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1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
Leden

- běžná údržba PV3S CAS, spočívající v promazání

- zavaření netěsnosti na vypouštěcím hrdle

Únor

- oprava výfukového potrubí - Patrol Nissan. Při této příležitosti zjištěna
silná a postupující koroze podvozku vozidla

Červen - zahájena celková oprava nádrže na pitnou vodu, za vidatné pomoci
členů MP SDH

Září

- nutné opravy na PV3S CAS

Prosinec - vozidlo Nissan Patrol předáno do opravy panu Vítkovi. Úkol - vyvařit a
odstranit zkorodované části

2010

- jako protislužbu nám SDH Jáchymov provedl kompletní opravu staré
PS 8, která je dnes vystavena na chodbě zbrojnice jako exponát

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve vozidlech
Leden

- při různých výjezdech se jednotka potýká s nedostatkem ženijního
nářadí. Z tohoto důvodu zadáno vyrobení úchytů na CAS

Září

- do zadního prostoru CAS ukotven buben se 100 m hadice B

3. Oprava výstrojního a výzbrojního materiálu
Leden

- nutný nákup akumulátorů do radiostanic a svítilen

- příprava na plánované nastříkání kanistrů - neprovedeno

Červenec - údržba hadic

4. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období
Tato akce je již léta jako Mírovo koníček. Nikoho k tomu nechce pustit.

5. Technická pomoc občanům
Leden

- klasická pomoc při startování vozidel

- vyprošťování vozidel

Únor

- zapůjčení vyhřívání

- schazování ledů ze střech

Březen - ve spolupráci s SDH Potůčky zprůchodněn kanál a tím zamezeno
vytopení domu č.p.196

Květen - likvidace (kácení) nebezpečných stromů

Červen - pomoc při zajištění srazu velorexů, s vydatnou spoluprací MP SDH
Září

Říjen

- spolupráce při zajištění turnaje ve volejbalu, rovněž spolu s MP SDH

-zajištění nebezpečných míst na komunikaci

Prosinec - opět vyprošťování vozidel

6. Kontrola hydrantů
Hydranty běžně používány při různých událostech, 100 % funkční a odzkoušené
hydranty jsou v ul.Komenského - nad ZŠ, v ul.Horní - u p.Kvasnici, a oba hydranty
na nám.Sv.Vavřince

7. Spolupráce se ZŠ - požární prevence
S ohledem na skutečnost, že cca 85 % dětí ZŠ je členem MP SDH, bylo od
tohoto bodu upuštěno

8. MDD
Za účelem pořádání MDD proběhly dvě schůzky pořadatelů, 20.květa a
10.června, akce samotná se uskutečnila dne 12.června, opět na hřišti za školou.
Akce, tak jako každoročně měla úspěch, dětem se líbila, počasí docela přálo, až
teprve konec poznamenal déšť. Na pořádání se, tak jako každoročně, podílelo
spousta členů SDH a také nečlenů SDH.

9. Oprava a úprava interiéru budovy SDH
Tento bod plánu činnosti se opakoval téměř 15 let. Oprava interiéru byla
zahájena již v roce 2000, práce však probíhali pomalu, dá se říci, že bez systému a
chaoticky. Byl sice vytvořen projekt, který řeší i přístavbu nové garáže a další
místnosti nad garáží jako rozšířené zázemí. Každoročně se část prací uskutečnila,
ale výsledek téměř žádný. Zlom nastal v roce 2007, kdy se podařilo z dotačního
titulu Karlovarského kraje vyměnit střešní krytinu a střechu jako takovou opravit. V
lednu 2010, v době, kdy se nedalo vykonávat jinou činnost s ohledem na počasí,
vzešel nápad zahájit celkovou rekonstrukci klubovny, tedy zázemí pro náš sbor.

Elektroinstalace byla vyměněna již v roce 2000, přípojka na kanalizaci a přívod vody
byl hotov od roku 2002. Rok 2010, jak již bylo zmíněno byl tedy zlom a zázemí v
budově zbrojnice se podařilo z 99 % uskutečnit. Náklady na tuto akci nebyly malé.
Jenom na úhradu materiálu byla zaplaceno celkem 104.534,- Kč, jak z rozpočtu
města, tak z vlastních příjmů. Provedené práce provedeny bezplatně, zařízení
klubovny (kuchyňská linka, stůl a tři lavice do kuchyňky, židle,14 ks, do zasedací
místnosti, sporák a dřez do kuchyňky, televize do kuchyňky a do VIP místnosti, DVD
přehrávač do kuchyňky a VIP místnosti, podlahová krytina do šatny, chodby a VIP
místnosti, zařízení sociálek jako umyvadlo, sprchový kout, osvětlovací tělesa do
všech prostor, nábytek do VIP místnosti a kuchyňky a mnoho ostatních dekoračních
prvků jako záclony, závěsy, modely aut) to vše bylo poskytnuto zdarma. Musím tedy
alespoň touto formou poděkovat všem sponzorům panu Kolitschovi, paní Předotové,
paní Petrové Alžbětě, panu Wendlerovi, panu Slavíčkovi a panu Tyrmerovi Hynkovi.
Samotné práce provedl, jak již bylo zmíněno bezplatně pan Dibelka Marek a pan
Jaroslav Nechala, kteří nejsou členy SDH Horní Blatná. Členská základna se na
rekonstrukci rovněž podílela nemalou měrou, pan Seňko, paní Macháčková, pan
Suchan, pan Fuchs Karel, malinko přispěl i pan Schnitter M.ml. a pan Häuser Michal,
naši dorostenci Matuš, Matoušek, Procházka, Vít, Jaroš, za MP Pokorný Vladimír a
mnoho dalších. Vyjmenoval jsem mnoho z nás, mnoho našich příznivců. Největší
podíl na celé této akci má však paní Lauberová Jaroslava. To ona totiž koordinovala
celkový průběh prací, ona provedla nejvíc prací, ona byla v těchto prostorách téměř
každý den, dokonce spoustu materiálu a doplňků financovala ze svého. Byla to ona,
kdo nás všechny "honil" do práce a nedal nám vydechnout. Ten kdo sledoval postup
prací, ten kdo sledoval změny, tak ten to musí v každém případě ocenit. Paní
Lauberová to nedělala pro sebe, dělala to pro nás, pro SDH Horní Blatná. Jak jsem
se již zmínil zbývá to 1 %. Zbývyjí osadit prahy ke dveřím a zprovoznit výčepní
zařízení které rovněž zajistila paní Lauberová. Celková rekonstrukce spočívala ve
snížení a zateplení stropů, vybudování sociálek, takže stavba příček, odstranění
letitého nátěru podlah ve všech místnostech a opětovné nalakování, zařízení,
odstranění nátěrů ze dvěří, oprava dveří a nalakování, odstranění nátěrů z oken,
jejich oprava a nalakování.
Chodba před :

Chodba po :

Kuchyňka před :

Kuchyňka po :

Sklad před :

Sklad po :

Sociálky před :

Sociálky po :

Šatna před :

Šatna po :

VIP před :

VIP po :

Zasedačka před :

Zasedačka po :

10. Kontrola podzemních nádrží v ulici Hamerská a Bezručova
Podzemní nádrže máme k dispozici dvě, v ulici Hamerská a v ulici Bezručova. V
roce 2010 se na jejich kontrlu nějak pozapmnělo, nádrž v ulici Bezručova je však k
dispozici a přístupná, vyzkoušena v roce 2002 při požáru domu v ulici Tovární 173.

11. Revize HP
Revize hasících přístrojů je dnes již nezbytnou, námi zajišťovanou součástí.
Přístroje jsou ve všech používaných vozidlech, ve vozidle Patrol Nissan jsou čtyři
kusy, určené v případě nutnosti jako zajištění, nebo na prvotní zásah. Revize je

nutná. V garážích SDH je rovněž rozmístněno několik těchto přístrojů.

12. Akce dle požadavků MÚ
Městský úřad, jako náš zřizovatel, využívá našich služeb v plné míře. Členové
SDH se podílí na opravách veřejného osvětlení především repasováním těles, podílí
se na opravách vánočních výzdob, zajišťují servis sekaček, frézy, shazují ledy ze
střech budov patřících městu, podílí se na čištění kanalizace, kácení nebezpečných
stromů, úklidu sněhu, odstraňování překážek na veřejném prostranství, zajišťují
rovněž opravu ručního nářadí pro pracovníky města.

13. Účast na akcích OSH a HZS
V únoru se naši dva zástupci účastnili školení velitelů jednotky, v prosince dále
pak IMZ u HZS v K.Varech, v březnu okresní konferense SHČMS v Nové Roli

14. Valentýnská zábava
Každoroční, tedy již tradiční akce, Valentýnská zábava. Akce oblíbená, hojně
navštěvovaná, velmi bohatá a pestrá tombola. Na přípravách se podílí nemalá část
členské základny. Počínaje sháněním cen do tomboly, přípravou sálu, zajištěním
samotné akce. V roce 2010 byl zisk z Valentýnské zábavy 10.583,- Kč. Potěšením
proi nás je spokojenost všech účastníků této nevšední akce.

15. Získávat nové aktivní členy
V roce 2010 byli do řad SDH Horní Blatná přijati především MP SDH a paní
Romana Macháčková. Tato se aktivně podílela na přípravách Valentýnské zábavy,
na rekonstrukci prostor zázemí SDH, psichicky nás podporovala při letním cvičení na
Blatenském vrchu.

Z MP SDH se jednalo o Bertlovou Danielu, Hajňuka Pavla, Jaroše Patrika,
Kadrliakovou Pavlínu, Kratochvílovou Denisu, Krause Martina, Laitla Jiřího, Rožce
Dominika, Seňkovou Denisu, Sentenského Viktora, Stárkovou Andreu, Witmayera
Štěpána, Zieglera Jaroslava. MP SDH bude věnován zvášť bod,
Dále pak dorostence Víta Daniela. Pan Vít Daniel se účastnil v roce 2010
soustředění dorostu v K.Varech, aktivně pomáhal při naplňování plánu činnosti SDH
Horní Blatná.

16. MP SDH
Činnost MP SDH byla zahájena počátkem roku 2010. Za rok 2010 se

uskutečnilo celkem 19 schůzek a nácviků. V roce 2010 bylo zaregistrováno 15 MP
SDH, na Výroční schůzi, která proběhla dne 14.ledna 2011 byli dva členové (Ziegler
Jaroslav a Laitl Jiří) vyškrtnuti, dva další přijati (Zelená Michaela a Hrabánek Lukáš).
Na schůzkách se MP učili uzly, učil je pan Schnitter ml., chodili do tělocvičny, učili se
teorii, hasící přístroje a jejich použití, rozmotávání a motání hadic. Finále byla účast
na závodech dospělích na Božím Daru. Cílem těchto závodů bylo především ukázat
že i MP zvládnou požární útok. Ze dvou kol, jedno kolo bylo bez vody, druhé na ostro
s vodou. I toto bylo zvládnuto, pokud zoohledníme to, že jsou to žáci ZŠ I.stupně, byl
to útok zdařený a oceněný velkým potleskem zúčastněných jednotek.

Co se týče dorostu, čtyři členové prošli týdenním soustředěním v Karlových
Varech, pan Vít Daniel, Procházka Marcel, Jaroš Petr a Tyrmer Patrik. Jejich další
činnost se odrážela především v pomoci při rekonstrukci zázemí pro SDH, budování
zázemí pro závody Horského srazu velorexů, zázemí pro volejbalový turnaj,
samozřejmě i s úklidem po ukončení akcí, aktivně se podíleli na úklidu dřeva při
výstavbě nové komunikace mezi Perninkem a Horní Blatnou, při přípravě dřeva na
topení v klubovně SDH.

17. Spolupráce s okolními sbory

Samotná spolupráce s okolními SDH spočívala především ve společném
cvičení.
Potůčky :

- únor - pomoc při otevření bytu vážně nemocné paní v č.p.199
- únor - doprava techniků a jejich zařízení na Blatenský vrch za
účelem opravy Internetu
- březen - pomoc při vyčištění kanalice u č.p. 196
- duben - pomoc při odstranění starého pletiva na odstavné
ploše v ul.U Kapličky
- červen - pomoc při likvidaci roje vos na náměstí
- říjen - pro SDH Potůčky zajištěno vozidlo pro cvičení

- Boží Dar

- duben - společné cvičení zdravovědy u Horské služby

V průběhu roku rovněž proběhlo několik vzájemných setkání v místní restauraci
Koliba - plodné a užitečné setkání.

18. Cvičení SDH
- Únor

- planý poplach, nahlášen požár od topného tělesa v č.p. 196

- Květen - LUXOR 2010 - dvoudenní svičení v M.Lázních na téma živelné
pohromy, účast za náš SDH pan Kadrliak, Schnitter ml., Seňko, Fuchs,
Suchan a Petro. Cvičení probíhalo v rekreačním středisku a bylo velice
užitečné. Cvičila se záchrana tonoucích osob, hledání osob v
neprostupném terénu, protipovodňová opatření, provizorní zastřešení,
první pomoc, evakuace, chemická očista, a především stavba a
bourání stanů a nouzové přežití

- Květen - společné cvičení s SDH Potůčky, Boží Dar a Pernink na Blatenském
vrchu, spojené s ošetřením raněných, vyproštění osob a hašení
lesního požáru

- Květen - dopravní nehoda v křižovatce ulicd Perninská, Komenského a
nám.Sv.Vavřince, jednalo se o únik ropných produktů a následný úklid.
Nehoda bez zranění

- Červen - požár skladu dřeva pana Kubeše v ulici Havířská. Zásahu se
účastnily spolu s námi SDH Potůčky, Pernink a HZS Karlovy Vary.
Jednalo se o požár dřeva, voda na hašení se kyvadlově dopravovala z
nedalekého koupaliště

- Červenec a srpen - rok připravované cvičení, jehož byl náš SDH iniciátorem,
účastnilo se celkem 22 jednotek, asi 120 lidí, pod dozorem velitele stanice
HZS K.Vary Ing.Bernáška
Cvičení předcházela dlouhá příprava spočívající v přípravě zázemí na
Blatenském vrchu, tento úkol se řešil ve spolupráci s SDH Potůčky.

Jako další byl řešen problém se stravováním. Díky polní kuchyni se vše ale
podařilo, také za vydatné pomoci MP

Dvoudenní cvičení na Blatenský vrch, úkolem bylo zajistit vodu na hašení až k
rozhledně.
První den, 31.07., se voda dopravovala hadicemi - dálková doprava vody, a
to
z rybníka v ulici Hamerská. Před námi byl úkol zajistit jedno stanoviště
a
přečerpávat vody ze stroje přžed námi do stroje za námi. Úkol
byl zvládnut,
dokonce bez technických potíží

Druhý den, 01.08., bylo naším úkolem zřídit čerpací stanici na koupališti pro
kyvadlovou dopravu vody. Rovněž bez problémů

Samozřejmě, že po ukončení akce následovl úklid a bourání stanů.

- Srpen - humanitární sbírka do povdněmi postižené oblasti a odvoz této sbárky
na místo určení, kterým byla Nová Ves. Vše ve spolupráci s SDH
Proseč nad Nisou.

- Srpen - spolupráce při hledání zbloudilého houbaře, občana obce Pernink

- Září

- opět dopravní nehoda v křižovatce u Radnice. Opět se jednalo o úklid
ropných látek. Při této nehodě došlo k zajiskření ve vzatzích mezi SDH
Horní Blatná a SDH Potůčky. Vztahy narušeny asi do prosince 2010

- Listopad - první sníh, první nehoda s ohledem na zimní období. Místo, na
Blatenském vrchu. I tato nehoda bez zranění. Naším úkolem bylo
řízení dopravy a následný úklid

19. Ostatní
Za ostatní stojí za zmínku :
- získaná automatická pračka - dárek od paní Vlasty Dáňové

- zakoupení svařecího agregátu CO2

- zakoupení projektoru do zasedací místnosti klubovny SDH

- zajištění májky

- spolupráce při konání Horského srazu velorexů

- účast při transportu raněného vrtulníkem

