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Vážení čtenáři,
již pátým rokem pro Vás připravuje náš hasičský zpravodaj, který vždy
mapuje naši činnost za určité období. Věříme, že zde nadále nacházíte i dostatek
všeobecných informací týkajících se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Úvodem bych těl jménem SDH Staré Sedliště poděkovat všem, kteří nás
podpořili SMS hlasem (někteří i vícekrát) v soutěži „DOBRÁCI ROKU“. Medailonek o
našem sboru jste si mohli poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 15. ledna
2016, ti kteří to nestihli, mají možnost si jej poslechnout na webových stránkách
ČRo dodatečně. Většina z Vás se ptá na umístění v soutěži? Termín soutěže bude
ukončen v červnu letošního roku a to po odvysílání všech čtyřiceti medailonků o
dobrovolných hasičích. Jakmile nám budou výsledky známi, rádi Vás je s nimi
seznámíme.
Tří víkendovým maratonem jsme zahájili naší činnost v letošním roce, 30.
ledna se konala výroční valná hromada sboru, 6. února jsme se zapojili do
masopustního průvodu v obci a 13. února jsme uspořádali 15. ročník turnaje
v sálové kopané družstev SDH „O pohár starostky obce“.
K nejbližším akcím, které plánujeme je pořádání Velikonoční zábavy v sobotu
26. března a 16. dubna bude prováděn sběr železa a vysloužilých elektrospotřebičů.
Harmonogram svozu se bude řídit plánem svozu velkoobjemového kontejneru,
který tento den bude zajišťovat Obecní úřad ve Starém Sedlišti.
To co se nepodařilo, a již jsem to zmiňoval v minulém čísle hasičského
zpravodaje, je práce s dětmi. Bohužel po diskusi na výroční valné hromadě byla na
dobu neurčitou ukončena činnost kolektivu mladých hasičů. Důvodů je hned
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několik, nepodařilo se rozšířit kolektiv o nové zájemce z řad dětí a ani z řad členů
sboru, kteří by se dětem ve svém volném čase věnovali a dále pak nezájem
některých součastných členů kolektivu MH dále v činnosti pokračovat. Přesto bude
v rámci možností sboru nadále vyvíjena propagace hasičů mezi dětmi (exkurse MŠ
a ZŠ v hasičské zbrojnici, ukázky techniky, preventivní programy apod.), aby se v
budoucnu podařilo kolektiv MH opět založit.

masopust 2016 - foto Václav Hurych

Do systému Nadace ČEZ - Podpora regionů byla zaslaná žádost, jejímž cílem
projektu je pořízení nových vycházkových stejnokrojů pro členy sboru. Výše
finančních požadavků od Nadace ČEZ je 30.000 Kč, 5.000 Kč se bude podílet SDH a
5.000 Kč samotní členové sboru. Pokud se žádostí uspějeme, nové vycházkové
stejnokroje nahradí zastaralé opotřebované uniformy, které již neodpovídají
výstrojním standardům a zároveň přispějí k důstojnému vystupování hasičů při
výkonu služby, při soutěžích, při slavnostních příležitostech, při pietních aktech,
nebo jiných významných akcí, jakožto i při oslavě 135. výročí od založení SDH
Staré Sedliště, které se uskuteční v příštím roce.
7. března byla prostřednictvím Obce Staré Sedliště zaslána žádost o
příspěvek na věcné vybavení pro jednotku SDH obce Staré Sedliště z dotačního
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v
roce 2016“. V případě schválení příspěvku budou zakoupeny zásahové obleky
Fireman.
Pomalu se blíží konec topné sezóny, ale i přesto hasiči stále zaznamenávají
události, kdy dochází k intoxikaci oxidem uhelnatým. Tento bezbarvý neviditelný
smrtící plyn bez zápachu již způsobil několik otrav a to především z důvodu
zanedbávání pravidelných kontrol plynových topidel, krbů koltů na tuhá paliva,
revizí komínů a neodborných oprav samotných topidel. Proto Vám opětovně
připomeneme některé podstatné rady a zásady. Více se k tomuto tématu dočte níže
v kapitole „prevence.“
Jiří Vacek, starosta sboru
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Výroční valná hromada SDH se konala 30. ledna 2016 v hasičské zbrojnici
a rekapitulovala činnost SDH a JSDHO za uplynulý rok 2015.
Stav členské základny - k 1. 1. 2015 bylo celkem evidováno 40 členů,
z toho 26 mužů, 8 žen a 6 mladých hasičů. K 31. 12. 2015 bylo celkem evidováno
37 členů, z toho 26 mužů, 10 žen a 1 mladý hasič. Na VVH byla nově za členku
sboru přijata Bohuslava Koubová, která přestoupila z SDH Tisová. Stav členské
základny k tomuto datu je celkem 38 členů sboru.
Aktivita SDH za rok 2015
druh aktivity

akcí
1
3
5
20
9
38

Údržba výzbroje a výstroje
Údržba a výstavba hasičského zařízení
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Příprava odbornosti členů SDH
CELKEM

počet
členů hodin
1
2
14
14
61
46
79
56
50
51
205 169

Ocenění členů sboru bylo provedeno v souladu se Statutem čestných
vyznamenání a titulů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Oceněni byli:
Václav Tříska - Čestné uznání SDH, Jiří Vacek - stužka Za věrnost (20 let), Petr
Černý - Medaile Za příkladnou práci, Petr Haas - Čestné uznání KSH (stužka).

JSDH Staré Sedliště
V jednotce je celkem zařazeno 11 členů zásahové jednotky PO, z toho jsou
řádně proškoleni tři velitelé a dva strojníci.
Počet zásahů podle událostí (ZOZ):
Taktická a prověřovací cvičení:
Počet ostatní činnosti jednotky (ZOČ):
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-0
-2

HASIČSKÝ SPORT
V sobotu 13. 2. 2016 pořádal sbor 15. ročník turnaje v sálové kopané
družstev SDH „O pohár starostky obce“. Celkovým vítězem turnaje se stalo
družstvo SDH Nové Sedliště a nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Radek
Černý ze SDH Studánka se sedmi vstřelenými brankami.
Celkové výsledky z turnaje:
1. SDH Nové Sedliště
2. SDH Brod n. Tichou
3. SDH Tachov
4. SDH Studánka
5. SDH Labuť
6. SDH Bor
7. SDH Nahý Újezdec
8. SDH Staré Sedliště

PLÁNOVANÉ AKCE A BRIGÁDY 2016
Datum

Hodina

Akce

Místo konání

26. 3.

20.00

Velikonoční zábava

KD Staré Sedliště

16. 4.

9.00

Sběr železa
a vysloužilých elektrospotřebičů

Staré Sedliště
a spádové obce

2. 7.

9.30

Soutěž v požárním útoku „Memoriál
Ondřeje Potočného“ - 12. ročník

Hřiště TJ,
Staré Sedliště

PREVENCE
Čištění, kontrola a revize spalinových cest
Dne 29. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty. Nově se touto problematikou zabývá i zákon č.
320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (zákon o HZS),
kde je v § 43 odst. 1 uvedeno, provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující
z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola
a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
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V souladu s tímto zákonem může být oprávněné osobě, která neprovede
čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo
nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole, uložena
pokuta do 50.000 Kč. Sankce v podobě pokuty do 50.000 Kč dle tohoto zákona,
taktéž hrozí reviznímu technikovi spalinových cest, který neprovede revizi
spalinové cesty stanoveným způsobem nebo nepředá písemnou zprávu o revizi
spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě.
Lidé, kteří podceňují čištění nebo kontrolu spalinové cesty, vystavují nejen
sami sebe, ale i své blízké smrtelnému nebezpečí v podobě otrávení se oxidem
uhelnatým. Velmi často dochází k intoxikacím, jejichž zdrojem jsou plynová
topidla, krby nebo kotle na tuhá paliva.
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, hořlavý plyn bez chuti a bez zápachu. CO
vzniká nedokonalým spalováním všech uhlíkatých materiálů. Člověk je CO běžně
vystaven vdechováním. Toxicita CO závisí na množství a době expozice a je
spojena především se vznikem karboxyhemoglobinu, který není schopen vázat
kyslík jako hemoglobin. Otrava CO se projevuje bolestmi hlavy, závratí,
otupením myšlení, nevolností, ztmavnutím kůže, křečemi, kómatem a nakonec
smrtí.
Jak proti smrtícímu plynu bojovat? Důležité je, aby se
nezanedbávali pravidelné kontroly spotřebičů, revize
komínů, vyhnuli se neodborným opravám zařízení a
případně využili detektorů úniku CO, které včas varují před
nebezpečím otrav. Vhodné jsou v kombinaci s detektory
kouře, které můžou včas detekovat vznikající požár ve vašem
domově.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče

do 50 kW
včetně
nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové cesty

Pevné

Kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní
provoz

3x
za rok

2x
za rok

2x
za rok

1x
za rok

Plynné

1x
za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1x za rok

1 x za rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok
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Vysvětlivky a podmínky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na
plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění
spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na
pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se
čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího
k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a
kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát
ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize,
na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od
předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění
spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného
uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty
se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a
komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen
proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola
a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná
paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

1

) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
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Na závěr uvádíme kontakty na kominíky z okresu Tachov, kteří jsou
oprávněni provádět revizi spalinové cesty po komínovém požáru.
Josef POLÁŠEK, Horní Jadruž 4, Chodský Újezd
tel.: 731 329 082
Josef NYÉKI, Sokolovská 630, Tachov
tel.: 602 429 860
web: www.kominictvi-nyeki.cz
Svého dalšího kominíka pak můžete nalézt na webových stránkách
www.skcr.cz, které sdružuje Společenstvo kominíků České republiky.

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ OKRESU TACHOV 2016
Datum

Místo

28. 5.
29. 5.

Bor
Bor

Název soutěže
Soutěž v požárním útoku
Soutěž v požárním útoku

4. 6.

Nové Sedliště

O pohár Nového Sedliště

11. 6.

Brod n. Tichou

O pohár SDH a starosty
obce

Disciplína
PÚ
PÚ
PÚ úzké
hadice
PÚ (M,Ž sání z řeky)

25. 6.

Planá

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž, MH

25. 6.
červenec

Nahý Újezdec
Staré Sedlo

noční
PÚ noční

M, Ž

2. 7.

Staré Sedliště

PÚ

M, Ž

Mistr PÚ

9. 7.

Labuť

PÚ

M, Ž

Mistr PÚ

23. 7.

Nahý Újezdec

PÚ

M, Ž

Mistr PÚ

23. 7.

Kokašice

Memoriál F. Fidlera
Soutěž v požárním útoku
Memoriál Ondřeje
Potočného
Memoriál Jaroslava Žaluda
O putovní pohár starosty
SDH
Netradiční soutěž

netradiční

M, Ž, MH

30. 7.

Halže

O pohár starosty obce

PÚ

M, Ž, MH

30. 7.
6. 8.

Lom u Tachova
Nové Sedliště
Kostelec

PÚ
PÚ
PÚ úzké
hadice

M
M, Ž

13. 8.
20. 8.

Ctiboř

PÚ

M, Ž, MH

27. 8.

Rozvadov

27. 8.

Stříbro

3. 9.
10. 9.

Stříbro
Kostelec

Memoriál Josefa Křehlíka
Memoriál V. Pecháčka
O putovní pohár k výročí
obce
Memoriál F. Žejdla a
Ing. Dvořáka
Soutěž v požárním útoku
O putovní pohár města
Stříbra
Soutěž v požárním útoku
Soutěž v požárním útoku

24. 9.

Chodová Planá

Memoriál V. Zimáka

PÚ
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PÚ
PÚ úzké
hadice
PÚ
PÚ PLAMEN

Kategorie
M, Ž
MH

Poznámka
Mistr PÚ
liga MH

M, Ž, MH

liga MH
Mistr PÚ, liga
MH

M, Ž

Mistr PÚ, liga
MH
Mistr PÚ

M, Ž
Mistr PÚ, liga
MH

M, Ž
MH
MH ml., st.
M, Ž, MH

liga MH
liga MH
Mistr PÚ, liga
MH

POZVÁNKA
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