1. Číslo

31. března 2014

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

Vážení čtenáři,
již třetím rokem Vás bude Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště průběžně
informovat o hasičském dění u nás v obci i okolí. Snažíme se, abyste ve zpravodaji i
nadále nacházely dostatek informací, rad a tipů z oblasti požární ochrany, které
Vám jsou užitečné a zároveň Vás seznámili s naší dobrovolnou činností během
roku.
Je konec měsíce března a pomalu se
blíží i termín dokončení nástavby hasičské
zbrojnice (31. 5. 2014). V současnosti máte
možnost vidět konečnou podobu venkovní
omítky, budova byla osazena novými okny a
výjezdovými vraty. Vně budovy zbývá položit
podlahové krytiny a obklady, vymalovat,
dokončit elektroinstalaci a osadit sanitární
keramiku a svítidla. Na základě četných
dotazů Vám již s předstihem mohu slíbit, že
po dokončení stavby a vybavení nástavby
hasičské zbrojnice plánujeme den otevřených dveří pro veřejnost. O termínu Vás
budeme včas informovat.
Dne 1. března 2014 jsme se zapojili do masopustního průvodu v obci. Za
všechny zúčastněné masky patří poděkování všem občanům, kteří tento průvod
jakýmkoliv způsobem podpořili. Finanční výtěžek z této akce bude dále použit na
kulturní, společenské a sportovní akce pořádané pro děti.
Jiří Vacek
starosta sboru
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Něco málo z výroční valné hromady sboru, která se konala 25. ledna 2014
na faře ve Starém Sedlišti a rekapitulovala činnost SDH za uplynulý rok 2013.
Stav členské základny. K 1. 1. 2013 bylo celkem evidováno 48 členů, z toho
28 mužů, 10 žen a 10 mladých hasičů. K 31. 12. 2013 bylo celkem evidováno 44
členů, z toho 28 mužů, 10 žen a 6 mladých hasičů. Tento stav trvá i v současnosti.
Aktivita SDH za rok 2013
druh aktivity
Údržba výzbroje a výstroje
Údržba a výstavba hasičského zařízení
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Příprava odbornosti členů SDH
CELKEM

akcí
3
1
7
16
8
35

počet
členů hodin
11
6
12
6
64
60
69
36
48
20
204 128

Loajální program „Recyklujte s hasiči!“ Celkem byly v roce 2013
provedeny čtyři svozy a celkem bylo odebráno 267 kusů vysloužilých
elektrospotřebičů (lednice, televize, elektrické sporáky, pračky, bagy apod.).
Ocenění členů sboru bylo provedeno v souladu se Statutem čestných
vyznamenání a titulů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Věrnostní medaile - 10 let
- Jitka Nejedlá
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Činnost jednotky SDH obce Staré Sedliště v roce 2013.
Počet událostí:
-3x
Taktická a prověřovací cvičení:
-1x
Odborná příprava/školení:
- 20 hod

HASIČSKÝ SPORT
Dne 15. 2. 2014 pořádal sbor 13. ročník turnaje v sálové kopané družstev
SDH „O pohár starostky obce“. Celkovým vítězem se stalo družstvo SDH Brod n.
Tichou a nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Uhlíř - SDH Tachov „A“ (7
branek).
Celkové výsledky z turnaje:
1. SDH Brod n. Tichou
2. SDH Studánka
3. SDH Tachov „A“
4. PH IDEAL Nová Hospoda
5. SDH Tachov „B“
6. SDH Nové Sedliště
7. SDH Labuť
8. SDH Staré Sedliště
9. SDH Bor

PLÁNOVANÉ AKCE
Datum Hodina

Akce

Místo konání

19. 4.

2000

Velikonoční taneční zábava

KD Na Zavadilce,
Staré Sedliště

26. 4.

900

Sběr železa a vysloužilých
elektrospotřebičů

Staré Sedliště
a spádové obce

31. 5.

1400

Pohádková cesta pro děti

Staré Sedliště

5. 7.

930

Soutěž v požárním útoku „Memoriál
Ondřeje Potočného“ - 10. ročník

Hřiště TJ Staré
Sedliště

* Jedná se o předběžné termíny a akce, které můžou být vzhledem
k nepředvídatelným okolnostem změněny či zrušeny.
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ZE ZÁKONA O PO
Obáváte se, že pokud u Vás nastane požár, tak Vám nikdo nepomůže? My
věříme, že se vždy najde někdo, kdo bude ochoten vám pomoci. Ale víte, že je to i
naší povinností? Poskytování osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů hovoří takto.
§ 18 - Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení
jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho
ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele
zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.
§ 19 - Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany
nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné
věci potřebné ke zdolání požáru.
§ 20 - Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc
(1) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v §18 a 19 se nevztahuje na
a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky
Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,
Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by
poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,
b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné
dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí
pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto
právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný
následek,
c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich
zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění
úkolů podle zvláštních předpisů.
(2)

Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v §18 a 19,
jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila
vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
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