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Vážení čtenáři,
konec letošního roku se nezadržitelně blíží a s ním vychází i poslední číslo
našeho hasičského zpravodaje. Během celého roku jste měli možnost průběžně
sledovat činnost sboru, tak i činnost jednotky SDH obce, kterou zřizuje dle zákona
o požární ochraně Obec Staré Sedliště. I v příštím roce nás čeká nemálo úkolů a
plánů, ale o nich až v roce 2017.
Na úvod hned dobrá zpráva. V říjnu
letošního roku jsme obdrželi příjemné sdělení
z Hasičského fondu, který je samostatným
projektem Nadace AGROFERT a je určený
profesionálním i dobrovolným hasičským
sborům, organizacím a sdružením. Na základě
naší žádosti rada Nadace AGROFERT schválila
poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč na pořízení vycházkových stejnokrojů. Díky
tomuto příspěvku, se pak podařilo realizovat nákup 10 kusů nových vycházkových
stejnokrojů pro členy sboru, kteří si na ně z vlastních prostředků přispěli částkou
22.000 Kč, a částkou 11.000 Kč pak přispěl samotný sbor. Nové vycházkové
stejnokroje nahradí zastaralé opotřebované uniformy, které již neodpovídají
výstrojním standardům a zároveň přispějí k důstojnému vystupování hasičů při
výkonu služby, při výcviku a soutěžích, při slavnostních příležitostech, při pietních
aktech nebo při jiných významných událostech. Tímto zároveň děkujeme radě
Nadace AGROFERT za poskytnutí jednorázového příspěvku a podporu našeho
sboru v jeho další celoroční činnosti.
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Lampionovým průvodem, který jsme uspořádali 11. listopadu 2016, jsme
ukončili naši letošní činnost v rámci pořádání kulturních a sportovních akcí. Plán
akcí na příští rok již plánujeme a bude schválen na řádné valné hromadě sboru,
která se uskuteční 28. ledna 2017 v hasičské zbrojnici. Předběžné termíny již
naleznete na jiné straně tohoto zpravodaje.
Na závěr si dovolím poděkovat všem členům, kteří se v tomto roce aktivně
zapojili do činnosti sboru nebo dění v obci. Poděkování patří též našim rodinám,
které nám v naší práci často pomáhají, firmám, spolkům, Nadacím a Obecnímu
úřadu za vzájemnou spolupráci a podporu.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky,
pohody a úspěšný rok 2017.
Jiří Vacek, starosta sboru

HASIČSKÝ SPORT
V sobotu 24. 9. 2016 proběhlo v Chodové
Plané vyhodnocení 5. ročníku hasičské soutěže
„Mistr požárního útoku“ okresu Tachov. Družstvo
SDH Staré Sedliště se v mužské části umístilo na
celkovém 10. místě. Celkovým vítězem v kategorii
mužů se pak stalo družstvo SDH Nahý Újezdec a
v kategorii žen pak družstvo SDH Bor z celkového
počtu zapojených 18 - ti družstev mužů a 6 - ti
družstev žen.
Posledním našim letošním vystoupením
v rámci hasičského sportu byla dne 19. 11. 2016
účast dvou družstev na 9. ročníku turnaje
v bowlinku „O putovní pohár starosty města Bor“.
Družstva SDH Staré Sedliště „A“ a „B“ se umístili
na 4. a 8. místě z celkového počtu osmi
startujících družstev SDH.

JSDHO
Přehled zásahů JSDH Staré Sedliště:
 12. 9. 2016 byla ve večerních hodinách jednotka SDH Staré Sedliště
vyslána k požáru kabelů ve sklepě bytového domu ve Starém Sedlišti č. p.
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351, kde se v suterénu měla nacházet jedna ležící osoba. Po příjezdu na
místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že v objektu k plamennému
hoření ani k zakouření nedošlo a žádná osoba nebyla pohřešována. Po
příjezdu jednotky z PS Tachov, byl společně s velitelem zásahu proveden
celkový průzkum a událost byla následně překvalifikována na planý
poplach.
 17. 9. 2016 vyjela jednotka SDH Staré Sedliště na žádost starostky obce do
obce Labuť, kde prováděla pročištění ucpané kanalizace a odčerpání vody
ze studně po vydatném dešti.
 14. 11. 2016 vyjela jednotka SDH Staré Sedliště k úniku plynu z pilíře HUP
v obci Staré Sedliště č. p. 255, kde po příjezdu na místo provedla společně
s majitelem objektu uzavření hlavního uzávěru plynu, protipožární
opatření a zajištění místa zásahu do příjezdu jednotky z PS Tachov, která
následně provedla měření koncentrace plynu v ovzduší, odvětrání pilíře
HUP a na místo povolala pracovníka pohotovostní plynárenské služby.
 11. 12. 2016 byla jednotka SDH Staré Sedliště vyslána k požáru sazí
v komíně rodinného domu v obci Staré Sedliště č. p. 390. Po příjezdu na
místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že požár se dále mimo
komín nerozšířil. Po příjezdu jednotky PS Tachov byl komín pročištěn a
žhavé saze byly vybrány.
 Další evidovanou ostatní činností jednotky z 15. 10. 2016, bylo doplňování
vody do dvou nadzemních nádrží ve Starém Sedlišti v areálu f. Primagra.
Doplňování probíhalo společně s jednotkou SDH Bor.

RECYKLUJTE S HASIČI!
Již šest let se náš sbor aktivně zapojuje do programu „Recyklujte s hasiči!“.
V letošním roce se nám podařilo realizovat devět svozů, což je nejvíce za celé
období. Celkem bylo svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
odebráno 473 ks vysloužilých elektrospotřebičů (televize, monitory, bagy na
malé spotřebiče, lednice, pračky, myčky apod.), průměrná odměna za jeden svoz
pak činila cca 3.700 Kč.
I v roce 2017 budeme nadále bezplatně odebírat vaše vysloužilé
elektrospotřebiče. Svozový plán řešíme společně s Obecním úřadem, a to v den
konání svozu kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad nebo
individuálně po předchozí telefonické domluvě se starostou sboru p. Jiřím
Vackem (tel.: 725 459 636).
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PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY AKCÍ V ROCE 2017
Datum

Akce

Místo konání

11. 2.

Turnaj v sálové kopané „O pohár starostky
obce“ - 16. ročník

Staré Sedliště
- tělocvična ZŠ

25. 2.

Masopust

Úšava, Staré Sedliště

15. 4.

Velikonoční taneční zábava

Staré Sedliště
- KD Na Zavadilce

červen Oslava 135. výročí založení sboru

Staré Sedliště
- hasičská zbrojnice

1. 7.

Memoriál Ondřeje Potočného v požárním
útoku mužů a žen - 13. ročník

Staré Sedliště
- hřiště TJ

10. 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.

PF 2017
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