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Zpráva o innosti zásahové jednotky.
Jednotka se skládá z 15 len . Poda ilo se nám kolektiv doplnit o mladé
perspektivní leny.Stav jednotky k dnešnímu dni je následující:
Velitel
Port Jan
Zástupce velitele Št pán Václav
Velitelé družstev Kirejev Jan , Zahrádka Petr a Samek Ji í.
idi i – strojníci
áník Vladislav ,Zsaludka Jan a Nádení ekVít.
idi i
Rohm František ,Husák Miroslav ,Kompas Martin
lenové
Port Tomáš st. , áník Miroslav ,Frank Václav ,
Velich Václav
Všichni velitelé a strojníci absolvovali školení v po ární škole a mají platné
osv d ení

Vybavení jednotky.

Poda ilo se nám vybavit jednotku základními ochrannými prost edky.Je
pot eba soustavn dopl ovat výstroj . Sk í ový v z Avia DVS 12 A 30 je
provozu schopné ,cisternové vozidlo PV 3 S má novou nádrž , bylo nov
nalakováno a je pot eba dod lat sk í ky na výbavu.Vozidla je pot eba p ipravit
na TP.

Požární zbrojnice
Ve spolupráce s obecním ú adem jsme realizovali n kolik velice
d ležitých díl ích ástí pot ebné rekonstrukce.Stavba byla napojena na obecní
kanalizaci , bylo vybudováno sociální za ízení (WC ,sprcha ) .Koncem roku se
nám poda ila áste ná rekonstrukce topení v etn instalace nového kotle.na ásti
stavby se nám poda ilo dokon it omítky .
Letos máme v plánu pokra ovat v dalších úpravách .Nejv tší starost nám
d lá nevyhovující stav st echy ,kterou musíme provizorn opravit.Okna a vrata
musíme nov nalakovat ,objekt je pot eba opat it m ížemi.Je zapot ebí
pokra ovat v oprav omítek.Nakonec bychom rádi srovnali terén kolem
zbrojnice a upravili izolaci zamezující pr sak vody do stavby.Další úpravy
musíme z d vodu finan ní náro nosti a pot eby prost edk na jiné kapitoly
rozpo tu odložit na další období.
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Zásahová innost jednotky.
K dnešnímu dni jednotka vyjela celkem 4x :
27.3.06 záplava-Krásno Mírová 79 a Nám stí Sv. Trojice ,zasahovalo 10 len
28.3.06 zajišt ní náhradního p ístupu do MŠ zasahovali 4 lenové
V následném týdnu jsme odstra ovali pytle s pískem ,které jsme vy istili a
p ipravili k dalšímu použití.
16.7.06 záchrana kot te ze stromu u domu .p.410 p.Pirohani e.
zasahovali 4 lenové.
9.3.07vznícení sazí v komín

.p.323 p.Šafa ík zasahovali 4 lenové.

Údržba techniky a opravy požární zbrojnice.
P ehled odpracovaných hodin na
pož.zbrojnici za rok 2006
druh práce

Bourací práce
Zd ní
Sekání el.rozvod
Montáž vodoinstalace
Montáž odpad
Betonování
Vým na oken
Zazdívání dve í
Oprava omítek
Montáž stropu
Štukování
Malování
Zasklívání oken
Úklid
Odpracováno

hodiny

25
29
25
12
10
8
40
7
32
65
25
12
7
35
332
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P ehled odpracovaných hodin na
pož.technice za rok 2006
druh práce

hodiny

Oprava erpadla PS-12
Oprava erpadla CAS PV 3 S
Nast íkání vozidla CAS PV 3 S
Oprava palivové soustavy CAS PV 3 S
Oprava chladící soustavy PS-12
Oprava palivové soustavy PS-12
Montáž úložných sk íní na vozidlo PV 3
S
Oprava sout žní nádrže na vodu
Oprava olejové vany DA -12
Oprava pneu-vým na duší na PV 3 S
B žná údržba techniky
Odpracováno

16
32
16
6
8
7
15
8
6
16
146

Celkem odpracováno

478
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Pomáhali jsme i p i jiných p íležitostech:
-úklid a umytí komunikace a parkovišt p ed radnicí
-stav ní májky
-doprava vody do studny na fotbalovém h išti
-pomoc p i organizování plesu po ádaného OU.

Ú ast v požárním sportu.
Jednotka se zú astnila sout ží v rámci karlovarské ligy v požárním sportu.
Tímto si prohloubila znalosti a dovednosti pot ebné k zásahové innosti.

Krásno 7.4.2007

Port Jan
Velitel jednotky SDH Krásno

