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č. 3
Vážení čtenáři,

začíná astronomický podzim a sním i příchod chladnějšího počasí, které
vystřídalo letní tropické třicítky. Ani během letních prázdnin hasiči ve Starém
Sedlišti nezaháleli a s mnohými z vás jsme se potkali se na kulturních a sportovních
akcích ve Starém Sedlišti a okolí (III. Historický večer, Memoriál Ondřeje
Potočného, Memoriál Jaroslava Žaluda, Memoriál Václava Pecháčka, Loučení
s prázdninami…).
V červenci naše řady
posílili dva noví členové Patrik Klívar a Milan Jano,
kteří se hned zapojili do
činnosti
ve
sportovním
družstvu mužů. I s jejich
přispěním se opětovně zvýšil
počet účastí na soutěžích
v požárním útoku a tím i
konkurence ostatním týmům
na hasičských soutěžích. Více
k dosaženým výsledkům ze
soutěží se dočtete níže.
V současnosti již probíhají stavební práce na rekonstrukci podlahy v objektu,
který slouží jako skladovací prostory SDH, a kterou provádí stavební firma
Stanislava Beneše.
1

Prostřednictvím Okresního sdružení hasičů v Tachově a za finanční podpory
Plzeňského kraje jsme získali dotaci ve výši 14.000 Kč na pořízení nových
požárních hadic na požární sport.
V srpnu byla orgány Nadace AGROFERT projednána žádost o finanční
příspěvek na pořízení nového požárního automobilu pro jednotku SDH obce Staré
Sedliště. Na základě doporučení odborné komise byla, bohužel, zamítnuta.
Co nás čeká v nejbližší době? V říjnu budou probíhat mobilní svozy odpadů,
které zajišťuje Obecní úřad ve Starém Sedlišti. V sobotu 6. 10. 2018 budeme
provádět sběr vysloužilých elektrospotřebičů a v sobotu 20. 10. 2018 sběr železa.
Harmonogram svozů se řídí svozovým plánem, který zveřejnil OÚ Staré Sedliště.
V pátek 9. 11. 2018 pak pořádáme lampiónový průvod. Sraz všech účastníků
je naplánován na 17.00 hodinu u hasičské zbrojnice.
Jiří Vacek, starosta sboru

HASIČSKÝ SPORT
Přehled výsledků soutěžního družstva mužů na hasičských soutěžích
v požárním útoku.
7. 7. 2018 - Staré Sedliště - „Memoriál Ondřeje Potočného“ - 14. ročník
1. SDH Nové Sedliště
23,31 s
2. SDH stříbro
25,43 s
3. SDH Kladruby
27,68 s
4. SDH Křelovice
30,59 s
5. HZS PK - PS Tachov
30,73 s
6. SDH Labuť
31,57 s
7. SDH Staré Sedliště
36,38 s
8. SDH Halže
37,20 s
9. SDH Kostelec
37,69 s
14. 7. 2018 - Labuť - „Memoriála Jaroslava Žaluda“ - 5. ročník
1. SDH Křelovice
62,26 s
2. SDH Labuť
63,40 s
3. SDH Staré Sedliště
64,56 s
4. SDH Nové Sedliště
67,10 s
5. SDH Kladruby
76,78 s
6. SDH Nahý Újezdec
84,77 s
7. SDH Bor
85,87 s
8. SDH Halže
87,72 s
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9. SDH Kostelec

92,42 s

28. 7. 2018 - Halže - „O putovní pohár starostky obce Halže“ - 21. ročník
1. SDH Stříbro
17,67 s
2. SDH Kladruby
17,89 s
3. SDH Křelovice
20,94 s
4. SDH Kostelec
21,03 s
5. SDH Bor
21,06 s
6. SDH Halže
21,91 s
7. SDH Staré Sedliště
22,48 s
8. SDH Planá
25,24 s
4. 8. 2018 - Nové Sedliště - „Memoriál Václava Pecháčka“ - 37. ročník
1. SDH Nové Sedliště
27,94 s
2. SDH Staré Sedliště
29,02 s
3. SDH Kladruby
31,32 s
4. SDH Bor
32,34 s
5. SDH Labuť
35,09 s
6. SDH Křelovice
36,33 s
17. 8. 2018 - Stráž - „O putovní sošku sv. Floriána - DSO Mikroregionu
Borsko“ - 11. ročník
1. SDH Stráž
23,18 s
2. SDH Staré Sedliště
26,03 s
3. SDH Bor
38,02 s
8. 9. 2018 - Nahý Újezdec - „Memoriál Františka Fidlera“ - 17. ročník
1. SDH Nové Sedliště
18,01 s
2. SDH Kladruby
18,44 s
3. SDH Kostelec
18,89 s
4. SDH Nahý Újezdec
19,24 s
5. SDH Staré Sedliště
20,24 s
6. SDH Křelovice
22,34 s
7. SDH Halže
22,70 s
22. 9. 2018 - Chodová Planá - vyhodnocení bodovací soutěže „Mistr
požárního útoku - 2018“ - 7. ročník
1. SDH Nové Sedliště
67 bodů
2. SDH Křelovice
43 bodů
3. SDH Kladruby
39 bodů
4. SDH Kostelec
27 bodů
5. SDH Stříbro
25 bodů
6. SDH Staré Sedliště
19 bodů
7. SDH Nahý Újezdec
14 bodů (vyšší počet nejlepších umístění)
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8. SDH Bor
9. SDH Labuť
10. SDH Halže
11. SDH Planá

14 bodů
13 bodů
10 bodů
4 body

JSDHO
Přehled zásahů jednotky SDH obce Staré Sedliště.
Ve středu 8. 8. 2018 byla JSDHO vyslána spolu s profesionální jednotkou
z požární stanice Tachov k požáru balíků slámy na poli mezi obcemi Úšava a
Nové Sedliště. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se
jedná o planý poplach.
V souvislosti s přechodem orkánu Fabienne, který přecházel přes celou
Českou republiku v neděli 23. 9. 2018, zasahovala JSDHO na výzvu krajského
operačního a informačního střediska v Plzni celkem u dvou technických událostí.
V obci Úšava a na silnici č. III/19851 mezi obcemi Staré Sedliště a Doly
odstraňovala jednotka padlé stromy z komunikací.

silnice č. III/19851 mezi obcemi Staré Sedliště - Doly
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Výroba nového vozidla (CAS)
Na základě získaných informací z obchodního oddělení f. WISS CZECH,
s.r.o. byl na začátku měsíce srpna do výrobního závodu dodán podvozek
RENAULT Midlum, na kterém je již prováděna nástavba v podobě cisternové
automobilové stříkačky dle stanovených technických podmínek.
Dále byl do výrobního závodu vznesen požadavek na stanovení termínu
prvního kontrolního dne. Bohužel do vydání tohoto zpravodaje jsme jej zatím
neobdrželi, ale přesto věříme, že již v posledním čísle našeho zpravodaje, který
vyjde v prosinci tohoto roku, budeme vědět více.

OCHRANA OBYVATELSTVA
V minulém čísle zpravodaje jsme si představili plnění úkolů civilní ochrany
na téma evakuace obyvatelstva a nouzové přežití. Dnes představíme poslední
téma týkající se prostředků individuální ochrany.
Prostředky individuální ochrany
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze
chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných
oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je
možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je
třeba dbát následujících zásad:
 celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
 všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
 k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných
prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.
Ochrana hlavy
K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je
vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové,
pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před
padajícími předměty.
Ochrana obličeje a očí
Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o
kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost
je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích
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cest. Nejvhodnějším způsobem
je překrytí úst a nosu složeným
kusem flanelové látky či froté
ručníkem, mírně navlhčeným ve
vodě či ve vodném roztoku sody
nebo kyseliny citrónové, a
upevněným
v
zátylku
převázaným šátkem či šálou.
K improvizované ochraně
očí
jsou
nejvhodnějším
prostředkem brýle uzavřeného
typu (potápěčské, plavecké,
lyžařské a motocyklové, u
kterých je nutné přelepit větrací
průduchy lepicí páskou). V
případě, že nejsou takové brýle
k dispozici, lze oči jednoduchým
způsobem chránit přetažením
průhledného igelitového sáčku
přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
Ochrana trupu
Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany,
přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.
K ochraně trupu jsou nejvhodnější
následující druhy oděvů:
 dlouhé zimní kabáty;
 bundy;
 kalhoty;
 kombinézy;
 šusťákové sportovní soupravy.
Použité ochranné oděvy je nutné
dostatečně utěsnit u krku, rukávů a
nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu
nebo šátek, který omotáme přes zvednutý
límec. Bundu je nutné utěsnit v pase,
nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné
zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu
je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem
ochranným oděvům je vhodné použít
pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se
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utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí
být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici,
můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu
a zabalíme se do ní.
Ochrana rukou a nohou
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice.
Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice
delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem
nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi
rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou,
šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem
apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se
škodlivými látkami.
Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky,
kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a
botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního
okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes
boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých
bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.
Vymezení použití improvizované ochrany
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
 k přesunu osob do stálých úkrytů;
 k úniku ze zamořeného území;
 k překonání zamořeného prostoru;
 k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
 k evakuaci obyvatelstva.
zdroj: MV-generální ředitelství HZS ČR, oddělení ochrany obyvatelstva
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ZEMŘEL STAROSTA SH ČMS
Ing. Karel Richter zemřel náhle 18. srpna
2018 ve věku 67 let na přibyslavském letišti
během dosud největšího setkání požárních
automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek
Pyrocar 2018.
Karel Richter se narodil v roce 1950,
dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy
vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných
Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným
odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na
odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a
odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární
ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl
Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v
Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele
Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.
Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný
také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za
svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i
na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl
ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.
Poslední rozloučení s Karlem Richterem se starostou nejpočetnějšího
spolku v zemi - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se konalo ve velké
obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích v úterní odpoledne 28. srpna 2018.
Čest jeho památce!
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