Sbor dobrovolných hasičů obce Horní Blatná

Plán činnosti na rok 2007
IČO 63557045, r.č. 412115
hasici.horniblatna@volny.cz
www.hasici-horni-blatne.cz

1. Kontrola a oprava, techniky, vybavení
---------------------------------------------------29.01.2007 Od HZS Karlovarského kraje převeden pronajatý majetek do vlastnictví
města Horní Blatná. Jedná se o 3 ks Saturn S7 v hodnotě 25.762,50
Kč a PPS 12 v hodnotě 83.286,- Kč. Celkem tedy 109.048,50 Kč

02

Zakoupen kompresor s příslušenství, především za účelem tlakování
vzduchového systemu PV3S CAS

CAS - velká péče věnována údržbě tohoto vozidla :
Elektroinstalace - napojeno několik výstražných prvků :

Chlazení motoru - přívod vzduchu od ventilátoru poháněného motůrkem na 12 V :

Výstražné zařízení - získáno jako dar od PČR :

Technické vylepšení na vzduchové soustavě - tlakování vzduchového systému :

Oprava netěsného rozvodu vzduchu pro brzdový systém :

Instalace RST z dotace v roce 2006 a ovládání světelné rampy ::

Výměna poškozených manžet přední nápravy :

Oprava pneu zadních náprav :

Lepení pneu ze zadní nápravy v Potůčkách :

Výměna pneu přední nápravy PV3S CAS :

Instalace nových zpětných zrcátek (od pana Wendlera Miroslava) :

Výměna děravého vzduchojemu :

Po několika zásazích na polomech provedena i běžná údržba vozidla PATROL
NISSAN - především očista :

04

- Příprava PV3S CAS na STK - mytí, čištění instalace reflexních tabulí :

04

- Údržba a úklid výstroje po cvičení v Potůčkách - očista a desinfekce :

05

- Započato s úpravou nádrže na vodu získané v roce 2006 od Ministerstva
obrany ČR
- Oprava přívěsu na vodu od MNO ČR

- Výměna netěsného GUFFERA na klikovém hřídeli motoru PV3S CAS

06

- Oprava relé dobíjení akumulátorů :

- Na základě usnesení zastupitelstva připraveno vozidlo ARO a darováno
SDH Manětín pro potřeby letního tábora Mladých požárníků :

07

- kontrola a údržba ovládacích armatur a čerpadla PPS 12 :

- kontrola a údržba ovládání PS 8 :

- kontrola PPS 12 - staré, zjištěny závady (těsnění pod hlavou, elektrika,
přívod PHM, ovládací prvky, trubky chlazení a sání, výfuk, vývěva) :

- zahájena oprava PPS 12 - stará :

- odborné práce prováděl pan Mejtský Oldřich :

- oprava motoru ukončena 22.08.2007, jelikož se jedná o záložní čerpadlo,
plánuje se provést i celková oprava, tzn. i nastříkání, výměna rozvodu
chalící kapaliny a výměna potrubí sání :
- oprava ovládání (výměna ovládání ventilu) vodního děla na CAS PV3S.
Odborné práce provedl Miroslav Jílek :

- Provedena údržba PV3S CAS 16 po vyproštění vozidla na Luhách :

08

- Oprava proražené pneu zadní nápravy :

- Zahájena oprava Polní kuchyně, demontována nádrž na naftu, oprava
koncových světel, montáž zadního mlhového světla :

09

- kontrola baterií PV3S CAS16

- úprava přenosu teploty motoru PPS 12 -staré, záměna z bimetalového na
elektrický přenos :

2. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období
-----------------------------------------------------------Zimní období 2006 - 2007 bylo milosrdné, tudíž zajištění průjezdnosti nebyl vážný
problém.
Počátek zimního období 2007 - 2008 prováděn úklid především svépomocí, větší
nánosy sněhu likvidoval pan Leis.

3. Technická vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech
------------------------------------------------------------------------Provedena kontrola vybavení PPS 12 a CAS, materiál bezpečně uložen, zaměření
na důkladné upevnění, funkčnost materiálu a přehledné uložení.

Kontrola a očista samotné PPS 12 spojena s drobnou údržbou :

Upevnění R HP na vozidlo PV3S CAS :

Drobné doplňky na CAS PV3S :

04

- zahájeno vybavení vozidla NISSAN PATROL, odborné práce zadány panu
Vítkovi :

05

- pokračování na instalaci výbavy do vozidla NISSAN PATROL

06

- dokončena instalace výzbrojního materiálu do vozidla PATROL NISSAN

- PV3S CAS - instalace sněhového HP

07

- PATROL NISSAN - montáž světel na světelnou rampu, výměna úchatu
přídavných dálkových světel, zapojeno dobíjení přenosné svítilny, zapojeno

ovládání přídavných prvků

- Instalace výstražných světel na Patrol Nissan

4. Průběžná oprava výstrojního a výzbrojního materiálu
------------------------------------------------------------------------03

- od SDH Boží Dar 8 ks „Záchranný pás“, doplněny sekerkami, připraveno k
použití :

04

- prořezávání vzorků 4 ks pneumatik na PV3S

04

- očista a údržba materiálu po zásazích v dubnu 2007 v lese nad koupalištěm

06

- očista a údržba materiálu po zásahu dne 07.06. v lese směrem na Nové
Hamry

5. Technická pomoc občanům
---------------------------------------01

- pomoc při čištění studny - LS a.s. u objektu nad rybníkem

01

- na požádání paní Skálové odstraněn strom ohrožující sousední stavbu

01

- asistence při havárii vozidla - náhodná přítomnost, ohlášeno na KOPIS,
KOPIS vyžádal přítomnost až do vyproštění, úkol zněl zajistit plynulost
silniční dopravy a zabránit případnému úniku ropných látek :

01

- pomoc při startování vozidel v zimním období :

04

- občasné nabití akumulátoru místním občanům :

06

- občasná oprava jízdních kol místním dětem :

07

- zapůjčena Elektro centrála za účelem podávání občerstvení - pan Dáňa
- zapůjčena polní kuchyně - pan Fuchs - nevyužita
- rozvoz vody při poruše a přerušení dodávky vody z horního vodního pásma

- vyproštění vozidla PV3S pana Gigala na tábořiště Luhy

A takto vše skončilo

08

- Zapůjčen přívěs na vodu pro potřeby MÚ Jáchymov
- Zapůjčena polní kuchyně pro potřeby pořádání svatby

- Zlatý kopec - pobyt dětí :
- asistence při dopravě stanu z Potůčků na Zlatý Kopec a stavění stanu

- zapůjčena várnice, jídelní soupravy, vzduchovka, RST, lano, halogen
- doprava dětí a materiálu na Zlatý Kopec, a zpět

11.

První příval sněhu a vyprošťování vozidel jak osobních, tak i nákladních

Náhodná účast při dopravní nehodě ve Pstruží (sraz starostů SDH), setrvání
do příjezdu pomoci

Opět vyprošťování

12.

Opět vyprošťování

Opět vyprošťování

6. Průběžná kontrola hydrantů, urgování výměny
vadných hydrantů, nátěry hydrantů, osazení tyčemi před
zimním obdobím
--------------------------------------------------------------------------

Osazení tyčemi zajistil VaK Karlovy Vary, v roce 2007 nebyl žádný hydrant
vyměněn

7. Spolupráce se ZŠ - požární prevence
------------------------------------------------------

Pro ZŠ zajištěna revize hasicích přístrojů - zajišťujěmě každoročně.

8. MDD
---------05
Zahájena příprava MDD, konalo se 2 x setkání pořadatelů. Akce se
uskutečnila dne 02.06., za přispění i nečlenů SDH. Z důvodu děště se oslavy konaly
v budově ZŠ.
Pořadatelé : Fuchsová E., Vítková J., Krausová E., Fuchs K., Neubert J., Neubert P.,
Bryslivcová R., Tyrmerová J., Císařová J., Petro R., Císař P., Zelený I.,
Schildbachová A., Picura K., Bednářová S., Vančurová M.
Sponzoři MDD : Zelený I., Krausová E., Fuchs Zd., Schnitter M., Petro R.,
Schildbachová M., manželé Císařovi., Bryslivcová R., Lehnert W., Chladová I.,
město Horní Blatná, podpora ZŠ
Akce se podařila, spokojennost na všech stranách.

Financování MDD 2007
Sponzorské dary :
Zůstatek - májka :
Nákup na MDD :
Dobr.vst.+ bufet :
Zůstatek na Zl.Kopec

8.000,2.417,50
- 8.962,2.595,50

Kč
Kč
Kč
Kč

4.321,-

Kč

9. Oprava a úprava interiéru budovy SDH
------------------------------------------------------02

Opět zahájena „přestavba“ interiéru zbrojnice, akce započata důkladným
úklidem

03

Pokračováním byla likvidace nepoužitelných skříní

03

pokračováno v instalaci rozvodu vody v garáži, odborné práce pan Dáňa
Miloš

04
08

drobné úpravy na oknech, okna byla z větší části nepoužitelná za účelem
větrání prostor
Úprava prostor v garážích - demolice skříně, nahrazení pracovními stoly

09

Osazeno HDO - dvoutarif na odběr el.energie

10. Průběžná kontrola podzemních nádrží v ulici
Hamerská a Bezručova
---------------------------------------------------------------

06

- Kontrola podzemní nádrže v ulici Bezručova - bylo nutno přivařit úchyt pro
zámek po požáru domu č.p.42 ze dne 05.11.2006

- opraveno v měsíci červenci, 1 klíč v PPS 12, 1 klíč v CAS PV3S, 1 klíč v
kanceláři MÚ

11. Zajistit revize HP
--------------------------05

- Zajištěna revize RHP, vadné vyměněny nebo opraveny

12. Akce dle požadavků OÚ
-----------------------------------01

- po Vánočních svátcích demontována a uklizena vánoční výzdoba, až na
jednu kometu z lampy v křižovatce u MÚ

01

- úklid prken z polomů v roce 2006 (cca 5 m3)

01

- odzkoušena EC pro provoz v kotelně OU a č.p.199

01

- likvidovány polomy na koupališti

03

- odvoz listí z parku

03

- vypuštění koupaliště za účelem čištění a opětovné napuštění. Čištění
koupaliště se účastnilo několik místních občanů.

04

- podíl na úklidu pískovny (u Kolitsche). Tato akce byla finančně honorována,
členové SDH (Petro a Schnitter M.ml) tím zajistily finanční prostředky na
zaplacení pojištění členům SDH - řidičům, pro pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu při výkonu povolání. Úklid pískovny byl financován
Agenturou pro ochranu životního prostředí.

- odvoz sesbíraného nepořádku od odpočívadla na cyklotrase

04

První akce v lese - likvidace polomů
Kadrliak R., Neubert J., Zach M., Schnitter M. ml., Petro R

05

- další akce na likvidaci polomů v lese

06

- Po odvozu dříví na pilu, zajištěna doprava méně kvalitního dřeva na
pořezání - palivové dříví, následný prodej místním občanům dle usnesení
zastupitelstva

- Doprava cihel ze skládky v Potůčkách na vyzdění kanalizační šachty za
budovou radnice

07

- Úklid hranolů z pily v Hroznětíně - z polomů v městském lese

08

- Prodej palivového dříví, zveřejněno na vývěsce MÚ, vše zajišťoval pan
Schnitter M.ml. Platby přes pokladnu MÚ
Výdělek :
Lehnertová
1 m3
280,- Kč
Stárková
5 m3
1.400,- Kč
Lederleitner
7 m3
1.960,- Kč
Kravec
1 m3
280,- Kč
Předotová
10 m3
2.800,- Kč
Fulka / Kadrliak
7 m3
?????
Zisk celkem :
31 m3
6.720,- Kč ?????
- Z pily kde bylo zpracováno řezivo dovezeny 2 balíky odřezků :
- 1 x Zach M.
- 1 x Kadrliak R.
08

- Prořezávka větví (náletů) v ulici Havířská a Na Blatech, především na
základě požadavku řidiče svážejícího komunální odpad

09

- Před zimním obdobím snížena hladina v koupališti

- Zprůchodněn propustek na přítoku vody do rybníka

10

- Ve spolupráci s MP SDH proveden hrubý úklid parku - úklid odpadkových
košů a laviček

- Zapůjčeny radiostanice pořadatelům Přespolního běhu na Blatenský vrch

11

- Úklid parku - hrabání listí za účasti MP SDH, ve dnech 3.a 4.11.

11

- úklid sněhu novou , obcí, zakoupenou technikou

- opět úklid sněhu

Zajištění a stavba Vánočního stromu v parku na náměstí a následné
ozdobení žárovkami

13. Účast na akcích OSH
---------------------------------

Duben a listopad účast na setkání starostů SDH v Nové Roli

14. Valentýnská zábava
------------------------------02

- uskutečněna 17.02.2007, plný sál, plný lokál. Přípravy sálu probíhaly
postupně od 12.02.2007

Financování Valentýn 2007 :
Výzdoba :
Materiál :
Výzdoba :
Nákup PHM :
Prodej vstupenek :
Tombola :
Hudba :
Celkem :

- 85,50 Kč
- 119,50 Kč
- 132,- Kč
- 1.000,- Kč
7.900,- Kč
10.000,- Kč
- 7.000,- Kč
9.563,-

Kč

15. Získávat nové aktivní členy
----------------------------------------Na VVH v únoru 2007 přijati :

Kožuch Michal
Neubert Jan
Neubert Petr
Fuhs George

O práci v SDH projevil zájem rovněž

Jílek Miroslav

16. MP SDH
---------------03

- Pomoc při čištění lesa po likvidaci polomů

04

- Podíl MP SDH na čištění koupaliště

17. Prohloubit spolupráci s okolními sbory SDH
-------------------------------------------------------------04

- Cvičení v Potůčkách za účasti SDH Pernink, Boží Dar a Potůčky

05

- Zapůjčena polní kuchyně SDH Jáchymov při pořádání soutěže pro MP SDH

06
07
08

- SDH Potůčky zapůjčeny stříkačky na vodu - ruční pro soutěž MP SDH
- Od SDH Potůčky zapůjčen stan pro pobyt dětí na Zlatém Kopci
- Uspořádáno setkání SDH Boží Dar, Abertamy, Pernink a Potůčky za účelem
seznámení se s akcí "Volejte s hasiči"
- Zapůjčena polní kuchyně směně "A" HZS v Karlových Varech

09

- Účast na exkurzi v Johanngeorgenstadtu s SDH Potůčky

18. Zásahy - cvičení SDH
--------------------------------01

- Polomy - 5x výjezd na vyžádání HZS KOPIS, likvidovány polomy mezi
H.Blatná - Pernink, H.Blatná - N.Hamry, H.Blatná - Potůčky, H.Blatná B.Dar

04

- Cvičení v Potůčkách ve spolupráci s SDH Pernink, Boží Dar, Potůčky, téma
cvičení bylo vyprošťování zraněných osob ze zadýmených prostor a
sebezáchrana

04

30.04.2007 první ostrý zásah - Požár lesníního porostu - nad koupalištěm,
poplach vyhlášen panem Pöhlmanem ml. sirénou z Blexu ve 12.49 hod, na
místo požáru dojela technika PV3S CAS16 a mužstvo v počtu 9+1 v 13.05
hod. Zásah proběhl bez chyby a kvalitně. O pomoc požádán SDH Potůčky,
přes KOPIS, a to z důvodu zásobování vodou. Požár neměl takový rozsah,
aby byla použita PPS 12 a související doprava vody z koupaliště. Likvidace
požáru trvala 1 hod a 5 min. Samotný zásah byl proveden rychle a zabránilo
se nedozírným škodám, jelikož oheň přecházel již na porost. Před příjezdem
bránila rozšíření ohně jednoduchými hasebními prostředky paní Pöhlmanová
a pan Pöhlman
Fuchs K., Neubert J., Neubert P., Schnitter M.ml., Fuhs G., Suchan P., Zach
M., Petro R., Jílek M., Kadrliak R.,

04

30.04.2007 požár travního porostu vedle č.p.208 v ul.Komenského, požár
neohlašován, beze škod, likvidace cca 20 min
Kožuch M., Petro R., Seňko L., Pova R.

05
06

- 11.05.2007 - výjezd k ohlášenému polomu - planý poplach
- 07.06.2007 - požár lesa směrem na Nové Hamry, vyhlášen poplach, účast :
pan Schnitter M.ml., Jílek M., Zach M., Petro R. Výjezd - PATROL - na
průzkum, PV3S CAS 16 na zásah. Účast i MP SDH - p.Kadrliak D., a Tyrmer
P.

10

- na základě oznámení proveden zásah na hořící propanbutanové bombě na
náměstí sv.Vavřince. Panu Cigáňovi povolána Rychlá záchranná služba.
Nehoda prošetřována Inspekcí HZS. Likvidoval Petro R a Schnitter M. st.

19. Ostatní
-------------04

- Stavění májky a zajištění celé akce, na této akci se účastnili členové SDH, i
když to nebylo pořádáno přímo Sborem, mejvětší podíl na přípravách nesl
pan Schnitter M.ml., Bryslivcová Radka, Tyrmerová Jaroslava, Krauzová

Edita. S ohledem na pracovní den, navíc úřední den (pondělí) veškeré práce
provedl pan Schnitter M.ml (májka, dřevo atd.). SDH zapůjčilo rošt, láhev
CO2, chlazení a výčepní zařízení nevyšlo, bylo tedy zapůjčeno z Modré
hvězdy. S ohledem na počasí, nebyl od SDH Potůčky domluvený stan
zapotřebí.

05

- zapůjčen přívěs na vodu pořadatelům III.Ročníku horského srazu Velorexů,
asistence na kontrolním stanovišti

- zapůjčena Polní kuchyně a várnice JSDH Jáchymov při pořádání soutěže
MP SDH v květnu 2007

