Okrsková schůze - pátek 7. listopadu 2014 v 19 hodin.
Místo konání – Spolkový dům Čistá u Horek
Přítomní: starosta okrsku br. Jiřička Ladislav, velitel okrsku br. Exner Jaroslav,
zástupci sborů Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších,
Nedaříž, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Zálesní Lhota, Žďár u Staré Paky.
Starosta sboru v Čisté br. Stránský Jiří zahájil schůzi, všechny přivítal, seznámil přítomné se
zázemím Spolkového domu a předal slovo starostovi okrsku bratru Jiřičkovi.
Starosta: Zprávy z výkonného výboru OSH. Poslední možnost navrhnout na vyznamenání členy
sborů Okresnímu sdružení v Semilech. Již pouze okresní ocenění. Vyšší ocenění měla uzávěrku
před měsícem, z důvodu zasedání krajského výkonného výboru. Upozornil na včasné zaslání
členských příspěvků na OSH. Dobré hospodaření OSH díky Milanu Mlejnkovi.
Bratr Miksánek se nebude dále ucházet na další období o funkci starosty Okresního sdružení
hasičů Semily. Kdo ho nahradí je otázkou. Vše se ukáže na Okresní konferenci delegátů sborů,
která se koná někdy v březnu v Košťálově. Na výkonném výboru zazněla též kritika na sestavení
kalendáře postupových soutěží v požárním sportu v letošním roce a na pozdní termín pro
žádosti dotací na mládež. Je pozdě žádat, když už sbory mají vše vyúčtované. Byl zaslán dopis
na ústředí. Starosta okrsku vyzval přítomné o vzájemné návštěvy na Valných hromadách
v okolních sborech. Zasloužilí hasiči a funkcionáři se sejdou v pátek 14. 11. 2014 v Poniklé.
Velitel: Zprávy z Odborné rady velitelů. Starosta br. Miksánek vyhlásil soutěž o pohár Okresního
sdružení hasičů v požárním útoku pro rok 2015. Pořadatelé se mohou přihlásit do 19. 12. 2014
do 15 hodin, kdy zasedá ORV. Dále se velitel ptal zástupců sborů, kdo by měl případný zájem
uspořádat okrskovou soutěž v příštím roce. Po Valných hromadách sborů se bude konat Valná
hromada okrsku Studenecko. Tam se bude volit okrskový výbor a zástupci do okresních rad.
Navržení kandidáti:
Starosta – br. Jiřička Ladislav – Výkonný výbor OSH
Náměstek starosty – br. Sucharda Pavel
Velitel – br. Exner Jaroslav – Odborná rada velitelů OSH
Strojník – br. Hamáček Ladislav
Prevence – br. Kaván Bohuslav – Odborná rada prevence OSH
Hospodář – br. Pochop Jaroslav – Odborná rada kontrolní a revizní OSH
Referent mládeže – br. Bajer Martin – Odborná rada mládeže OSH
Webmaster – br. Votoček Stanislav
Diskuze a návrhy: O pořadatelství okrskové soutěže 2015 nakonec projevili zájem Bukovinští.
Pouze však v případě, že se do jara vyřeší problém s dráty elektrického vedení. V opačném
případě by se soutěž pořádala v Nedaříži. Centrální evidence hasičů přes kancelář pro Obec
problematická. Špatný přístup, data jiných sborů, atd. Podrobnosti zjistí na OSH u br. Mlejnka
br. Jiřička popř. br. Exner. Letos je ještě možnost využít dotace k dálkovému ovládání rotačních
sirén z operačního střediska. Od příštího roku zřejmě již jen elektronické sirény, které však stojí

řádově desítky tisíc korun. Zástupcům sborů byl rozdán dotazník pro vytvoření nového
seznamu kontaktů v rámci okrsku Studenecko. Pro případ ztráty, je dotazník součástí tohoto
zápisu nebo je možnost stažení z okrskových stránek.
Vyplněný dotazník je nutno přinést na Okrskovou Valnou hromadu, která se bude konat
v Bukovině 20. února 2015, aby mohl být do jarní okrskové schůze zpracován v kompletní
seznam zástupců sborů a okrsku.
Valné hromady a Hasičské bály v okrsku.
SDH
VVH
Bukovina
12. prosince 2014 1830 KD
Čistá
29. listopadu 2014 1630 Spol. dům
Kruh
10. ledna 2015 1430 HZ
Levínská Olešnice
9. ledna 2015 1830 KD
Martinice
10. ledna 2015 1600 OÚ
Nedaříž
27. prosince 2014 1830 KD
Roztoky
31. ledna 2015 1400 HZ
Studenec
28. listopadu 2014 1800 OÚ
Zálesní Lhota
10. ledna 2015 1600 Školka
Žďár u Staré Paky
6. prosince 2014 1900 KD

BÁL
7. února 2015
14. února 2015
31. ledna 2015
31. ledna 2015
------------------17. ledna 2015
17. ledna 2015
24. ledna 2015
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Starosta okrsku poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Zápis ukončen ve 20 hodin 30 minut.

Zapsal: Sucharda Pavel

Za případné chyby a nepřesnosti se omlouvám.

