Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná

Plán činnosti SDH Horní Blatná na rok

2006
--------------------------------------------------

IČO 63557045
--------------------

Vzdání cti Jaromíru Zárubovi st.
1. Kontrola a oprava techniky
se zaměřením na úpravu, vybavení a opravu PV3S CAS.
--------------------------------------------------------

05.

Oprava PV3S CAS - výměna výfukového potrubí

06.

Osazena nová sedačka

11-12. Opravována elektroinstalace, osazování světelné rampy - dar od PČR Potůčky

2. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období.
------------------------------------------------------------------

Průjezdnost udržována především nasmlouvanou technikou na zimní údržbu v obci.

3. Technická vylepšení
zaměřit na bezpečné uložení materiálu ve vozidlech.
--------------------------------------------------------------------------

V průběhu roku nainstalována radiostanice MOTOROLA do vozidla NISSAN a PV3S CAS, na obě
vozidla nainstalovány světelné rampy s výstražným světlem modré barvy.

4. Oprava a údržba výzbrojního materiálu.
-----------------------------------------------------------

V letních měsících vyhlášen dotační titul pro potřeby SDH na nákup výzbrojního materiálu, SDH
prostřednictvím obce požádala Karlovarský kraj, dotační titul byl přiznán ve výši 76.528,- Kč. Za tyto
prostředky nakoupeny :
2 x radiostanice motorola - vozidlová
4 x zásahová obuv VESUV
4 x ochranný zásahový oblek ZAHAS
2 x kombinéza STROJNÍK

07.

Prostřednictvím Ministerstva národní obrany se nám podařilo zajistit vyřazovaný materiál pro
potřeby SDH. Tento materiál byl dovezen z VÚ Jaroměř, celková hodnota materiálu je
58.299,30 Kč. Výběr materiálu byl prováděn na základě našich potřeb, především letních
pobytů dětí na Zlatém Kopci, a potřeb SDH.

09.

Běžná oprava vozidla ARO

09.

Usnesením OZ byl povolen nákup nového vozidla pro potřeby SDH, jedná se o vozidlo
NISSAN PATROL, obec na tento nákup uvolnila částku 150.000,- Kč. Jako dar od sponzorů
jsme dostali světelnou rampu a zvukové výstražné zařízení, vše v hodnotě cca 40.000,- Kč.
Další etapa by měla být lak v hasičských barvách. Vozidlo se postupně vyzbrojuje, je
zapotřebí dbát bezpečného uložení materiálu.

12.

Oprava baterky - výměna baterií

V průběhu roku rovněž upraven sklad, a veškeré hoidnotnější výstrojní a výzbrojní součásti jsou nyní
uloženy tam.

5. Úklid obce po zimním období
-----------------------------------------------Úklid obce neprováděn.

6. Čerpání zatopených sklepů, technická pomoc
-------------------------------------------------------------------------

12.

Poskytnutá technická pomoc při odtahu vozidla Felicia z K.Varů do obce

7. Zkouška funkčnosti hydrantů
zaměřit na průtok vody, urgovat výměnu vadných.
----------------------------------------------------------------------

V tomto roce došlo k výměně hydrantu v ulici Horní. Nátěry se neprováděly.

8. Demontáč a montáž tyčí od hydrantů.
------------------------------------------------------Akce rovněž uskutečněna, tyče na jaře demontovány a na podzim osazeny.

9. Beseda se žáky o PO s ukázkou techniky.
----------------------------------------------------------------

Neprovedena.

10. MDD.
-------------

Akce proběhla dne 03.06.2006 na hřišti za školou, účast celkem 60 dětí. Pořadatelé : Šťastná Jana,
Schildbachová Anna, Zach Milan, Bryslivcová Radka, Tyrmerová Jarka, Wendler Miroslav,
Wendlerová Vendula, Neubert Jan, Neubert Petr, Vančurová , Fuchs Karel, Vítková Jitka, Fuchsová
Eliška Schnitter Miroslav st., Schnitter Miroslav ml., Bednář Stanislav, Petro Robert, Zelený Igor,
Císař Petr, Krausová Edita, Picura Karel, Karolína, Heller Jaroslav, Kadrliak Roman.
Od sponzorů získáno celkem 13.630,- Kč.

11. Úprava interiéru budovy zaměřit na dokončení oprav a úprav.
Začít s pracemi na přebudování na ubytovnu, zajistit vodu a odpady
----------------------------------------------------------------

02.

Oprava půdních vrat

V průběhu roku se rovněž pracovalo v naší budově, byla započata instalace odpadů a přívodu vody,
podařilo se zajistit a dokončit elektroinstalaci i s revizí.

12. Osadit sání do obou podzemních nádrží
--------------------------------------------------------Neprovedeno

13. Podzemní nádrž v Hamerské ulici
dokončit opravy - osadit dveře
---------------------------------------------------

Rovněž neprovedeno, vstup uzavřen provizorně prny.

14. Nádrž u Blexu - kontrola.
---------------------------------------

Kontrolována průběžně.

15. Cvičné jízdy,k tomu využít všech akcí.
--------------------------------------------------------------Tento záměr je plněn.
Fuchs Karel
Schnitter M.ml.
Petro R.
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16. Cvičný zásah.
------------------------- Asistence při odstraňování sněhu - pomoc armády ČR

03.

- Asistence při provalené střeše v ulici Hamerská 29, zajištěna objízdná trasa ulicí Nádražní a
Jiráskova, pomoc při vyprošťování vozidel

05.

Požár v ulici Jiráskova, dům č.p. 262

06.

Asistence při vyprošťivání TATRA v lese na Perninské

V letních měsících likvidovány polomy v obecním lese na základě žádosti obce, usnesením OZ bylo
palivové dříví povoleno odprodat našemu sboru. Z celkově vytěženého dříví máme nyní cca 5 m3
prken pro potřeby obce, máme cca 10 m3 palivového dříví připraveného k prodeji a v lese je
doposud dříví které se nepodařilo odvézt v roce 2006. Palivové dříví bylo rovněž darováno vybraným
občanům - důchodcům ( Hahn, Varhaníková, Karásková, Stěhula).

07.
09.
09.
10.
10.

Výjezd za účelem odvrácení hrozícího nebezpečí, spolupráce s PČR Pernink - Jaroš Petr
Vyhlášen poplach - požár na Strašidlech, spolupráce s SDH Potůčky. Požár bez větších škod
Opět vyhlášen poplach, údajně požár lesa na Blatenském vrchu. Jednalo se o plyný poplach
Další planý poplach byl výjezd na údajně padlý strom přes cestu v okolí obce.
Zahoření v prostorách na chodbě - Sněženka - oznámil pan Mokrý, nehlášeno, jednalo se
pouze o zadýmení prostor

11.

Požár objektu Sněženka. Vyhlášen krátce po 16.00 hodin, účast 7 sborů, cca 80 lidí. požár
kvalifikován jako jeden z nejhorších za rok 2006. Příčina požáru - úmyslné založení,
komplikací byl silný vítr. V týdnu po požáru členové SDH odstraňovali konstrukce a
připravovali tím objekt na opravu.

17. Nátěr hydrantů po případných výměnách.
----------------------------------------------

Neprováděno

06

18. Revize HP.
---------------------Akce provedena, zajištěna revize hydrantů v obecním majetku a pro potřeby SDH Horní
Blatná
19. Akce dle požadavků OU
především zajistit revizi HP v majetku obce.
4x ročně provést kontrolu " krytů CO " !
---------------------------------------------------------

05.
.

Na základě požadavku OU likvidovány polomy na koupališti, i v lese obce

05.

Opět spolupořadatel Horského srazu Velorexů, opět zajištěna dodávka pitné vody na
Blatenský vrch

10.

Na požádání OU spáleny větve po vyřezání náletů v ulici Nádražní při instalaci nového VO

12.

Vybrán, dovezen a instalován vánoční strom

20. Účast zástupců na akcích OSH KV.
----------------------------------------------------

- Schnitter Miroslav mladší i starší - účast na školení strojníků SDH v K.Varech
- Schnitter Miroslav mladší i starší - účast na poradě velitelů SDH v Nové Roli
- Petro Robert - účast na poradě starostů SDH v Nové Roly

21. Ostatní akce
s přínosem do pokladny SDH.
-------------------------------------------

Valentýn
Výročí 140 let

8.671,- Kč
- 6.245,- Kč

22. Průběžně získávat nové aktivní členy.
----------------------------------------------------------

V roce 2006 přijati : Pokorný Ladislav
Předotová Klára

23. MP SDH, věnovat péči především dětem
------------------------------------------------------

MP SDH věnována dostatečná pozornost, díky vedoucímu kterým se stal Miroslav Schnitter se
konají schůzky téměř pravidelně. Před oslavami 140 let výročí od založení pořízeny nové oděvy,
jejich premiéra byla na samotných oslavách.

Schůzky MP SDH se konají v pátek od 17.00 hodin.

09.

Účast zástupců MP SDH na závodech na Božím Daru

25. Prohloubit spolupráci s kolegy ze SOSA.
----------------------------------------------------------------

Spolupráce upadá, zástupci zváni na oslavy výročí 140 let od založení, bez odezvy.

01.

26. Prohloubit formou cvičení spolupráci s okolními SDH,
především v Potůčkách a v Perninku
----------------------------------------------------------------------Účast zástupců SDH Horní Blatná na VVH SDH Potůčky

06.

Účast na slavnostním předání nového vozidla SDH Boží Dar

27. Úkoly z usnesení Valné hromady SDH :
----------------------------------------------------1. Zajistit oslavy 140 let výročí od založení sboru. Oslavy spojeny s poutí, oslavám sice nepřálo
počasí, ale byly uskutečněny a úspěšně. Velký úspěch měli mladí požárníci v novém oblečení. Oslav
se účastnilo několik okolních sborů - Boží Dar, Potůčky.

2.

Uspořádat Valentýnskou zábavu - splněno, jako každoročně měla tato akce veliký úspěch

Přijímání nových členů :
O členství v SDH má zájem :

Kožuch Michal
Neubert Jan
Fuhs George

