1. Číslo

30. března 2012

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

Vážení čtenáři,
prostřednictvím starosedlišťského hasičského zpravodaje Vás chceme průběžně
informovat o hasičském dění v naší obci a okolí. Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště je
organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a občanským sdružením, které se
mimo jiné bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, tj. spolupodílí se na preventivní,
poradenské a konsultační činnosti s orgány obce, veřejností a fyzickými a právnickými osobami.
Věříme, že zde naleznete základní informace týkající naší činnosti a dále rady a tipy z oblasti
požární ochrany.
Jiří Vacek
starosta sboru
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Něco málo ze zprávy z Výroční valné hromady sboru, která se konala dne 21. 1. 2012
v kulturním domě Na Zavadilce.
Stav členské základny, k 1. 1. 2011 celkem evidováno 52 členů, z toho 28 mužů, 11
žen a 13 mladých hasičů, k 31. 12. 2011 celkem evidováno 48 členů, z toho 28 mužů, 9 žen a
11 mladých hasičů.
Aktivita SDH za rok 2011:

- údržba výzbroje a výstroje:
- kulturní a společenské akce:
- pomoc obcím:
- příprava odbornosti členů:
- soutěže v požárním útoku:
- jiné hasičské soutěže:

Ocenění členů sboru:

Věrnostní medaile - 10 let
- Milan Dulovec st.,
- Milan Dulovec ml.,
- Miroslav Krasinský,
- Zdeněk Maňo,
- Jiří Šimandl,
- Jan Vrchota.

4 x / 11 hodin,
7 x / 55 hodin,
19 x / 42 hodin,
17 x / 36 hodin,
12 x / 16 družstev,
3 x / 3 družstva.

Stužka za věrnost - 30 let
- Zdeněk Krasinský,
- Karel Navrátil.
Medaile - Za příkladnou práci
- Milan Dulovec st.,
- Milan Dulovec ml.,
- Miroslav Krasinský,
- Zdeněk Krasinský.
Medaile - Za zásluhy
- Václav Hlaváč.

Přehled celkových nákladů na pořízení slavnostního vyšívaného historického praporu
k 130. výročí založení sboru:
- vyšívaný prapor o rozměru 100 x 150 cm:
52.176,- přepravné, balné, bankovní služby:
1.227,- celkem:
53.403,Starosedlišťský hasičský zpravodaj - 1/2012

Stránka 2

HASIČSKÝ SPORT
Dne 4. 2. 2012 se družstvo našeho sboru zúčastnilo 14. ročníku turnaje v hokejbale,
který pořádal SDH Halže.
Celkové výsledky:
1. SDH Brod n. Tichou
2. SDH Halže „B“
3. SDH Staré Sedliště
4. Požární hlídka IDEAL Bor
5. SDH Halže „A“

Dne 11. 2. 2012 náš sbor pořádal již tradiční 11. ročník turnaje v sálové kopané
družstev SDH „O pohár starostky obce“. Celkovým vítězem se stalo družstvo SDH Studánka,
nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Václav Křehlík z SDH Brod n. Tichou.
Celkové výsledky:
1. SDH Studánka
2. SDH Tachov
3. SDH Brod n. Tichou
4. SDH Bor
5. SDH Staré Sedliště
6. SDH Nové Sedliště
7. SDH Labuť
8. SDH Halže
9. SDH Nahý Újezdec

TACHOVSKÝ

Dobrovolní a profesionální hasiči zvládají i kopanou
Staré Sedliště – Dobrovolní hasiči nezahálejí ani během letošní tuhé zimy. V sobotu se týmy
dobrovolných i profesionálních hasičů utkaly v sálové kopané ve Starém Sedlišti. Jedenáctého
ročníku turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev z celého okresu.
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„Turnaj poprvé odstartoval na popud bývalého velitele starosedlištských hasičů
Luboše Perglauna. První ročník proběhl už v roce 2001, od té doby tradici udržujeme.
Hrajeme podle pravidel klasické sálové kopané, podmínky jsme jen upravili na místní
poměry,“ řekl Deníku velitel starosedlišťských dobrovolníků Jiří Vacek. „Od prvních ročníků
turnaje se počet družstev pohyboval od šesti do osmi družstev. Jen v předešlých dvou letech
jsme měli účast dvanácti týmů, což je, podle mého názoru, maximální počet, který jsme
schopni zvládnout,“ pokračoval Vacek.
Vstříc hasičům vyšla nejen škola, v jejíž tělocvičně se turnaj pravidelně koná, ale také
starostka, pod jejíž hlavičkou se turnaj pořádá.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde hrál takříkajíc každý s každým. Do druhého
kola postupovaly z každé skupiny dvě družstva, které se utkaly mezi sebou stejným
způsobem. Jednotlivé zápasy byly dlouhé dvanáct minut a maximální počet padlých gólů v
jednom utkání bylo úctyhodných devět proměněných střel.
Některé týmy dorazily v hojném počtu, jiné měly jen skrovnou střídací lavičku. Za
jeden z méně početných týmů, novosedlišťské, hrál i Ondřej Fojtíček. „Soutěže se několik
posledních let pravidelně zúčastňujeme. Loni jsme zde skončili třetí, předloni asi desátí, další
roky raději nebudu zmiňovat. Ani letos se nám moc nedaří, ve vítězství nedoufáme, stačil by
nám postup. Příprava na soutěž byla pro každého individuální, žádné společné tréninky jsme
neměli. Tento turnaj považujeme za přípravu na hlavní hasičskou sezónu. Tyto pro hasiče
netypické soutěže jsou naším vyžitím, zúčastňujeme se například také bowlingové soutěže ve
Stříbře,“ uvedl hasič.
Vítězi se nakonec stali hasiči ze Studánky, za nimi skončili Tachované, třetí byli hasiči z
Brodu nad Tichou. Nejlepším střelcem byl Václav Křehlík, který si připsal trojnásobný
hattrick.
Veronika Černá
zdroj: www.tachovský.denik.cz

PREVENCE
HASICÍ PŘÍSTROJ
Cítíte se ve svém domově bezpečně? Každých 5 dní při požáru ve svém bytě nebo domě
jeden člověk umírá! Pořiďte si hasicí přístroj - je levný ve srovnání s majetkem, který
zachráníte, pomůže vám zvládnout požár již v jeho začátku, zacházení s hasicím přístrojem je
jednoduché a hasicí přístroj má velmi dlouhou životnost.
Jaký hasicí přístroj si pořídit?
Hasicí přístroj práškový je nejuniverzálnější - jeho schopnost oceníte, když bude
hořet dřevo, textil, plasty. Nemusíte se bát jej použít na hašení elektrických zařízení pod
napětím (např. rozvodné skříně, elektrospotřebiče, zásuvky). Výborně uhasí také požár
hořlavých kapalin (olej, benzín, naftu, barvy, ředidla). Doporučujeme si jej také pořídit do
svého automobilu.
Kam hasicí přístroj umístit?
Hasicí přístroj je vhodné mít tam, kde se manipuluje s otevřeným ohněm (vaření,
vonné svíčky, aromalampy, topení v krbu svařování apod.) - kuchyně, obývací pokoj, dílna,
chodby a haly. Je důležité, aby hasicí přístroj byl vždy po ruce a připraven k okamžitému
použití!
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Jak se hasicí přístroj používá?
Na každém hasicím přístroji je grafický návod se stručnými popisky. Jeho znění je
obvykle následující:
1. Odstranit bezpečnostní pojistku.
2. Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící předmět.
3. Zmáčknout páku ventilu a hasit.
Užitečné tipy při hašení:
1. Proud hasicí látky musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli na plameny!
2. Pozor na dostatečný odstup od požáru a také, aby při hašení nedošlo k přenesení
plamenů na další místa!
3. Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru.
4. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.
5. Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy hasíme po větru!
Víte že…
1. Hasicí přístroj má mnohem větší účinnost hašení než obyčejná voda.
2. Hasicí přístroj s 6 kg náplní prášku může mít minimální dobu účinností jen 12 s.
3. Hasicí přístroj v automobilu nesmí svým umístěním ohrozit bezpečnost osob!
4. I když se Vám podaří požár zvládnout, vždy jej hasičskému záchrannému sboru
oznamte!
5. Po každém použití nechejte hasicí přístroj zkontrolovat odbornou firmou!
zdroj: HZS ČR - Pořiďte si hasicí přístroj (leták)

Třídy požárů dle ČSN:
Třída požáru A:
Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno
žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

Třída požáru B:
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín,
olej, barvy, alkohol, vosk apod.

Třída požáru C:
Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.

Třída požáru D:
Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.

Třída požáru F:
Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a
ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

Starosedlišťský hasičský zpravodaj - 1/2012

Stránka 5

ZÁKON O PO
VYPALOVÁNÍ & SPALOVÁNÍ
V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a s narůstajícím počtem výjezdů hasičů k požárům suché trávy a křovin připojujeme
několik rad, aby se pálení shrabané trávy, listí a dalšího odpadu ze zahrádky obešlo bez újmy
na zdraví či majetku.
 Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až do výše 25.000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě pokuta až do výše 500.000 Kč.
 Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů lesa, stohů, seníků, polí apod. Pamatujte, že pálit nelze všechno! Dle zákona o
ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo rostlinné
suché materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů osahujících chemické látky je
zakázáno.
 Zákon o PO hovoří jasně - fyzické, ale také právnické a podnikající fyzické osoby jsou
při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající
opatření proti vzniku požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
 Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba je povinna každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření,
předem ohlásit územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného
sboru kraje.
 Fyzická osoba nemá povinnost předem ohlašovat spalování hořlavých látek na
volném prostranství, ale při spalování většího množství materiálu je vhodné předem
ohlásit pálení na operační středisko územně příslušného hasičského záchranného
sboru kraje, aby hasiči zbytečně nevyjížděli k domnělým požárům.

PÁLENÍ OHLAŠUJTE NA
krajské operační a informační středisko
HZS Plzeňského kraje
tel.: 950 330 110
Pro časté ohlašovatele pálení nabízí HZS Plzeňského kraje možnost nahlásit pálení
odpadů/klestu on-line prostřednictvím webových stránek www.hzspk.cr.
Poslední rada na závěr: pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte
hasiče prostřednictvím bezplatných tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je
zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velmi rychle. Sebemenší podcenění situace
může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými
následky.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Dne 11. 2. 2012 se členové našeho sboru zapojili do obnoveného masopustního
průvodu v obci.
Dne 24. 3. 2012 se mladí hasiči a zájemci z řad veřejnosti zúčastnili celodenního výletu
do Domažlic, který byl spojený s prohlídkou modelové železniční show a města.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Datum Hodina

Akce

Místo konání

Sběr vysloužilého elektrozařízení ve
spolupráci s Obecním úřadem

Staré Sedliště, Úšava,
Nové Sedliště, Labuť,
Mchov

2000

Hasičská taneční zábava

KD Na Zavadilce

30.4.

1630

Pálení čarodějnic & Stavění májky

Park - malé hřiště

5.5.

900

Okresní kolo soutěže v požárním sportu
mužů a žen

Hřiště TJ

5.7.

900

Oslava 130. výročí založení sboru

Hasičská zbrojnice

7.7.

930

Memoriál O. Potočného v požárním útoku,
8. ročník

Hřiště TJ

14.4.

900

21.4.
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