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

1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
Leden – výměna čerpadla v PV3S CAS 16

Leden – STK – sněžný skútr

Únor – výměna lana v navijáku Patrol Nissan

Březen – údržba vozidla PV3S CAS 16

Duben – Toyota – výměna pneu

Duben – výměna klín. Řemenu na PV3S CAS 16

Duben – oprava přívěsu

Duben – výměna repro Patrol Nissan

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech
Do vozidla Patrol Nissan doplněna výbava pro poskytování první pomoci.

3. Péče o výstrojní a výzbrojní materiál
Duben – oprava ženijního náčiní

Běžná kontrola zařízení

V průběhu roku 2018 ze zisku za sběr kovového odpadu a z příjmu od města –
odměna za činnost zakoupeny pro další využití :

4. Technická pomoc občanům
Technická pomoc je stále stejná, spočívá v zapůjčování výzbroje JSDH, ve
vyprošťování vozidel, poskytnutí zázemí pro rozmražení, požární asistence atd.

5. Spolupráce se ZŠ
Mateřské škole poskytnuty, pro nás nepotřebné, reflexní vesty.

6. MDD
MDD se uskutečnil dne 22. května na hřišti za ZŠ. Na nás bylo zajistit, zapůjčit a
instalovat zařízení pro děti, a následně vše uklidit a vrátit.

7. Oprava a úprava interiéru budovy SDH - garáží
Březen – instalace nouzového osvětlení v garážích

Duben – příprava otopu na zimní období

Červen – úprava podlahy v garáži

8. Revize zařízení
Revize zařízení především vzduchových dýchacích přístrojů a ručních hasících
přístrojů.

9. Akce dle požadavků MÚ
Březen - úklid skladu na prkna, oprava nářadí pro zaměstnance města,
zajištění oprav kotle v kotelně MÚ

Duben

- rozvoz „kontejnerů“ na tříděný odpad

Květen - údržba vybavení, stavba stanu na Rolavě v K.Varech, vytvořena
květinová výzdoba v parku

Červen - opět oprava materiálu města

Červenec – zahájení zajištění dopravy pitné vody na Blatenský vrch, doprava
materiálu na rekonstrukci „kabin“ TJ, stavba stanu – Boží Dar, stavba stanu Merklín

Srpen - zajištění oslav města Horní Blatná, stavba stanu Königsmuhle, oprava
lavic a stolů v majetku města, odstranění náletů v ulici Vančurova a Purkyňova

Září
- doprava a úklid dřeva z polomů v roce 2017, spolupráce při úpravách
prostor Muzea

Listopad – oprava nářadí pro zaměstnance města, nakládka a dovoz prken,
trámů a fošen z polomů z konce roku 2017, zprovoznění kotle po opravách
v kotelně MÚ, oprava majetku města – stoly a lavice

10. Účast na akcích OSH a HZS
Krom školení velitelů a strojníků se členové JSDH, Hájek, Petro a Schnitter,
účastnili kurzu „Základů zdravotnických znalostí“.

Dalšího kurzu který pořádala ADRA - mezinárodní humanitární organizace
poskytující pomoc lidem v nouzi, se účastnil Petro R. Jednalo se o školení KIP
(komunitní intervenční psychosociální – tým).

11. Valentýnská zábava
Konala se 17. února v hotelu Modrá hvězda, opět bohatá tombola, účast mizivá.
Zisk z této zábavy do pokladny SDH ve výši 1.000,- Kč.

12. Získávat nové aktivní členy
V roce 2018 byl do řad SDH a následně zařazen do jednotky SDH přijat :

PanKi

Péťa

Adriana
Petr Lobodáš se zapojil do práce vlastně ještě před přijetím za člena, jako člen
SDH se účastnil aktivně na pořádání oslav města, dále pak i na opravách a úpravách
v „hasičárně“, a téměř na všech akcích jak sběr kovového odpadu, sběr
elektroodpadu atd. Nyní je díky pracovní vytíženosti jeho účast menší.
Petr Hájek se rovněž zapojil aktivně, účastnil se kurzu „Základů zdravotnických
znalostí“. Dluží však práci s MP SDH kterou přislíbil.
Adriana Rožcová po určitých zdravotních potížích se v rámci možností účastní
středečních akcí v hasičárně. Dluží však práci s MP SDH kterou přislíbila.

13. Péče o MP SDH
Nefunguje.

14. Prohlubování spolupráce s okolními sbory
Spolupráce byla na lepší úrovni, setkávání bylo častější, nyní se s okolními
sbory setkáváme pouze při vynímečných událostech – školení, cvičení požáry.

15. Cvičení JSDH
Do tohoto bodu jsou zapojeny i „výjezdy“ jednotky. Cvičení jako takové díky
zaneprázdnění členů jednotky se nekonají, což je veliká škoda, jelikož teoretická
příprava nám všem značně chybí.
První akce byla dne 21. dubna, jednalo se o dopravní nehodu motorkáře
s osobním vozidlem v křižovatce před radnicí. Motorkář byl transportován vrtulníkem
s těžkým zranění do Plzně. Zasahovala naše jednotka a jednotka HZS K.Vary.
Výjezd od vyhlášení 7 minut.

V pořadí druhém byla technická pomoc při likvidaci polomu na cyklostezce ve
výstavbě u viaduktu pod bývalou Triolou dne 24. května.

Třetí byla spolupráce s JSDH Potůčky dne 23. července kdy nám byl ohlášen
požár na Jindřišských skalách, jelikož se ale jedná o katastrální území Potůčky,
nebyla naše jednotka povolána. JSDH Potůčky byla pouze doprovázena na místo
události.

Čtvrtá událost dne 28. července, opět Jindřišské skály, asistence při sundání
oběšené osoby ze skály a transport osoby do vozu pohřební služby, za účasti PČR
Pernink. Opět katastrální území Potůčky, ale povolána naše jednotka. Výjezd od
vyhlášení poplachu trval 7 minut
Pátou akcí bylo cvičení v Karlových Varech kde se simulovala letecká nehoda.
Naše jednotka měla za úkol vybudovat a provozovat centrum pomoci. Výjezd od
vyhlášení trval 2 minuty.

V pořadí šestém opět dopravní nehoda v ulici Majakovského. Tato nehoda se
negativně zapsala do naší statistiky. Výjezd jednotky na úklid po dopravní nehodě
trval 30 minut, a to především díky tomu, že ne každý má u sebe v daném okamžiku
telefon. Opět se projednávala skutečnost, že by klíče od zbrojnice mělo mít více
členů jednotky. Při této situaci mělo klíče z deseti členů pět.

Sedmou událostí opět dopravní nehoda a opět v křižovatce před radnicí dne 23.
října. Jednalo se o nehodu dvou osobních vozidel bez zranění. Spolu s námi
zasahovala jednotka HZS Karlovy Vary. Naším úkolem bylo zajistit úniku provozních
náplní a následný úklid. Výjezd od vyhlášení trval 4 minuty.

Osmá událost se stala dne 24. října a jednalo se o vyvrácený strom směrem do
Nových Hamrů. Výjezd od vyhlášení poplachu trval 7 minut.

V pořadí devátém dne 24. listopadu se jednalo likvidaci po dopravní nehodě,
srážka osobního vozidla se stožárem veřejného osvětlení. Řidič vozidla pod vlivem
alkoholu z místa nehody ujel. Škoda vznikla především na majetku SDH a na
veřejném osvětlení. Událost je stále v řešení. Výjezd (???) od vyhlášení poplachu 2
minuty.

Poslední, desátá, událost v roce 2018 se stala 2. prosince, jednalo se o odvoz
osoby uvízlé s vozidlem na neudržované komunikaci. Výjezd od vyhlášení trval 2
minuty. Řidič vozidla (cizinec) nerespektoval dopravní značení a s vozidlem se snažil
projet z Horní Blatné do Nových Hamrů. Vozovka pokryta ledem a s naší technikou –
Patrol Nissan, byl vůbec problém se na místo dostavit. Řidič seděl ve vozidle a bále
se pustit brzdu, aby se mu auto samo nerozjelo. Akce trvala 5 hodin a 30 minut, než
jednotka vozidlo zajistila proti pohybu a řidiče dopravila do Nejdku, napřed do Witte a
následně na oddělení PČR.

16. Májka
Příprava na májku byla již od 25. dubna, kdy byl ze skladu HZS v Karlových Varech
zapůjčen stan. Oslava Máje proběhla jak každoročně bez problémů a stejně jako každý rok
trval následný úklid několik dní.
25.04.2018

27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018 a 01.05.2018

02.05.2018

17. Elektroodpad
V roce 2018 bylo ke zpětnému využití dodáno a odvezeno :
- 22 lednic a mrazáku
- 31 velkých elektro spotřebičů
- 23 vaků s drobnými elektrospotřebiči
- 31 televizorů a monitorů

Ostatní :
Dne 14. dubna se naše jednotka účastnila oslav 150-ti let od založení SDH
Nejdek. Zapojili jmse s s vozidlem PV3S CAS, Patrolem a Toyotou do spanilé jízdy.
SDH Nejdek byl námi předán dar v hodnotě 1.000,- Kč.

