
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OKRSKU Č.2 KONANÉ 11.6. 2021 V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH 

 

PŘÍTOMNI: SDH Malé Svatoňovice, SDH Petrovice, SDH Strážkovice, SDH Radvanice, SDH Jívka, SDH 

Chvaleč 

OMLUVENI: SDH Odolov 

Zápisovatel- Pelcová Michaela 

Ověřovetel zápisu- Oldřich Nehyba 

PROGRAM 

1. ZAHÁJENÍ- Starostka Julie Burdychová přivítala zástupce jednotlivých SDH po tak dlouhé době, 

poděkovala za ochotu v době covidu reagovat a po telefonických dohodách komunikovat. Předala 

sborům vyrobený dárek od dětí a to papírové hasičské auto. 

2.PŘEDÁNÍ DARU OD NADACE REGI BASE A TERMOFÓLIÍ- došlo k předání darů jednotlivým sborům a 

podpisu předávacího protokolu, navíc dar od starostky ve formě termofólií. 

3.ZHODNOCENÍ uplynulého roku a poděkování za pomoc v Covidu, každý ze sborů se vyjádřil, jak je covid 

ovlivnil a jak se podílely na pomoci. Všechny sbory byly nápomocny svým obecním úřadům. 

4.INFORMACE Z VYŠŠÍCH ORGÁNŮ-Starostka podala info z krajské porady a okresu. Předložila veškeré 

zápisy z VV okresu Trutnov, objasnila krok podání podnětu ke krajskému kontrolnímu orgánu. Zástupci 

okrsku se ptali a bylo jim odpovídáno dle situace, která právě probíhá. Starostka předložila okrsku závěr 

krajské kontrolní a revizní rady. Starostka reagovala na různé dotazy(a, že jich nebylo málo). Provoz 

kanceláře v době Covidu, provoz služebního vozu, proč se nekonala jednání VV......předložení zápisů VV. 

Naše jednání okrsku č.2 bylo naplánováno úmyslně po jednání VV okresu, ale bohužel se nekonalo. 

5.INFORMACE O SOUTĚŽÍCH-Okresní kolo hry Plamen proběhlo s dojezdovými časy a ve formě kolotoče 

5.6. 2021 v Radvanicích a Jívce. Starostka poděkovala těmto sborům za neocenitelnou pomoc. OMLUVILA 

se SDH Jívka za nedorozumění, které vzniklo okolo benzínu v mašinách. Vše bylo vyjasněno.  Okresni 

kolo PS proběhne 12.6.2021 v Dubenci v požárním útoku. Přihlášeny Radvanice z našeho okrsku. Krajská 

kola info o přípravě. 

6.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH SDH OKRSKU- ve všech sborech probíhají školení jednotek 

MALÉ SVATOŇOVICE-proběhlo předání daru z nadace, připravují dny obce 21.8. 2021 a předání nové 

hasičárny, která byla všem předvedena, chystají letní kino, námětové cvičení na Tmavém dole pro 

jednotky, které jezdí k zásahům, budou zavčas kontaktováni. 

PETROVICE-sbor se schází na brigádách a věnují se zvelebování okolí "PASTOUŠKY" 

STRÁŽKOVICE- mají nový stan na hřišti, jako zázemí pro soutěžě. Snaha o získání dotace na jinou variantu 



tohoto zázemí. Sousedské posezení 19.6. 2021, Pohár Jestřebích hor 28.8.021021, Posvícenský koláč 

2.10. 2021 

RADVANICE- rekonstrukce oken a přístřešku, probíhaly různé soutěže pro děti ve sboru i v obci, chystají 

soutěž pro děti v září, rozhodují se zda šedesátky nebo útoky. 

JÍVKA- proběhly náhradní čarodějnice, dětský den, večerní zábava. První víkend v srpnu dny obce a druhé 

jívecké nasávání 

CHVALEČ- připravují akce pro děti i dospělé např.drakiáda, ples. 

7.RŮZNÉ-proběhla kontrola hospodaření a revize hotovosti okrsku č.2- a to doplnění finančního deníku o 

dary obecních úřadů, o příspěvek z okresu. Finanční deník i hotovost byla překontrolována p. Oldřichem 

Nehybou a bylo vše vpořádku. Starostka oznámila, že letos nežádala obecní úředy o příspěvky na činnost, 

poněvadž v době Covidu neprobíhala. Termín Letní školy 17.7-31.7. 2021 v Malých Svatoňovicích 

8. ZÁVĚR-  po dlouhé diskusi a všech dotazech a připomínkách okrsek č.2 

     a) Navrhuje VV okresu Trutnov doplnit VV o jednoho člena, aby nedocházelo k patovým situacím a 

protože se to týká okrsku č.2, kdy starostka je zvolena do VV a zárověň byla zvolena jako náměstek 

starosty, potom chybí jeden hlas. Okrsek č.2 navrhuje pana Víta Vondru z SDH Jívka pokud bude i nadále 

Julie Burdychová ve funkci náměstka starosty. 

      b)Navrhuje, aby VV jednal dle doporučení krajské kontolní a revizní rady a aby bylo naplněno 

doporučení této kontroly. 

      c) Navrhuje zrušení shromáždění představitelů SDH. Považuje je za nepřipravené a v době 

neshody VV bezpředmětné. Očekáváme, že na shromáždění budou představena úsporná opatření a další 

vize okresu na další období. 

      d) Nesouhlasí s navýšením členských příspěvků, pokud nebudou prokázána úsporná opatření a 

prokazatelné odůvodnění zdražení. 

      e) Navrhuje, jako jedno z úsporných opatření zrušit příspěvky okresu okrskům. Za další se okrsek 

pozastavil nad provozem služebního vozu v době práce pracovnice z domova. 

      f) Zástupci okrsku nejsou spokojeni s prací kanceláře směrem k jednotlivým SDH. Je očekávána 

větší pomoc a spolupráce, slušné jednání, lepší komunikace. Jsou z našeho pohledu přeposílany emaily, 

ale není nám snaha pomoci třeba s dokumentací a papírováním. 

     g) Zástupci okrsku zaznamenali na webu okresu některé informace, které z webu zmizely. Ptáme 

se, zda jsou stránky vedeúčelově? Vzešly podněty. Chápeme,že se změnilo vedení, už proto jsme 

očekávaly, že dojde k mnoha změnám a to především kontrole např. smluv, nebo používání již 

zmíněného služebního vozu. 

    h) Navrhujeme, aby tábor okresu byl veden samostatně, aby nedocházelo k nevysvětlenému 



zkreslování hospodaření okresu a především jeho nákladů na mzdy a provoz kanceláře. 

   ch) Navrhuje a žádá okresní sdružení o přípravu školení funkcionářů a hospodářů, aby došlo k pomoci 

při čerpání dotací a jiných povinných úkonech v jednotlivých SDH. 

    i) Okrsek č.2 děkuje jednotlivým radám za snahu postupného rozvolňování a návratu zpět do 

normálního provozu okresu Trutnov 

 

Zapsala: Michaela Pelcová 

Ověřil: Oldřich Nehyba 

 

DALŠÍ JEDNÁNÍ OKRSKU PO DOHODĚ.                                                                                                                                                                                     

 


