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Vážení čtenáři,
září je měsíc, kdy na severní polokouli začíná podzimní rovnodennost a je i
pravidelným měsícem, kdy vychází nové číslo našeho hasičského zpravodaje. Jak
jsem se již zmiňoval v červnovém vydání zpravodaje, letní prázdniny se nesly
především duchu naší mezinárodní spolupráce se zahraničními hasiči.
V neděli 18. 7. jsme se na
pozvání dobrovolných hasičů
z německého města Bärnau
zúčastnili inaugurace jejich
nového dopravního automobilu
Mercedes
Benz.
Po
slavnostním zahájení dechovou
hudbou, vystoupením hostů a
církevní
bohoslužbě
byla
odstartována volná zábava,
která byla zpestřena „hasičskou
olympiádou“ při níž jednotlivá
družstva plnila na jednotlivých stanovištích netradiční úkoly, vše za podpory
přihlížejících diváků.
Ve dnech 7. - 9. 7. jsme se na pozvání slovenských dobrovolných hasičů
z města Prešov zúčastnili oslavy k 170. výročí založení DHZ Prešov, která byla
zahájena v pátek 7. 7. církevní bohoslužbou v místním kostele a po přesunu do
budovy Městského úřadu, pokračovala vystoupením hostů a prezentací historie a
současnosti hasičů v Prešově. V sobotu a neděli jsme se pak zúčastnili soutěží
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v požárním útoku v Prešově a v Župčanech, kde jsme společně vytvořili Česko Slovenské družstvo (viz výsledky ze soutěží níže).
Musím přiznat, že na obou setkáních se nám dostalo příjemného a vřelého
přivítání. Na Slovensku jsme se též setkali s čelními představiteli Okresního výboru
DPO Prešov a též s nejvyšším představitelem DPO Slovenské republiky, kterým je
prezidentem DPO SR p. Pavol Ceľuch. Na webových stránkách obce Staré Sedliště
pak naleznete foto & video z naší návštěvy v Prešově, viz odkaz:
http://www.ssedliste.cz/obec-275/spolky-sdruzeni/hasici-staresedliste/fotogalerie-2017-1/
(Pozn.: použité zkratky, DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor, DPO - Dobrovoľná
požiarna ochrana).
Na základě doporučení hodnotící komise Rada Plzeňského kraje usnesením
č. 696/17 ze dne 26. 6. 2017 neschválila dotaci na námi podaný projekt:
Rekonstrukce střechy objektu - skladové prostory SDH Staré Sedliště, a to v rámci
vyhlášeného dotačního titulu: Podpora spolkové činnosti na venkově – investiční
projekty 2017. Důvodem neposkytnutí bylo nízké bodové hodnocení projektu.
V sobotu 1. 7. jsme uspořádali 13. ročník Memoriálu Ondřeje Potočného
v požárním útoku a opět s mezinárodní účastí. Soutěže se zúčastnilo družstvo
mužů DHZ Hniezdne (Slovensko), které si k nám na dopoledne přijelo zasoutěžit
z jejich plánované návštěvy u dobrovolných hasičů ve Starém Sedle.

Po několikaletém čekání se opět družstvo mužů na domácí soutěži umístilo
na medailové pozici, což jsem opravdu nečekal. Vzhledem k sestavě družstva a bez
předchozího nácviku, družstvo po vydařeném druhém pokusu obsadilo celkové
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druhé místo. Všem hasičům a jejich rodinám, kteří se podíleli na bezproblémovém
zajištění soutěže, děkuji.
V neděli 2. 7. jsme bohužel obdrželi smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 86
let zemřel náš nejstarší člen sboru p. Václav Hlaváč. Poslední důstojné rozloučení
s naší účastí proběhlo 8. 7. v kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti. Čest
jeho památce!
Jiří Vacek, starosta sboru

JSDHO
Na základě žádosti starostky obce Staré Sedliště vyjela jednotka SDH Staré
Sedliště dne 31. 7. k vyčištění a následnému doplnění vody do vodojemu pro
obec Mchov, kde vlivem sucha a velké spotřebě došlo k jejímu úbytku.

HASIČSKÝ SPORT
Přehled výsledků soutěžního družstva mužů na hasičských soutěžích
v požárním útoku.
1. 7. 2017 - Staré Sedliště „Memoriál Ondřeje Potočného“ - 13. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDH Nové Sedliště
SDH Staré Sedliště
SDH Nahý Újezdec
SDH Kladruby
SDH Kladruby
DHZ Hniezdne (SK)

27,71 s
32,05 s
35,54 s
39,78 s
42,48 s
53,03 s

8. 7. 2017 - Slovensko, Prešov „O pohár primátorky města Prešov“ - 2. ročník
1.
2.
3.
4.
5.

DHZ Bertotovce
DHZ Žehňa
DHZ Raslavice
DHZ Abranovce
DHZ Prešov

17,01 s
17,64 s
17,70 s
19,94 s
23,11 s
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6. SDH Staré Sedliště

25,91 s

9. 7. 2017 - Slovensko, Župčany „O pohár starosty obce Župčany“ - 19. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DHZ Lesíček
DHZ Abranovce
DHZ Raslavice „B“
DHZ Lipovce
DHZ Lemešany
DHZ Žehňa
DHZ Raslavice „A“
DHZ Prešov & SDH Staré Sedliště
DHZ Župčany „nad 35 let“
DHZ Župčany

17,28 s
17,96 s
18,00 s
19,29 s
21,59 s
21,98 s
22,72 s
25,88 s
27,12 s
31,35 s

5. 8. 2017 - Nové Sedliště „Memoriál Václava Pecháčka“ - 36. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SDH Bor
SDH Nové Sedliště „A“
SDH Nahý Újezdec
SDH Nové Sedliště „B“
SDH Labuť
SDH Halže
SDH Staré Sedliště
SDH Kladruby
SDH Ctiboř

26,89 s
28,23 s
28,25 s
29,25 s
32,71 s
34,39 s
36,80 s
36,84 s
64,88 s

SBĚR ODPADU
V rámci plánovaných podzimních sběrných dnů odpadu ve Starém Sedlišti
a spádových obcí vás informujeme, že v sobotu 7. října 2017 budeme provádět
sběr vysloužilých elektrospotřebičů a v sobotu 14. října 2017 pak sběr
železa a železného šrotu. Časový harmonogram se bude řídit dle plánu
Obecního úřadu na svoz kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový 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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