3. Číslo

30. září 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,
po letních prázdninách opět vychází
další číslo našeho zpravodaje. Sbor se
především v předešlých třech měsících
zúčastňoval soutěží v požárním útoku, které
jsou pro toto období typické. Jeho aktivity se
však nesoustředily na již zmiňované soutěže,
ale zapojil se i do pomoci obci, a to ve sběru
vysloužilých elektrospotřebičů, železného šrotu
nebo čerpání vody z výkopu při rekonstrukci
vodovodní přípojky do obce Mchov.
Špatnou zprávou pro nás je, že ještě nezačaly stavební práce na přístavbě
nástavby hasičské zbrojnice, která je spolufinancována Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Termín pro zahájení prací
byl stavební firmou slibován na měsíc září, zatím pouze došlo k dovozu části
stavebního materiálu.
Od 1. 1. 2014 by měl nabýt účinnost nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, který mimo jiné upravuje fungování stávajících občanských sdružení. Jak
vyplívá z ustanovení § 3080 bod 154 a 3045 odst. 1, nového občanského zákoníku,
změní se i naše právní forma - nadále už nebudeme občanské sdružení, ale Spolek.
Výše zmíněná ustanovení nového občanského zákoníku přináší pro náš sbor malé
„zemětřesení,“ které by však mělo přispět k průhlednosti a důvěryhodnosti sboru
(Spolku).
Jiří Vacek
starosta sboru
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HASIČSKÝ SPORT
Dne 6. 7. 2013 pořádal sbor IX. ročník „Memoriálu Ondřeje Potočného“
v požárním útoku. I přes velikou snahu o co nejlepší výsledek, se domácímu
družstvu nedařilo a v konkurenci silných týmů skončil na předposledním místě.
Celkové výsledky - muži:
1. SDH Stříbro
2. SDH Nové Sedliště „A“
3. SDH Nahý Újezdec
4. SDH Nové Sedliště „B“
5. SDH Labuť
6. SDH Staré Sedliště
7. SDH Kladruby

- 16,97 s
- 17,28 s
- 18,87 s
- 20,30 s
- 21,36 s
- 22,10 s
- 28,14 s

Přehled výsledků z ostatních soutěží v požárním útoku - družstvo mužů a
mladých hasičů.
Damnov - 29. 6. 2013
Celkové výsledky - muži:
1. SDH Bor
2. SDH Staré Sedliště
3. SDH Nahý Újezdec
4. SDH Damnov
5. SDH Kokašice

- 20,10 s
- 20,58 s
- 20,78 s
- 25,94 s
- 36,30 s

Celkové výsledky - mladí hasiči:
1. SDH Staré Sedliště
- 22,31 s
2. SDH Bor
- 32,00 s

Nové Sedliště - 20. 7. 2013
(noční soutěž)
Celkové výsledky - muži:
1. SDH Ves Touškov
2. SDH Nové Sedliště
3. SDH Mračnice
4. SDH Lisov
5. SDH Křenovy
6. SDH Stříbro „A“
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- 16,11 s
- 16,25 s
- 16,95 s
- 18,00 s
- 18,09 s
- 18,37 s
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7. Čadís Team (Lisov)
8. SDH Tachov
9. SDH Stříbro „B“
10. SDH Staré Sedliště
11. SDH Planá
12. SDH Kladruby
13. SDH Štítary

- 19,15 s
- 22,07 s
- 22,40 s
- 22,79 s
- 28,28 s
- 28,34 s
- NP
Černošín - 7. 9. 2013
(netradiční požární útok)

Celkové výsledky - muži, ženy:
1. SDH Černošín
2. SDH Staré Sedliště
3. SDH Planá - ženy
4. SDH Planá - muži
5. SDH Lisov

- 107,29 s
- 110,45 s
- 116,08 s
- 125,74 s
- 154,49 s

ZÁSAHY JSDHO
Za uplynulé období
zasahovala jednotka SDH
obce Staré Sedliště u třech
událostí, z toho byla 2 x
technická pomoc a 1 x požár.
Dne 4. 8. 2013
zasahovala po bouřce a
silném větru v Úšavě, kde
odstraňovala padlé stromy
z komunikace a poté zajistila
nebezpečně nakloněný sloup
veřejného osvětlení nad
komunikací, který následně ve spolupráci s přizvanou elektrofirmou
demontovala. Jménem celé JSDHO bych chtěl i tímto poděkovat p. Jaroslavu
Vaňkátovi, který nám pomohl v místě zásahu s opravou našeho dopravního
automobilu AVIA.
Dne 13. 9. 2013 společně zasahovala s jednotkami HZS Plzeňského kraje PS Tachov a SDH Tachov za obcí Staré Sedliště, při likvidaci požáru balíku
lisované slámy.
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Kopie děkovného dopisu od f. RYBA & VITERNA

POŽÁRNÍ PREVENCE
NEŽ ZAČNETE DOMA TOPIT
Je už konec září a teploty začínají klesat již tak nízko, že se v mnoha
domácnostech začalo přitápět. Se začátkem topné sezóny hasiči každoročně
likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv a proto připojujeme desatero správného užívání spotřebiče paliv.
1. Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. 2. Pro
správnou funkci spotřebičů je i jejich odborné připojení. 3. Většina spotřebičů
potřebuje dostatek spalovacího vzduchu. 4. Spaliny je třeba bezpečně odvést většinou do komína. 5. Používat předepsané palivo - především u spotřebičů na
pevná paliva je tato zásada často porušována. 6. Dodržování bezpečných
vzdáleností od hořlavých předmětů stanovených výrobcem. 7. Použití
nehořlavých a izolačních podložek nebo nehořlavých podlah - zejména u
spotřebičů na pevná paliva. 8. Seznámit se a dodržovat návody k obsluze
spotřebičů, které přikládá výrobce. 9. Používat schválená topidla garantovaná
výrobcem - neprovádět „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. 10. Pravidelné
čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - NV č. 91/2010
Sb.
zdroj: Hasičské noviny, číslo 18/2013
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