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Vážení čtenáři,
nastal „osmičkový rok“, kdy si Česká republika bude připomínat milníky ve
své historii a události z let 1918, 1938, 1948 či 1968 neodmyslitelně patří
k utváření dějin ve 20. století. Den vzniku samostatného Československého státu
28. října 1918 lze jistě zařadit k těm přelomovým, kdy oslavíme 100 let od jeho
vzniku, a ani hasiči nezůstanou při jeho oslavě stranou. Projekt „Hasičská
fontána Praha 2018“ přivítá 2. června 2018 od 22.00 hodin více jak 1.000 hasičů
ze všech krajů České republiky, kteří zamíří do hlavního města, aby zde vzdali
poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má
Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě... Vltava se díky
hasičským stříkačkám doslova vzedme do vzduchu a za doprovodu světel a hudby
vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehraje
světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom
okamžiku.
Více
k tomuto
projektu
naleznete
na
odkazu
http://www.hasicskefontany.cz/Praha.
Na pozadí oslav, připomínek, výstav a dalších akcí těmto událostem, se i
hasiči ze Starého Sedliště taktéž připravují na svou velice významnou událost roku.
Pokud vše dobře dopadne, bude to poprvé v celé historii trvání hasičského spolku
v obci, kdy jim bude z rozpočtu obce pořízeno zbrusu nové hasičské vozidlo, které
nahradí současný dosluhující dopravní automobil DA 12 - AVIA A31. V současnosti
probíhají poptávková řízení s výrobci požárních vozidel a zpracování technické
dokumentace. Dále jsou oslovovány firmy a nadační fondy, které by formou
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finanční daru tento projekt podpořily. O dalších výsledcích Vás budeme průběžně
informovat v dalších vydáních našeho hasičského zpravodaje.
Naši každoroční činnost už tradičně zahájila řádná valná hromada sboru,
která se uskutečnila v lednu tohoto roku. V únoru jsme se zapojili do masopustního
průvodu, jehož finanční výtěžek bude použit na akce pořádané pro děti, a dále jsme
uspořádali 17. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár starostky obce.“ Fotografie
z těchto akcí naleznete na webových stránkách obce Staré Sedliště.
K nejbližším akcím, které v obci plánujeme je pořádání již tradiční
„Velikonoční taneční zábavy“ v sobotu 31. března. Ve sběrných dnech pořádaných
Obecním úřadem ve Starém Sedlišti budeme v sobotu 28. dubna provádět sběr
vysloužilých elektrospotřebičů a v sobotu 5. května sběr železného šrotu.
Harmonogram svozů se bude řídit plánem svozů kontejneru na nebezpečný odpad
a velkoobjemového kontejneru, který bude zajišťovat Obecní úřad ve Starém
Sedlišti.
Na závěr poslední upozornění. Jarní počasí často 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.
Pokud chcete mít vše pod kontrolou a chcete předejít zbytečnému výjezdu
jednotek požární ochrany, můžete též prostřednictvím aplikace na webových
stránkách HZS Plzeňského kraje (http://www.hzscr.cz/clanek/-i-evidence-palenii--evidence-paleni.aspx) vaše pálení předem ohlásit na místně příslušné Krajské
operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje, odkaz EVIDENCE PÁLENÍ.
Po přesměrování vyplníte požadované informace k místu pálení (ať již pálíte
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jednotlivě nebo na více místech), které jsou automaticky přenášeny na operační
středisko HZS Plzeňského kraje.
V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako
náhradní způsob volat na telefonní číslo 950 310 130 (ale pro Vás jistě bude
jednodušší a pohodlnější využít nahlášení prostřednictvím aplikace).
Jiří Vacek, starosta sboru

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Řádná valná hromada SDH se konala 27. ledna 2018 v hasičské zbrojnici a
rekapitulovala činnost SDH a JSDHO za uplynulý rok 2017.
Stav členské základny. K 1. 1. 2017 bylo celkem evidováno 39 členů, z toho
bylo 28 mužů, 10 žen a 1 mladý hasič. Během roku byla přijata Lenka
Kuchynková (přestup SDH Tisová) a odhlášeni Milan Dulovec st. (přestup SDH
Hošťka) a Václav Hlaváč (zemřel dne 1. 7. 2017). Nejstarším členem sboru je
Josef Chejnovský, který je již ve sboru evidován 50 let. K 31. 12. 2017 bylo
celkem evidováno 38 členů, z toho bylo 26 mužů, 11 žen a 1 mladý hasič.
V loajální programu „Recyklujte s hasiči!“ bylo celkem v roce 2017
provedeno 7 svozů s celkovým počtem 522 kusů odebraných vysloužilých
elektrospotřebičů. Průměrná finanční odměna za každý svoz pak činila 3.754 Kč.
Aktivita SDH za rok 2017
druh aktivity
Údržba výzbroje a výstroje
Údržba a výstavba hasičského zařízení
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Příprava odbornosti členů SDH
CELKEM

akcí
6
6
6
26
9
53

počet
členů hodin
8
10
13
12
65
64
101
72
54
26
241 184

Ocenění členů sboru bylo provedeno v souladu se Statutem čestných
vyznamenání a titulů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Oceněni byli:
Čestné uznání OSH (stužka) - Václav Tříska, Eva Vacková.
Stužka Za věrnost (30 let) - Bohuslava Šimandlová, Václav Rut.
Stužka Za věrnost (50 let) - Josef Chejnovský.
Medaile Za příkladnou práci - František Holeček.
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Medaile Za zásluhy - Josef Chejnovský, Václav Rut.
Čestné uznání KSH (stužka) - Jan Krasinský, Jiří Vacek.
Přehled výsledků ze soutěží v roce 2017:
11. 2. Staré Sedliště
- 4. místo (O pohár starostky obce - salova kopana)
1. 7. Staré Sedliště
- 2. místo (Memoriál O. Potočného - požární útok)
8. 7. Prešov (SK)
- 6. místo (O pohár primátorky města - požární útok)
9. 7. Župčany (SK)
- 8. místo (O pohár starosty obce - požární útok)
5. 8. Nové Sedliště
- 7. místo (Memoriál V. Pecháčka - požární útok)
JSDH Staré Sedliště
V jednotce SDH obce je celkem zařazeno 11 členů výjezdové jednotky PO,
z toho jsou proškoleni tři velitelé a dva strojníci. Níže pak naleznete celkový
přehled zásahové činnosti za rok 2017.
 Počet zásahů podle událostí:
 Počet ostatní evidované činnosti:

6 (1 x požár a 5 x technická pomoc)
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HASIČSKÝ SPORT
V rámci fyzické přípravy jednotek PO uspořádal sbor v sobotu 17. 2. 2018
17. ročník turnaje v sálové kopané družstev SDH „O pohár starostky obce.“
V hracím systému každý s každým se celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo
SDH Brod n. Tichou a nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Ladislav Kopáček
ml. (SDH Brod n. Tichou) s deseti vstřelenými brankami.
Poděkování
patří
starostce
obce,
která
převzala záštitu nad tímto
turnajem a řediteli ZŠ za
zapůjčení tělocvičny.
Celkové výsledky z turnaje:
1. SDH Brod n. Tichou
2. SDH Nové Sedliště
3. SDH Tachov
4. SDH Labuť
5. SDH Bor
6. SDH Staré Sedliště
Družstvo SDH Staré Sedliště reprezentovali (společné foto se starostkou obce): Jiří Tvrzník,
Václav Černý, Jiří Vacek ml., František Holeček, Jiří Vacek st., Aleš Francisti, Karol Vitkovský,
David Sládek a Václav Tříska.
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PLÁNOVANÉ AKCE A BRIGÁDY - JARO, LÉTO 2018
Datum

Čas

Akce

Místo konání

31. 3.

20.00

Velikonoční taneční zábava

Staré Sedliště,
kulturní dům

28. 4.

9.00

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Staré Sedliště
a spádové obce

5. 5.

9.00

Sběr železného šrotu

Staré Sedliště
a spádové obce

7. 7.

9.30

Memoriál Ondřeje Potočného
v požárním útoku mužů a žen

Staré Sedliště, hřiště

OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v
oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem
předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné
události a krizové stavy a jejich řešení; ochranou
obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany.
Zároveň zákon stanoví základní rozsah úkolů a
působností v systému ochrany obyvatelstva, který je
definován jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí
a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho
života, zdraví a majetku.
Plnění úkolů civilní obrany si postupně dnes a v dalších vydáních
zpravodaje představíme.
Varování obyvatelstva v ČR
Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991.
Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování
obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového
vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry),
soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén
a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích
prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.
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Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události
varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“.
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může
zaznít třikrát po sobě v cca
tříminutových intervalech. Po
tomto signálu bezprostředně
následuje
mluvená
tísňová
informace, kterou se sdělují
obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé
mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této
tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny
modulem pro vysílání hlasové informace.
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky
(rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek
integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a
co se má v takovém případě dělat.
Dalším
signálem
(nikoliv
varovným), který sirény mohou
vysílat je „Požární poplach“, který
slouží ke svolání jednotek požární
ochrany. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
První středu v měsíci probíhá
na celém území republiky akustická
zkouška provozuschopnosti celého
systému varování. Ve 12.00 hodin se
sirény
rozezní
zkušebním
nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané
vyrozuměni také hlasově.
V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR
nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které
pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.
Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené
hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání,
elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní
rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové
informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.
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Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními
prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo
vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).
Ukrytí obyvatelstva v ČR
Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti
účinkům a následkům velkých chemických nebo radiačních havárií.
Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých havárií
s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace.
V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v
budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.
Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve
vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných
látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky
lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto
příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).
Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla
nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním
počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.
Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:
 vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací
systémy, topidla, digestoře, světlíky,
 utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
 okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek,
tmely,
 záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou
ochranu.
Improvizované ukrytí navazuje na varování obyvatelstva a může být
doplněno o improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla. V případě
nutnosti může dojít i na evakuaci z ohrožené oblasti.
zdroj: MV-generální ředitelství HZS ČR, oddělení ochrany obyvatelstva
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Vás srdečně zve
31. března 2018 od 20.00 hod
do KD ve Starém Sedlišti
kde proběhne

Velikonocní
zábava
k tanci a poslechu hraje

TANDEM
vstupné: 100 Kč
Připravena je dámská volenka
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