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Vážení čtenáři,
přiblížila se „zlatá“ adventní neděle a naposled v tomto roce vychází i naše
poslední číslo čtvrtletního hasičského zpravodaje. Aby Vaše příjemné prožití
vánočních svátků proběhlo bez zbytečných starostí, mějte na paměti i všechna
rizika, která jsou s použitím otevřeného ohně doma pro toto období spojená.
Spousta vánočních dekorací a ozdob obsahuje svíčky, které se při jejich zapálení
mohou stát iniciátorem požáru ve Vaší domácnosti. Vánoční stromky, dřevěné
stoly, textilní ubrusy, záclony, čalounění, koberce apod., patří mezi materiály, které
snadno hoří. Uvědomte si proto, kam vánoční dekorace bezpečně umístíte a zda
mají dobrou stabilitu, protože i děti nebo domácí zvířata je mohou snadno
převrátit. Zapálené svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru! Při bujarých oslavách
Nového roku, pak nezapomeňte na správné používání zábavní pyrotechniky dle
návodu výrobce.
Dobrou zprávou pro nás je, že už začaly stavební práce na přístavbě hasičské
zbrojnice. V současnosti máte možnost vidět hrubou stavbu II. nadzemního podlaží
s novými okny a střechou. Vně budovy byly provedeny bourací práce pro nové
schodiště a došlo k vylití podlahy betonovou směsí. Ostatní práce budou dále
probíhat dle harmonogramu stavby.
Na závěr děkuji všem firmám, institucím, sponzorům, organizacím a
občanům za projevenou důvěru, vzájemnou spolupráci a podporu při naší
dobrovolné činnosti. Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku stálé a pevné zdraví, spokojenost a mnoho osobních i
pracovních úspěchů.
Jiří Vacek
starosta sboru
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HASIČSKÝ SPORT
Dne 12. 10. 2013 proběhlo v Halži okresní kolo celostátní hry PLAMEN
2013/2014. V podzimní části se soutěžilo v těchto disciplínách - štafeta
požárních dvojic a závod požárnické všestrannosti. Kolektiv mladých hasičů SDH
Staré Sedliště reprezentovali - Jana Kladivová, Tereza Růžičková, Martin
Růžička, Jiří Vacek ml. a Daniel Krivda.
Celkové výsledky ŠPD - kategorie starší:
1. SDH Brod n. Tichou
2. SDH Planá
3. SDH Černošín
4. SDH Tachov
5. SDH Kladruby
6. SDH Halže
7. SDH Stříbro
8. SDH Kostelec
9. SDH Chodová Planá
10. SDH Staré Sedliště
Celkové výsledky ZPV - kategorie starší:
1. SDH Planá
2. SDH Brod n. Tichou
3. SDH Kostelec
4. SDH Černošín
5. SDH Chodová Planá
6. SDH Tachov
7. SDH Staré Sedliště
8. SDH Stříbro
9. SDH Kladruby
10. SDH Halže

LOAJÁLNÍ PROGRAM - „RECYKLUJTE S HASIČI!“
„SBÍRÁME I ZA HUMNY“ tak zněl název soutěže, která probíhala v termínu
od 16. 9. 2013 do 15. 11. 2013. Sboru se tím naskytla možnost navýšit si svůj
rozpočet o finanční odměnu sesbíráním vysloužilých elektrospotřebičů za
humny svých obcí a zároveň soutěžit o příjemné ceny. Po registraci do soutěže
nás o to víc těší, že naše úsilí nebylo marné. V rámci celé České republiky se náš
sbor umístil na seznamu výherců mezi 13 registrovanými SDH a dne 27. 11.
2013 jsme z rukou zástupce pořádající společnosti převzali samotnou výhru.
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V letošním roce jsme ve spolupráci se svozovou
firmou AVE CZ, provozovna Plzeň provedly 4 svozy, ve
kterých bylo celkem odebráno 269 vysloužilých
elektrospotřebičů. Bohužel se mezi námi najdou i tací, kteří
elektrospotřebiče nadále sami dovážejí a následně je
rozebírají. Tím k ochraně životního prostředí v obci určitě
nepřispívají a navíc svým jednáním zatěžují i kontejnery na
recyklovaný odpad nebo zakládají černé skládky.
Dále informujeme všechny občany, že i v příštím roce budeme nadále
zajišťovat bezplatný sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Sběr dle dohody
zajišťujeme ve vyhlášených sběrných dnech nebo individuálně po předchozí
domluvě. Kontaktní osobou je p. Jiří Vacek nebo kterýkoliv jiný člen sboru.

TAKTICKÉ CVIČENÍ JPO
Požár odpadu a ropných
produktů v bývalém areálu
mechanizace ve Starém Sedlišti č.
p. 1, tak zněl název taktického
cvičení
jednotek
požární
ochrany, které se uskutečnilo
v pátek 22. 11. 2013. Účelem
cvičení pak byl nácvik zásahu na
požár odpadu a ropných
produktů, procvičení postupů a
úkolů na zásah požáru s
přítomností tlakových lahví a
jejich evakuaci a prověření
akceschopnosti místní jednotky SDH. Při samotném cvičení bylo úkolem místní
jednotky zřídit čerpací stanoviště, doplňovat vodu do CAS a následně vytvořit
jeden útočný proud C na ochlazování evakuovaných tlakových lahví.
Vyhodnocení cvičení provedl velitel stanice Tachov mjr. Mgr. Pavel Hrůša,
který mimo jiné zhodnotil i zásahovou činnost místní JSDHO. Zadané úkoly byly
splněny dobře a na dostatečné odborné úrovni kladených na jednotku, dále
doporučil dovybavit jednotku vhodnějším typem rukavic, tj. o dvouvrstvé
zásahové rukavice pro práci při zvýšené teplotě.
Foto z taktického cvičení naleznete na webu obce Staré Sedliště:
http://www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni-hasici-stare-sedliste-fotogalerie2013-22-11-2013-takticke-cviceni-jpo/
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PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2014*
Datum

Akce

Místo konání

25.1.

Výroční valná hromada SDH
(pouze členská základna a pozvaní hosté)

Fara Staré Sedliště

15.2.

Turnaj v sálové kopané družstev SDH
„O pohár starostky obce“ - 13. ročník

Tělocvična ZŠ,
Staré Sedliště

Masopustní průvod

Úšava - Staré Sedliště

19.4.

Velikonoční taneční zábava

KD Na Zavadilce,
Staré Sedliště

31.5.

Dětský den

Bude upřesněno

Memoriál Ondřeje Potočného v požárním útoku
mužů a žen - 10. ročník

Hřiště TJ,
Staré Sedliště

Lampionový průvod

Staré Sedliště

1.3.

5.7.
15.11.

* Jedná se o předběžné termíny a akce, 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.
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