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

I rok 2013 započal setkáním v klubovně SDH Horní Blatná, a započal
projevem naší starostky, který byl krátký, výstižný a hlavně kritický.

Hned 4.ledna další setkání na naší Výroční valné hromadě. Na této se náš
sbor rozloučil s několika členy, a obratem přijal několik členů nových.

1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
Kontrola a oprava techniky probíhala vlastně celoročně. Hned počátkem roku
musela být opravě podrobena naše EC, jelikož po posledním použití nebyl uzavřen
ventil benzinu a EC byla neprovozuschopna. Opravu provedl Míra Schnitter. EC byla
opláchnuta, vyčištěna a nainstalována nová zapalovací svíčka.

Další oparvu čakal nás Patrol, kdy se nám podařilo v zimním období utrhnout
zástěrku. Oprava několkaminutová.

V dubnu dorazilo jaro už i k nám, což se hned využilo k očistě techniky po
zimním, protopeném období.

Po odeslání žádosti na MO ČR překvapení. Náš SDH dostane od armády
PV3S valník, se zvedacím čelem, a elektrocentrálu. PV3S valník, pro někoho "šrot",
pro někoho technika pro naše využití, byl dopraven dne 24.05.2013 a centrála byla
dovezena dne 31.05.2013.

Konečně se mohlo s ohledem na počasí počátkem června začít s opravami a
s úpravami. Po opravě brzdového systému následovala i karosérie.

Také Patrol se dočkal opravě výfuku

V květnu se již pokračovalo i na naší PV3S - skříň, bylo nutné důkladně
vyčistit nádrž, dotáhnout vstřikovací trysky po seřízení, vyměnit signalizační brzdové zařízení.
Vozidlo Patrol Nissan rovněž prošlo opravami a úpravami, hlavně kvůli blížící

se STK. Ošetřil se lak, zadní levá zástěrka, podovzek, došlo k důkladnému vyčištění
interiéru a k důkladnému umytí. Rovněž se obnovila náplň v lékárničce.

Letní počasí umožnilo pokračovat na naší PV3S, započalo se s nátěry
podvozku, opravou laku a instalací součástí jako radiostanice, přídavná světla ,
výstražné zařízení atd.

Opravy a úpravy byly dokončeny v srpnu zapojením elektrického vybavení
vozidla, přidělením SPZ a nahlášením tohoto vozidla do IZS. Potíž byla se
zapojením radiostanice a výstražného zařízení. I to se ovšem podařilo vyřešit, stejně
jako u naší CAS.

Z dotací od státu na základě povodní v červnu 2013 ve výši 66.000,- Kč se

podařilo zakoupit 2 ks nových autobaterií pro nové vozidlo PV3S valník.

MO ČR rovněž převedlo na náš sbor 2 ks stanu 6 x 6 m, které byly rovněž
dopraveny vlastními silami. Jeden ze stanů byl nekompletní, musela se vyrobit nová
středová tyč.

Po ukončení oprav PV3S valník se započalo s opravami PV3S skříň. Nejdříve
bylo nutné vyztužit střechu nástavby, která, pod tíhou sněhu, byla značně
zdeformována.

Následovala rekonstrukce el.instalace nástavby, která byla po několik let
pouze provizorní

Další úprava byla oprava zdeformované střechy

V říjnu obdržela naše jednotka účelovou investiční dotaci za povodně v
červnu, za tyto prostředky zakoupeny navijáky na PV3S 7,5 tuny a Nissan Patrol 5,5
tuny.

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech - PV3S
Přes zimní období uloženy nově získány stany na schodiště u kina - opatření
proti myším.

3. Oprava výstrojního a výzbrojního materiálu
Pečlivá pozornost je věnována i našim IDP. Při jedné z kontrol sjištěna
závada, která nám byla odstraněna na stanici HZS v K.Varech

Se souladem s předpisy rovněž zakopena záchranná lana

4. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období
O průjezdnost před zbrojnicí se v rámci zimní údržby starala sjednaná firma
na úklid něhu a naši zaměstnanci ve spolupráci s Mírou Schnitterem

5. Technická pomoc občanům
Technická pomoc občanům byla v zimním období zaměřena především na
vyprošťování vozidel mezi Horní Blatnou a Bžím Darem a mezi Horní Blatnou a
Novými Hamrami. I přes dopravní značky "Slepá ulice" a "V zimě se neudržuje"
spousta řidičů do těchto míst zajížděla a následně sháněli pomoc.

Již po desáté zajišťoval náš SDH dopravu vody na Blatenský vrch při
pořádání srazu Velorexů.
Jednotka rovněž vypomohla s vyproštěním vozidla dovážející uhlí

Začátek zimního období poznámenáno vyprošťováním vozidel :
29.11. IVECO z Nových Hamrů
05.12. Patrik - Pstruží
07.12. Manfred - Pernink
15.12. Potůčky - vyproštění vozidla

6. Kontrola hydrantů

Kontrola prováděna průběžně, i přes skutečnost že na požární zásah jsou
vybrány hydranty u ZŠ a na spodní straně náměstí.

7. Spolupráce se ZŠ - požární prevence
8. MDD
První schůzka kvůli pořádání MDD 2013 se uskutečnila dne 15.května, kde
byl určen termín konání MDD, rovněž došlo k rozdělení úkolů. Dne 29. května se
konala další schůzka za účasti 15-ti pořadatelů.
Akce se měla uskutečnit dne 01.06.2013, pro nepřízeň počasí byla odložena
na 15.06.2013.

9. Oprava a úprava interiéru budovy SDH - garáží
Údržba objektu SDH Horní Blatná spočívala především v topení v zimních
měsících, což se nám již druhý rok dařilo. Opět tedy naše cisterna v pohotovosti a
schopna výjezdu a hlavně zásahu.

Vlastně ještě před koncem zimního období se započalo s přípravami na další
zimu, již 2013 - 2014. Bylo zapotřebí pokácet nálety které zasahovaly do vedení NN
napozemku pod vodárnou v ulici Komenského. Této práce se zhostil Roman Mareš,
Míra Rožec a Lukáš Seňko, nápomocen byl i Marcel Procházka. Dřevo bylo rovněž
naštípáno a ihned uklizeno.

I když pokyn zněl na délku 25 až 30 cm, ne vždy se zadařilo

Pokračovalo se rovněž na úpravě vrat garáže.

V měsíci únoru se podařilo zakoupit nová krbová kamna s výměníkem na
ústřední topení. Postupně se sháněl materiál na realizaci tohoto záměru.

Příprava na zimu vrcholila až ve čtvrtém čtvrtletí
Koncem roku, v listopadu, byla již naše zásoba dříví dostatečná, skládek byl
plný

10. Kontrola podzemních nádrží v ulici Hamerská a Bezručova
Podzemní nádrže, v ulici Hamerská a v ulici Bezručova jsou sice strategickým
místem požární vody, ale jejich využití je dnes asi i nepravděpodobné.

11. Revize zařízení
Dne 20. května byla provedena revize všech našich hasících přístrojů.
Výsledek ???
1 x práškový RHP - vyměněn za nový
4 x práškový RHP - odvoz na tlakovou zkoušku - vyměněny
1 x vzduchopěnový - odvoz na tlakovou zkoušku - vyměněn

12. Akce dle požadavků MÚ
Počátkem roku, tedy 5.ledna, při oblevě a tedy tání sněhu, byl monitorován
Blatenský potok a snižována hladina rybníku v ulici Hamerská. S ohledem na situaci
se zvažovalo vyhlásit první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost.

V dubnu došlo rovněž k posbírání značek rozmístěných pro lepší orientaci
zimní údržby.

V měsíci duben se členové SDH rozhodli vyčistit koupaliště. Toto bylo
postupně vypuštěno, a průběžně čištěno. Potíž byla v teplém počasí se žábami.
Větší čistící akce proběhla ve čtvrtek 23.dubna za účasti : Schnitter M.ml., Vítek
Miroslav, Procházka Marcel, Seňko Lukáš, Mareš Roman - jako nedílná součást
traktoru, Lehnertová Radka, Krausová Edita, Předotová Jaroslava, Tyrmer Patrik,
Matuš Tomáš, Lehnertová Adéla a za MP Kraus Filip a Adam.

V květnu provizorně zajištěn poničený mostek v ulici Majakovského

V červnu, po vyhlášení I SPA monitorován rybník a Blatenský potok

V letních a horkých měsících zajišťováno zalévání květinového záhonku na
náměstí před kostelem

Počátkem září vypomáhali členové SDH při úpravách tzv.dopadové plochy u
nově instalovaného zařízení ve školní zahradě. Na této akci se podíleli MP Denisa
Kratochvílová, Michaelě Zelená, Filip Kraus a Martin Kraus hned ve dvou dnech,
dále pak Viktor Sentenský, Denisa Schildbachová, Miroslav Vítek, Miroslav Schnitter
ml., a Robert Petro. Škoda, že účast ze strany SDH nebyla větší.

28.září stavěl náš sbor stan na Rýžovně - Svatováclavské setkání. Stan byl
postaven ráno a odpoledne byl odstraněn.
Listopad - osazení komunikací tyčemi

Listopad, na pokyn ZM vykáceny smrky v parku

a rovněž zazimovány záhonky před kostelem

Listopad - úklid sekaček po ukončení letní sezóny a příprava frézy na zimu

Stavba stanu na Božím Daru - Vánoční trhy

13. Účast na akcích OSH a HZS
První akcí v roce 2013 byla účast na získání odbornosti Hasič III, dne
9.března v Nové Roli, na kterou se připravoval Miroslav Schnitter ml. Roman Mareš,
Lukáš Seňko, Robert Petro, Miroslav Rožec, Kateřina Dáňová a Eliška Fuchsová.
Závěrečného přezkoušení se ovšem účastnil pouze Miroslav Schnitter, Robert Petro
a Eliška Fuchsová. Z celkového počtu 10-ti zkoušených prospělo pouhých 6. Z
našeho SDH všichni tři.

Další akcí byla získání osvědčení "Strojník" dne 08.03.2013 v HZS Karlovy
Vary. Tohoto školení se účastnil Petro R., jelikož naše JSDH nemá strojníky s
oprávněním CE.
V březnu se členové našeho SDH účastnili cvičení na Božím Daru jako
figuranti. Moc se líbilo, jelikož cvičení opravdu se vším všudy.
V září se uskutečnilo školení, kdy byl probírán nový zákon určující finanční
podíl na likvidaci dopravních nehod.

14. Valentýnská zábava
S přípravami na Valentýnskou zábavou se započalo koncem měsíce leden,
nepočítá-li se objednávka na skupinu, která se zajistila již v den Valentýnské zábavy
v roce 2012. Započalo se tedy oslovením možných dárců a sponzorů do tomboly.
Osloveno bylo celkem 41 osob. S politováním musím konstatovat, že Narex Bystřice
přispěl v tomto roce naposledy, a Quilt Pernink rovněž. Cenou do tomboly přispělo
27 osob. Podařilo se nám připravit celkem 303 cen. Sál byl připraven ve čtvrtek, v
pátek se chystala tombola. Valentýn 2013 byl, svým způsobem, nějak jedinečný.
Prodalo se celkem 64 vstupenek, sál byl ale plný. Mnoho návštěvníků, i z našich řad,
využilo nepozornosti a jejich návštěva byla neplacená. Další unikum byl v tom, že
musela na konci zasahovat policie a i záchranná služba. Zisk do pokladny byl ve výši
6.156,- korun.

15. Získávat nové aktivní členy
1. Hurbánek Adam

2. Kraus Filip

3. Lehnertová Adéla

4. Lehnertová Gabriela

5. Vítek Miroslav

Míra Vítek se zapojil do činnosti téměř okamžitě, kdy se účastnil proškolování
na získání odbornosti Hasič III, což mu výrazně pomohlo získat mnohé teoretické
zkušennosti. Tím rovněž splnil 40-ti hodinové proškolení z PO a dnes je členem
výjezdové jednotky který postupně získává praxi.

*** Vopalecký Daniel ***

16. Péče o MP SDH
Se schůzkami MP se započalo dne 18.ledna, účast členů se postupně
zvyšovala. V zimních měsích se chodilo především do tělocvičny naší školy.
Po prázdninách, kdy je patrná absence vedoucího MP činnost vázne.

17. Prohlubování spolupráce s okolními sbory
Spolupráce zahájena hned na naší VVH, na které byla zaznamenána účast
zástupců SDH Abertamy a SDH Potůčky.
Rovněž našimi zástupci byla účast na VVH oplacena v Potůčkách.

VVH Abertamy se nikdo z nás neúčastnil, velitel musel s ohledem na
prezidentské volby zůstat na úřadě.
SDH Abertamy vznesl požadavek na zapůjčení polní kuchyně a to hned v
polovině března.

14.července u nás JSDH Potůčky likvidovala vosí hnízdo na hřišti v ulici Lesní

Na srpnové akce SDH Potůčky zapůjčena polní kuchyně a vodní cvičná
nádrž.

18. Cvičení JSDH
Se cvičením se započalo hned při konání VVH dne 4.ledna, kdy byl našemu
sboru vyhlášen hned 2 x výjezd na technickou pomoc.
04.01. - technická pomoc při nebezpečí zatopení kotelny v ulici Bezručova
č.p. 147, výjezd v počtu 1 + 4. Jednotkou byl vyčištěn kanál v křižovatce ulic Tovární
a Luční, a do tohoto svedena voda z komunikace.

04.01. - technická pomoc při průsaku vody do sklepa v ulici Komenského
č.p.300. Jednotkou bylo nainstalováno čerpadlo a voda odčerpána. Výjezd v počtu 1
+3

05.01. - technická pomoc v Perninku při zamezení průniku vody do penzionu
Míla. Jednotkou byly naplněny pytle s pískem a voda se odklonila do kanalizace.
Výjezd v počtu 1 + 3

Cvičilo se i počátkem února, především s dýchací technikou

Velké cvičení na nás čekalo dne 27.dubna, a to LUXOR 2013. Toto cvičení
bylo pro všechny účastníky značně náročné, cvičila se předevší ochrana
obyvatelstva a to dekontaminace se vším všudy, tady naše jednotka má prvenství,
jelikož byla úplně první, která využila mobilní dekontaminační jednotky i se sprchami.
Další část cvičení se týkala povodní a vyhledávání osob v terénu. Účast byla
předpokládána pro 6 osob, na opravdu poslední chvíli odřekl účast Pucek a Huňáč.
Je škoda, že toto nebylo známo dříve, jelikož do předpokládaného počtu se mohlo
družstvo doplnit ostatními členy. Naše družstvo bylo doplněno velitelem JPO II z
Ostrova.

V neděli 02.06.2013 nás opět postihla "velká voda", ponorné čerpadlo šlo z
ruky do ruky.

V nočních hodinách, ve 22:30 nás vyzval KOPIS k účasti dne 03.06.2013 do
Prahy. V 05:50 tuto aktivitu zrušil. Na akci "Praha 2013" se z naší jednotky chystalo
6 členů.
Dne 26.06.2013 byla naše jednotka vyslána k záchraně osoby do ulice
Hamerská č.p.21, kde došlo k pádu z výšky.

V červenci zvláštní cvičení pro členy, držitele osvědčení pro IDP

11.08.2013 únik nebezpečné látky v ulici Jiráskova a U Kovárny. Od
01.09.2013 je tato činnost zpoplatněna částkou 5.600,- Kč na hodinu. Tento majitel
vozidla měl ještě štěstí.

21.08.2013 požár (???) lesa směrem na Nové Hamry. Pravděpodobná příčina
byl vysypaný popel do lesního porostu. Požár teprve v začátcích, likvidován na
základě upozornění kolemjdoucího občana.

V říjnu opět cvičení s IDP

Listopad - cvičení v Abertamech za účasti Kadrliak Roman, Schnitter Miroslav
ml., Seňko Lukáš a Petro Robert, téma cvičení vyprošťování osob z objektu a první

pomoc.

V prosinci byl naší jednotce vyhlášen poplach na vyhledávání osoby v našem
katastrálním území.

Rok 2013 :
11. výjezdů

8 x technická pomoc
1 x únik nebezpečných látek
1 x požár
1 x vyprošťování

5 cvičení jednotky

19. Ostatní
Hasič III : Jak již byla zmínka a veliká diskuse na VVH počátkem roku 2013
okolo plánované účasti našich členů na zkouškách odbornosti Hasič III, připravovalo
se na tyto zkoušky hned 7 členů. Miroslav Schnitter ml., Roman Mareš, Lukáš
Seňko, Robert Petro, Miroslav Rožec, Kateřina Dáňová a Eliška Fuchsová. Příprav
se účastnil Míra Vítek a tak pochytil mnoho z teorie, tedy z roční odborné přípravy.
Přípravy probíhaly ve středečních termínech v klubovně SDH. Účastníci zkoušek,
byli pozváni do Nové Role, kde probíhalo ve dnech 16.a 23.února seznámení se s
materiály a s testovými otázkami na samotné zkoušky. Seminář vedl Jiří Bernášek,
který byl rovněž členem zkušební komise. Dne 16.02. se účastnilo semináře 5 členů,
23. února 3 členové. Zkouška byla úspěšně složena dne 9.března třemi našimi členy
- Míra Schnitter ml., Eliška Fuchsová a Robert Petro. Odznaky dokazující složení
zkoušky převzal dne 11.května Míra Schnitter v Nové Roli.

2. března se, jako každoročně konal dětský karneval, stejně jako
každoročně, pod vedením našich členek. Akce úspěšná a výborně zvládnutá.

Májka : S přípravami (???) se sice započalo již v březnu 2013, ale stejně jako
každoročně se vykonávalo vše na poslední chvíli. Příprav se zhostil Lukáš, zvládnul
to, ale asi i dost ve stresu. Stan byl zapůjčen od HZS Karlovarského kraje, lavice od
SDH Boží Dar, další lavice ze Základní školy, výčepní zařízení z Modré hvězdy. Po
ukončení akce se materiál uklidil, stan se vysušil a vrátil majiteli, lavice a stoly
rovněž.

Povodně : Ve spolupráci s Městským úřadem byla uspořádána humanitární
sbírka. Prvotní cíl byl Plzeňsko, okolí říčky Klbavy. Po několika telefonátech nám
bylo oznámeno, že cílová destinace již humanitární pomoc obdržela, tudíž by námi
dopravený materiál nebyl využit. S ohledem na tuto informaci byl náš záměr
přehodnocen a byl vybrán, stejně jako v roce 2002, Terezín, tentokrát část Terezína
- Nové Kopisty. Na přípravách pomáhali i členové MP SDH nakládáním materiálu a
přípravou v kuchyni při vaření.

Pouť 2013 : I v tomto roce byla pouť zajišťována naším sborem. Pouť byla
skromná, program skoro žádný, ale přesto se líbila. Byl postaven stan, ani nevím
kdo se podílel, jelikož jsem byl z této akce "vyhozen", byl uvařen guláš, na jeho
vaření se podílel Ivan Zívr, Tomáš Matoušek a Kateřina Dáňová sborem byla
zajištěna diskotéka a občerstvení.

Po ukončení akce, v neděli, se opět vše vyčistilo, složilo a uložilo, za
asistence mé, Ládi Pokorného, Karla Fuchse, Míry Vítka, Daníka Víta, Jaroslavy
Lauberové.

Po odečtení všech nákladů zůstalo v pokladně SDH celkem 54,- Kč jako zisk.

Neinvestiční dotace dle nařízení vlády ČR : Ve výši 66.000,- Kč. Z těchto
prostředků zakoupeny navijáky na vozidlo PV3S a Patrol Nissan, reflexní bundy a
reflexní vesty pro členy JSDH, a nové baterie pro nově získané vozidlo PV3S valník.

