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Vážení čtenáři,
zima pomalu přechází v jaro, a s prvním číslem se k Vám opět hlásí i náš
hasičský zpravodaj. Tak jako každoročně, byla naše činnost v novém roce zahájena
řádnou valnou hromadou, která se uskutečnila v lednu tohoto roku. Dále jsme
v únoru uspořádali 16. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár starostky obce“ a
zapojili se též do masopustního průvodu, jehož finanční výtěžek bude dále použit
na akce pořádané pro děti.

masopust 2017 - foto Václav Hurych
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Své dva letošní ostré výjezdy má za sebou i jednotka SDH Staré Sedliště,
která byla KOPIS Plzeň vyslána k požáru a technické pomoci. Blíže se k těmto
událostem dočtete na jiné straně tohoto zpravodaje.
K nejbližším akcím, které plánujeme je pořádání již tradiční „Velikonoční
zábavy“ v sobotu 15. dubna. Ve sběrných dnech pořádaných Obecním úřadem ve
Starém Sedlišti budeme 29. dubna provádět sběr železa a 6. května sběr
vysloužilých elektrospotřebičů. Harmonogram svozu se bude řídit plánem svozu
velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad, který bude
zajišťovat Obecní úřad ve Starém Sedlišti.
V kapitole „prevence“ pak naleznete doporučení (nejen pro seniory), které se
týká prevence před riziky v oblasti požárů v domácnostech.
Na závěr poslední upozornění. Jaro už pomalu klepe na dveře a
s přibývajícími jarními paprsky a teplým počasím láká lidi k pálení biologického
odpadu na zahradách či klestí v lese. Bohužel se objevují také případy
zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů. Vypalování
porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě a podnikající fyzické
osobě pokuta.
Nedbalost nebo neopatrnost vede při pálení odpadu ke vzniku někdy i velmi
rozsáhlých požárů, kdy např. při silném větru dojde k požáru trávy, keřů, odpadů
nebo lesního porostu. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout
kontrole a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také
závažné ekologické následky např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů.
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor
zejména starší spoluobčané.
Dále je potřeba si také uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o
ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché
rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících
chemické látky je zakázáno.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.
Jiří Vacek, starosta sboru

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Řádná valná hromada SDH se konala 28. ledna 2017 v hasičské zbrojnici a
rekapitulovala činnost SDH a JSDHO za uplynulý rok 2016.
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Stav členské základny - k 1. 1. 2016 bylo celkem evidováno 37 členů,
z toho 26 mužů, 10 žen a 1 mladý hasič. K 31. 12. 2016 bylo celkem evidováno
39 členů, z toho 28 mužů, 10 žen a 1 mladý hasič.
Aktivita SDH za rok 2016
druh aktivity

akcí
7
1
5
19
8
40

Údržba výzbroje a výstroje
Propagace PO
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Příprava odbornosti členů SDH
CELKEM

počet
členů hodin
12
14
1
1
65
50
88
52
42
25
208 142

Ocenění členů sboru bylo provedeno v souladu se Statutem čestných
vyznamenání a titulů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Oceněni byli:
Čestné uznání SDH - Karol Vitkovský, Přemysl Kosina, Jitka Valíčková.
Medaile Za věrnost (10 let) - František Holeček, Aleš Francisti.
Stužka Za věrnost (30 let) - Petr Černý.
Medaile Za příkladnou práci - Jitka Nejedlá, David Sládek, Václav Novák.
Medaile Za zásluhy - Miroslav Krasinský, Zdeněk Krasinský, Bohuslava
Šimandlová.
Čestné uznání KSH (stužka) - Václav Černý.
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JSDH Staré Sedliště
V jednotce SDH obce je celkem zařazeno 11 členů výjezdové jednotky PO,
z toho jsou řádně proškoleni tři velitelé a dva strojníci. Níže pak naleznete
celkový přehled zásahové činnosti za rok 2016.
 Počet zásahů podle událostí (ZOZ):
5 (3 x požár, 2 x technická pomoc)
 Prověřovací cvičení:
1
 Počet ostatní evidované činnosti (ZOČ): 2

HASIČSKÝ SPORT
V sobotu 11. 2. 2017 pořádal sbor 16. ročník turnaje v sálové kopané
družstev SDH „O pohár starostky obce.“ Celkovým vítězem turnaje se stalo
družstvo SDH Tachov a nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Uhlíř (SDH
Tachov) s deseti vstřelenými brankami.
Celkové výsledky z turnaje:
1. SDH Tachov
2. SDH Brod n. Tichou
3. SDH Labuť
4. SDH Staré Sedliště
5. SDH Nové Sedliště
6. SDH Rozvadov
7. SDH Nahý Újezdec
8. SDH Bor
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JSDHO
Přehled zásahů JSDH Staré Sedliště:
 4. 1. 2017 byla jednotka SDH obce vyslána k požáru sazí v komíně
rodinného domu ve Starém Sedlišti č. p. 370. Po provedeném průzkumu a
příjezdu jednotky z PS Tachov, bylo provedeno vymetení komína a vybrání
žhavých sazí.
 23. 2. 2017 provedla jednotka SDH obce odstranění padlého stromu na
komunikaci za obcí Úšava směr Maršovy Chody.

PLÁNOVANÉ AKCE A BRIGÁDY 2017
Datum

Čas

Akce

Místo konání

15. 4.

20.00

Velikonoční zábava

KD Staré Sedliště

29. 4.

9.00

Sběr železa

Staré Sedliště
a spádové obce

6. 5.

9.00

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Staré Sedliště
a spádové obce

3. 6.

bude
upřesněno

Oslava 135. výročí založení sboru

Staré Sedliště

1. 7.

9.30

Memoriál Ondřeje Potočného
v požárním útoku mužů a žen

Staré Sedliště

PREVENCE
Prevence před riziky v oblasti požárů v domácnosti - senioři
Vážení spoluobčané, v roce 2015 došlo v domácnostech dle statistické
ročenky k 5279 požárům se škodou 451 236 900 Kč, 61 osob bylo usmrceno a
dalších 737 osoby bylo zraněno. Neblahé následky se bohužel nevyhýbají ani
skupině seniorů. Statistiky evidují za posledních 5 let následující počty.
Průměrně 32 osob ve věku nad 60 let je při požárech usmrceno a 130 se jich
zraní. Jak předcházet požárům v domácnostech a jak si účinně zabezpečit
domácnost proti požáru naleznete v textu níže.
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DVACATERO BEZPEČNÉ DOMÁCNOSTI
1. Nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.
2. Neodcházejte od vaření k jiným činnostem.
3. Nekuřte v posteli či křesle, jste-li unaveni.
4. Dokonale uhaste nedopalky a zápalky.
5. Udržujte volné únikové cesty a únikové východy nejen na schodištích a
chodbách, ale i ve sklepích a garážích.
6. Zejména v bytových domech udržujte volný přístup k hasicím přístrojům a
vnitřnímu vodovodu s nástěnným hydrantem.
7. Udržujte volný přístup k hlavnímu uzávěru vody, plynu, produktovou,
ústřednímu topení a vypínači elektrické energie.
8. Hořlavé kapaliny skladujte v obalech pro ně určených.
9. Pevná paliva ukládejte odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých a
hoření podporujících látek.
10. Nevychladlý popel ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob.
11. U látek mající sklon k samovznícení (např. uhlí) sledujte, zda nedochází
k samovznícení.
12. Hořlavé kapaliny se nesmí ukládat ve společných a sklepních prostorách
bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Lze pouze v množství 40 litrů
na jeden spotřebič v nerozbitném obalu, slouží-li k vytápění těchto
objektů.
13. V garáži se smí skladovat max. 40 litrů PHM pro osobní automobil, 80 litrů
PHM pro nákladní automobil a 20 litrů olejů pro jedno stání.
14. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (propan-butan,
acetylen, kyslík, atd.) umisťujte na snadno přístupných a dostatečně
větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech.
15. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nikdy neumisťujte
v prostorách pod úrovní terénu, v garážích, světlících, kotelnách,
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místnostech pro spaní, společných prostorách bytových domů a
ubytovacích zařízení.
16. Dodržujte návody a doporučení výrobců zařízení a spotřebičů.
17. Dodržujte bezpečné vzdálenosti spotřebičů zařízení od hořlavých
předmětů, stavebních konstrukcí, podlah.
18. Zabezpečte pravidelné kontroly, čištění a revize komínů, spalinových cest,
spotřebičů, elektrických a plynových zařízení. Spotřebiče používejte jen
k účelu, pro který byly vyrobeny.
19. Při odchodu z domova vypněte světla, elektrické a plynové spotřebiče,
uhaste otevřený oheň, zavřete okna a vodu.
20. Instalujte do bytu a rodinného domu detektor kouře a hasicí přístroj
s hasební schopností alespoň 34 A.

zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/predchazeni-pozarum
Příručka pro seniory - SH ČMS, KSH Plzeňského kraje

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ OKRESU TACHOV 2017
Datum

Místo

Název soutěže

Disciplína

Kategorie

20. 5.

Tachov

O pohár starosty města

TFA

M, Ž

27. 5.

Bor

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž

17. 6.

Brod n. Tichou

O pohár SDH a starosty obce

PÚ

M, Ž, MH

24. 6.

Damnov

Mikroregion Borsko

PÚ

M, Ž
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1. 7.

Staré Sedliště

Memoriál Ondřeje Potočného

PÚ

M, Ž

8. 7.

Labuť

Memoriál Jaroslava Žaluda

PÚ

M, Ž

22. 7.

Nahý Újezdec

O putovní pohár starosty SDH

PÚ - noční

M, Ž

29. 7.

Halže

O pohár starosty obce

PÚ

M, Ž, MH

červenec

Staré Sedlo

Soutěž v požárním útoku

PÚ noční

5. 8.

Nové Sedliště

Memoriál Václava Pecháčka

PÚ

M, Ž

12. 8.

Kostelec

O putovní pohár k výročí obce

PÚ úzké hadice

M, Ž

19. 8.

Ctiboř

Memoriál F. Žejdla a Ing. Dvořáka

PÚ

M, Ž, MH

26. 8.

Hošťka

Soutěž v požárním útoku

PÚ

M, Ž

26. 8.

Stříbro

O putovní pohár města Stříbra

PÚ úzké hadice

M, Ž

2. 9.

Nahý Újezdec

Memoriál Františka Fidlera

PÚ

M, Ž

2. 9.

Kokašice

Netradiční soutěž

PÚ netradiční

M, Ž, MH

23. 9.

Chodová Planá

Memoriál Václava Zimáka

PÚ

M, Ž, MH

POZVÁNKA
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