1. Číslo

26. března 2013

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště
www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste
e-mail: jizu@seznam.cz

Vážení čtenáři,
i v letošním roce Vás bude Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště průběžně
informovat o hasičském dění u nás v obci i širokém okolí a zároveň věříme, že zde
opět naleznete i užitečné informace z oblasti požární ochrany.
Dne 9. února 2013 jsme
se zapojili do masopustního
průvodu v obci. Za všechny
zúčastněné
masky
patří
poděkování všem občanům,
kteří tento průvod podpořili.
SDH Staré Sedliště
děkuje všem příznivcům
dobré nálady, kteří navštívili
v sobotu 23. února 2013
„Obecní ples“ v kulturním
domě Na Zavadilce ve Starém
Sedlišti. Děkujeme hudební skupině Los Pavlínos, zaměstnancům Obecního úřadu,
starostce obce a občanům, kteří nám pomohli s přípravou a organizací této
společenské akce, na které jsme se všichni příjemně bavili. V neposlední řadě patří
poděkování i všem členům sboru, kteří se na přípravě a samotném průběhu plesu
podíleli a všem mecenášům, kteří nás v naší dobrovolné činnosti podporují.
Jiří Vacek
starosta sboru

Starosedlišťský hasičský zpravodaj - č. 1/2013

Stránka 1

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Něco málo z výroční valné hromady sboru, která se konala 26. ledna 2013
na faře ve Starém Sedlišti a rekapitulovala činnost SDH za uplynulý rok 2012.
Stav členské základny: k 1. 1. 2012 celkem evidováno 48 členů, z toho 28
mužů, 9 žen a 11 mladých hasičů, k 31. 12. 2012 celkem evidováno 48 členů,
z toho 28 mužů, 10 žen a 10 mladých hasičů.
Aktivita SDH za rok 2012
druh aktivity
Údržba výzbroje a výstroje
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Příprava odbornosti členů SDH
CELKEM

akcí
8
9
15
12
44

počet
členů hodin
30
11
104
75
73
40
94
28
301 154

Celkem se v roce 2012 sbor zúčastnil 13 soutěží v požárním útoku, z toho
desetkrát družstvo mužů a třikrát družstvo žen. Kolektiv mladých hasičů
(kategorie mladší) se v okresním kole celostátní hry PLAMEN 2011/2012
umístil na celkovém 2. místě a dvakrát se zúčastnil soutěže v požárním útoku
Plamen.
Ocenění členů sboru bylo provedeno v souladu se Statutem čestných
vyznamenání a titulů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Věrnostní medaile - 10 let
- Josef Pinkas
- David Sládek
Čestné uznání SDH
- Aleš Francisti
- Lenka Prokopová
- Renata Suchá-Dobrodinská
- Eva Vacková
- Lucie Vršecká
Medaile - Za příkladnou práci
- Bohuslava Šimandlová
Medaile - Za zásluhy
- Václav Černý
- Jiří Vacek
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Činnost jednotky SDH obce Staré Sedliště v roce 2012.
Počet událostí:
-0x
Taktická a prověřovací cvičení:
-1x
Odborná příprava/školení:
- 28 hod

HASIČSKÝ SPORT
Dne 2. 2. 2013 pořádal sbor již tradiční 12. ročník turnaje v sálové kopané
družstev SDH „O pohár starostky obce“. Celkovým vítězem se stalo družstvo SDH
Tachov „A“ a nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Uhlíř - SDH Tachov „A“.
Celkové výsledky z turnaje:
1. SDH Tachov „A“
2. SDH Brod n. Tichou
3. SDH Tachov „B“
4. SDH Studánka
5. SDH Staré Sedliště
6. SDH Labuť
7. SDH Stříbro
8. SDH Bor
9. SDH Nahý Újezdec
10. SDH Halže
TACHOVSKÝ

Turnaji kralovali dobrovolní hasiči Tachova
Staré Sedliště – Dobrovolní hasiči zase jednou dokázali, že se nebojí pořádat a
účastnit se i jiných sportovních klání, než jen těch požárních. Už po dvanácté se
týmy SDH z celého okresu sjely do Starého Sedliště na tradiční turnaj v sálové
kopané. Letos se ho zúčastnilo celkem deset týmů.
„Už při rozesílání pozvánek na náš turnaj jsme museli omezit počet
družstev, které se mohly zúčastnit, kvůli organizaci. Maximální počet možných
týmů jsme stanovili na dvanáct. Nakonec jich dorazilo deset, což je více oproti
loňskému ročníku. Úroveň proto byla velmi dobrá. Máme tady i nováčky, letos se
poprvé přihlásili hasiči ze Stříbra,“ sdělil Deníku velitel SDH Starého Sedliště Jiří
Vacek.
Vždy čtyři hráči na jedné straně se utkávali v desetiminutových utkáních.
A to nejprve v základních skupinách, do kterých byly týmy rozlosovány. Pak se
vítězové ze skupin utkali o medailové pozice. Nejlépe si vedli hasiči z Tachova,
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jejich dva týmy A a B obsadily první i třetí místo. Stříbro vybojovali dobrovolníci
z brodu nad Tichou. Odměněn byl i nejlepší střelec turnaje, kterým se stal Jan
Uhlíř z vítězného Tachova A, který nastřílel sedm gólů.
S touto akcí byla spokojena i starostka Jitka Valíčková, která tvrdí, že
podobné akce na vesnice prostě patří. „Podporujeme nejen hasiče, ale všechny,
kteří podobné akce pořádají. Pomáháme jim hlavně tím, že přispíváme na jejich
činnost. Nejbližší akcí, kterou budeme ve spolupráci s místními hasiči pořádat je
obecní ples, a to v sobotu 23. února, na který všechny srdečně zveme.“
Společných akcí obecního úřadu a hasičů se ve Starém Sedlišti koná během
roku více než dost. Většina z nich už má pevnou tradici a jsou hojně
navštěvované. „Jako další akce letos ještě chystáme memoriál Ondřeje
Potočného, tedy soutěž v požárním útoku, a různé akce pro děti jako májku nebo
dětský den,“ doplnil Vacek.
autor: Veronika Černá
převzato/zdroj: Tachovský deník, středa 6. února 2013 - číslo 31, str. 18

POŽÁRNÍ PREVENCE
PROBLEMATIKA ROZDĚLÁVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ OTEVŘENÝCH OHŇŮ
Tato problematika je obecně upravena v předpisech regulujících
podmínky požární ochrany, a to především v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je vytvořit
podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a
pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech.
Pokud je však rozdělávání a udržování otevřených ohňů na určitých
místech vzhledem ke konkrétním místním podmínkám činností, která by mohla
sama o sobě narušit veřejný pořádek, je možná regulace této oblasti obecně
závaznou vyhláškou podle § 10 zákona o obcích, tzn. obecně závaznou vyhláškou
lze stanovit zákaz rozdělávat oheň na
určitých místech.
V souvislosti s tímto je třeba
zmínit především nález Ústavního
soudu Pl. ÚS 35/06 (Kořenov), ve
kterém Ústavní soud mimo jiné
zhodnotil
jako
přípustný
zákaz
rozdělávat oheň na plochách veřejné
zeleně. V nálezech Pl. ÚS 6/08 Budyně
nad Ohří a Pl. ÚS 46/06 (Mariánské
Lázně) poté Ústavní soud dovodil i
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oprávnění obcí v obecně závazné vyhlášce vydané podle § 10 písm. c) zákona o
obcích v zájmu ochrany životního prostředí v obci zakázat spalování i některých
materiálů nad rámec ustanovení § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, vyjma odpadů, jelikož materie týkající se
odpadů je kogentně a komplexně zpracována v zákoně č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Současně je třeba k této otázce podotknout, že v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 41/08
(Chrastava) Ústavní soud zhodnotil jako legitimní uložení povinnosti spalovat
suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech a
otevřených grilovacích zařízeních pouze pod dohledem osoby starší 18 let,
přičemž odpovědnost za splnění této podmínky byla stanovena vlastníku
pozemku, na kterém spalování probíhá, případně nájemce pozemku, je-li
pozemek pronajat. Posuzovaná obecně závazná vyhláška byla ovšem vydána
podle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06 (Kořenov) i pro tuto oblast zároveň
vyplývá, že obec by neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen v nejméně
omezujícím rozsahu. To znamená, že by měla regulaci určitého chování
vztahovat zásadně na určitá ve vyhlášce vymezená místa, případně doby, s
přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti (významnou měrou) narušit
veřejný pořádek v obci.
Závěr:
Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek zakázat
rozdělávání a udržování otevřených ohňů na určitých místech, popř. zakázat
spalování určitých materiálů.
zdroj: www.hzscr.cz/clanek/problematika-rozdelavani-a-udrzovani-otevrenych-ohnu.aspx

RECYKLUJTE S HASIČI
Na základě informací od neziskové společnosti Elektrowin a.s., která se
zabývá ekologickou likvidací vysloužilých elektrospotřebičů, je program
„RECYKLUJTE S HASIČI!“ prodloužen o další rok, tj. do 13. dubna 2014. Proto i
nadále budeme bezplatně vybírat vaše vysloužilé elektrospotřebiče. Sběr dle
dohody zajišťujeme individuálně (kontaktní osoba: p. Jiří Vacek popř. jiný člen
SDH) nebo ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Sedlišti (kontaktní osoba:
p. Miloslava Pichlerová). V loňském roce bylo celkem odevzdáno 187
vysloužilých elektrospotřebičů (velké spotřebiče, chlazení, televize, bagy - vaky
na malé spotřebiče).
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HASIČI
STARÉ SEDLIŠTĚ
CO VŠECHNO LZE ODEVZDÁVAT?
„Vše, co lze zapojit do zásuvky, nebo funguje na baterie.“

Velké spotřebiče:
ledničky, mrazáky, elektrické sporáky, myčky, pračky, sušičky,
mikrovlnné trouby, trouby na pečení, odsavače par, čističky vzduchu,
elektrická topidla, elektrické plotny apod.

Malé spotřebiče:
vysavače, ruční vysavače, čisticí stroje na koberce, žehličky, šicí
stroje, fritovací hrnce, elektrické pečicí pánve, toustovače,
sendvičovače, opékače topinek, elektrické nože, mlýnky na maso či
kávu, espresa, hodiny, budíky, fény, kulmy, elektrické zubní kartáčky,
holicí strojky, masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy,
zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na vlasy, váhy – osobní,
kuchyňské, elektrické ventilátory malé, elektrické kráječe, kuchyňské
roboty, mixéry, odšťavovače, malé domácí pekárny, rychlovarné
konvice, televize a PC monitory, počítačové sestavy, tiskárny, DVD a
video přehrávače, magnetofony, hifi věže apod.

Elektrické nářadí a nástroje:
vrtačky, pily, řezačky, frézky, hoblíky, brusky, stroje na
hoblování, bourací kladiva, elektrické šroubováky, pájky, svářečky,
aku nástroje a zařízení, elektrické sekačky a pily apod.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Datum Hodina

Akce

Místo konání

1. 6.

1400

Dětský den

Bude upřesněno

6. 7.

930

Memoriál O. Potočného v požárním
útoku - 9. ročník

Hřiště TJ

* Jedná se o předběžné termíny akcí, které můžou být vzhledem k nepředvídatelným
okolnostem změněny či zrušeny. O jednotlivých akcích Vás budeme vždy předem
průběžně informovat na plakátovacích plochách a obecním rozhlasem.

FOTOGALERIE
26. 1. 2013 - Výroční valná hromada

2. 2. 2013 - Sálová kopaná
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HASIČSKÝ SPORT OKRESU TACHOV - 2013
DATUM

POŘADATEL

NÁZEV SOUTĚŽE

PRAVIDLA

KATEGORIE

27. 4.

SDH Tachov, Město
Tachov, MKS Tachov

O pohár starosty města

TFA

11. 5.

SDH Kostelec

Soutěž Mladých hasičů

PÚ PLAMEN

MH ml., st.

4. 5.

OSH Tachov
+ SDH Chodová Planá

Okresní kolo PS

směrnice PS

M, Ž

25. 5.

OSH Tachov + SDH
Konstantinovy Lázně

Okresní kolo Plamen,
Dorost

směrnice Plamen,
Dorost

MH
Dorostenci (ky)

1. 6.

SDH Bor

O putovní pohár SDH Bor

PÚ

M, Ž, MH

8. 6.

SDH Nové Sedliště

O pohár Nového Sedliště

PÚ (úzké hadice, 2B)

M, Ž

8. 6.

SDH Kladruby

Kladrubská studna

PÚ

M, MH

15. 6.

Požární hlídka IDEAL
Bor

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, smíšené

22. 6.

SDH Brod nad Tichou

O pohár SDH a starosty
obce

PÚ (muži, ženy - sání
z řeky, MH - PLAMEN)

M, Ž, MH

29. 6.

SDH Cebiv

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž, MH

29. 6.

SDH Damnov

Soutěž v PÚ

PÚ

6. 7.

SDH Staré Sedliště

Memoriál O. Potočného

PÚ

M, Ž

13. 7.

SDH Labuť

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž

13. 7.

SDH Kokašice

Soutěž v požárním útoku

PÚ netradiční

20. 7.

SDH Tisová

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, MH

27. 7.

SDH Halže

O putovní pohár starosty
obce

PÚ

M, Ž, MH

3. 8.

SDH Nové Sedliště

Memoriál V. Pecháčka

PÚ

M, Ž

3. 8.

SDH Lom u Tachova

Soutěž v požárním útoku

PÚ

10. 8.

SDH Kostelec

O putovní pohár k výročí
obce

PÚ (úzké hadice, 2B)

M, Ž

17. 8.

SDH Ctiboř

Memoriál F. Žejdla a
Ing. Dvořáka

PÚ

M, MH

24. 8.

SDH Stříbro

O pohár města Stříbra

PÚ

M, Ž

24. 8.

SDH Hošťka

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž

1. 9.

SDH Planá

Soutěž v PÚ

PÚ netradiční

M, Ž, MH

14. 9.

SDH Stříbro

Soutěž v PÚ

PÚ PLAMEN

MH

21. 9.

SDH Chodová Planá

Memoriál V. Zimáka

PÚ

M, Ž, MH

16. 11.

SDH Bor

O putovní pohár starosty
města Bor

bowling
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