Okrsková schůze pátek 11. dubna 2014 v 19 hodin.
Místo konání – hasičská zbrojnice Studenec
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 okrsku zahájil schůzi, všechny přivítal a předal slovo bratru Prokešovi z Bukoviny,
který nás seznámil s nabídkami pojišťoven, ohledně celoročního (paušálního) pojištění akcí,
pořádaných hasiči, aby byli nějakým způsobem chráněni proti škodám i úrazům, které mohou
na těchto akcích vzniknout. Touto pojistkou se zabývá jen pár pojišťoven a částky se pohybují
od 3 500 Kč do 5 500 Kč i výše za rok.
Starosta: Zprávy z Výkonného výboru OSH, propagační jízda 18.5 Semily – ostrov, koncese na
alkohol. Nabídka od Hasičské pojišťovny ohledně pojištění akce je 350,- Kč na den. Bohužel
většina akcí je přes půlnoc a to se počítá jako další den (700,- Kč).
Velitel: Nový systém ve školení velitelů a strojníků jednotek (cyklické školení), do 2. června
dodat přihlášky družstev do okresního kola.
Nejdůležitějším bodem schůze však byla okrsková soutěž.
O pořádání soutěže neměl vyložený zájem žádný sbor a tak se nakonec o organizaci přihlásili
hasiči ze Studence.
Vzhledem k velkému množství akcí v jarních měsících a brzkému konání vyšších postupových
kol, bylo těžké najít termín konání soutěže.
I když okresní kolo je již v neděli 8. června, byl dohodnut termín na sobotu 14. června.
Dobrovolně reprezentovat náš okrsek v Turnově se přihlásili hasiči a možná i hasičky
z Bukoviny. Pokud bude možnost startu dvou družstev z okrsku, doplní je muži z Levínské
Olešnice.
Okrsková soutěž:
Studenec – louka za sokolovnou 14. června, nástup 13 hodin, 2 útoky 2B – nadzemní nádrže,
parkování na parkovišti u kurtů, možnost složení nářadí na louce, časomíra Martinice.
Seznámení s terénem v pondělí 9. června ve 20 hodin, přihlášky sebou, nahlášení jednoho
rozhodčího z každého sboru mimo Studence a Martinic. 1 nádrž a 1 základna Studenec,
1 redukční ventil Čistá, druhé dle dohody. Startovné 100,- Kč za družstvo.

Některé akce v roce 2014 na okrsku:
Bukovina – 7. 6. Dětský den
Čistá – 1. 5. Pohár velitele – dětská soutěž v požárním útoku
červen – otevření spolkového domu
19. 4. Výstup na Čisteckou hůru ( SDH Borovnice)
Kruh – 31. 5. Pouťové posezení
9. 8. Posezení před lípou
Levínská Olešnice – 20. 4. Velikonoční zábava – Čipřido, Tampelband,
Martinice – 6. 9. Pohádkové putování
Nedaříž – 17. 5. Podkrkonošský pohár mládeže – štafeta dvojic, požární útok, útok CTIF,
23. 8. Noční soutěž v požárním útoku
Roztoky – 12. – 13. 7. Krakonošova tržnice
Studenec – 2. 5. Posezení u Floriana
31. 5. Krakonošův okruh – závod auto-moto veteránů
14. 6. Soutěž – požární útok mládež
Zálesní Lhota – 17. 5. Dětské pouťové odpoledne
Žďár u St. Paky – Dle příležitosti
Diskuze a návrhy:
Přihlášky družstev na okrskovou soutěž dodat nejpozději do pondělí 9. 6.
večer bratru Exnerovi. V opačném případě nemusí být družstva do soutěže zařazena.
Ženy jako rozhodčí. Vše se dohodne v pondělí 9. 6. 2014 (parkoviště za sokolovnou),
hodnocení 16. 6. (HZ Studenec) vždy ve 20 hodin.
Upozornění pro vedoucí družstev, že 5 minut na přípravu základny je od povelu rozhodčího,
nikoliv od položení stroje na základnu.
Starosta bratr Jiřička poděkoval místním hasičům a hasičkám nejen za uspořádání schůze, ale i
za občerstvení, které si pro nás připravili. Poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Příští okrsková schůze se bude konat v listopadu v Čisté u Horek.
Konec 21 hodin 20 minut

Zapsal: Sucharda Pavel

Za případné chyby a nepřesnosti se omlouvám.

