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

Vážení čtenáři,
po třech měsících se k Vám opět hlásí další číslo
hasičského zpravodaje. Na úvod bych chtěl poděkovat
starostce obce Mgr. Jitce Valíčkové a všem občanům,
kteří přijali pozvání na veřejnou valnou hromadu
sboru, která se konala 9. 9. 2012 v KD Na Zavadilce.
Občané se svou účastí se zapojili do realizační fáze k
projektu „Nástavba hasičské zbrojnice“, který se bude
ucházet v 6. výzvě Místní akční skupiny Český les o. s.,
Fiche opatření č. 5 - Zkvalitnění života na venkově.
Zasedání Výběrové komise a Programového výboru
proběhne ve dnech 15. 10. - 17. 10. 2012, kde budou
jednotlivé žádosti posouzeny.
Za velmi vydařené prázdninové kulturní a
sportovní akce považujeme oslavu k 130. výročí
založení sboru a Memoriál Ondřeje Potočného
v požárním útoku, které byly součástí oslav k 835.
výročí obce od její první písemné zmínky. SDH Staré
Sedliště byl oceněn hasičským vyznamenáním SH ČMS
- „Medaile Za zásluhy“, kterou převzal starosta sboru
z rukou starosty Okresního sdružení hasičů v Tachově
p. Miroslava Lukeše a dále pak smaltovaným oválem
se znakem SH ČMS, který sboru předala starostka
obce. Panem farářem Václavem Vojtíškem byl
požehnán nový historický prapor sboru.
S nadcházejícím příchodem topné sezóny pak v kapitole PREVENCE připomínáme
občanům několik rad a doporučení k NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv s platností od 1. ledna 2011.
Jiří Vacek
starosta sboru
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HASIČSKÝ SPORT
Ve Stříbře 25. 8. 2012 proběhlo celkové vyhodnocení 1. ročníku hasičské soutěže v
požárním útoku družstev mužů a žen okresu Tachov - „Mistr požárního útoku“, kterou
vyhlásila Okresní odborná rada velitelů při OSH Tachov. V případě rovnosti bodů rozhodlo o
celkovém umístění: a) vyšší počet lepších umístění, b) účast na více soutěžích.

družstvo - ženy
SDH Staré Sedliště
SDH Nové Sedliště
SDH Labuť

družstvo - muži
SDH Nové Sedliště
SDH Stříbro
SDH Nahý Újezdec
SDH Bor
SDH Staré Sedliště
SDH Kostelec
SDH Halže
SDH Chodová Planá
SDH Labuť
SDH Kladruby
SDH Studánka
SDH Tachov

počet celkové
bodů pořadí
25
1.
12
2.
8
3.

počet celkové
bodů pořadí
35
1.
35
2.
26
3.
15
4.
14
5.
11
6.
11
7.
6
8.
5
9.
3
10.
2
11.
2
12.

VÝSLEDKY Z OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM ÚTOKU:
 30.06. - Rozvadov „Mikroregion Borsko“
- 7. místo (muži)
 07.07. - Staré Sedliště „Memoriál O. Potočného“ - 1. místo (ženy)
- 4. místo (muži)
 14.07. - Labuť
- 6. místo (muži)
 04.08. - Nové Sedliště „Memoriál V. Pecháčka“ - 3. místo (ženy)
- 8. místo (muži)
 25.08. - Stříbro
- 3. místo (ženy)
- 7. místo (muži)
 08.09. - Černošín
- 1. místo (muži)
Podrobný přehled výsledků naleznete na webu obce: http://www.ssedliste.cz/spolkysdruzeni/hasici-stare-sedliste/novinky-2012/
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Staré Sedliště - 7. 7. 2012

JSDHO
Ve dnech 19. 7. a 25. 7. 2012 byla JSDHO Staré Sedliště požádaná starostkou obce o
pomoc při čerpání vody z výkopu a vyřezání náletových stromů při plánované rekonstrukci
vodovodního řádu v obci Mchov.
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PREVENCE
KOMÍNY, KOUŘOVODY, SPOTŘEBIČE PALIV
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

KONTROLA SPALINOVÉ CESTY
 kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
 provedené kontrole spalinové cesty vydává odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu, kterou musí archivovat.
 u nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v
místě připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou „MIMO PROVOZ“ nebo jiným
vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY
 čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo lze čištění provádět svépomocí a to
o jmenovitém výkonu spotřebiče na pevná paliva do 50 kW.
 pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty
svépomocí, učiní záznam do požární knihy popř. jiné provozní dokumentace (tzn., že
musí vést evidenci čištění spalinové cesty).
REVIZE SPALINOVÉ CESTY
 revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem
komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů
nebo revizním technikem spalinových cest.
 revize se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína, změně druhu paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin nebo podezření výskytu trhlin ve
spalinové cestě.
 o provedené revizi spalinové cesty vydává odborně způsobilá osoba písemnou zprávu,
kterou musí archivovat.
VYPALOVÁNÍ
 komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za
pomoci další k tomu způsobilé osoby.
 komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny
spalin jiným způsobem.
 vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému HZS kraje, a to
nejméně 5 pracovních dnů před dnem zahájení této činnosti.
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Činnost

celoroční sezónní
provoz
provoz

Kapalné

Plynné

výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr sazí a kondenzátu

1x

1x

1x

výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW
Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr sazí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu
výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se
lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v
případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i
čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v
živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za
dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně
jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
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FOTOGALERIE

Oslava 130. výročí založení sboru - Staré Sedliště 5. 7. 2012

Soutěž v požárním útoku - Labuť 14. 7. 2012

Soutěž v požárním útoku - Nové Sedliště 4. 8. 2012
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