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Vážení čtenáři,
v probíhajícím adventním čase a přípravou na nadcházející vánoční svátky
Vás naposled v tomto roce informujeme o hasičském dění v naší obci.
V listopadu jsme zorganizovali lampiónový průvod, kterého se v hojném
počtu zúčastnili děti i dospělí. Pro všechny pak bylo připraveno malé občerstvení
v hasičské zbrojnici. Zároveň to byla též poslední akce, která byla v letošním roce
námi pořádána. Níže ve zpravodaji se pak dočtete o plánovaných termínech akcí,
které plánujeme pořádat v roce 2019. Největší změnou je, že na dobu neurčitou se
odkládá pořádání tradiční „Velikonoční zábavy.“
V říjnu byly za finanční
podpory
Plzeňského
kraje
dokončeny stavební práce na
rekonstrukci podlahy v objektu,
který slouží jako skladovací
prostory SDH. Svépomocí byla do
objektu usazena nová posuvná
vrata. Tímto jsme navázali na
stavební práce z loňského roku,
kdy byla provedena celková
výměna střešní krytiny.
V listopadu byly též ukončeny stavební práce okolo hasičské zbrojnice
týkající se havarijní opravy kanalizace, svodu dešťové vody, opravy chodníku,
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opravy nájezdu do HZ a vybudování nového parkoviště. Práce prováděli
zaměstnanci OÚ Staré Sedliště ve spolupráci s externími firmami.
Tak jako já, tak i většina z vás si přeje prožít Vánoce v klidu se svou rodinou
a nejbližšími přáteli. Ale než se tak stane, často si musíme projít náročným
předvánočním obdobím plným stresu doma i v práci. Aby se svátky opravdu
povedly, mějte na paměti i vybraná možná nebezpečí, které je mohou zkazit.






Nenechávejte bez dozoru adventní věnce se zapálenými svíčkami.
Používejte prověřené elektrické prodlužovací kabely a elektrické svíčky.
Dodržujte pokyny výrobce při používání prskavek.
Kupujte jen tu pyrotechniku, která má odpovídající povolení či atesty a je k
ní přibalen návod na použití v českém jazyce.
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.
Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2019 přeje
Jiří Vacek, starosta sboru

JSDHO
Přehled zásahů jednotky SDH obce Staré Sedliště
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Ve čtvrtek 1. 11. 2018 byla JSDHO vyslána spolu s profesionální jednotkou
z požární stanice Tachov k požáru sazí v komíně rodinného domu v obci Úšava č.
p. 15. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedly jednotky sražení
žhavých sazí v komíně a následně zajistily jejich vybrání.
Výroba nového vozidla (CAS)
Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se uskutečnil první kontrolní den ve výrobním
závodě f. WISS, Bielsko-Biała, Polsko za účasti šesti členů JSDHO/SDH (p. Jiří
Vacek, p. David Sládek, p. Václav Černý, p. Václav Novák, p. Miroslav Šimek a p.
Jan Tříska). Po projednání technických záležitostí byla následně provedena
ukázka vyráběného vozidla, která byla v době kontrolního dne dle výrobce
z 80% hotová. Tak uvidíme? Snad bude termín dodání vozidla do konce roku
2018 dodržen. Bohužel jsme měli zakázáno fotografovat, takže nemáme ani
aktuální fotky ke zveřejnění. Dále jsme si prohlédli celý výrobní závod, kde se
vyrábějí hasičská vozidla např. do Švédska, Německa, Polska, Slovenska apod.
Na závěr bychom chtěli tímto poděkovat vedení města Stříbra a
dobrovolným hasičům ze Stříbra za spolupráci a ochotu při dopravě jejich
dopravním automobilem Ford Tranzit do Polska a zpět, jmenovitě p. Romanu
Jarabicovi a p. Václavu Dohovi.

PROGRAM RECYKLUJTE S HASIČI!
Hasiči ze Starého Sedliště jsou od roku
2011 nepřetržitě zapojeni do programu
„Recyklujte s hasiči!“, který se zabývá zpětným
odběrem v systému ELEKTROWIN a.s., který
provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu.
V letošním roce se sboru podařilo
v tomto programu realizovat pět svozů. Celkem
bylo svozovou společností odebráno 354 ks
vysloužilých elektrospotřebičů (CRT televize,
LCD televize, bagy na malé spotřebiče, lednice,
mrazáky, pračky, myčky apod.), průměrná odměna za jeden svoz pak činila
3.420 Kč.
I v roce 2019 budou hasiči nadále bezplatně odebírat vaše vysloužilé
elektrospotřebiče. Svozový plán řešíme společně s Obecním úřadem ve Starém
Sedlišti a to v den konání svozu kontejneru na nebezpečný odpad nebo
individuálně po předchozí domluvě se starostou sboru p. Jiřím Vackem (tel.:
725 459 636).
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ V ROCE 2019
Datum

Akce

Místo konání

9. 2.

Turnaj v sálové kopané „O pohár
starostky obce“ - 18. ročník

Staré Sedliště
- tělocvična ZŠ

2. 3.

Masopustní průvod

Úšava - Staré Sedliště

březen
duben

Slavnostní předání nového vozidla
CAS 20 - M1R - RENAULT

Staré Sedliště
- hasičská zbrojnice

28. 6.

IV. Historický večer (ve spolupráci s OÚ Staré Sedliště
Staré Sedliště)
- park

6. 7.

Memoriál Ondřeje Potočného v
požárním útoku mužů a žen - 15. ročník

Staré Sedliště
- hřiště TJ

15. 11.

Lampionový průvod

Staré Sedliště

PF 2019

Šťastné Vánoce a
úspěšný nový rok,
HODNĚ POHODY, ZDRAVÍ,
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

Vám přeje
SDH Staré Sedliště
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