
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OKRSKU Č. 2 
26. 3. 2010 Strážkovice 

 
Přítomni: SDH Radvanice, SDH Strážkovice, SDH Petrovice, SDH Jívka, SDH Malé Svatoňovice 
Omluveni: SDH Odolov 
Neomluveni: SDH Jívka II., SDH Chvaleč  
 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu 
2. Hodnocení shromáždění delegátů SDH 
3. Informace z VV 
4. Informace z jednotlivých rad 
5. Hodnocení školení prevence a rozhodčích mládeže 
6. Memoriál Ivany Valnohové 
7. Příprava školení 
8. Různé 

 K bodu 1: 
 z minulého jednání navázat komunikaci s SDH Chvaleč – nedaří se nám 
K bodu 2:  
Mrzí nás neúčast SDH Chvaleč, jinak trochu zdlouhavé vyhodnocování voleb by bylo dobré 
propříště zorganizovat jinak. 
K bodu 3: 
Paní Burdychová podala informace z VV. 
K bodu 4:  
Paní Burdychová představila okrsku nové odborné rady,  a  nastínila jejich plány do 
budoucna. 
K bodu 5: 
Pan Dufka zhodnotil školení prevence, kladně hodnotí průběh školení, který je zpestřen 
ukázkami a dovoluje si tvrdit, že toto školení je záživné a účastníkům něco dá. 
Paní Burdychová seznámila se školením mládeže, kterého se z našeho okrsku zúčastnili čtyři 
lidé. 
K bodu 6: 
Memoriál Ivany Valnohové je v přípravě. SDH Malé Svatoňovice po okrsku zatím nic 
nepotřebuje. Malé změna oproti loňskému roku. Soutěž se koná na fotbalovém hřišti 
v Malých Svatoňovicích. OZ soutěže je již na webu OSH. 
K bodu 7: 
Příprava školení okrsku. 
Malé Svatoňocice se dohodli na školení bezpečnosti práce s Milanem Dufkou. 
Školení spojařů zajistí pan Pelc s panem Šepsem průběh tohoto školení. 
Školení zdravovědy plánujeme na září na Odolově. 
21. 5. od 17,00hodin Jívka seznámeni s technikou + cvičební řád – velitel si zajistí na příští 
jednání všechny velitele, aby se mohli domluvit. 
K bodu 8: 

a) Přijat příspěvek od Obce Malé Svatoňovice ve výši 2000,- 
b) Oslovit obec Jívka a požádat o příspěvek na rok letošní i za rok minulý – Burdychová 
c) Školení zdravovědy na září – Odolov pan Dufka 
d) Oslovit SDH Chvaleč – nemají zaplacené příspěvky a podané hlášení 



e) Žádost na OSH o zrušení SDH Jívka II. – nespolupracují s námi, nevykazují žádnou 
činnost již několik let – Burdychová 

f) Pan Vokrouhlík připomněl, že v letošním roce proběhnou volby do obecních 
zastupitelstev a je třeba pracovat na kandidátkách hasičů v jednotlivých obcích 

g) Pelc – seznámil s průběhem plesu v Havlovicích 
                          Zajistí školení spojařů, seznámení s vysílačkami 
                          Na internetu chybějí zápisy – zajistí Burdychová 
                          Na webu není plán práce okrsku – bude napraveno 
                          Na internetu jsou témata jednotlivých školení a ta určují, jakou úroveň by 
měla školení mít a jejich náplň. Nezdá se mi, aby se preventisté učili hasit PHP. 
        

h) Pelcová – nezúčastněným SDH bude zaslána SMS a ne pozvánka.  
i) Svolat všechny velitele SDH na 7. 5. 2010 – Dančo 
j) Kamarády z Polska pozveme na memoriál Miroslava Paťavi do Radvanic. Pozvánku a 

komunikaci mezi okrskem a Poláky zajistí pan Pelc. Nabídne jim účast delegace i 
jednoho soutěžního družstva. 

k) Okrsek zajistí občerstvení na okresním kole hry Plamen. Pan Müller připomněl, že je 
třeba, aby se na tomto podíleli všechna SDH okrsku. 

 
 

Příští schůzka okrsku je 7. 5. 2010 v Odolově od 18,00 
 


