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Vážení čtenáři,
pomalu nastává čas, kdy začne SDH Staré Sedliště s bilancováním letošního
roku a přemítáním o roce následujícím, tj. o roce 2016. Sbor si na letošní rok
schválil nemálo úkolů a plánů v rámci své činnosti, které se podařilo z větší části
splnit. To co nás jistě netěší a v letošním roce se vůbec nepovedlo, byla práce
s dětmi a mládeží. Kolektiv v současnosti tvoří šest dětí a další nové zájemce se
prozatím nepodařilo do kolektivu přijmout. I přesto byla kolektivu MH poskytnuta
účelová dotace ve výši 6.500 Kč na nákup nůžkového stanu, kterou poskytlo OSH
Tachov za přispění Plzeňského kraje.
To co je jistě potěšující je získání finančních prostředků pro JSDH Staré
Sedliště, kterou zřizuje Obec Staré Sedliště. V rámci vypsaných dotačních titulů
Plzeňského kraje a nadačnímu příspěvku hasičského fondu Nadace AGROFERT se
podařilo celkem získat 125.600 Kč na nákup věcných a technických prostředků
(dále viz níže). Tímto děkuji výše uvedených institucím za poskytnuté finanční
prostředky, které jsou pro sbor i jednotku velkým impulsem pro další dobrovolnou
činnost.
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a v plném proudu je již pečení
cukroví, výzdoba bytů, balení dárků a třeba i uklízení, aby Ježíšek dorazil do
čistého. Přesto se v tomto období zbytečně nestresujte, odhoďte kvalt
stranou a společně se svou rodinnou, přáteli a kamarády si společně
odpočiňte.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky,
pohody a úspěšný rok 2016.
Jiří Vacek, starosta sboru
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HASIČSKÝ SPORT
Celkem tři tříčlenná družstva sboru se dne 21. 11. 2015 zúčastnila 8.
ročníku turnaje v bowlingu „O putovní pohár starosty města Bor“, kterou
pořádali místní hasiči. V silné konkurenci se po odehrání zápasů v základních
skupinách ani jeden z týmů neprobojoval do bojů o cenné kovy, a přestože již
dále nepostoupily, svou účastí prokázaly bojovného a kolektivního ducha.

JSDH STARÉ SEDLIŠTĚ
V sobotních nočních hodinách dne 24. 10. 2015 byla jednotka sboru
dobrovolných hasičů Staré Sedliště vyslána spolu s jednotkou HZS Plzeňského
kraje - PS Tachov k požáru sazí v komíně v obci Úšava E3. Po příjezdu na místo a
provedeném průzkumu bylo zjištěno, že požár se mimo komínové těleso
nerozšířil. Jednotky na místě provedli vyčištění a vybrání žhavých sazí z komína
a poté místo předali majiteli.
K další události vyjížděla JSDH Staré Sedliště společně s jednotkami
požární ochrany HZS PK - PS Tachov a JSDH Tachov dne 14. 12. 2015, kdy hořel
byt v bytovém domě ve Starém Sedlišti čp. 351. Na místě události následně
prováděli likvidaci požáru elektrospotřebičů.
Pozitivní
zpráva
dorazila v měsíci říjnu,
kdy na základě žádosti
obce Staré Sedliště ze
září
letošního
roku,
schválila rada Nadace
AGROFERT poskytnutí
daru ve výši 70.000 Kč.
Z tohoto
daru
byly
nakoupeny
zásahové
přilby Dräger HPS 7000,
které
nahradily
již
nevyhovující a zastaralé
ochranné přilby PZ 11.
Další finanční prostředky na vybavení JSDH se podařilo získat z dotačních
titulů Plzeňského kraje. Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ve výši
40.000 Kč a příspěvek na odbornou přípravu ze státního rozpočtu ve výši 15.600
Kč. Z těchto prostředků byl hrazen nákup plovoucího sacího koše, pracovních
stejnokrojů a zásahových obleků Fireman Patriot Plus.
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PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2016
Datum

Akce

Místo konání

30.1.

Výroční valná hromada
(pouze pro členy SDH a jejich pozvané hosty)

Staré Sedliště
- hasičská zbrojnice

6. 2.

Masopust

Úšava, Staré Sedliště

13. 2.

Turnaj v sálové kopané „O pohár starostky
obce“ - 15. ročník

Staré Sedliště
- tělocvična ZŠ

26. 3.

Velikonoční taneční zábava

Staré Sedliště
- KD Na Zavadilce

2. 7.

Memoriál Ondřeje Potočného v požárním
útoku mužů a žen - 12. ročník

Staré Sedliště
- hřiště TJ

12. 11.

Lampionový průvod

Staré Sedliště

Pozn.: 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.

OBECNÉ RADY A DOPORUČENÍ Z POŽÁRNÍ PREVENCE
Jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení
pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: Oznámit hasičům se musí každý požár
„bez odkladu“. Pozdní oznámení se může prodražit hned několikrát.
Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a
podnikající fyzické osoby tak stejně i pro každého občana. Každému asi dojde, že
když uvidí hořící střechu domu, přivolá hasiče a nebude jinak zvlášť otálet. Tedy
pokud se nejedná přímo o pachatele – žháře. Malé požáry, které jsou uhašeny
vlastními prostředky, však mnohdy občasné ani firmy nehlásí a to je velká chyba.
Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pachatelé obávají
případného postihu a „popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale zákon
hovoří jasně – neoznámení požáru je u občanů přestupkem s možností sankce až
25 tisíc Kč. U firmy je takové jednání správním deliktem, za který hrozí pokuta
až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč.
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Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou oznámeny až době,
kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“ pro plnění pojistné události.
Jestliže je požár nahlášen se zpožděním dva týdny nebo třeba i měsíc, je dobré si
uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření požáru a
doklad pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc
ten, kdo se takto opozdí, se vystavuje postihu za přestupek, resp. správní delikt
jak je uvedeno výše.
Tedy zapamatujme si: Požár hlásit vždy i uhašený vlastními silami
nebo uhašený samovolně (např. nedostatkem vzduchu) a hlavně BEZ
ODKLADU. A dále: Než přijede hasičský vyšetřovatel nic neuklízet na nic
nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru
spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a
další informace a v případě nutnosti i vzorky (např. elektrický spotřebič či
část stroje, chemické látky apod.)
A kam hlásit uhašený požár? Stejně jako ostatní požáry – tedy na
telefonní číslo 150. Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na územním odboru HZS
kraje, nebo osobně na kteroukoliv stanici HZS kraje, ale ohlášení na známou
„stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu.
Článek vypracoval mjr. Ing. Jan Novotný, vedoucí pracoviště prevence ochrany
obyvatelstva a krizového řízení HZS Pardubického kraje.
Zdroj: www.hzscr.cz
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