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Vážení čtenáři,
doba přípravy na Vánoce je v plném proudu a do konce kalendářního roku
zbývá ještě několik málo dní. Naposled v tomto roce vychází i náš hasičský
zpravodaj, kterým Vás průběžně informujeme o činnosti našeho spolku.
Za lehce nepříznivého počasí jsme dne 10. 11. zorganizovali lampiónový
průvod v obci, kterého se celkem zúčastnilo 35 dětí. Jednalo se též o poslední
kulturní akci, kterou jsme pro tento rok připravili. Předběžné termíny kulturních a
sportovních akcí, které plánujeme na rok 2018, naleznete na jiné straně tohoto
zpravodaje.
Ve dnech 7. 10. a 14. 10. jsme ve spolupráci s Obecním úřadem provedli
brigády na sběr vysloužilých elektrospotřebičů a starého železa v obci a její
spádových obcí. Tyto dvakrát do roka plánované sběrné dny (jaro, podzim) se těší
obrovskému zájmu veřejnosti a to i s ohledem na množství vybraného odpadu,
který dále podléhá další recyklaci. Těší nás, že tímto sběrem pomůžeme snížit
náklady obce Staré Sedliště na jeho další likvidaci a
zároveň nám pomáhá získat finanční prostředky na naši
celoroční činnost. V programu „Recyklujte s hasiči!“ jsme
letos odevzdali k následné recyklaci 522 ks vysloužilých
elektrospotřebičů (televize, lednice, velké spotřebiče a
bagy).
Ve spolupráci s jednotkou SDH obce a
zaměstnanci ObÚ byla též zajišťována dodávka vody do
rekonstruovaného vodojemu pro obec Mchov.
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Co závěrem? Jedno velké přání tady určitě je. Rádi bychom ve sboru uvítali
nové členy, kteří budou aktivní a budou dobrovolně pomáhat při realizací
plánovaných akcí a brigád během celého roku (řádná valná hromada, masopust,
turnaj v sálové kopané …) nebo se budou účastnit hasičských soutěží. Odměnou
jsou vždy společná sezení, a co nás napadne.
V období celoroční rekapitulace a novoročních
předsevzetí děkuji všem členům, jejich rodinám,
starostce obce, zastupitelům obce, firmám, spolkům a
zaměstnancům Obecního úřadu za dosavadní
vzájemnou spolupráci a podporu. Přeji Vám všem
příjemné prožití svátečních dní a v novém roce 2018
mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.
Jiří Vacek, starosta sboru

JSDHO
V souvislosti s orkánem Hervart, který se přehnal přes celou Českou
republiku dne 29. 10. 2017, zasahovala jednotka SDH obce celkem u tří
technických událostí:
• Staré Sedliště - zajištění vyvráceného sloupu telefonního vedení před p.
Hlaváčem, odstraňování padlých stromů na místních komunikacích.
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Mchov (labuťská křižovatka) - odstranění padlého stromu z komunikace.
Částkov - odstranění padlých stromů na komunikaci mezi obcemi Maršovy
Chody a Částkov.

•
•

Ostatní evidovanou činností pak byla dne 2. 10. 2017 pomoc při čerpání a
doplňování vody do vodojemu pro obec Mchov.
Dobrá zpráva na závěr. Na základě zasedání zastupitelstva obce Staré
Sedliště ze dne 22. 11. 2017 a schváleného rozpočtu obce, byly na rok 2018
schváleny finanční prostředky na pořízení nového dopravního automobilu.
Pokud vše dobře dopadne, bude to poprvé v historii, kdy budou hasiči v obci
vlastnit zbrusu nové vozidlo.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ V ROCE 2018
Datum

Akce

Místo konání

10. 2.

Masopust

Úšava, Staré Sedliště

17. 2.

Turnaj v sálové kopané „O pohár starostky
obce“ - 17. ročník

Staré Sedliště
- tělocvična ZŠ

31. 3.

Velikonoční taneční zábava

Staré Sedliště
- KD Na Zavadilce

7. 7.

Memoriál Ondřeje Potočného v požárním
útoku mužů a žen - 14. ročník

Staré Sedliště
- hřiště TJ

9. 11.

Lampionový průvod

Staré Sedliště
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RADY OBYVATELSTVU
Používání zábavní pyrotechniky
K odpalování nejrůznějších rachejtlí v „domácím prostředí“ nedochází
nutně jen ke konci roku tak, jak jsme tomu byli zvyklí, ale i při nejrůznějších
rodinných oslavách. Nicméně Silvestr zůstává dnem, kdy je jejich použití
nejčastější. S jeho blížícím se příchodem je tedy na místě připomenout si
základní zásady, jak s pyrotechnikou nakládat co nejbezpečněji:
• Kupujte jen tu pyrotechniku, která má odpovídající povolení či atesty a je k
ní přibalen návod na použití v českém jazyce.
• Při používání pyrotechniky se řiďte přiloženým návodem.
• Nepoužívejte pyrotechniku, pokud jste pod vlivem alkoholu.
• Pořízenou zábavní pyrotechniku skladujte na bezpečném místě. Rozhodně
není vhodné přechovávat pyrotechniku v blízkosti kamen, krbů,
otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika
nenavlhla.
• S pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v
dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k
vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou
prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní
pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
• Zábavní pyrotechnika by měla být vždy uskladněna mimo dosah dětí.
Upozorněte vaše děti na nebezpečí zmíněných výrobků a poučte je, aby
nesbíraly již použitou nebo nevybuchlou pyrotechniku.
• Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala.
• Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování
některých předmětů zábavní pyrotechniky, které mohou při nevhodném
odpálení poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči zvířatům,
která mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí.
Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví.
• Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na
paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Realizaci svěřte
odborníkům nebo si zajděte na ohňostroj pořádaný obcí.
• Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní
samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní
vyhláškou.
V případě, že se přeci jen vše nepovede a dojde ke vzniku mimořádné
události, obraťte se o pomoc na tísňovou linku 112.
zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/pouzivani-zabavni-pyrotechniky.aspx
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