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

Rok 2015, byl zahájen Výroční valnou hromadou, která se uskutečnila dne
23.ledna 2015. Na této VVH bylo rovněž předáno několik ocenění členům SDH,
usnesením VVH opustilo řady sboru celkem 9 členů. Byl rovněž přijat plán činnosti
na rok 2015, a tento je nyní vyhodnocován.

1. Kontrola a oprava techniky, vybavení

Na technice svěřené do péče JSDH je neustále dostetk práce spočívající jak
v běžné údržbě, tak i v provádění oprav. Tento bod plánu je plněn beze zbytku a
svědomitě. Své vybavení sbor neustále rozšiřuje, v roce 2015 byl pořízen majetek
pro činnost JSDH v celkové hodnotě 359.267,- Kč, materiál výstrojní i výzbrojní, z
toho bezúplatným převodem zajištěn materiál v hodnotě 303.978,- Kč, z dotací
nakoupen materiál v hodnotě 23.773,- Kč.

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

Technické vylepšení vozidel je součástí oprav techniky, zaměření bylo více na
PV3S valník, ktewrý se ukázal jako zdatný pomocník při celkové činnosti.

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

Materiál, o který je třeba pečovat dle různýchg řádů je udržován dle platných
předpisů, této údržbě je věnována velká péče.

4. Technická pomoc občanům

Technická pomoc občanům je již neodmyslitelná činnost. V roce 2015, tak jako
téměř každý rok, spočívá ve vyprošťování vozidel. Občané, nejenom místní se na
nás obrací nejčastěji právě s tímto problémem.

Březen 2015 :

Duben 2015 :

Srpen 2015 :

Září 2015 - čištění kanalizace :

Listopad 2015 :

5. Spolupráce se ZŠ

Zkladní škola založila v roce 2015 kroužek "můladých požárníků!.

6. MDD

Mezinárodní den dětí se uskutečnil i u nás, opět ve spolupráci s SDH a
majetkem JSDH. Město na tuto akci věnovalo částku 3.000,- Kč

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

Tento záměr se podařilo splnit beze zbytku. První etapa rozvodu ústředního
topení se uskutečnila - kdy jindy - než v zimním období. Po zahájení akce koncem
roku 2014 se počátkem roku 2015 podařilo nainstalovat otopná tělesa - radiátory,
získané bezpletně od spoluobčanů, a v lednu se instaloval rozvod ÚT. 5.února se
prvně zatopilo, a od té doby je klubovna pomocí "krbových kamen vytápěná".
Podotýkám, že krbová kamna s výměníkem jsou pořízena ze zisku z Valentýnské
zábavy. Koncem roku se zahájila druhá etapa, tedy rozvod ÚT v garážích, kde bude
napojen na kotel o výkonu 24 kW získaný darem. Radiátory v garážích rovněž
získány bezplatně.

8. Revize zařízení

Revizí prošelo zařízení - především IDP a ruční hasící přístroje.

9. Akce dle požadavků MÚ

Požadavky MÚ - především stavba stanu :
- březen - Skiareál Potůčky

- květen - Rolava v K.Varech

- rovněž květen - Klínovec

- červenec - Horní Blatná - Pouť

- září - Rýžovna

- říjen - Ostrov

Stavbou stanů si náš SDH vydělal částku 6.500,- Kč, npočítaje několik cen do
Valentýnské tomboly.

10. Účast na akcích OSH a HZS

Učast na akcích dle potřeby.

11. Valentýnská zábava

Tak jako každoročně úspěšná, zisk ve výši 8.008,- Kč, 70 prodaných
vstupenek, v tombole 289 cen, 1039 lístků do tomboly, trošku se vymkl Huňáč
rozebíráním a darováním zažité a používané výzdoby na tuto akci.

12. Získávat nové aktivní členy

V roce 2015 nebyl přijat žádný nový člen, zájem projevil Vladimír Hurbánek,
na pozvání na středeční akce jednotky ovšem nereagoval.

13. Péče o MP SDH

Jak jsem se již zmínil, při Základní škole byl založen kroužek MP, tento vede
Radka Lehneretová, není ovšem v možnostech jednoho člověka vést pravidelné
schůzky - prosím o pomoc členskou základnu a o podporu této mxšlenky.

14. Prohlubování spolupráce s okolními sbory

Spolupráce s okolními sbora v roce 2015 upadala, k setkávání sice
docházelo, ale žádné z těchto setkání není důvodem k prezentaci.

15. Cvičení JSDH

Rok 2015 byl rokem jako každý jiný. Jednotka měla několik úspěšných
zásahů, měla i několik cvičení.
- březen - pád stromu do prostor hřbitova

- červen - výzva PČR přes KOPIS - pád stromu do vozovky

- říjen - cvičení LUXOR 2015, kde se účastnil i Vladimír Pokorný a Antonín
Křičenský - členové JSDH ???

- listopad - požár v prostorách bývalé truhlárny

- listopad - nečekané cvičení ve Vlčích jamách

Ostatní :

V roce 2015 byl náš sbor přihlášen do akce "Recyklujte s haiči". Akce
spočívala ve sběru a vracení elektrospotřebičů. Touto akcí náš SDH vydělal částku
celkem 5.394,- Kč

