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Vážení čtenáři,
prostřednictvím tohoto
zpravodaje děkujeme všem,
kteří přijali naše pozvání na
Velikonoční taneční zábavu
dne 4. dubna 2015, a
děkujeme též všem našim
mecenášům,
kteří
nás
podpořili a nadále podporují.
Účast
tanečních
párů
předčila naše očekávání a
pod
taktovkou
hudební
skupiny Los Pavlínos z nich
většina nad ránem odcházela
s pocitem spokojenosti.
S blížícím se příchodem letních prázdnin si Vás dovolím pozvat na hasičské
soutěže v našem okolí, kdy ve Starém Sedlišti 4. 7. 2015 proběhne XI. ročník
„Memoriálu Ondřeje Potočného“ a VIII. ročník „O putovní sošku sv. Floriána“ DSO
Mikroregionu Borsko v požárním útoku mužů a žen. Termíny soutěží sousedních
SDH Labuť a SDH Nové Sedliště pak naleznete na jiné straně tohoto zpravodaje.
Na závěr Vám jménem všech členů SDH Staré Sedliště přeji příjemné a
krásné v rodině prožité prázdniny, hodně slunečného počasí a poklidného
odpočinku.
Jiří Vacek, starosta sboru
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SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH OKRESU TACHOV
V sobotu 28. března 2015 se v Benešovicích konalo shromáždění delegátů
sborů dobrovolných hasičů okresu Tachov. Celkem 39 hlasujících delegátů a 19
delegátů s hlasem poradním si na tomto vrcholném shromáždění, které se koná
jednou za pět let, si zvolilo nové vedení OSH Tachov.
Jako hosté se tohoto shromáždění zúčastnili poslanec PS PČR Ing. Václav
Votava, senátor za Chebsko a Tachovsko Mgr. Miroslav Nenutil, ředitel HZS PK Územní odbor Tachov plk. Ing. Přemysl Kosina a člen VV SH ČMS p. Václav Hulec.
Složení výkonného výboru a kontrolní a revizní rady OSH Tachov na
volební období let 2015 - 2020.
VV OSH
o starosta
o I. náměstek starosty
o II. náměstek starosty
o vedoucí ORV
o vedoucí ORM
o vedoucí ORP
o člen výboru
o člen výboru
o člen výboru

– Pavel Pechát (SDH Kostelec)
– Jiří Vacek (SDH Staré Sedliště)
– Jiří Kohout (SDH Chodová Planá)
– Václav Zimák (SDH Chodová Planá)
– Hana Kolářová (SDH Planá)
– Miroslav Pavlíček (SDH Tachov)
– Jiří Havlovic (SDH Konstantinovy Lázně)
– Martin Volka (SDH Tachov)
– Eva Jančová (SDH Dlouhý Újezd)

KRR OSH
o předseda KRR
o člen KRR
o člen KRR

– Věra Hrobaříková (SDH Konstantinovy Lázně)
– Miroslav Šilhavý (SDH Chodová Planá)
– Petr Ansl (SDH Planá)

POŽÁRNÍ PREVENCE
Rady od hasičů – jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na
dovolenou
Léto je již v plném proudu, školní prázdniny se kvapem blíží a my se
těšíme na zaslouženou dovolenou. Je to však také období, kdy se ze svých
domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli
zapomenout na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu
mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku.

2

Proto uvádíme několik rad pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní
dovolené.
 Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny
tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.
 Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko
požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
 Při odchodu zhasněte všechna světla.
 Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
 Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť
může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení
vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití
skla v okně a padající střepy mohou zranit někoho před domem.
 Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní
trubky, je vždy dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich
rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale oprava dveří také není
zadarmo.
 Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě,
například na ledničce.
Statisticky se nejčastěji na vzniku požárů podílí lidská nedbalost,
zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě.
V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na
topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí se zápalkami.
Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo
sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit
následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby svým
jednáním nezpůsobily požár.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí
Zdroj: www.hzscr.cz

POZVÁNKA NA SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Datum

Hodina

Akce

Místo konání

4. 7.

9.30

„Memoriál Ondřeje Potočného“
„O putovní sošku sv. Floriána“

Staré Sedliště

11.7.

10.00

„Memoriál Jaroslava Žaluda“

Labuť

1. 8.

13.00

„Memoriál Václava Pecháčka“

Nové Sedliště
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POZVÁNKA
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