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Vážení čtenáři,
astronomické léto se pomalu blíží a s ním i příchod letních prázdnin. Měsíce
červenec a srpen jsou též obdobím, které zaměstnává hasiče především
technickými událostmi týkající se likvidací a odchytem obtížného hmyzu apod., ale
i s požáry v přírodním prostředí, které jsou způsobeny vysokými teplotami a
suchem. V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky,
cigareta, zapalovač). Na paměti mějte i technický stav a skladování vašich
propanbutanových a lihových vařičů. Vyhněte se též nebezpečné manipulaci s
vysoce hořlavými kapalinami, které se při velké teplotě více odpařují (benzín,
nafta, petrolej, olej).
Sledujte zpravodajství ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/nebezpecipozaru), který zpracovává předpověď nebezpečí požárů pro Českou republiku
během vegetační sezony, od dubna do října, v případě příznivých podmínek pro
vznik požárů i před či po tomto období.
Jak se chovat v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru řeší i novela
nařízení Plzeňského kraje 3/2016 ze dne 25. 3. 2016 o zabezpečení požární
ochrany, kterou naleznete na tomto odkazu - http://www.hzscr.cz/clanek/novelanarizeni-plzenskeho-kraje-o-zabezpeceni-pozarni-ochrany-v-dobe-zvysenehonebezpeci-vzniku-pozaru.aspx ).
Pokud se již dostanete do nesnází, neváhejte volat tísňovou linku 150
nebo 112.
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Ani hasiči ze Starého Sedliště za poslední tři uplynulé měsíce nezaháleli,
proto Vám souhrnně přináším jejich činnost. V rámci pořádání kulturních akcí
v obci jsme pro Vás v dubnu připravili již tradiční „Velikonoční zábavu“ a v červnu
jsme oslavili 135. výročí založení dobrovolných hasičů v obci a to i s mezinárodní
účastí, kde naše pozvání
přijali dobrovolní hasiči
z německých obcí Bärnau a
Naab. Osobně si myslím, že
obě akce dopadly na
výbornou a Vám všem
občanům, kteří jste tyto akce
podpořili, děkuji. Členům
sboru a jejich rodinám pak
děkuji
za
vytrvalost,
houževnatost a chuť do další
dobrovolné práce nejen pro
své členy, ale i ostatní
občany. Fotografie z oslavy
135. výročí sboru pak naleznete na webových stránkách obce Staré Sedliště http://www.ssedliste.cz/kultura-spolky/spolky-sdruzeni/hasici-staresedliste/fotogalerie-2017/oslava-135-vyroci-zalozeni-sboru/
Tímto naše mezinárodní spolupráce s hasiči v letošním ještě neskončila. V
neděli 18. června 2017 se na pozvání německých hasičů z Bärnau zúčastníme
inaugurace jejich nového zásahového vozidla na přepravu hasičů. V létě ve dnech
6. - 9. července 2017 se pak zúčastníme oslavy 170. výročí založení dobrovolných
hasičů ve slovenském Prešově. Informace z obou akcí přineseme v zářijovém vydání
našeho hasičského zpravodaje.
V plánovaných jarních brigádách jsme provedli sběr železa a vysloužilých
elektrospotřebičů. Musím přiznat, že tam velké množství odpadu jsme opravdu
neočekávali. Jsme rádi, že využíváte našich služeb a zároveň nám tak pomáháte
k získání finančních prostředků na naši další činnost. Sběrné dny budou opět
pokračovat ve spolupráci s OÚ ve Starém Sedlišti na podzim. V případě potřeby lze
domluvit i individuální svoz (tel.: 725 459 636 - Jiří Vacek).
V květnu jsme na základě vyhlášeného dotačního titulu Plzeňského kraje
„Podpora spolkové činnosti na venkově 2017,“ podali žádost pod názvem
„Rekonstrukce střechy objektu - skladové prostory SDH Staré Sedliště,“ která řeší
sklon střechy a výměnu střešní krytiny stodoly v majetku sboru. Lhůta pro
rozhodnutí o přidělení dotace je stanovena na 26. 6. 2017.
Na závěr Vám přeji pěknou dovolenou a ničím nerušené letní prázdniny.
Jiří Vacek, starosta sboru
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JSDHO
Přehled zásahů JSDH Staré Sedliště:
Dne 10. 6. 2017 byla ve večerních hodinách jednotka SDH obce vyslána
KOPIS Plzeň k nahlášenému požáru v bytovém domě ve Starém Sedlišti č. p. 358,
kde byl cítit kouř ve stoupačkách. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu
bylo zjištěno, že došlo ke spálení masa na zapnutém sporáku, kde uživatel bytu
spal. Po odvětrání objektu se jednotka vrátila zpět na základnu. Zásah probíhal
společně s profesionální jednotkou z PS Tachov.
Ostatní:
Na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje v červnu letošního
roku nebyla Obci Staré Sedliště schválena žádost na vybavení JSDHO z rozpočtu
Plzeňského kraje ve výši 60.000 Kč.
V březnu se skupinka členů JSDH Staré Sedliště zúčastnila prohlídky
zásahového vozidla DA 15 - M1Z - Renault Midlum jednotky SDH obce
Radešínská Svratka, kraj Vysočina, okr. Žďár nad Sázavou. Starosta obce p. Jiří
Zavřel spolu s místními hasiči představil vozidlo v celé jeho kráse a síle a
přítomné dále seznámil s financováním a podmínkami výběrového řízení. Tato
prohlídka vozidla nebyla vybrána náhodně. Pokud by se do budoucna řešila
náhrada za stávající zásahové vozidlo jednotky SDH obce DA 12 - L1Z - Avia,
mohlo by vypadat třeba právě takto.
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POZVÁNKA

SH ČMS
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
STARÉ SEDLIŠTĚ
pořádá

XIII. ročník
Memoriálu Ondřeje Potočného
v požárním útoku mužů a žen

1. 7. 2017 od 9.30 hod
staré hřiště
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