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Co pro nás znamenal rok 2011 ?
V tomto roce, v roce 2011, se událo mnoho podstatného, událo se mnoho
podstatných změn, kterými byl náš sbor poznamenán.
1. Podařilo se opravit a upravit vozidlo NISSAN PATROL - svépomocně
2. Podařilo se upravit a částečně opravit vozidlo PV3S - svépomocně
3. Podařilo se nám upravit naši polní kuchyni - svépomocně
4. Podařilo se nám zajistit novou nádrž na požární závody
5. Podařilo se nám opět zapsat do povědomí občanů různými výpomocemi
6. Podařilo se nám uskutečnit MDD
7. Podařilo se nám dokončit naše zázemí, tedy prostory, se vším všudy svépomocně
8. Dařilo se nám různými pracemi podpořit město Horní Blatná
9. Podařilo se nám uskutečnit Valentýnskou zábavu, již 14 ročník
10.Podařilo se nám získat celkem 12 nových členů
11.Dařilo se nám zkvalitnit činnost jednotky SDH na cvičeních a na jednom
zásahu
12.Dařilo se nám uskutečnit nebo zoorganizovat mnoho akcí pro naše
spoluobčany
13.Dařilo se nám stmelovat náš kolektiv různými akcemi

A to nejpodstatnější
14.Podařilo se nám uspořádat oslavy 145.let od založení SDH Horní Blatná
15.Náš Sbor obdržel ocenění, "Za mimořádné zásluhy".

Ne vše se nám ale dařilo a podařilo. Již byla zmínka o získávání nových
členů, nyní tedy k členské základně vůbec. U dvou členů bylo pozastaveno členství,
pan Seňko a pan Häuser, o jednoho člena naše základny přišla, pan Bertl, o dva
člena náš sbor přišel díky změně bydliště, pan Suchan a pan Zach, dvěmi členkami
bylo členství ukončeno na vlastní žádost, Stárková Andrea a Lopraisová Markéta..

Rok 2011 začal Výroční valnou hromadou
Na této Výroční valné hromadě obdrželo mnoho našich členů vyznamenání za
svoji aktivní činnost pro SDH Horní Blatná.
10 MP SDH obdrželo Čestné uznání SDH Horní Blatná

10 členů, z toho 7 MP a dorostenců, obdrželo Čestné uznání OSH
2 členové Čestné uznání KSH
3 členové Vyznamenání za příkladnou práci
2 členové Vyznamenání za zásluhy
1 za věrnost, za 40 let u SDH
Na VVH v lednu 2011 byl mezi nás přijat Lukáš Hrabánek, Roman Mareš,
Trenčanský Aleš, Lauberová Jaroslava a Zelená Michaela

Členové SDH Horní Blatné se v tomto roce sešli na několika schůzkách.
- V květnu, za účelem příprav MDD, dvě schůzky. Nic nesmělo být ponecháno
náhodě, vše muselo být přichystáno včas a pořádně
- V červnu se konala schůzka, kde se zahájilo plánování Výročí 145 let oslav
- V červenci se konali rovněž dvě schůzky a to za účelem příprav oslav 145 let
výročí, bylo přijato několik nových členů, Bertl Václav, Týřová Diana, Šťastná
Kateřina, Dáňová Kateřina, Tyrmerová Iva Halvová Lucie a vrátil se mezi nás
Miroslav Rožec.
- V srpnu se konala jedna schůzka, bylo to týden po oslavách, kde se řešil
"průšvih" dvou našich členů, kterým bylo také pozastaveno členství, a padl
návrh na uspořádání "vepřových hodů"
- V září se konala jedna schůzka, na této se projednala sbírka na úhradu
krbových kamen zakoupených do klubovny a příspěvek na vepřové hody. Pro
zajímavost, na kamna bylo ybráno celkem 4.500,- Kč a na prasátka 870,- Kč.
Další poznámka, navrhovatel obou těchto sbírek již dnes mezi námi není
- V listopadu se konala rovněž jedna schůzka, na které se řešila opět zabíjačka,
byl podán návrh na kandidaturu nového starosty místo pana Zacha, byla
projednána Daniela Bertlová, a do příslušných mezí byla usměrněna hláška
"Hasičárna konkuruje místním hospodám"
Schůzek JSDH bylo také hned několik. Na těchto schůzkách byl většinou
prováděn výcvik a školení, projednávány výcvikov akce - cvičení. V průběhu
roku došlo rovněž ke změně členů v této jednotce. Odešel pan Suchan a pan
Zach, bylo pozastaveno členství panu Seňkovi a Häuserovi, byl jmenován pan
Bertl a přijat pan Kadrliak David, Rožec Miroslav a Jílek Miroslav. O pana
Bertla naše jednotku v průběhu roku přišla.

Plnění plánu činnosti :
1. Kontrola a oprava techniky, vybavení
Nissan Patrol : Oprava zahájena již v prosinci 2010, celkové karosářské a
opravné práce provedl pan Vítek Vlastimil, lakýrnické práce pan
František Schildbach - bezplatně
Díky výpomoci SDH Potůčky, které poskytlo zázemí, bylo
vozidlo přelakováno do požárnických barev
Z prostředků SDH bylo investováno celkem
Z rozpočtu města pro JSDH celkem
Oprava vozidla NISSAN PATROL tedy za

PV3S skříň :

8.934,- Kč
27.394,- Kč
36.328,- Kč

Oprava plánována již dlouhou dobu, zahájena, s ohledem na
počasí v měsíci červnu. Samotná oprava a úprava tohoto
vozidla se uskutečnila hlavně díky novému členovi, který již
dnes není mezi námi. Vozidlo poprvé, po několika letech, vyjelo
ze svého stanoviště v den, kdy byly ukončeny oslavy 145 let
výročí od založení SDH Horní Blatná. Ještě nás na tomto
vozidle čeká mnoho práce, je to náš dluh tomu, kdo úpravu a
opravu vyprovokoval a hlavní měrou se na ni i podílel
Z prostředků SDH bylo investováno celkem
Z rozpočtu města pro JSDH celkem
Oprava vozidla PV3S tedy za

219,- Kč
7.343,- Kč
7.562,- Kč

Polní kuchyně : Oprava plánována již dlouhou dobu, zahájena, s ohledem na
počasí v měsíci červenci - finančně nás nezatížila

Nádrž na požární sport, vyrobena panem Vítkem za 12.000,- Kč, upravena
našimi členy. I na této nádrži je ještě zapotřebí provést drobné úpravy a pak nás
čeká její křest, tedy uskutečnit nácvik a závody, kde se nádrž také použije.

2. Technické vylepšení, bezpečné uložení materiálu ve
vozidlech
To podstatné, tedy vybavení vozidla PV3S skříň, to nás čeká v nadcházejícím
období. O vybavení a vystrojení vozidla již představa existuje, budeme se snažit toto
vozidlo vybavit a vystrojit především materiálem pro zásahy ke kterým je náš Sbor
předurčen a vycvičen, tedy zdolávání živelných pohrom. Samozřejmě, že také

budeme toto vozidlo chtít využít při různých akcích jako materiální základnu víkendový pobyt dětí, MDD a ostatní akce námi uskutečňované.

3. Oprava výstrojního a výzbrojního materiálu
Oprava naší výstroje a výzbroje byla zaměřena na seznamování se s tímto
materiálem, na běžnou údržbu a na kontrolu, tak jak je to ukládáno předpisy. Při
samotných oslavách 145 let výročí založení SDH Horní Blatná obdržel náš Sbor
výstroj v počtu 12-ti ks PS II, což je výstroj v částce asi 15.000,- Kč. Z účelových
finančních příspěvků Karlovarského kraje ve výši 35.685,- pořízeny :
4 soupravy zásahových obleků
4 páry zásahové obuvy
Kompletním servisem rovněž prošlo celkem 7 ks vzduchových přístrojů, opravy
a revize stály celkem 13.999,- Kč, náhradní díly, jejich výměna a provedené revize.
Díky vybudování šatny v prostorách klubovny SDH mají již všichni členové
výjezdové jednotky své vybavení tam kde má být, tedy v šatně. Své vybavení vrátil
po odchodu rovněž pan Suchan a pan Zach. Několik členů (pan Neubert Jan a
Neubert Petr nám toto vybavení stále dluží, cena onoho vybavení se pohybuje ve
výši asi 8.000,- Kč).

4. Průjezdnost před zbrojnicí v zimním období
V hodnoceném období si s námi zima zahrávala. Počátek roku 2011 byl
poznamenán především trvalou sněhovou pokrývkou, a velkými mrazy, naštěstí
vozidlo PV3S CAS bylo z důvodu vypuštění vody, obava ze zamrznutí samotné
cisterny - mimo provoz, a vozidlo Nissan Patrol bylo v garážích SDH Potůčky za
účelem oprav. Takže průjezdnost před garážemi nebyla zrovna zapotřebí, přesto byly
vjezdy udržovány. O sníh se staral Miroslav Schnitter - Šňůra.

5. Technická pomoc občanům
Technická výpomoc v zimním období nebyla, tak jako každoročně, poskytována,
nebylo čím. Přesto v roce 2011 náš SDH pomohl několika občanům a vypomohl při
několika akcích :
Sraz Velorexů - zajištěna pitná voda na Blatenský vrch

Doprava vody při zkoušce těsnosti instalované žumpy

Vyproštění zapadlé lesní techniky, s následkem vytržení nárazníku

Zapůjčení roštu na koncert (???)

Odtažení nepojízdného vozidla našeho velkého ctitele a fandy, tedy Václava,
nebo také Cukrouše, za což nám byl poskytnut příspěvek ve výši 1.000,- Kč..

Při pořádání Svatováclavského setkání na Rýžovně zapůjčena polní kuchyně

Polní kuchyně byla zapůjčena rovněž do Merklína, nakonec se "vepřové
hody"konaly v Hroznětíně, ale tato zápůjčka se moc neosvědčila

6. Kontrola hydrantů
Od celkové kontroly hydrantů, s ohledem na nainstalovaný hydrant v garáži
SDH bylo upouštěno, dva jsou ale trvale pod dohledem, a to u Základní a mateřské
školy, v ulici Komenského a na spodní straně náměstí Sv.Vavřince. Tyto dva
hydranty se v tomto hodnoceném období rovněž používaly nejčastěji.

7. Spolupráce se ZŠ - požární prevence
Požární prevence a chování našich místních dětí probíhalo, i když ne v
prostorách školy. Vzpomeňme na MDD, kde byl předváděn zásah jednoduchými
hasícími prostředky, a na nácvik pro naše slavnosti, kde jedno ze soutěžících
družstev bylo postaveno z těch nejmenších. Jejich výsledný čas všechny překvapil.

8. MDD
Přípravy na MDD zahájeny v květnu, kdy se nastínilo téma samotných oslav.
Akce probíhala po několika letech na fotbalovém hřišti, byla vybrána trasa lesem po
různých stanovištích. Členy SDH zajištěna stanoviště i veškeré vybavení. Rovněž i
po několika letech nám počasí přálo. Akce měla úspěch, všichni účastníci spokojeni.

9. Oprava a úprava interiéru budovy SDH
Prostory budovy, také mnoho změn. Kromě výzdoby místností

- pořízeny prahy ke všem dveřím

- dokončena úprava sprchového koutu

- upraven výjezd ze zadní garáže

- prováděna pravidelná údržba a úklid
- byla pořízena krbová kamna, z prostředků paní Jaroslavy L. později vybráním
prostředků od členské základny. Náklady na pořízení 5.412,- Kč, vráceno doposud 4.500,- Kč.

- opětovně darem, získán nový nábytek, který byl okamžitě upraven

- z vyřazených výstrojních a výzbrojních součástí vyzdobena chodba

- utěsněny mezery po opravách střechy z roku 2007

- rovněž dokončena oprava chodby v přízemí

- také se podařilo utěsnit vrata v garážích

Veškeré úpravy a opravy vnitřních prostor pořízeny z vlastních prostředků,
svépomocně a bez finančních prostředků z našeho rozpočtu.

10. Kontrola podzemních nádrží v ulici Hamerská a Bezručova
V hodnoceném období se podzemní nádrže nějak nekontrolovali. V první řadě
se jejich použití omezuje hlavně kvůli zařazování cisteren do výzbroje, dále pak
pořizováním výkoných čerpadel, a v poslední řadě lze konstatovat, že nádrže jsou
vcelku zbytečnou záležitostí s ohledem na spolupráci s okolními sbory při případném
zdolávání požárů. Jejich využití však nelze vyloučit, a určitě jsou takovou rezervou
vody pro hašení.

11. Revize HP
Revize provedeny v měsíci červnu. Všechny hasící přístroje v majetku SDH jsou
tedy zrevidovány a plně fuknkční.

12. Akce dle požadavků MÚ
Již tradičně a již několik let řešíme úkoly zadávané nám ze strany města Horní
Blatná. I v tomto období jich bylo několik.
V lednu byl námi zajištěn a označen propadlý kanál v Hamerské ulici

Rovněž v lednu schazovány nebezpečné ledy ze střechy budovy Základní školy

V únoru likvidace následků po ucpané kanalizaci v ulici II.Odboje

V květnu poražen a uklizen strom na školní zahradě

- vyčištěn propustek v ulici Komenského

Také v květnu členové SDH pomohli při osazení květinových záhonů před
kostelem na náměstí, vysazené květiny byly následně zalévány

V červenci zajištěn odvoz pneu z černých skládek na recyklaci do Sokolova,
jednalo se celkem o 83 pneu, o hmotnosti 0,71 tuny. Na úklidu a odvozu se
významnou měrou podíleli naši dorostenci

V červenci již rovněž běžely přípravy na městské slavnosti, které byli zaměřeny
na oslavy výročí 145 let od založení SDH v Horní Blatné. Tato akce byla ve větší
míře v režii místního SDH. Akce byla financována z příspěvku Euregia Egrensis, z
Cíle 3, Fondu malých projektů. Město získalo do svého majetku materiál, doprava
tohoto materiálu byla zajištěna místní jednotkou. Jednalo se o dopravu setů (lavice a
stoly z Karlových Varů a také dopravu velkostanu od výrobce z Brna).

V červenci úklid lesa členy MP SDH

V srpnu, před zahájením oslav postaveny stánky v parku na náměstí, kde to
mezi členy malinko zajiskřilo, jelikož bylo více názorů na samotnou stavbu

Členy SDH postaven nově pořízeny velkostan, byla to premiera za účasti
velkého počtu fanoušků a diváků. Stavba se podařila, trvala sice déle než by měla,
ale bylo to poprvé

V září nás Městský úřad požádal o opětovnou stavbu velkostanu, tentokrát na
Rýžovně při Svatováclavské setkání. Tam se stavěl stan podruhé a už to šlo

podstatně lépe. Na tuto akci byla námi rovněž zapůjčena polní kuchyně.

V září pokácení stromu zničeného bleskem a ohružujícího své okolí. Strom
pokácen, uklizen a jako cena poslouží při tombole na Valentýnské zábavě.

V září také provedeno vyřezání tyčoviny potřebné na vytýčení místních
komunikací při zimní údržbě v zimním období 2011 - 2012.

V říjnu zahájena prořezávka pod vedením NN v ulici Komenského. Jednalo se o
náletové dřeviny - břízy, jeřabiny atd.

V listopadu pokácení a odstranění vzrostlých stromů na plánované trase
sáňkařské dráhy. Překážející smrčky věnoval SDH na výzdobu kostela Sv.Vavřince,
větve použity na zazimování květinových záhonů před kostelem

V prosinci instalace tyčí kolem komunikací v nebezpečných místech, k
hydrantům kde označení chybělo a také k zařízení O 2

Těchto několik akcí pro Město Horní Blatná není vše, členové SDH uskutečnili
více akcí, drobnějších, výčet těch podstatných - jen pro toho, kdo si myslí, že hasiči v
Horní Blatné nevyvíjejí žádnou činnost pro svého zřizovatele. Město Horní Blatná
(szastupitelstvo) odměnilo SDH Horní Blatná částkou 10.000,- Kč.

13. Účast na akcích OSH a HZS

Mareš Roman - strojník

Petro Robert - technik
- účast na IMZ velitelů JSDH

Schnitter Miroslav - strojník
Vedoucí MP SDH -

Tyrmerová Jaroslava
Lehnertová Radka
Petrová Radka

14. Valentýnská zábava
S přípravami započato již v měsíci lednu, kdy se oslovilo celkem 48 sponzorů
za účelem získání cen do tomboly. Tombola byla bohatá - tak jako každoročně.
Samotná akce proběhla dne 12.února, a tak jako vždy dopadla velice dobře. Sál
vzorně připraven, tombola vzorně připravena, obsluha vzorná.

Přínos ze samotné akce byl celkem 8.467,- Kč, po odečtení všech nákladů.

15. Získávat nové aktivní členy
Na VVH dne 21.01.2011 přijati :

Hrabánek Lukáš

Mareš Roman

Zelená Michaela

Lauberová Jaroslava

a Trenčanský Aleš
Na členské schůzi v průběhu roku pak další :

Bertl Václav

Dáňová Kateřina

Tyrmerová Iva

Halvová Lucie

Šťastná Kateřina

Týřová Diana

Rožec Miroslav - navrátilec po několika letech

16. MP SDH
Mladí požárníci se sešli na své Výroční valné hromadě dne 14.ledna. Rozdělení
výročních schůzí bylo úmyslné, především z důvodu, že je jimi narušován chod naší
schůze. Schůze MP proběhla v prostorách klubovny, byla se vším všudy, i s
občerstvením.

Do vedení MP SDH se následovně zapojila Romana, která s dětmi uskutečnila
několik velmi úspěšných akcí
- úklid černých skládek na území města

- několikrát schůzka v klubovně

- výlet do Potůčků s návštěvou SDH Potůčky a s ukázkou techniky a vybavení

- účast MP na přípravách na závody, také u SDH Potůčky

- následoval samotný nácvik na naše výročí, samotný nácvik nebyl zrovna
lehkou záležitostí, jelikož docházka na nácviky byla velmi špatná. Přesto se podařilo
požární útok zvládnout a dětem se velice podařil. Oceněním byl značný a příznivý
ohlas diváků

17. Spolupráce s okolními sbory
Spolupráce s okolními sbory je velice oblíbená záležitost. Se členy okolních
sborů se scházíme nepravidelně a hlavně náhodně. Naše scházení se je vždy velmi
plodnou záležitostí.

- účast na VVH Boží Dar

- náhodné setkání v Horní Blatné

- návštěva SDH Pernink - náhodná

- účast na VVH SDH Potůčky

- výpomoc od Potůčky při řešení problému s kanalizací

- také náhodná účast na Maškarním reji pořádaným SDH Potůčky

- spolupráce při čištění propustku v ulici Komenského - rovněž SDH Potůčky

- ve spolupráci s SDH Potůčky a Boží Dar vyproštěn havarovaný automobil

- účast na cvičení s SDH Abertamy - myšleno jeho vyhodnocení

- Účast na závodech v Potůčkách a následné volné zábavě

18. Cvičení SDH
- Červenec - vyproštění psa spadlého do nezajištěného kanálu v prostorách
bývalého hotelu Imperiál. Provedl Miroslav Schnitter - sám.

- Září - LUXOR 2011. Na tomto cvičení, které probíhalo ve dnech 30.září až
1.října v prostorách Autokempu Luxor u M.Lázní, se naše jednotka zdokonalovala v
likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom. Účastnil se David
Kadrliak, Roman Mareš, Karel Fuchs, Miroslav Rožec, Miroslav Schnitter ml., a
Robert Petro. Jednotka si z tohoto cvičení odnesla mnoho poznatků a zkušeností.
Součástí cvičení byl i noční poplach zaměřen na záplavy, vyhledávání osob na vodě
i v lesním porostu a poskytování první pomoci. Tedy téměř vše co bylo součástí
samotného cvičení. Cvičení pořádal HZS Karlovarského kraje, proběhlo za účasti 8
SDH pod dohledem GŘ HZS.

- Říjen - požár lesního porostu - Na Strašidlech, účast SDH Potůčky, Horní
Blatná a Pernink. Zásah komplikován neschůdným terénem, nepřístupností a velkým
převýšením. Zásah byl po rozhodnutí velitele zásahu uskutečněn z komunikace mezi
Horní Blatnou a Potůčkami, vzdálenost cca 400 m od komunikace, voda se
dopravovala 1 x proudem C do značně převýšeného místa. Účast, téměř celá
jednotka SDH. Technika Patrol a PV3S CAS.

- Říjen - cvičení v prostorách bývalé rukavičkárny v Abertamech. Téma cvičení
bylo vyproštění osob při požáru a poskytnutí první pomoci. Cvičení bylo uskutečněno
především z důvodu opětovného zahájení činnosti SDH Abertamy. Účast za naši
jednotku - David Kadrliak, Roman Kadrliak, Miroslav Schnitter, Robert Petro a
Roman Mareš. Účastnil se SDH Potůčky, Pernink, Horní Blatná, Boží Dar a
Abertamy.

- Cvičení, dá.li se to takto nazvat byl i nácvik na naše slavnosti. Za SDH Horní
Blatná nacvičovalo celkem 5 družstev. Děti, mladší ženy, mladší muži, ženy dříve
narozené a muži dříve narozeni. Cvičilo se na hřišti, zájem a nasazení bylo
vyjímečné a opravdu velké. Naše umění pak bylo předvedeno na samotných
slavnostech za velkého počtu a za velkého zájmu diváků. Za náš SDH se nácviků
účastnilo celkem 41 členů. Tedy téměř všichni.

19. Ostatní
V ostatní činosti náš sbor také nezahálel. Podařilo se zoorganizovat a také
uskutečnit řadu akcí nejen pro nás, ale pro širokou veřejnost.
- Duben - stavěním májky. Akci vyvolal Lukáš, do organizace se pak zapojila
většina z nás. Prvořadým úkolem bylo zajistit dostatek dřeva na táborák. Zajistit stan
od SDH Potůčky a tento postavit, zajistit májku a za deště s pomocí veřejnosti tuto
také postavit, což se podařilo. Májka se i uhlídala. Samozřejmě do ranních hodin
následujícího dne a za téměř 100 % - ní účastí našeho dorostu.

- Červen - náš sbor byl pozván na nojebalový turnaj do Proseče nad Nisou.
Výlet byl sice pod hlavičkou SDH, ale účastnili se pouze Karel Fuchs, Roman
Kadrliak, Petr Jaroš a Robert Petro. Akce také dopadla dobře, ostuda se nekonala.

- Srpen - Oslavy výročí 145 let od založení. Na tuto akci byla zajištěna dotace ze
strany Euregio Egrensis, akce se uskutečnila za podpory města Horní Blatná, akci
pomohlo zajistit a zoorganizovat osazenstvo hotelu Bohemia, které převzalo záštitu a
samotnou organizaci nohejbalového turnaje. Akce proběhla v měsíci srpnu a měla
obrovský úspěch. Ze strany SDH byla rovněž výrazná snaha, spolupráce a
organizace. Náš SDH se na této akci opravdu vyznamenal, a myslím, že nebudu
přehánět, když v očích veřejnosti nás sbor značně vyrostl. Oslavám předcházela
velmi náročná příprava jak techniky - PV3S, polní kuchyně a samotného
materiálního vybavení, tak také výcviku družstev k tomu, aby byl předveden požární

útok. To co se z počátku zdálo nereálné se podařilo, a to postavení celkem 5-ti
soutěžních družstev ze strany SDH Horní Blatná, což bylo přímo nevídané. Děti,
mladší ženy, dorostenci, ženy a muži. Vše se zdařilo tak jak mělo. Organizace se
povedla, členovy SDH úkoly splněny na výbornou. Samotná organizace probíhala i
za přispění některých nečlenů. O samotných oslavách jsem psal v Hornoblatenských
listech, a již tam bylo zdůrazněno, že s takovou partou lidí bude každá výzva a každý
úkol splněn. Na zmiňovaných oslavách obdržel náš sbor vysoké ocenění od
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, " Za mimořádné zásluhy"

Soutěžící družstva :

Vyvrcholením bylo vysvěcení naší techniky. Jenom škoda, že se nepředstavila
veřejnosti námi nově zrekonstruovaná Praga V3S.

Za malou a nepatrnou zmínku stojí též menší rozruch po ukončení oslav v
prostorách před naší zbrojnicí, vlastně takové menší vyvrcholení.

Do oslav bylo investováno

- z prostředků SDH u města 17.550,- Kč
- z prostřeků SDH 4.908,- Kč

Další úkol byl připravit a pomoc při pořádání víkendového pobytu dětí v přírodě.
Tento úkol byl pojat vážně, a také byl splněn. V první řadě šlo o úklid tábora, kde se
pobyt konal, dále o přepravu materiálu, zajištění pitné vody, přepravu dětí tam a zpět
a opětovnou přepravu materiálu zpět do Horní Blatné. Úkol splněn na jedničku, což
mohou potvrdit organizátorky.

Jako dalším bodem byl úklid okolo naší zbrojnice a terénní úpravy, a to za
účelem uskladnění našeho materiálu.

Zabíjačka. Tento nápad vzešel z možnosti získání prasátka od otce paní
Lauberové, členská základna okamžitě schválila a začal sběr krmení.

Akce samotná proběhla dne 26.11.2011 za veliké účasti členů SDH Horní
Blatná, ale i nečlenů, ba i některých kritiků našeho sboru. Akce povedená, snad
nikdo nebyl zklamán. V průběhu dne "Z" se sice řešilo několik problémů, ale jak jsem
se již zmínil, s takovouto partou lidí není nic neřešitelného.

Ani následný úklid nebyl pro nikoho (skoro) překážkou.

Naší pokladnu tuto akce zatížila částkou
Do naší pokladny se vrátila částka

6.185,- Kč
4.153,- Kč

Náš SDH se také podílel na sběru starého železa. Bylo sesbíráno a odvezeno
celkem 2170 kg železa, výtěžek byl 4.984,- Kč

Lampionový průvod na Sv.Martina, první v novodobých dějinách Horní Blatné. I
když počasí moc nepřálo, byla veliká účast dětí za doprovodu rodičů i prarodičů, a
měl veliký úspěch. Za pomoci SDH Potůčky byl vyroben i "umělý sníh", nad kterým
se pozastavovalo mnoho místních, ale i návštěvníků města v následujících několika
dnech

Poslední společenskou akcí mělo být vypouštění Lampionů štěstí plánované na
den 23.12.2011. S ohledem na třídenní Státní smutek byla tato akce zrušena.

Budoucnost hasičského hnutí není ohrožena. Již dnes dorůstá
nová generace záchranářů sice ještě nosí pleny, ale i oni vyrostou !

