2. Číslo

30. června 2012

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště
www.ssedliste.cz, e-mail: jizu@seznam.cz

Vážení čtenáři,
v úvodu tohoto zpravodaje bych chtěl poděkovat všem členům SDH Staré Sedliště, kteří se
vytrvalou dobrovolnou prací podíleli na zajištění kulturního a sportovního dění v obci. Tzv.
„čtyřvíkendový maratón“, který začal 14. dubna a byl ukončen 5. května, prověřil naše schopnosti
při přípravě a organizování májky, taneční zábavy, okresního kola v požárním sportu a
v neposlední řadě i prověření akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při
taktickém cvičení.
Dále chci poděkovat našim spoluobčanům, kteří svou účastí toto dění v obci podpořili a i
všem sponzorům a mecenášům, kteří nás v naší činnosti dlouhodobě podporují.
Na základě výsledků zpracovaných neziskovou
společností ELEKTROWIN a.s., sesbírali dobrovolní
hasiči z celé ČR za loňský rok 600 tun vysloužilého
elektrozařízení. Dobrovolným hasičům pak společnost
vyplatila 1.000.000 korun. Průměrně si tak hasiči
vydělali 3.280 korun za jeden svoz.
I nadále v tomto roce ve spolupráci s
neziskovou společností ELEKTROWIN a.s., vybere
bezplatně náš sbor vaše vysloužilé elektrozařízení, u
kterého následně zajistíme jeho recyklaci. Sběr dle
dohody zajišťujeme individuálně nebo ve spolupráci
s obecním úřadem ve Starém Sedlišti. Chraňte životní
prostředí u nás v obci i okolí! Program „RECYKLUJTE
S HASIČI“ trvá do 14. dubna 2013.

S nadcházejícím příchodem letních prázdnin, přeji všem hodně sluníčka a příjemnou
dovolenou.
Jiří Vacek
starosta sboru
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OSLAVA VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
V letošním roce oslaví náš sbor 130. výročí od svého založení. Samotná oslava
proběhne dne 5. července 2012 a bude součástí oslav 835. výročí obce od její první písemné
zmínky.
Program oslav:

5. července 2012
HASIČSKÁ ZBROJNICE
10:00 h

- Slavnostní průvod obcemi Úšava - Staré Sedliště

11:30 h

- Slavnostní valná hromada sboru pod otevřeným nebem

12:00 h

- Žehnání praporu sboru
Po dobu konání oslav:

Výstava historické i současné hasičské techniky, výstava historie a
současnosti sboru.
7. července 2012
HŘIŠTĚ TJ
09:00 h

- Hasičská soutěž v požárním útoku „Memoriál O. Potočného“

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST
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HASIČSKÝ SPORT
Dne 12. 5. 2012 se kolektiv mladých hasičů SDH Staré Sedliště zúčastnil okresního kola
celostátní hry PLAMEN 2012, která proběhla na městském stadiónu v Boru. V kategorii MH
mladší se jarního kola soutěže zúčastnilo pět družstev okresu Tachov, které po podzimní části
soutěžily v těchto disciplínách: štafeta CTIF, požární útok CTIF, štafeta 4 x 60 m a požární útok
Plamen.

Po nepovedeném požárním útoku CTIF a mírné nervozitě v požárním útoku Plamem,
náš kolektiv MH v celkovém součtu pořadí obsadil pěkné 2. místo. Od vítězného kolektivu jej
dělil pouhý jeden bod. Tímto padla i možnost poprvé soutěžit v krajském kole hry PLAMEN,
která je od letošního roku nově i pro kolektivy MH v kategorii mladší.

Zleva horní řada: Lucie Sládková, Martin Růžička, David Šulan, Daniel Krivda, Jiří Vacek, Jan Moravec, Tereza Růžičková
Zleva dolní řada: Jana Kladivová, Miroslav Jano, Pavel Suchý

Starosedlišťský hasičský zpravodaj - 2/2012

Stránka 3

Celkové pořadí v kategorii MH mladší:






1. místo - SDH Tachov
2. místo - SDH Staré Sedliště
3. místo - SDH Bor
4. místo - SDH Planá
5. místo - SDH Černošín

- 14 bodů
- 15 bodů
- 19 bodů
- 21 bodů
- 23 bodů

VÝSLEDKY Z OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM ÚTOKU:
 09.06. - Kladruby
 09.06. - Nahý Újezdec
 16.06. - Nová Hospoda
 23.06. - Brod n. Tichou

- 2. místo (muži)
- 7. místo (MH)
- 1. místo (muži)
- 2. místo (muži)
- 1. místo (muži)
- 6. místo (MH)

Podrobný přehled výsledků naleznete na webu obce: http://www.ssedliste.cz/spolkysdruzeni/hasici-stare-sedliste/novinky-2012/

Nová Hospoda - 9. 6. 2012
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JSDHO
V sobotu dne 28. 4. 2012 se jednotka SDH obce Staré Sedliště zúčastnila plánovaného
taktického cvičení jednotek požární ochrany okresu Tachov. Místo cvičení se nacházelo u obce
Labuť - Novomlýnský rybník (tzv. "Labuťák") v lesním porostu č. 702 A. Cílem cvičení bylo
prohloubení a ověření schopností velitelů a hasičů při společném zdolávání rozsáhlého
lesního požáru a ověřit možnosti nasazení nového vozidla CAS 30 - S3VH (T815-7), které je
ve vybavení HZS Plzeňského kraje - PS Tachov.
TACHOVSKÝ

U Labutě hořel les,
naštěstí jen cvičně
Labuť – Devět hasičských
jednotek
likvidovalo
v sobotu dopoledne požár
lesního porostu nedaleko
Labutě. Naštěstí nešlo
o ostrý
zásah,
ale
o taktické cvičení.
„Hořet začalo před
desátou hodinou, hasiče
zavolal projíždějící řidič," sdělil Pavel Hrůša, vedoucí cvičení. Příčinou bylo pálení lesního
klestu, přičemž plameny se vinou větru rozšiřovaly dále do lesa. Na místo okamžitě vyrazily
hasičské jednotky ze širokého okolí. U Novomlýnského rybníka (Labuťáku) pak bylo zřízeno
čerpací stanoviště se dvěma čerpadly a za pomoci dalších čerpadel a cisteren hasiči rozváděli
vodu kolegům rozděleným do dvou úseků.
„Cílem cvičení bylo prohloubení a ověření schopností velitelů a hasičů při společném
zdolávání rozsáhlého lesního požáru, prohloubení taktických postupů při zásobování vodou a
samozřejmě procvičení vytipovaných jednotek SDH obcí," dodal Hrůša.
Jedním z účelů bylo i ověření možností nasazení nového vozidla z autoparku tachovských
profesionálních hasičů – Tatry 815 CAS 30 Nosorožec. „Osvědčil se. Není vysoký a projede
všude," zhodnotil vedoucí.
Velitel zásahu Jiří Vacek ukončil cvičení okolo půl dvanácté a hasiče vesměs pochválil.
„Hodnotím pozitivně, i když jsme měli malé potíže s dodávkou vody do druhého úseku. Na
místě cvičily i jednotky kategorie tři a pět, jejich vybavení je dostačující," uvedl Vacek, kterého
doplnil vedoucí Hrůša. „Všichni dojeli včas, organizačně byl zásah zvládnut perfektně,"
vyzdvihl.
Na místo se přijel i podívat i zástupce Lesů ČR Václav Lidický. „Nejvíce hořívá
hrabanka, rozsáhlejší požáry ale nejsou na Tachovsku tak časté," řekl Deníku. „Přivítali jsme
nápad hasičů, kteří nás požádali o umožnění cvičení v lesním porostu," dodal.
O tom, že je skutečně proč cvičit, se mohla veřejnost přesvědčit hned v sobotu
odpoledne. V Beskydech totiž požár zničil šest hektarů lesa v oblasti Jamníku nedaleko Strých
Hamrů na Frýdecko – Místecku. Požár tady dokonce pomáhaly hasit letadlo a dva vrtulníky.
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Jednotky, které byly
povolány:
HZS PK - PS Tachov
JSDHO Bor
JSDHO Přimda
JSDHO Tachov
JSDHO Staré Sedliště
JSDHO Nové Sedliště
JSDHO Částkov
JSDHO Tisová
JSDHO Dlouhý Újezd

Zajímavost:
Při cvičení bylo nataženo více než 1200 metrů dlouhé vedení vody.
Autor: Josef Holek
zdroj: www.tachovský.denik.cz

PREVENCE
HLÁSIČ POŽÁRU
Chrání život Vám a Vašim blízkým, hlídá Váš domov, zatím co klidně spíte, ve srovnání
s případnými škodami je levný, snadno se instaluje a je jednoduchý na údržbu.

zdroj: HZS ČR - Pořiďte si hlásič požáru (leták)
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z kroniky mladých hasičů - celodenní výlet do Domažlic dne 24.3. 2012.

PLÁNOVANÉ AKCE
Datum Hodina
5.7.

1000

7.7.

900

Akce

Místo konání

Oslava 130. výročí založení sboru

Hasičská zbrojnice

Memoriál O. Potočného v požárním útoku,
8. ročník

Hřiště TJ
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