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"Hasiči, pro někoho obyčejné slovo, pro nás Rodina ".

Rok 2014 pro nás začal Výroční valnou hromadou, která se
uskutečnila 10.ledna 2014. Na této valné hromadě se vyhodnotil rok
2013, přijal se plán činnosti na rok 2014, následovala volná zábava s
hudbou.

1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
Okolo oprav techniky a její údržby je stále práce dost a dost.
Na vozidle Patrol Nissan muselo dojít k výměně baterie, která
tomuto vozidlu sloužila od roku 2006, tedy celých osm let.

Rovněž na uvedeném vozidle došlo ke zlomení stabilizační tyče,
která se rovněž vyměnila v rekordním čase.

Údržba tohoto vozidla se pro nás stává čím dál tím těžší

především s ohledem na náhradní díly. Proto naše jednotka uvítala
možnost rdemontovat náhradní díly s vyřazeného vozidla záchranné
služba v Karlových Varech. Takže 19.června vyjel Míra Schnitter, Míra
Rožec, Robert Petro do Karlových Varů, za asistence Lucky Halvové, a
co se v průběhu dne podařilo demnontovat bylo naše. Následně pak
Lukáš Seňko dovezl i slíbené pneumatiky.

Vozidlo PV3S valník, upraven v roce 2013, rovněž zaznamenal
poruchu, tato byla na hydraulickém ovládání zadního čela. Došlo tedy k
výměně přepoštěče a vozidlo je opět v pořádku.

Vozidlo PV3S CAS rovněž mělo závadu, kterou odstranil Lukáš
Seňko, jednalo se o únik oleje okolo klikového hřídele.

Co se týče vybavení, před zimou se zazimovala vodní nádrž,
uklidila se pod střechu, rovněž i přívěs PPS 12 se uklidil do garáže.

Vybavení techniky, do vozidla Patrol Nissan se zakoupila navigace
a zadní kamera pro couvání, dále pak teleskopický žebřík a pomocné
startování.

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech
(se zaměřením na PV3S valník a PV3S skříň)

Technická vylepšení na vozidlech se provádí neustále. Na vozidlo
PV3S valník došlo k montáži navijáku získaného z dotace za povodně v
roce 2012.

3. Péče o výstrojní a výzbrojní materiál
(osobní výstroj a výzbroj)

Osobní výstroj a výzbroj členů jednotky je pod neustálou kontrolou
technika jednotky, a to od zásahového obleku po přilbu. Členové

jednotky zařazeni do výjezdu získali nové vybavení, šest z nich obdrželo
bezpečnostní pás a Marcel Procházka, nový člen pro výjezd kompletní
vybavení v hodnotě celke 15.700,- Kč.

4. Technická pomoc občanům
Technická pomoc občanům spočívá hlavně ve využití naší
techniky při malérech spoluobčanů :

8. ledna - vyproštění zapadlého vozidla

15.ledna - vyproštění zapadlého vozidla

2. února - vyproštění zapadlého vozidla

8. února - vyproštění zapadlého vozidla

10.února - vyproštění zapadlého vozidla

25.února - vyproštění zapadlého vozidla
6.března - likvidace vznikajícího požáru při rozřezávání vozidla

27.dubna - vyproštění vozidla
5.května - vyproštění vozidla (Avia)
24.května - pomoc při odchytu koní a zajištění jejich ošetření

6.června - vyproštění vozidla
4.července - pomoc při demolici kůlny

8.srpna - vyproštění vozidla

6.září - vyproštění vozidla

30.prosince - vyproštění zapadlého vozidla
31.prosince - vyproštění zapadlého vozidla

5. Spolupráce se ZŠ
Spolupráce se Základní šolou, v roce 2014 snad spolupráce
pouze při pořádání MDD.

6. MDD
Oslavy MDD se podařilo uskutečnit, byla to ale především práce
našich žen. Oslavám MDD byl určen termín 31.května, místem bylo
hřiště za místní školou. Materiál a technické vybavení dodal náš sbor,
zázemí poskytla škola.

Podotýkám, že zajištění není pouze díky členům SDH, ale podílí
se i sposta příznivců SDH.

7. Oprava a úprava interiéru budovy SDH - garáží
(především rozvod ústředního topení z krbových kamen)

Úprava interiéru nám svěřené budovy byla, díky příznivému
zimnímu období, zahájena již v březnu, kdy se uklidilo palivo a
uskladnilo se na zimu další.

Předeslané "ústřední topení", kdy byla přislíbena instalace již v
roce 2012 se konečně dalo do pohybu, po konzultaci s odborníkem v
první řadě průrazy zdmi, rozvěšení radiátorů a zajištění materiálu.

K napojování radiátorů a krbových kamen došlo ve druhé polovině
ledna 2015, tedy v současné době. Věříme, že únor přečkáme již ve
vytopených prostorách.
Náš sbor rovněž získal vyřazený kotel na tuhá paliva o výkonu 20
kW, který plánujeme osadit v garážích a vyřešit tím i topení v těchto
prostorách. Kotel používaný cca pět let, ale plně funkční. Takže
následnou zimu, 2015 až 2016 budeme moci již vytápět celou budovu.

8. Revize zařízení
V květnu došlo k revizi a kontrole ručních hasících přístrojů v
majetku sboru.

9. Akce dle požadavků MÚ
Požadavků ze strany zřizovatele bylo několik :
3.června - pokácení uschlého stromu v parku, toho se zhostim
Mirosdlav Schnitter ml.

3.června - pokácení nebezpečného stromu na odstavné ploše,
rovněž Miroslav Schnitter ml.

16.května - stavba stanu v Nové Roli. Jednalo se o pátek, a jelikož
nás na tuto akci bylo opravdu málo, požádali jsme SDH Abertamy o
spolupráci. Z našich řad se zůčastnil Daniel Vít, Tomáš Matuš a Robert
Petro.

Na bourání se účastnil Míra Schnitter ml., Zuzana Wöllnerová
Karel Fuchs, Robert Petro a Marcel Procházka.

Další požadavek byl 23.srpna, rovněž stavba stanu, nyní na
Klínovci. Na stavbu se podařilo zajistit pouze Lukáše seňka a Roberta
Petro. Stavba se uskutečnila především za pomoci SDH Boží Dar.

Dalším požadavkem byla prořezávka větví dne 3.září v ulici Na
Blatech, toho se zhostil Lukáš Seňko, Marcel Procházka a Robert Petro.

Další stavba stanu proběhla dne 12.září v Sokolově, za účasti
Davida Kadrliaka, Miroslava Schnittera ml., Zuzany Wöllnerové, Marcela
Procházky a Roberta Petro, za pomoci Jiřího Kvaššaye a Antonína
Křečinského.

Bourání stanu proběhlo za účasti Lukáše Seňka, Marcela
Procházky, Davida Kadrliaka, Daniela Víta a Roberta Petro.
27.září následovala stavba stanu na Rýžovně, za účasti Roberta
Petro, Lukáše Seňka, Miroslava Schnittera ml., Marcela Procházky a
fanouška z Perninku, demolice pak za účasti Miroslava Schnittera ml.,
Zuzany Wöllnerové, Roberta Petro, Lukáše Seňka, Romany
Macháčkové a Vladimíra Pokorného.

Náš sbor se rovněž podílel na rozvozu "beden" na posypový
materiál.

Další větší požadavek bylo pokácení dvou stromů dne 7.listopadu,
a to v ulici Komenského a v ulici Bezručova u muzea. Akce se ujal
Miroslav Schnitter a Lukáš Seňko.

Odvoz větví dne 11.listopadu

9.prosince vyznačení komunikací kvůli zimní údržbě

9.prosince zasjištění stromků pro výzdobu kostela

10. Účast na akcích OSH a HZS
Účast na "sezení"velitelů Jednotek SDH na stanici v Karlových
Varech

11. Valentýnská zábava
(termín 15.únor 2014)

Tradiční "Valentýn" se uskutečnil 15.února, s přípravami se
započalo s týdenním předstihem. Tomblu se, jako vždy, podařilo zajistit
bohatou, účast na "zábavě" cca 100 lidí, platících 78. Zisk do pokladny
ve výši 7.070,- Kč (po odečtení všech nákladů jako hudba zs 8.000,- Kč,
občerstvení hudbě 236,- Kč a poplatky OSA 864,- Kč !!!)

12. Získávat nové aktivní členy
V roce 2014 nebyl vybrán žádný "adept" na člena v SDH.
Potýkáme se však se členy JSDH, nyní nás je sice 10 (Fuchs Karel,
Jílek Miroslav, Kadrliak Roman, Kadrliak David, Petro Robert, nově
Procházka Marcel, Rožec Miroslav, Seňko Lukáš, Schnitter Miroslav ml.
a Vítek Miroslav). Organizačně máme dvě družstva, tedy dva velitele
družstev, dva strojníky - tři budou až v roce 2015, všichni tři s řidičským
průkazem "C", jeden "C a E". Potíž je ovšem v dostupnosti těchto členů
při vyhlášení poplachu. Pokušeli jsme se získat dalšího do výjezdové
jednotky, tedy Tomáše Matuše, ale bez úspěchu. Naše jednotka je
zařazena do kategorie V., tedy působnost pouze na katastrálním území
Horní Blatné, je snaha převodu do kategorie III., tedy širší pole
působnosti, více výjezdů, plošné pokrytí asi pro Potůčky, Pernink a
Abertamy. Pro splnění určitých kritérií je ale zapotřebí naplnit tabulky
členů, což formálně splňujeme, co se týče techniky tak požadavek je
také splněn, tedy CAS a vozidlo na přepravu zasahujících hasičů.

13. Péče o MP SDH
Rok 2014 bez aktivity MP SDH, podotýkám, ne vinou mládeže, ale
vinou nás. Nebyl zajištěn vedoucí MP, tedy někdo kdo by mládež vedl.
Je to náš letitý dluh pro další činnost a také naší budoucnost.

14. Prohlubování spolupráce s okolními sbory
Rok 2014 byl tak trošku rokem v útlumu. Se členy okolních sborů
se sice stýkáme, nejvíce se členy SDH Potůčky a Abertamy. Méně pak
se členy SDH Boží Dar a s Perninkem skoro vůbec.
SDH Potůčky jsou nám nápomocni vždy, uvedu jako příklad snaha
k pročištění kanalizace při opravách náměstí v květnu,

nebo při likvidaci hnízda vos na půdě naší zbrojnice v červenci.

Naši zástupci jsou do Potůčků rovněž zváni na různé příležitosti,
uvedu jako příklad "křest" nového vozidla v říjnu.

15. Cvičení JSDH
(nové složení výjezdové jednotky - Marcel Procházka)

Cvičení prodělala naše jenotka několik. Rovněž byla naše

jednotka několikrát zaslána k zásahům, většinou se však jednalo o
technickou pomoc, tedy o činnost která je zvládána díky našemu
vybavení a naší technice.
7.února byla jednotka vyslána k likvidaci nebezpečných větví na
komunikaci II/221 - Horní Blatná - Pernink. Výjezd v počtu 1 + 2

6.března vyslána jednotka k likvidaci nebezpečných stromů na
základě žádosti našeho městského úřadu. Výjezd v počtu 1 + 1

19.března vyslána jednotka k čerpání sklepa č.p.123, výjezd v
počtu 1 + 2

25.března vyslána jednotka k likvidaci stromu do ulice Hamerská,
výjez v počtu 1 + 2

7.května proběhlo velké cvičení, i pro okolní sbory, s vrtulníkem na
našem fotbalovém hřišti. Účast 1 + 5. Vysíláno i v regionální televizi.

28.května cvičení v Sokolovské uhlené akciové společnosti,
výjezd v počtu 1 + 1 (účastnil se Tomáš Matuš). Úkolem bylo naložení
evakuačního materiálu ve skladuv Karlových Varech, pak jsme byli
odesláni do Sokolova ke zřízení evakuačního centra.

7.listopadu povolána jednotka do Chebu na velké cvičení, výjezd v
počtu 1 + 3

29.listopadu vyslána jednotka k likvidaci padlého stromu na
komunikaci II/221 - Horní Blatná - Potůčky. Výjezd v počtu 1 + 2

Ostatní činnost v roce 2014

Dary :
V roce 2014 se podařilo, nejen od státních orgánů, ale i od
soukromých osob, získat bezúplatně různý majetek pro naší činnost,
nebo vybavení.

Nabíječky baterií do garáží

Výpočetní techniku (PC, tiskárny, scanner)

Stan o rozměrech 4 x 4 metry

Svářečku

Nerezové várnice

Lehátka a spací pytle

Kotel na tuhá paliva

Teplovzdušné agregáty
Dále pak mnoho náhradních dílů na PV3S a na Patrola Nissana

Získán rovněž další přívěs
Rozjednán je převod ještě dalšího materiálu od MV ČR, nebo od
HZS Jihočeského kraje. Inzertní nabídky jsou sledovány a
vyhodnocovány.

Dotace od Karlovarského kraje :
V roce 2014 byl z dotací vybaven nový člen JSDH pan Marcel
procházka, výbava (zásahový oblek a zásahová obuv) v hodnotě
15.700,- Kč, členové jednotky obdrželi bezpečnostní pásy (šst kusů) v
hodnotě 6.700,- Kč.

Májka :
Již tradice, že organizují hasiči, podotýkám že za pomoci místních
občanů

Kovový odpad :
V srpnu odvezen námi nasbíraný kovový odpad, přínos do
pokladny 3.758,- Kč. Odpad většinou z rekonstrukce objektu ve
Vančurova 80, a z úklidu města.

