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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám další informace o činnosti hasičů ve Starém Sedlišti, protože
ani o letních prázdninách nezaháleli. Tímto chci poděkovat všem hasičům, kteří si i
v době své dovolené našli čas a zapojili se do plánovaných aktivit sboru.
„Dobráci roku“ tak zní velká soutěž, kterou připravil Český rozhlas ve
spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž je rozdělena na
kraje/oblasti, kde regionálně vysílá Český rozhlas (Plzeňský a Karlovarský kraj).
Každý pátek od 28. srpna 2015 do 27. května 2016 po 15. hodině proběhne
ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň losování ze všech přihlášených SDH. Vylosovaný
SDH obdrží drobnou cenu a následující týden s jeho zástupci natočí zástupce ČRo
rozhovor (medailon o historii sboru, uskutečněných zásazích, úspěších a dalších
zajímavostech). Medailon bude následně zařazen do vysílání Českého rozhlasu
Plzeň, a to nejbližší pátek po natáčení po 15. hodině. Po odvysílání medailonu
mohou posluchači Českého rozhlasu Plzeň posílat SDH hlasy prostřednictvím SMS
zpráv z mobilních telefonů. Hlasování vždy trvá přesně jeden týden, tedy do
odvysílání dalšího medailonku o dalším sboru. V rámci soutěže bude celkem
vylosováno 40 SDH z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Rozhodující slovo o vítězi v soutěži pak budou mít obyvatelé jednotlivých
měst a obcí, kteří budou moci prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů
posílat hlasy svému sboru a to vždy po odvysílání medailonku.
V pátek 10. června 2016 po 15. hodině budou ve vysílání Českého rozhlasu
Plzeň vyhlášeny tři SDH, které získaly nejvíce SMS hlasů za celou dobu trvání
soutěže. SDH s největším počtem platných SMS hlasů získá pro svou obec „Oslavu
za 100 tisíc Kč“, která se uskuteční 25. června 2016, příp. v jiném termínu dle
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domluvy, a zároveň postoupí do Velkého finále v klasických hasičských disciplínách
(dále jen „Velké finále“) v neděli 19. června 2016. Ve Velkém finále soutěží 10 Sborů
dobrovolných hasičů z jednotlivých regionů České republiky (vítězů regionálních
kol) o hasičské vybavení. Vyhlášení vítěze Velkého finále proběhne bezprostředně
po skončení tohoto Velkého finále v neděli 19. června 2016.
I náš sbor se do této soutěže přihlásil a v případě vylosování vás budeme dále
informovat. Podrobná pravidla a přehled cen pro vítěze naleznete na webu:
www.rozhlas.cz/plzen/dobraci/_zprava/1520785 nebo www.dobraciroku.cz
Jiří Vacek, starosta sboru

HASIČSKÝ SPORT
Přehled výsledků z hasičských soutěží v požárním útoku družstva mužů v
okrese Tachov.
4. 7. 2015 - Staré Sedliště „Memoriál Ondřeje Potočného“
1. SDH Nové Sedliště
20,95 s
2. SDH Bor
22,80 s
3. SDH Planá
25,27 s
4. SDH Staré Sedliště
26,95 s
5. SDH Nahý Újezdec
33,37 s
6. SDH Stráž
40,30 s
7. SDH Cebiv
42,29 s
4. 7. 2015 - Staré Sedliště „O putovní sošku sv. Floriána - DSO Mikroregionu
Borsko“
1. SDH Nové Sedliště
20,95 s
2. SDH Bor
22,80 s
3. SDH Staré Sedliště
26,95 s
4. SDH Stráž
40,30 s
11. 7. 2015 - Labuť „Memoriál Jaroslava Žaluda“
1. SDH Nové Sedliště
53,13 s
2. SDH Labuť „A“
62,49 s
3. SDH Staré Sedliště
68,50 s
4. SDH Labuť „B“
76,87 s
1. 8. 2015 - Nové Sedliště „Memoriál Václava Pecháčka“
1. SDH Nové Sedliště „A“
23,78 s
2. SDH Bor
31,47 s
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3. SDH Nové Sedliště „B“
4. SDH Labuť
5. SDH Planá
6. SDH Nahý Újezdec
7. SDH Staré Sedliště

39,08 s
39,37 s
40,62 s
44,53 s
44,73 s

JSDH STARÉ SEDLIŠTĚ
V úterý 11. 8.
2015 byla jednotka
sboru
dobrovolných
hasičů Staré Sedliště
vyslána spolu s dalšími
pěti
jednotkami
požární ochrany (PS
Tachov, JSDH Bor, JSDH
Černošín, JSDH Svojšín
a JSDH Stráž) k požáru
trávy a lesa u obce
Lobzy. Po příjezdu na
místo a na rozkaz
velitele zásahu zřídila
JSDH Staré Sedliště v obci Kurojedy čerpací stanoviště a prováděla doplňování
vody z místního rybníka do CAS zasahujících JPO.
„Zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek osobní ochrany
JSDH Staré Sedliště“ tak zněl název projektu, který byl zaměřen
na pořízení 12 ks třívrstvých zásahových obleků Fireman
Patriot Plus a který měl zlepšit podmínky osobní ochrany a
komfortu hasičů při zásahové činnosti. Žadatelem za JSDH
Staré Sedliště byla Obec Staré Sedliště, která prostřednictvím Nadace ČEZ grantové řízení Podpora regionů zaslala žádost o nadační příspěvek. Na základě
rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ byla žádost zamítnuta.
Druhou žádost o udělení nadačního
příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT,
zaslala Obec Staré Sedliště v září letošního roku a
předmětem žádosti je pořízení 12 ks zásahových
přileb Dräger HPS 7000 pro JSDH Staré Sedliště.
Žádost byla přijatá a nyní se čeká na rozhodnutí správní rady Nadace
AGROFERT.
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RECYKLUJTE S HASIČI!
Sbor dobrovolných hasičů nadále bezplatně odebírá vaše vysloužilé
elektrospotřebiče. Nejbližší termín sběru ve Starém Sedlišti a spádových obcí se
bude konat 17. října 2015, časový harmonogram se bude řídit dle plánu svozu
kontejneru na nebezpečný odpad. Svoz lze řešit i individuálně po předchozí
domluvě, kontaktní osoba Jiří Vacek, tel.: 725459636 nebo kterýkoliv člen SDH.
Dále budou hasiči 10. října 2015 prováděn sběr železa a železného šrotu,
možnost bude také odevzdat i nefunkční autobaterie.

PLÁNOVANÉ AKCE A BRIGÁDY
Datum

Hodina

Akce

Místo konání

10.10.

9.00

Sběr železa a železného šrotu

Staré Sedliště a
spádové obce

17.10.

9.00

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Staré Sedliště a
spádové obce

Bude
upřesněno

17.00

Lampionový průvod

Staré Sedliště

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SDH S MINISTREM VNITRA
V úterý 8. září 2015 se na požární stanici v Tachově uskutečnilo setkání
ministra vnitra p. Milana Chovance a poslance p. Václava Votavy se zástupci
dobrovolných hasičů okresu Tachov. Setkání byli též přítomni ředitel HZS
Plzeňského kraje plk. František Pavlas a ředitel Územního odboru Tachov plk.
Přemysl Kosina.
Debata se především týkala finančního zajištění jednotek dobrovolných
hasičů obcí z nově připravovaného fondu (400 mil. korun) při pořizování nové
zásahové techniky a oprav (výstavby) hasičských zbrojnic. Dále se mimo jiné
hovořilo o pojištění dobrovolných hasičů v případě úrazu při zásahové činnosti,
daňovém zvýhodnění firem zaměstnávající členy JSDHO a odměňování hasičů za
činnost v jednotce požární ochrany. Po dohodě Ministerstva vnitra a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by měl být dále navýšen rozpočet
na hasičský sport.
Za SDH Staré Sedliště se setkání zúčastnili p. Jiří Vacek a p. Václav Černý.
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