V měsíci květnu byla našimi MP SDH zavedena stránka na Facebooku.
V červnu bylo umožněno MP SDH podílet se na cvičení v budově ZŠ a MŠ.
V srpnu se naši MP účastnili závodů při oslavách výročí 480 let od založení
města Horní Blatné. Oslav v Potůčkách se sice neúčastnili - nebyl zájem o opětovný
nácvik.
Co se týče MP SDH, stojí za zmínku malý zájem z naší strany o jejich činnost.
Pravda je, že ze strany MP je rovněž malý zájem o schůzky, jako příklad je uveden
zájem o nácvik požárního útoku před oslavami výročí města. V porovnání s rokem,
2011 byl ze strany vedoucích malý zájem v letošním roce. V roce 2011 se o MP
starala Romana, Lukáš, pak také Šňůra. Za strany MP byl a je zájem pouze o
tělocvičnu v ZŠ, což je také chvilkové. Naším záměrem je zřídit v zasedací místnosti
internetové pracoviště. Za tímto účelem získal náš SDH 4 ks PC od ČSOB, chyba je
v tom, že v těchto PC není operační program. Pokud se nám podaří tento zajistit, je
již se společnopstí WaveNet domluven Internet. Uvidíme, jestli toto rozhodnutí a tato
investice bude přínosem.
Výroční schůze MP SDH se konala dne 08.12.2012, úmaslem bylo tuto
schůzku spojit s Mikulášskou nadílkou, po domluvě se členy SDH Potůčky byl tento
záměr přislíben, posléze zrušen a odpoledne dne 08.12.2012 opět potvrzen.
Schůzka se konala v prostorách klubovny za účasti 12 členů z počtu 20. Na této
schůzce byl do MP SDH přijat Adam Hurbánek a Filip Kraus. Mikulášská nadílka se
"skoro" povedla, až na výstup některých členů z řad MP. Pro všechny naše MP byl
připraven stromeček a rovněž i dárkové balíčky. Nezúčastněným byl ybalíčky dodány
dodatečně, Daniele Bertlové byl balíček zaslán poštou.

17. Prohlubování spolupráce s okolními sbory
Spolupráce mezi okolními jednotkami SDH byla zahájena hned v lednu, kdy
docházelo k setkáním buď u nás, nebo v Potůčkách, dále se naši zástupci účastnili
výročních valných hromad, na Božím Daru a v Potůčkách.

VVH Potůčky pak pokračovala ještě druhý den v hotelu Modrá hvězda.

Rovněž drobná výpomoc mezi našimi sbory byla bezchybná.
- v lednu vyproštění našeho vozidla

- v únoru drobná oprava elektroinstalace vozidla Tatry SDH Potůčky

- březnu zajištění odvozu a dovozu našich IDP na výměnu vzduchu
- spolupráce, z naší strany, při zajištění administrativy na připravované výročí
SDH Potůčky
- v březnu - spolupráce při čištění propustku v ulici Horní - SDH Potůčky
- v březnu proběhlo společné cvičení s SDH Abertamy a SDH Potůčky v
Potůčkách
- v dubnu krátká návštěva u SDH Potůčky, zrovna v době příprav dřeva na
májku. O to kratší návštěva byla - moc práce !!!

- v červnu získán přívěs PPS 12 a PS 12, za opravu jiného čerpadla PS 12.
Některé součásti PS 12 vyměněny s nefunkčními z čerpadla daného do opravy
našemu sboru

Oprava PS 12, která byla poznamenána mrazem při nevypuštěné vodě, nám
dala zabrat. Roztržená olejová vana, netěsné vodní čerpadlo, netěsná mrazová
pojistka, protržené gumuvé manžety, prasklý manometr, roztržený karburátor. To vše
se opravilo, něco se muselo rozebírat i vícekrát, aby vše bylo plně funkční.

V červnu byla zapújčena naše polní kuchyně SDH Abertamy pro akci "oslavy
135 let od vzniku SDH". Jelikož v tomto termínu měla být naše jednotka na cvičení
MAAFEX 2012, na které nedorazila, účastnila se alespoň těchto oslav. Naši účast
kontrolovala přímo starostka a přesvědčila se o našem vzorném chování.

V červenci pomáhal SDH Potůčky při zprůchodnění kanalizační přípojky v ulici
Tovární

SDH Abertamy se od nás nechal zasvětit do principu požárního sportu.

SDH Boží Dar přispěl výraznou pomocí při likvidaci tábora na Českém Mlýnu
v červenci, pomohl nám odvézt náš materiál.

Již padla zmínka o Městských slavnostech k výročí 480 let od založení města.
Přípravy na tuto akci pomohli zvládnout i hasiči z Abertam.

Pár dní po slavnosetch se sešly SDH Potůčky, Boží Dar a Abertamy u nás na
koupališti za účelem odzkoušení si své techniky.

Na srpnových oslavách v Potůčkách se, sice nepřímo, podílel i náš sbor, a to
zapůjčením polní kuchyně a vodní nádrže.

V září se konala soutěž požárních družstev v Abertamech, které se účastnila
pouze Horní Blatná a Abertamy. Námi byla na tuto akci zapůjčena cvičná nádrž,
základna a polní kuchyně. Účastníkům se akce určitě líbila.

Na oplátku nám SDH Abertamy pomohl zbourat stan na Rýžovně.

Návštěva v Abertamech v měsíci listopad

22.12. navštívil SDH Abertamy Horní Blatnou - kolibu, kam se vnutili i naši
členové

Po kračování bylo ovšem v Modré hvězdě

18. Cvičení JSDH
V březnu se u nás konala schůzka velitelů okolních sborů, Abertamy, Potůčky
a Boží Dar, kde se plánovala společná cvičení.

První společné cvičení se konalo v březnu v Potůčkách za účastí SDH
Abertamy a Potůčky, téma a úkol pro náš SDH byl průzkum zadýmených prostor a

vyproštění raněných. Účast pan Seňko, Mareš, Rožec a Petro.

Duben - kurz nositelů dýchací techniky. Po náročném lékařském vyšetření se
dvoudenního kurzu účastnil : Miroslav Schnitter mladší, Miroslav Rožec, Miroslav
Jílek, Lukáš Seňko a Roman Mareš.
Duben - zásah na požár garáže v novém složení jednotky. Zásah byl rychlý a
úspěšný. Majiteli vznikla škoda cca 5.000,- Kč, ale ne naším zapřičiněním. Zásah
proběhl za účasti - Roman Kadrliak, Robert Petro, Karel Fuchs, Miroslav Schnitter
mladší, Miroslav Rožec, Roman Mareš a Lukáš Seňko. Požár byl naší jednotce
nahlášen dne 22.04.2012 v 18.18, v 18.27 byla naše jednotka s CAS PV3S 16 a
vozidlem Patrol Nissan na místě události. Účast 1 + 6.

Červen - cvičení na požár v kotelně ZŠ a MŠ. Cvičení bylo o to pestřejší, že o
něm nikdo nevěděl, tedy až na starosty měst a obcí zúčastněných jednotek, tedy
Boží Dar, Abertamy a Potůčky. O chystaném cvičení nevěděli ani členové naší
jednotky. Sraz byl v 16:00 hodin v hasičárně, kde byly rozděleny úkoly Radce
Lehnertové, Romaně Macháčkové a Kateřině Dáňové. Samotné cvičení bylo
spuštěno podle plánu v 17:00 hodin. Cvičení bylo schváleno HZS KVK. Cvičení
proběhlo za účasti MP SDH. Cvičila se evakuace osob ze školy, první pomoc,
likvidace požáru v kotelně a odvětrání prostor budovy. Vyhlášení poplachu bylo dne
22.06.2012 v 17.04, na místo dorazila jednotka s CAS a vozidlem patrol Nissan v
17.12., účast 1 + 4. V 17.19 JSDH Potůčky 1 + 4, JSDH Boží Dar v 17.20 1 + 5,
JSDH Abertamy v 17.31 1 + 4.

Červen - povoláni na cvičení MAAFEX 2012 do Teplé, kde bylo našim úkolem

zajistit evakuaci obyvatel a zajistit nouzové přežití. Na tuto akci jednotka nedojela pro
poruchu vozidla. Poplach vyhlášen dne 23.06.2012 v 07.33, výjezd v 07.41.

Červenec - členové SDH Horní Blatná požádáni o spoluúčast na
přeshraničním cvičení v Potůčkách, požadavek zněl na komparz. Akce krásná,
hlavně ten závěr.

Rovněž v červenci byla naše jednotka vyslána na likvidaci spadlého stromu v
ulici Komenského.

V červenci, z 18.na 19.7., nám byl vyhlášen poplach na evakuaci 80-ti dětí z
dětských táborů v okolí Úterý na hranici okresu Plzeň Sever. Jednotka vyjela v počtu
1 + 4 (ve středu vyjela do Úterý a vrátila se ve čtvrtek, za účasti Petro R., Jílek M.,
Seňko L., Mareš R. a Kadrliak D.) Jednotka vyjela vozidlem Patrol Nissan, do
kterého se vejde při plné výbavě právě posádka 1 + 4. Účast musela být zrušena
ostatním členům jednotky, kteří s velkou lítostí zůstali doma. Naším úkolem bylo
naložit zařízení evakuačního střediska ve skladech HZS v K.Varech, přesun do
obce Branišov, stavba evakuačního střediska a evakuace dětí z tábora ve spolupráci
s JSDH Otročín. Cvičení velice realistické, terén podmáčený, přístupové cesty plné
bahna, špatná přístupnost. Trasa přesunu byla zpestřena překážkami - popadané
stromy, v úseku cca 1 km asi 15 stromů. I s tímto problémem si naše jednotka
poradila. Z tábora evakuovala 4 děti ve svém vozidle. Vyhlášení poplachu ve 20.27,
odjezd ve 20.39, v K.Varech ve 21.01, na místě ve 22.11, odjezd zpět v 00.39,
příjezd, s malou přestávkou na ÖMV v K.Varech, v 02.01. Druhý den odpoledne
proběhla velice nutná očista vozidla.

Dne 02.08.2012 ve 14.06 byla jednotka vyslána na nahlášené podezření
požáru do domu č.p.196. Na místo JSDH dorazila ve 14.15 v počtu 1 + 2. Požár se
nepotvrdil, bylo zakouřeno pouze několik místností. Po odvětrání bylo vše v pořádku.

I na srpnové slavnosti se cvičilo, cvičil se požární útok. Závodů se účastnili
muži, žena a děti, tedy celkem 3 družstva.

Aby několika našim členům, nositelům IDP, neprošlo osvědčení, bylo
vymyšleno cvičení - za použití ochranných pomůcek pěší pochod od bývalého
komplexu Imperiál na Blatenský vrch. Byla to fuška.

Lze-li označit srpnové oslavy v Potůčkách jako cvičení jednotky, tak za náš
sbor byla nasazena dvě družstva, mužů a žen, muži se umístili na 2. místě a ženy v
celkovém pořadí na čtvrtém místě. Bylo štěstí, že pořadatelé přistoupili na možnost
dvou pokusů.

22. září se účastnil náš SDH soutěže v požárním sportu v Abertamech. Náš
sbor postavil dvě družstva, družstvo mužů a kombinované družstvo žen (4 ženy a 3
muži). Obě družstva si dovezla pohár a diplom za 1.místo. V sestavách se trošku
improvizovalo, ale zvládlo se vše na výbornou.

27. října vyhlášen výjezd na padlý strom mezi Horní Blatnou a Novými
Hamrami. Výjezd vyhlášen ve 21.59, výjezd ve 22.02 v počtu 1 + 3.
11.října vyhlášen ve 14.09 výjezd na větev ohrožující bezpečnost silničního
provozu. Jednotka vyjela ve 14.13 v počtu 1 + 3, jako nejnebezpečnější větev se
nám jevil nálet v lese směrem na Pernink. Po konzultaci s KOPIS, kdy nám byl
předán kontakt na ohlašovatele se ovšem jednalo o zcela jinou větev, která byla
identifikována dodatečně, a to na základě telefonického hovoru s oznamovatelem.

Jako velitel jednotky jsem ovšem usoudil, že odstranění polámaných větví při

panujícím počasí onoho 11.12. by bylo pro zasahujícího hasiče nebezpečné,
provedla po dohodě s KOPIS jednotka odstranění těchto větví v neděli dne
16.12.2012, kdy byl výjezd vyhlášen ve 14.52, odjezd ze základny byl v 15.00

Dalším prosincovým výjezdem ba polom pod Blatenským vrchem, výjezd v
počtu 1 + 2, vyhlášení poplachu v 15.59, odjezd v 16.08, příjezd zpět v 16.55

Ostatní
1. Silvestr
V časných ranních hodinách krátká návštěva starostky a krátké setkání v
klubovně SDH

2. JSDH
V měsíci březnu se sešla jednotka SDH na své první schůzce, účelem této
schůzky bylo organizačně zajistit kurz nositelů dýchací techniky, který byl plánován
na měsíc duben. Schůzka byla svolána prostřednictvím JAY svolávacího systému,

tedy jako ostrý poplach. časy pozoruhodné, svolání bylo vyhlášeno v 19:05, David
Kadrliak se dostavil v 19:07, Lukáš Seňko a Míra Rožec v 19:09, Karel Fuchs a
Roman Mareš v 19:11. Míra Jílek se dostavil v 19:13. Míra Schnitter v tuto dobu
vyprošťoval vozidlo na Blatenském vrchu a Roman Kadrliak na výzvu (pro nemoc)
nereagoval.

Počátkem měsíce dubna byl proveden audit dokumentace naší jednotku. Na
audit byl objednán pan Jiří Bernášek, osoba způsobilá na tuto činnost. Nedostatky
byly vysvětleny a v průběhu měsíce dubna se jich podařilo větší část odstranit.
Jednalo se především o administrativu. Nedostatky ve výcviku (administrativní) se
nám v následujícím období dařilo eliminovat.
JSDH se sešla v červnu před samotným cvičením MAAFEX 2012 v Teplé, z
důvodu časového zaneprázdnění členů JSDH se přistoupilo k doplnění z řad žen.
Cvičení se měl účastnit Miroslav Rožec, Miroslav Schnitter, Robert Petro, Roman
Mareš, Jitka Vítková a Karolína Fuchsová. Na toto cvičení jednotka z důvodu
poruchy vozidla nedorazila.
Naše jednotka se i nadále scházela především k absolvování nezbytného
cvičení s dýchací technikou.

3. Májka
Akce snad ani nepořebuje komentář. Příprava a samotný průběh bez potíží,
účast jak členů, tak diváků hojná, a jako odměna - májka z Potůčků.

Májka musela být ovšem i odstraněna a uklizena.

4. PC od ČSOB
Štěpánka pomohla zajisti dar od ČSOB, tedy 4 ks PC do klubovna SDH.
Počítače předány na základě Darovací smlouvy. O dopravu se postarala Irena velký fanda našeho sboru. Samozřejmě za protislužbu.

5. Kácení stromů
Dle přání ZM došlo v měsíci červenci k pokácení dosti nebezpečných stromů,
tedy stromů, ohružující své okolí. Na tomto se sice přímo nepodílel náš SDH, ale
stojí za zmínku skutečnost, že stromy byly pokáceny členy HZS Karlovarského kraje.
Jednalo se o tři uschlé stromy na pozemku který užívá pan R.H., jeden strom na
hřbitově a jedna uschlá větev, rovněž na hřbitově.

6. Český Mlýn
Další úkol, který byl před nás postaven bylo zajištění bezproblémového
pobytu místních dětí ve středisku v český mlýn. Pobytu předcházel samozřejmě úklid
prostor. Pro zpestření byla do tábora dopravena naše polní kuchyně. Naším úkolem
bylo zajistit materiál a dopravu účastníků.

V průběhu prvního pobytového dne se zjistilo, že není k dispozici voda, tudíž
byla námi i tato zabezpečena.

Další náš úkol, vše bezpečně dopravit zpět do Horní Blatné. V tom nám
pomohl SDH Boží Dar.

Samozřejmě, že následoval úklid materiálu a důkladná očista veškeré použité
techniky - polní kuchyně a vodní nádrže. Zároveň byl uložen zbylý materiál i s
potravinami v prostorách klubovny SDH.

7. Oslavy ke 480 výročí založení města
Náš podíl na těchto oslavách nebyl pouze "zalepení díry" v průběhu oslav, ale
hlavně příprava stánků, stanu a výzdoby. S ohledem na pracovní vytížení se
započalo již v týdnu se stavbou stánků, výzdobou a stavbou stanu. Naším zařízením
byla zajištěna i elektrická energie do centra dění. Po ukončení akce následoval úklid,
kterého se naši členové zhostili opravdu svědomitě. Uklidil se park, uklidila se
komunikace pod stanem, samotný stan a zařízení. Byla to akce na celý den.

8. Porady - schůze SDH
Schůzek a porad se uskutečnilo několik. Pokaždé když bylo zapotřebí doladit
akci, zajistit materiál atd. První taková schůzka SDH která měla vyřešit další činnost
se konala dne 22.08.2012. S ohledem na skutečnost, že pozvání prostřednictvím

sms obdržel každý, byla účast 14 členů (Romana, Jarka, Edita, Radka, Jájina,
Eliška, Roman, Pucek, Šňůra, Já, Kadídek, Kája, Seno a Míra). Přesto došlo k určité
dohodě týkající se další akceschopnosti a realizace dalších úkolů. Další,
pravděpodobně leckým nepochopena dohoda, zněla, že se sejdeme, dle možností,
každou středu v hasičárně a proberem další práce. S akcí se započalo dne 29.srpna,
dostavilo se skutečně několik členů a po pravdě, udělal se veliký kus plánované
práce.

8. Stavba Velkostanu v Nových Hamrech
Městem Horní Blatná byl v srpnu zapůjčen Velkostan do Nových Hamrů.
Postaven byl prostřednictvím SDH. Na stavbu poslána žádost formou textové
zprávy, účast na stavbě značná, díky velké účasti stan postaven za 1 hodinu a 20
minut.

Po akci následovalo rovněž rozebrání stanu.

9. Odstranění zahradního nábytku v ZŠ
Ředitelkou ZŠ požádán náš Sbor o odstranění zahradního nábytku ze školní
zahrady. Této činnosti se zhistil Míra Schnitter, Patrik Tyrmer a David Kadrliak.

10. Oslavy 105 výročí SDH Potůčky
Přípravy na oslavy započaly již pár dní před konáním, a to údržbu a hlavně
omytím techniky.

V den oslav se náš sbor přesunul do Potůčků, účastnil se průvodu,

účastnil se pořádaných závodů a závěrečných oslav. Díky Adéle, máme
několik set (asi 1100) fotografií z této akce.

11. Středeční schůzky
Již o nich byla zmínka. První konaná schůzka byla plodná, udělalo se mnoho

práce. Možná tato iniciativa nebyla zcela správně pochopena. Jde o to, že pokud
středy budou pravidlem, může se každý z nás rozhodnout dle chuti, a této středy se
účastnit. Určitě to není povinnost. Práce je dost, a pokud nebude ??? Může se
posedět a popovídat si. Vždyť chceme být parta, a jak jinak se má tato parta stmelit
než společnými akcemi ???

Počáteční zájem byl velký, časem ale upadal, až úplně upadnul. Koncem roku
se těchto "středečních akcí" přestali účastnit i nositelé této myšlenky.

12. PV3S
Naše PV3S prošla křestem dne 22.09.2012, kdy byl pomocí této dopraven
stan na Rýžovnu, v tento den se také prezentovala v Abertamech. Cestu odřídil
Michal Häuser, a vozidlo, až na značné množství nečistot v nádrži, které nám cestu
tam i zpět znepříjemnily, bylo vše v pořádku.

13. Zabíječka
Tato akce se začala plánovat již v září. Byl domluven termín 27.10.2012, i
když někomu se tento termín nehodil, nebyla jiná možnost. Roman Mareš domluvil
čuníka, dle jeho vyjádření by to měl být spíše "prasesaurus", zajistil klec na přepravu
a také dřevěné necky.

S přípravami se započalo již ve středu 25.října, a to stavbou šibenice z lešení,
pokračovalo se ve čtvrtek, přípravou polní kuchyně, přípravou dřeva a vlastního
zázemí, dále pak v pátek, kdy se také odjelo pro prase do Ostrova. I tam však
vznikla komplikace, takže Alex, náš řezník, musel zajet na místo. Prase bylo
dovezeno již zabité, v pátek se rozporcovalo. V sobotu probíhala samotná
"zabíjačka". Některými byla tato akce pojata jako kulturní akce s podáváním
alkoholu, takže na skutečnou práci zbylo opravdu pár jedinců. Akce se zrovna
nevydařila, dohru měla i v neděli. Při akci nepanovala moc dobrá nálada, atmosféra
byla značně "hustá". S porovnáním se stejnou akci v roce 2011, dle mého názoru,
nelze srovnávat. Na závěrečném úklidu v neděli se podílelo pět členů SDH (Radka,
Robert, Šňůra, Eliška a Huňáč), Ještě jednou tedy ostatním děkuji.

14. Kovový odpad
V průběhu roku 2012 se nám rovněž podařilo sesbírat a odevzdat několik kg
kovového odpadu, a to s výtěžkem do naší pokladny.
10.07.2012
570,- Kč
24.08.2012 1.416,- Kč
23.10.2012 2.505,- Kč

Závěrem, ze všech zmíněných akcí máme k dispozici celkem 3797 fotografií,
což je pěkná sbírka do našeho archivu, který se rok od roku rozrůstá.

15. Inventarizace movitého majetku SDH Horní Blatná
Inventarizace se uskutečnila dne 1.12.2012, za účasti Radky Lehnertová,
Edity Krausové, Miroslava Schnittera ml. Kontrolou prošlo celkem 91 položek
movitého majetku SDH Horní Blatná, odepsán byl 1 teploměr v částce 46,- Kč, který
se rozbil v garáži u PV3S CAS.

