2. Číslo

24. června 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,
pomalu dobíhá další čtvrtletí tohoto roku, a proto bych Vás rád opět
informoval o hasičském dění u nás v obci.
Hned v úvodu začínám dobrou zprávou týkající se projektu „Nástavba
hasičské zbrojnice Staré Sedliště - Venkovský klub,“ který je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Na základě
oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na
stavební práce, rozhodl zadavatel (Obec Staré
Sedliště) v souladu se zprávou hodnotící
komise, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
uchazeče - f. TAZATA, spol. s.r.o., se sídlem
Soběslavova 214, Stříbro s nabídkovou cenou
1.142.107,- Kč bez DPH. Lhůta pro zahájení
stavebních prací je stanovena na 17. 6. 2013 (předpoklad předání staveniště).
Lhůta na dokončení stavebních prací je stanovena na 31. 5. 2014.
V sobotu 27. 5. 2013 byl sborem organizován sběr starého železa a
vysloužilého elektrozařízení. Těmito sběrnými akcemi pomáháme chránit životní
prostředí u nás v obci i širokém okolí a zároveň za sesbírané elektrospotřebiče
dostáváme finanční odměnu, která se řídí platnými podmínkami programu
„RECYKLUJTE S HASIČI!“ V období od 17. 3. do 27. 5. 2013 bylo celkem sesbíráno:
velké spotřebiče - 12 ks (pračky, sporáky, myčky…), chlazení - 16 ks (chladničky,
mrazáky…), TV, monitory - 50 ks, BAG - 11 ks (vak na malé spotřebiče = fény,
rychlovarné konvice, počítače, vysavače…).
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Toto číslo Starosedlišťského hasičského zpravodaje a i předešlé, najdete
volně ke stažení na webu obce Staré Sedliště - www.ssedliste.cz/spolkysdruzeni/hasici-stare-sedliste, odkaz - novinky 2012, novinky 2013.
S blížícím se příchodem letních prázdnin a plánované dovolené, přeji Všem
hodně sluníčka a pohodový odpočinek. Zároveň Vás všechny zvu na plánované akce
našeho sboru i okolních sborů, které se týkají především soutěží v požárním útoku.
Jiří Vacek
starosta sboru

HASIČSKÝ SPORT
Dne 25. 5. 2013 se kolektiv mladých hasičů zúčastnil okresního kola
celostátní hry PLAMEN 2012/2013, které se konalo v Konstantinových Lázních.
Za účasti 13 družstev v kategorii MH starší, si náš kolektiv mladých hasičů
vybojoval celkové 8. místo. Soutěž probíhala v těchto disciplínách: štafeta CTIF,
štafeta 4 x 60 m, požární útok CTIF a požární útok Plamen.
Celkové výsledky:
1. SDH Černošín
2. SDH Brod n. Tichou
3. SDH Kladruby
4. SDH Planá
5. SDH Cebiv
6. SDH Ctiboř
7. SDH Halže
8. SDH Staré Sedliště
9. SDH Tachov
10. SDH Kostelec
11. SDH Konst. Lázně
12. SDH Chodová Planá
13. SDH Tisová

Dne 15. 6. 2013 se družstvo mužů ve složení Václav Černý, David Sládek,
Aleš Francisti, Miroslav Šimek, Milan Dulovec, Miroslav Řezníček a Václav Novák,
zúčastnilo hasičské soutěže v požárním útoku v areálu f. Ideal Automotive Bor
„O pohár vedoucího závodu.“ V konkurenci sedmi soutěžních týmů, obsadilo
celkové 2. místo.
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Celkové výsledky:
1. SDH Bor
2. SDH Staré Sedliště
3. SDH Tachov
4. SDH Labuť
5. PH Ideal Bor
6. SDH Stráž
7. SDH Horšovský Týn

- 21,30 s
- 22,60 s
- 23,12 s
- 23,84 s
- 24,54 s
- 25,28 s
- 32,42 s

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V sobotu dne 27. 4. 2013 pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště
celodenní výlet pro děti i dospělé do
Národního technického muzea v Praze.
Po příjezdu na místo, jsme zhlédli
výstavu šesti unikátních expozic doprava, architektura, stavitelství a
design,
astronomie,
tiskařství,
fotografický ateliér a sál technických
modelů. A protože nám zbylo ještě
trochu času, tak jsme si čekání na
autobus zpestřili krásnou výhlídkou z Letenských sadů, které se nacházejí na
levém břehu Vltavy. Díky slunečnému počasí jsme spatřili řadu pražských
památek a významných míst, mimo jiné Pražský hrad, Staré město, Petřín a
Žižkovský vysílač. Celkem se výletu zúčastnilo 26 zájemců, z toho 11 dětí.
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Dne 1. 6. 2013 se i přes nepříznivé počasí uskutečnila plánovaná
„Pohádková cesta“ pro děti. Start byl u ZŠ a cíl v parku u rybníků, kde je čekalo
opékání buřtíků a volný rybolov. Celkem se na trať plnou her, zábavy a
dobrodružství vydalo 24 dětí. Tímto SDH Staré Sedliště děkuje všem
spolupořadatelům, sponzorům a pohádkovým postavám za podporu této akce.
TACHOVSKÝ

Pohádkovou cestu nezkazilo ani počasí, dětí se dostavilo hodně a užily si
spoustu zábavy

Děti obešly osm stanovišť, kde byly různé pohádkové postavy, tam plnily úkoly.
Za ty dostaly sladkou odměnu, jako například perníček. Autor: DENÍK/Gabriela Jägerová

Staré Sedliště – O víkendu se na mnoha místech konaly akce ke Dni dětí některé byly zrušeny, jiné se uskutečnily. Ve Starém Sedlišti připravila obec ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů pro děti a jejich rodiče Pohádkovou
cestu. „Je to akce pořádaná po delší době. I když nám počasí nepřálo, nevzdali
jsme to a našli si pro pohádkové postavy taková stanoviště, aby na ně moc
nepršelo," vypráví pořadatelka akce Lenka Prokopová. Připravit se na takovou
akci není jen tak jednoduchá věc. Musí se připravit cesta, vybrat pohádkové
postavy, sehnat nebo ušít kostým, namalovat kulisy a připravit dárky pro děti.
„Jelikož máme jako kulisu perníkovou chaloupku, musela jsem napéct a nazdobit
perníčky. To mi trvalo asi dvě hodiny. Se zdobením mi pomohla moje maminka.
Chaloupku jsem tvořila asi dvě hodiny," vypráví o přípravách pořadatelka
Květoslava Krasinská.
autor: Gabriela Jägerová
převzato/zdroj: Tachovský deník, úterý 4. června 2013 - číslo 129, str. 2,
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/pohadkovou-cestu-nezkazilo-ani-pocasi-deti-se-dostavilo-hodne-20130603.html
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PLÁNOVANÉ AKCE
Datum Hodina

6. 7.

930

Akce
Memoriál O. Potočného v požárním
útoku mužů a žen - 9. ročník

Místo konání
Hřiště TJ

PLÁNOVANÉ AKCE SOUSEDNÍCH SDH
Datum Hodina

Akce

Místo konání

13. 7.

Soutěž v požárním útoku - muži, ženy

Labuť

20. 7.

Soutěž v požárním útoku - muži, MH

Tisová

20. 7.

Noční soutěž v požárním útoku muži, ženy

Nové Sedliště

3. 8.

Memoriál V. Pecháčka v požárním
útoku mužů a žen - 32. ročník

Nové Sedliště

OCHRANA OBYVATEL
EVAKUACE OBYVATELSTVA
V souvislosti s nedávnými červnovými povodněmi v Čechách, připojujeme
několik rad a doporučení týkající se evakuace obyvatelstva při mimořádné
události.
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní
hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné
výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst,
která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování,
pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených
mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných
pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost;
přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních,
osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod
osob výše uvedených.
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O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu,
České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na
konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby
nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.
Co dělat, když bude nařízena evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si
s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů
zabezpečujících evakuaci.
Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí
personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?
 uhaste otevřený oheň v topidlech,
 vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 uzavřete přívod vody a plynu,
 ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
 nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
 exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před
odchodem potravou,
 vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že
jste byt opustili a dostavte se na určené místo.
Evakuační zavazadlo.
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku
vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo
poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr s věcmi, které jsou nezbytné pro
přechodné opuštění domova, jež lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než
jeden den. Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení
to jediné, co vám po opuštění domácnosti zůstane. Zavazadlo označte svým
jménem a adresou.

Jan Novák
Horní Dolní 150
111 22 VODOV
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OHSAH EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA:
1. Předměty denní potřeby
 pitná voda,
 trvanlivé potraviny,
 krmivo pro zvíře,
 hrnek a misku,
 jídelní příbor,
 otvírák
2. Osobní doklady
 občanský průkaz,
 cestovní pas,
 platební karty,
 rodný list,
 peníze v hotovosti,
 pojistné smlouvy, důležité dokumenty,
 cennosti
3. Přístroje, ostatní pomůcky
 rádio + rezervní baterie,
 svítilnu,
 mobilní telefon s nabíjecím adaptérem,
 šití, nůžky,
 kapesní nůž,
 zápalky,
 další drobnosti (např. psací potřeby, hry, hračky, knihy, časopisy…),
4. Hygiena a léky
 lékárnička,
 léky,
 osobní hygienické potřeby (ručník, šampon, mýdlo zubní pasta…),
 zdravotnické pomůcky,
 vitamíny, doplňky stravy
 dětské pleny
5. Oblečení a spaní
 náhradní prádlo,
 oděv,
 pláštěnka,
 spací pytel nebo přikrývka,
 karimatka nebo deka
zdroj: web HZS ČR
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