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Vážení čtenáři,
letní prázdniny uběhly jako voda a léto po malých krůčkách přechází
v podzim. Naše činnost se za uplynulé tři měsíce především zaměřila na účast na
soutěžích v požárním útoku. I když se nám zatím nepodařilo vyhrát žádnou
pohárovou trofej tak nás to nemrzí, protože jsme na soutěžích poznali i nové
zahraniční hasiče a užili si i nějakou tu srandu.
Na Memoriálu Ondřeje Potočného ve Starém Sedlišti (2. 7.) jsme měli
možnost poznat slovenské dobrovolné hasiče z Prešova, kteří přijali naše pozvání a
přijeli si k nám doslova na otočku zasoutěžit. Jejich 5. místo z devíti klasifikovaných
družstev mužů je pro ně
jistě super výkon! Na
Memoriálu
Jaroslava
Žaluda v Labuti (9. 7.)
pak naše úsilí při prvním
pokusu v požárním
útoku kuriózně ukončila
borová šiška na pravém
proudu, která proudnici
úplně ucpala. Jak se tam
dostala, je pro nás stále
záhadou? Čeho si pak
ceníme nejvíce je nové
technické vybavení, které pro hasiče z Labutě, Starého Sedliště a Nového Sedliště
zakoupila Obec Staré Sedliště. Nová časomíra a elektronické nástřikové terče
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v pořizovací hodnotě 100.000 Kč, dokonale nahradili ruční měření a
bezproblémově zkvalitnily pořádané soutěže v požárních útocích - děkujeme!
Kompletní výsledky ze soutěží pak naleznete níže.
Co probíhá? Prostřednictvím hasičského fondu Nadace Agrofert byla
v červenci zaslána žádost na udělení nadačního příspěvku k pořízení nových
vycházkových stejnokrojů pro členy SDH Staré Sedliště, které jsou v souladu se
Stejnokrojovým předpisem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Žádost byla
přijatá a nyní se čeká na rozhodnutí správní rady Nadace Agrofert.
Na závěr přeji našim nejstarším členům sboru - p. Josefu Chejnovskému, pí
Bohuslavě Šimandlové a p. Václavu Hlaváčovi, kteří v srpnu a září oslavili a oslaví
svá životní jubilea - pevné zdraví, štěstí, hodně radostí a dobrou náladu, protože
s ní je život veselejší.
Jiří Vacek, starosta sboru

HASIČSKÝ SPORT
Přehled výsledků soutěžního družstva mužů na hasičských soutěžích
v požárním útoku.
18. 6. 2016 - Třemešné „O putovní sošku sv. Floriána - DSO Mikroregionu
Borsko“ - 9. ročník
1. SDH Bor „A“
17,88 s
2. SDH Nové Sedliště
20,00 s
3. SDH Stráž
20,04 s
4. SDH Labuť
21,03 s
5. SDH Rozvadov
21,53 s
6. SDH Bor „B“
23,67 s
7. SDH Vidice
23,68 s
8. SDH Hošťka
24,49 s
9. SDH Přimda
27,01 s
10. SDH Třemešné
29,70 s
11. SDH Staré Sedliště
34,34 s
2. 7. 2016 - Staré Sedliště „Memoriál Ondřeje Potočného“ - 12. ročník
1. SDH Bor
29,34 s
2. SDH Nové Sedliště
30,81 s
3. SDH Labuť
33,35 s
4. SDH Staré Sedliště
33,79 s
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5. DHZ Prešov (Slovensko)
6. SDH Brod n. Tichou
7. SDH Kladruby
8. SDH Nahý Újezdec
9. SDH Cebiv

35,05 s
35,54 s
44,00 s
44,87 s
50,88 s

9. 7. 2016 - Labuť „Memoriál Jaroslava Žaluda“ - 3. ročník
1. SDH Úněšov
50,81 s
2. SDH Nahý Újezdec
56,52 s
3. SDH Labuť
66,47 s
4. SDH Rozvadov
68,01 s
5. SDH Staré Sedliště
150,43 s
6. 8. 2016 - Nové Sedliště „Memoriál Václava Pecháčka“ - 35. ročník
1. SDH Nahý Újezdec
28,68 s
2. SDH Nové Sedliště
31,82 s
3. SDH Halže
32,05 s
4. SDH Labuť
34,79 s
5. SDH Staré Sedliště
40,02 s
6. SDH Částkov
45,43 s
7. SDH Úněšov
45,82 s

RECYKLUJTE S HASIČI

V rámci loajálního programu „Recyklujte s hasiči!“ jsme se zapojili do
vyhlášené soutěže „Podzim plný rekordů!“
Soutěž probíhá ve třech kolech po dobu tří měsíců – 1. kolo v září, 2. kolo v
říjnu a 3. kolo v listopadu. Pro každé kolo bude vyhlášena logistická skupina a
vítězem se stane SDH s rekordním počtem elektrospotřebičů této skupiny. Každý
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měsíc vyhrává vždy jen jeden sbor finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. SDH
mohou vyhrát pouze v jednom ze tří měsíců (třech soutěžních kol).
Vyhlášen bude i Nejsnaživec, což bude sbor, který se zúčastní všech tří
rekordních kol a bude mít nejvyšší počet sesbíraných kusů, ale nevyhrál ani v
jednom měsíci. Vítězný sbor v této kategorii navštíví promotým RSH s kýtou a
sudem piva.
Co a kdy se sbírá:
1. kolo - logistická skupina chlazení
 Svozy uskutečněné v termínu od 1.9. - 30. 9.2016.
 Vyhlášení vítěze 20. 10. 2016.
2. kolo - logistická skupina TV, monitory
 Svozy uskutečněné v termínu od 1. 10. - 31. 10. 2016.
 Vyhlášení vítěze 20. 11. 2016.
3. kolo - logistická skupina velké spotřebiče
 Svozy uskutečněné v termínu od 1. 11. - 30. 11. 2016.
 Vyhlášení vítěze a vyhlášení Nejsnaživce 20. 12. 2016.

PREVENCE
Novela nařízení Plzeňského kraje o zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje upozorňuje občany i právnické
subjekty na novelu nařízení Plzeňského kraje 3/2016, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru.
V nařízení jsou stanoveny povinnosti fyzickým, právnickým i podnikajícím
fyzickým osobám v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, která vzniká při
rozdělání otevřeného ohně (například při pálení suchého listí či větví z
prořezávek ovocných stromů na zahradě, táboření nebo při hospodaření v
lesích), při skladování pícnin obilovin nebo slámy a v neposlední řadě také v
době dlouhotrvajícího sucha.
Zejména v období nepříznivých klimatických podmínek je nutné
respektovat zákazy (například rozdělávání ohně, kouření, odhazování hořících
nebo doutnajících předmětů) na místech se zvýšeným nebezpečím požáru,
kterými jsou lesní porosty, parky, apod.
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S ohledem na vysoké riziko požárů při žňových pracích v období sucha
byly stanoveny i nové podmínky pro provádění sklizně pícnin, obilovin a slámy.
Vybrané paragrafy z Nařízení Plzeňského kraje 3/2016
ze dne 23. 5. 2016
§2
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
(1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí
a) doba od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,
b) doba od zahájení do ukončení skladování pícnin, obilovin, luštěnin, olejnin
a krmiv, majících sklon k samovznícení, a dále slámy a dřevní štěpky,
c) období nepříznivých klimatických podmínek, kdy se klima vyznačuje
vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím
související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období nepříznivých
klimatických podmínek).
(2) Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) a
b) se nevyhlašuje, její začátek nastává okamžikem zahájení dané činnosti a
konec okamžikem jejího ukončení.
(3) Obdobím nepříznivých klimatických podmínek je doba, po kterou je v
platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí
požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému
integrované výstražné služby.
(4) Pokud není v platnosti výstraha na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké
nebezpečí požáru“, může na základě žádosti Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje období nepříznivých klimatických podmínek nastat dnem
uvedeným v informaci hejtmana Plzeňského kraje o začátku období
nepříznivých klimatických podmínek. V takovém případě musí být období
stejným způsobem ukončeno.
(5) Informace hejtmana o začátku nebo ukončení období nepříznivých
klimatických podmínek se zveřejňuje vhodným způsobem, např. na úřední desce
krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, v
hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě
obvyklými. Obdobným způsobem může být zveřejněna informace o výstraze
Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké
nebezpečí požáru“.
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§3
Podmínky pro rozdělání otevřeného ohně
(1) Při rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě musí být dodržovány
tyto podmínky:
a) Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a v
dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov, volných skládek palivového
dřeva apod.
b) Oheň nesmí být ponechán bez dozoru.
c) Oheň se nesmí rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje
lesa, ve vzdálenosti do 100 metrů od stohů a dozrávajícího obilí, strniště,
sena, vysoké suché trávy. Zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně
v lese se nevztahuje na činnosti, které jsou spojené s hospodařením v
lesích.
d) Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou
nebo zasypání zeminou.
e) Oheň nesmí být rozděláván za větrného počasí, kdy by mohl vítr do okolí
rozptylovat částice schopné zapálit okolní hořlavé látky. Pokud takové
větrné podmínky nastanou po rozdělání ohně, musí se oheň předčasně
uhasit.
(2) Podmínky uvedené v odst. 1 pro rozdělání otevřeného ohně se vztahují
i na spalování rostlinných materiálů, například suchého listí či větví z
prořezávek ovocných stromů, v intravilánu obce.
(3) Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských
táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa určuje právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše
jmenovaných prostorech. Určená místa musí být v dostatečné vzdálenosti od
stanů a obytných přívěsů.
(4) Při rozdělání otevřeného ohně při hospodaření v lesích musí být
dodržovány tyto podmínky:
a) Pálení může provádět nejméně dvoučlenná skupina osob.
b) Místo pálení musí být vybaveno jednoduchými hasebními prostředky a
vhodnými spojovacími prostředky pro ohlášení požáru s přihlédnutím k
pokrytí dané oblasti signálem veřejných mobilních telefonních sítí.
c) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na
rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
d) Ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje
ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky vytvořen pás o šířce min.
1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na
minerální zeminu, přičemž musí být brána na zřetel možnost skrytého
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e)
f)

g)
h)

i)

šíření požáru kořenovým systémem. Tento pás musí být udržován čistý po
celou dobu pálení a dále i po jeho skončení. Výška pálených zbytků nesmí
přesáhnout 2 metry.
V prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jedna osoba starší 18
let může mít dohled nad max. 2 ohništi.
Jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5
metru; pokud místní situace ne umožňuje dodržet min. vzdálenost 20
metrů od lesa, je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními
opatřeními.
Prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a
řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně
půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu.
Pálení nesmí být zahájeno za větrného počasí, kdy by mohl vítr do okolí
rozptylovat částice schopné za - pálit okolní hořlavé látky. Pokud takové
větrné podmínky nastanou v průběhu pálení, musí se oheň předčasně
uhasit.
Den, doba, místo pálení a odpovědná osoba se oznamuje Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje před zahájením pálení.
§6
Období nepříznivých klimatických podmínek

(1) V období nepříznivých klimatických podmínek se za místo se
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření
požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich
okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem
schopny vznícení a šíření požáru.
§7
Zakázané činnosti
(1) V období nepříznivých klimatických podmínek se na místech
uvedených v § 6 odst. 1 zakazuje
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry,
spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
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c)
d)
e)
f)

používání pyrotechnických výrobků,
používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k
zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k
hašení,
h) jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace
(toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou
určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu
motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a
stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného
záchranného systému1).
(2) V období nepříznivých klimatických podmínek se zakazuje používání
lampionů štěstí na celém území Plzeňského kraje.
(3) Při používání pyrotechnických výrobků na místech bez zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých
iniciovat požár na místa uvedená v § 6 odst. 1.
Celé znění tohoto Nařízení pak naleznete na webu HZS Plzeňského kraje:
http://www.hzscr.cz/clanek/novela-narizeni-plzenskeho-kraje-o-zabezpecenipozarni-ochrany-v-dobe-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx
________________________________
1)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Nařízení Plzeňského kraje 3/20016, web: www.hzscr.cz

SBĚR ODPADU
V rámci plánovaných podzimních sběrných dnů odpadu ve Starém Sedlišti
a spádových obcí vás informujeme, že v sobotu 1. října 2016 budeme provádět
sběr železa a v sobotu 8. října 2016 pak sběr vysloužilých elektrospotřebičů.
Časový harmonogram se bude řídit dle plánu Obecního úřadu na svoz
kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Svoz lze řešit i individuálně
po předchozí domluvě, kontaktní osoba p. Jiří Vacek, tel.: 725 459 636 nebo se
můžete obracet na kteréhokoliv člena SDH.
Nepotřebný železný šrot umístěte na viditelné místo svého pozemku nebo
sběrné místo v den svozu velkoobjemového kontejneru, v případě nutnosti
zajistíme i jeho vynesení.
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