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Vážení čtenáři,
konec června se pomalu blíží a s příchodem letních prázdnin se k Vám opět
dostává nové číslo našeho hasičského zpravodaje, které mapuje činnost
dobrovolných hasičů ve Starém Sedlišti.
V březnu jsme se
společně s paní starostkou
obce zúčastnili prohlídky
zázemí hasičské zbrojnice a
zásahového vozidla CAS 20 M1R - Renault jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce
Velké
Bílovice
(Jihomoravský kraj, okres
Břeclav). Zde nám na naše
všetečné otázky ochotně
odpověděl velitel jednotky p.
Zdeněk Kachyňa a zároveň
nám předvedl jejich zásahové vozidlo v celé svojí kráse. Tato prohlídka vozidla byla
vybrána cíleně, protože se již pomalu připravovala dokumentace pro vyhlášení
veřejné soutěže na pořízení nového zásahového vozidla pro naši jednotku. Tím se
nám fyzicky podařilo zhlédnout vozidlo, které se nejvíce podobalo naši představě o
tom, jak by mělo vypadat.
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Dobrá zpráva dorazila 21. 5. 2018, kdy byl na základě vyhlášení výsledků
nejvhodnější nabídky na nákup cisternové automobilové stříkačky vybrán
zhotovitel našeho nového vozidla. Vítězem se stala firma WISS CZECH, s.r.o.,
Halenkovice s výslednou nabídkovou cenou 3.848.400 Kč bez DPH.
SDH Staré Sedliště se též stal
úspěšným žadatelem o dotaci v rámci
vyhlášeného dotačního titulu Plzeňského
kraje - Odbor kancelář hejtmana, dotační
program „Podpora spolkové činnosti na
venkově - investiční projekty 2018.“
V březnu schválila Rada Plzeňského
kraje dotaci ve výši 56.000 Kč na
rekonstrukci podlahy v objektu, který
slouží jako skladovací prostory pro
potřeby SDH a ostatních spolků. Cílem projektu je celková rekonstrukce dusané
hliněné podlahy, která bude nahrazena novou únosnější betonovou podlahou.
Celkové náklady na rekonstrukci činí 94.799 Kč, zbylá částka ve výši 38.799 Kč
bude uhrazena z finančních prostředků SDH.
K nově opravené střeše z roku 2017, tak přibude další část, která prodlouží
životnost celé stavby a zároveň zlepší podmínky pro skladování technických
prostředků používaných pro spolkovou činnost.
V rámci jarních brigád jsme se ve spolupráci s Obecním úřadem zapojili do
sběru železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Připomínám, že sbor je nadále
registrovaný v programu „Recyklujte s hasiči!“ Máte tedy možnost v průběhu
celého roku individuálně odevzdávat vaše vysloužilé elektrospotřebiče, které vám
doma zabírají místo, a sbor následně zajistí jejich recyklaci odbornou firmou.
Zabývali jsme se též problematikou ochrany osobních údajů, které vstoupily
v platnost 25. 5. 2018 v účinnosti Obecného nařízení EU č. 2016/679 (dále jen
„GDPR“), které přináší nové povinnosti i našemu sboru. Nově tak všichni stávající
členové i nově příchozí podepisují a budou podepisovat souhlas se zpracováním
osobních údajů. Zásadní mimo jiné je, že ten kdo tento souhlas odmítne odsouhlasit
a podepsat, nemůže se stát, anebo být nadále členem SH ČMS (SDH).
Co nás čeká v nejbližší době? V pátek 29. 6. 2018 budeme připravovat
technické zázemí pro návštěvníky a účinkující v rámci konání III. Historického
večera, který proběhne od 19.00 hodin v obecním parku ve Starém Sedlišti.
V sobotu 7. 7. 2018 pořádáme 14. ročník „Memoriálu Ondřeje Potočného“
v požárním útoku mužů a žen. Tato soutěž je též zařazena do bodovací soutěže
„Mistr požárního útoku“, kterou vyhlašuje odborná rada represe při Okresním
sdružení hasičů v Tachově. Máme přislíbenou i zahraniční účast dobrovolných
hasičů ze slovenského Prešova. Začínáme od 9.30 hodin na starém hřišti TJ.
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Dne 1. 9. 2018 budeme opětovně zajišťovat technické zázemí a občerstvení
pro děti v rámci akce Loučení s prázdninami.
V rámci našich možností se pak budeme účastnit soutěží v požárním útoku
v přilehlých obcích, 14. 7. 2018 v Labuti a 4. 8. 2018 v Novém Sedlišti.
Na závěr Vám přeji pěkné prožití letních prázdnin a pohodovou dovolenou.
Jiří Vacek, starosta sboru

JSDHO
V březnu byla odeslána žádost o dotační titul z rozpočtu Plzeňského kraje
na věcné vybavení jednotky SDH obce. Na základě podané žádosti Obce Staré
Sedliště, Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 666/18 ze dne
11. 6. 2018, neposkytnutí dotace u dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné
vybavení.“
V neděli 3. 6. 2018 se jednotka SDH obce Staré Sedliště zúčastnila
prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany okresu Tachov u obce Pavlovice
(zatopený čedičový lom).
Společně s ostatními povolanými jednotkami PO jsme pak v náročném
terénu prováděly dálkovou dopravu vody pomocí přenosných motorových
stříkaček. Cílem cvičení bylo ověřit dojezdové časy dle požárního poplachového
plánu, prověřit provozuschopnost a akceschopnost požární techniky a věcných
prostředků JPO, prověřit schopnosti velitelů a členů jednotky při řešení
mimořádné události, ověřit reálnou schopnost spolupráce JPO při mimořádné
události, prověřit vybavenost členů JPO ochrannými prostředky a rozšířit
znalost hasebního obvodu.
Za JSDH Staré Sedliště se prověřovacího cvičení zúčastnili - Jiří Vacek,
František Holeček, Václav Rut, Petr Haas, Václav Černý a David Sládek.
Zúčastněné jednotky PO:
 PS Tachov - JPO I
 JSDH Planá - JPO II
 JSDH Tachov - JPO III
 JSDH Damnov - JPO V
 JSDH Tisová - JPO V
 JSDH Staré Sedliště - JPO V

prověřovací cvičení Pavlovice 3. 6. 2018 - stanoviště JSDH Damnov
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prověřovací cvičení Pavlovice 3. 6. 2018 - stanoviště JSDH Staré Sedliště a JSDH Tachov

prověřovací cvičení Pavlovice 3. 6. 2018 - stanoviště PS Tachov a JSDH Tisová

4

OCHRANA OBYVATELSTVA
V minulém čísle zpravodaje jsme si představili plnění úkolů civilní ochrany
na téma varování a ukrytí obyvatelstva v ČR. Dále pokračujeme tématy evakuace
obyvatelstva a nouzové přežití.
Evakuace obyvatelstva
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní
hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné
výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst,
která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování,
pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených
mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných
pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost;
přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních,
osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod
osob výše uvedených.
O způsobu provedení evakuace
se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu,
České televize nebo z místního
veřejného rozhlasu. Všechno je sice
závislé na konkrétní situaci, ale vždy
je nutné respektovat nařízený způsob
evakuace, aby nedošlo ke zbytečné
panice a dopravním problémům.
Co dělat, když bude nařízena
evakuace?
V takovém případě je potřebné
dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít
si s sebou
evakuační zavazadlo a dostavit se do
určeného evakuačního střediska.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje
pro případ opuštění bytu v důsledku
vzniku mimořádné události a nařízené
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evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo
kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
 Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
hlavně pitnou vodu.
 Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 Toaletní a hygienické potřeby.
 Léky, svítilnu.
 Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů
zabezpečujících evakuaci.
Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál
příslušného zařízení dle evakuačních plánů.
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.).
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?
 Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 Uzavřete přívod vody a plynu.
 Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 Nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 Kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách.
 Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před
odchodem potravou.
 Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že
jste byt opustili a dostavte se na určené místo.
Nouzové přežití
Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů
věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných
občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných
událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.
Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého
území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně
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havarijního plánování. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového
přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití
obyvatelstva obsahuje:
 nouzové ubytování,
 nouzové zásobování potravinami,
 nouzové zásobování pitnou vodou,
 nouzové základní služby obyvatelstvu,
 nouzové dodávky energií,
 organizování humanitární pomoci a
 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití
obyvatelstva.
K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech jsou
mimo jiné připraveny následující kapacity:
1. u HZS ČR jsou k dispozici pohotovostní kapacity pro 1350 postižených
osob; pro uvedené počty osob stát dále garantuje další nezbytná opatření
pro jejich nouzové přežití,
2. na úrovni krajů je zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý
pro 25 - 50 osob, tj. celkem pro 375 - 750 osob a soupravy nouzového
přežití k okamžitému a následnému použití.
zdroj: MV-generální ředitelství HZS ČR, oddělení ochrany obyvatelstva

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ OKRESU TACHOV - 2018
datum
30. 6.
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.

pořadatel SDH
Damnov
Staré Sedliště
Labuť
Nahý Újezdec
Halže
Nové Sedliště
Stráž
Kostelec
Ctiboř
Hošťka
Stříbro
Stříbro
Nahý Újezdec
Kladruby
Chodová Planá

název soutěže
Soutěž v požárním útoku
Memoriál Ondřeje Potočného
Memoriál Jaroslava Žaluda
O putovní pohár starosty SDH
O pohár starosty obce
Memoriál Václava Pecháčka
O putovní sošku sv. Floriána
O putovní pohár k výročí obce
Memoriál F. Žejdla a Ing. Dvořáka
Soutěž v požárním útoku
O putovní pohár města Stříbra
Soutěž v požárním útoku
Memoriál Františka Fidlera
Poslední studna
Memoriál Václava Zimáka
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druh soutěže
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ - noční
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ - úzké hadice
PÚ
PÚ
PÚ - úzké hadice
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ

kategorie
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž, MH
M, Ž
M, Ž
M, Ž
M, Ž, MH
M
M, Ž
MH
M, Ž
M, Ž, MH
M, Ž, MH

POZVÁNKA
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