
Vážení, 

všichni asi sledujete zničující požár v Národním parku České Švýcarsko. Chtěli bychom poděkovat hasičům naší 

JSDH za zásah v takto těžkých podmínkách. Je to práce nebezpečná a všichni jsme jim drželi pěsti. V prvních 

dnech jsme naši jednotku zásobili vším, co potřebovali (pití, baterie atp.) a mohli se na nás kdykoliv obrátit. I přes 

vážnost situace se bohužel objevily opět, jak je v posledních letech u nás na FB obvyklé, emocionálně vyostřené 

dezinformace, které se obcí šíří rychleji než infekce. Vyvolávání nenávistných reakcí, místo konstruktivního dialogu 

nic nevyřeší, jen to někoho asi baví pořád štvát občany naší malé obce proti sobě. Proto uvádíme stručnou 

rekapitulaci, co se aktuálně řeší a rádi bychom vyvrátili to, co tu někteří lživě roznášejí: 

24.7. začal požár. 

25.7. starostka kontaktovala naši jednotku s nabídkou pomoci, velitel chtěl nakoupit nápoje, starostka zajela 

nakoupit pití a jídlo. 

26.7. volal velitel, že potřebují větší množství baterií, starostka zajela hasičům nakoupit baterie. 

29.7. starostka dovezla veliteli domů potřebné formuláře pro refundace mezd. 

31.7. bylo okamžitě z rozpočtu pro naši jednotku uvolněno 50.000 Kč. 

1.8. naše jednotka požádala obec o 134.000 Kč s dodatkem, že to ještě není vše. Starostka 2.8. napsala veliteli, že 

vše řeší a ať zatím použije schválených 50.000 Kč a že k uvolnění větší částky z rozpočtu nemá pravomoc a musí se 

to schválit na zastupitelstvu. 

2.8. volala starostce televize stylem, jak si to dovoluje dát hasičům pouze 50.000Kč, že je kontaktovali naši hasiči, 

že jim nechceme proplatit všechno, co zničili u požáru a že mají důkazní SMS od jednoho zastupitele, kde žádám o 

povolení k proplacení 50.000 Kč pro hasiče, ale že hasiči chtějí 160.000 Kč a jak si dovolujeme jim ty peníze nedat 

a že na zastupitelstvo přijede televize a novináři. Starostka se jim snažila vysvětlit to, co napsala i hasičům, že na 

schválení větší částky nemá pravomoc a musí to schválit zastupitelstvo na svém zasedání a že jsme malá obec s 

omezeným rozpočtem. 

1.8. dostali naši hasiči darem hadice, další je možné si zapůjčit pro aktuální zásah. 

4.8. poslal velitel fakturu na nákup vybavení pro hasiče za 49.998 Kč s dodatkem, že po zásahu spočítají celkové 

škody, starostka fakturu ihned proplatila. 

Jsme malá obec s omezeným rozpočtem a přesto se snažíme udržet jednotku ve velkém rozsahu. Finanční situace 

není a nebude jednoduchá. Kromě hasičů také musíme řešit, kde najít v rozpočtu 69.000 Kč na doplatek za 

energie a ostatní investice. Věřte, že to není lehké. 

Doufejme, že stát pochopí, že současný způsob financování jednotek není vhodný a že se to změní k lepšímu. 

 

 

Zastupitelé obce.  


