
Zápis ze schůze Podlipanské ligy 
k termínům soutěží v r. 2014 

 

neděle 27.10.2013, Hasičská zbrojnice SDH Kostelec n/Č lesy 
 
 
účast SDH: Český Brod, Horní Kruty, Horní Měcholupy, Kostelec nad Černými lesy, Kšely, Mančice, Poříčany, 

Rostoklaty, Třebovle, Vrbčany  
omluvené SDH: Bulánka, Klučov, Ratenice 
 
 
Jednání zahájila L. Voslářová a v úvodu informovala o rozeslání pozvánky na toto jednání e-mailem dne 23.10.2013 a 
následně SMS na všechny sbory, zapojené  do 13. ročníku Podlipanské ligy: Břežany II, Bulánka, Český Brod, Dobré 
Pole, Dolní Měcholupy, Horní Kruty, Horní Měcholupy, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Kšely, Mančice, Plaňany, 
Poříčany, Ratenice, Rostoklaty, Třebovle, Tuchoraz, Vitice, Vrbčany a Zásmuky. 
 
Omluvila z jednání zástupce SDH, kteří nemají možnost pořádat v r. 2014 soutěž: Dolní Měcholupy (nemají prostor), 
Klučov (neví), Mančice (nemají prostor), Plaňany (mají oslavy SDH), Tuchoraz a Zásmuky (nemají prostor). 
 
Dále omluvila zástupce SDH Bulánka a Ratenice a předložila jejich žádost o navržený termín soutěže.  
 
V průběhu jednání vystoupil p. V. Skala, starosta SDH Poříčany, který se obrátil na ligu jako jeden ze zakladatelů 
Podlipanské ligy, aby byl v termínech soutěží vyjmut 21. červen 2014 z důvodu oslav jejich SDH. V rámci diskuze bylo 
domluveno, že k tomuto nebude přistoupeno a termín zůstane k dispozici i vzhledem k tomu, že o něj projevili zájem 
tři SDH. SDH Poříčany rozešle na členy ligy pozvánku a je jen na jednotlivých SDH, zda se zúčastní jejich oslav nebo 
pojedou na soutěž. V. Skala souhlasí a zároveň žádá, i kdyby SDH jeli na soutěž ligy, zda by mohli na jejich oslavy 
delegovat zástupce sboru. 
 
V další diskuzi byly domluveny termíny soutěží a to takto: 
 
sobota  3. května 2014 Horní Kruty – zahájení 
sobota 10. května 2014 Rostoklaty 
sobota 17. května 2014 v jednání Okresní soutěž v PS / návrh Kostelec n/Č lesy* 
sobota 24. května 2014 Kšely 
sobota 31. května 2014 v jednání Okresní soutěž v PS / návrh Kostelec n/Č lesy* 
 
sobota   7. června 2014 Hasičské slavnosti Litoměřice / návrh Kostelec n/Č lesy* 
sobota 14. června 2014 Bulánka 
sobota 21. června 2014 Horní Měcholupy 
sobota 28. června 2014 Vrbčany (zde varianta uspořádání soutěže v Plaňanech) 
 
sobota 5. července 2014 návrh Třebovle** 
 
sobota 23. srpna 2014 Mančické hasičské sání 
sobota 30. srpna 2014  Pyrocar / návrh Třebovle** 
 
sobota   6. září 2014 Ratenice 
sobota 13. září 2014 Pohár starostky OSH 
sobota 20. září 2014 Poříčany*** (zde varianta uspořádání soutěže v Kostelci n/Č lesy) - závěr 
sobota 27. září 2014 Poslední sání, Pňov 

 
Zapsala: L. Voslářová, v. r. 

 
    *  SDH Kostelec n/Č lesy určí termín soutěže ligy po stanovení termínu Okresní soutěže v PS 
  ** SDH Třebovle ověří volné hřiště                   *** SDH Poříčany ověří volné hřiště 
pevně stanovené termíny    ostatní soutěže a akce  


