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Zpráva o innosti zásahové jednotky.
Zásahová jednotka.
Jednotka skládá z 13 len . Poda ilo se nám kolektiv doplnit o mladé
perspektivní leny.Stav jednotky k dnešnímu dni je následující:Velitel Port Jan
Zástupce velitele- Zahrádka Petr Velitelé družstev-Kirejev Jan a (po dovršení
18.let) Nádení ek Vít ,kte í budou vysláni na školení velitel do Bílých Polí an
idi i strojníci cisternový v z V 3 S p. áník Ladislav a Kompas
Martin,automobil požární DVS 12 A 30 Rohm František a Husák Miroslav
strojník Št pán Václav lenové družstva Kuna Václav, áník Miroslav
Velich Václav Molnár Radek a Husák Jaroslav , kterého pro zna nou
zaneprázdn nost nahradí pan Nádení ek Vít.

Vybavení jednotky.
Poda ilo se nám vybavit jednotku základními ochrannými prost edky.Je
pot eba soustavn dopl ovat výstroj ,aby nedošlo ke stavu p ed rokem.Vozidlo
Avia je provozu schopné ,PV 3 S má sva enou novou nádrž , která stála zhruba
50 000 K a je pot eba dod lat sk í ky na výbavu a vozidlo opat it novým
lakem.Nást ik vozidla je závislý na po así.Sk í ky jsou opravené a je pot eba je
namontovat na vozidlo.Vozidla je pot eba p ipravit na TP.

Požární zbrojnice
Stavba se nachází v dosti neut šeném stavu-topení bez ventil ,vnit ní
prostory jsou pouze hrub omítnuté,není WC ,okna jsou zcela nevyhovující ( je
zde veliký únik tepla ,dovnit se nedostane žádné sv tlo a prostory se nedají
v trat),na podlaze je pouze beton , který neustále práší a nedá se po ádn
zamést.
Poda ilo se nám upravit prostor bývalé dílny a p ebudovat ho na slušnou
zasedací místnost a šatnu .

innost jednotky.
Jednotka vyjela celkem 3x :
30.5. po vyhlášení poplachu k technickému zásahu .p.543. - 6 len
7.8.k požáru obytného domu radni ní 319. – 7 len
2.10.k technickému zásahu - od erpání jímky u obytného domu .p.8 - 5 len
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opravy a údržba zbrojnice - zasedací místnost:
-úprava el.instalace
16 hodin
-vým na okna
8 hodin
-montáž ventil topení
4 hodiny
-zateplení a snížení stropu 50 hodin
-oprava omítek
14 hodin
-štukování
16 hodin
-penetrace stropu a podlahy 6 hodin
-bílení
10 hodin
Celkem bylo odpracováno
124 hodin
Opravy a údržba vozidel , která pro své stá í vyžadují vyšší úsilí.
Celkem bylo odpracováno

185 hodin

Pomáhali jsme i p i jiných p íležitostech:
-úklid a umytí komunikace nám stí a okolí
-pomoc p i organizování d tského dne
-zavlažování d tského h išt
-pomoc p i organizování plesu po ádaného OU.
-asistence p i pálení arod jnic
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Port Jan
Velitel jednotky SDH Krásno

