
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze SDH Lojovice dne 5.2.2015 
 

 

Přítomní členové: Pavel Juriš, Jan Šmíd, Tomáš Růžička, Lukáš Hůrka, David Hůrka, 

Veronika Deverová, Miroslav Přibyl, Lucie Hroudová, Richard Novák, Aleš Hynek, Filip 

Krajcr, Veronika Nováková, Miroslav Šťastný, Martin Dvořák, Nikola Veselá. 

 

 

Omluvení členové: Jiří Fusek, Miroslav Němec, Jaroslava Chabrová, Kateřina Přibylová, 

Radek Dvořák, Jiří Dvořák, Karel Hatoš, Eva Doležalová, Luboš Ragas. 

 

 

Program jednání: 1) Příprava plesu SDH Lojovice na sokolovně ve Velkých Popovicích 

          2) Žádost pivovaru na zorganizování akce 

          3) Diskuse  

 

Zahájení schůze v 19:00 hod. první hlasování proběhlo ve 20:00 hod. 

Kulturní referent David Hůrka zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

Zapisovatelem byla navržena Nikola Veselá a ověřovatelem David Hůrka. 

 

 

Hlasování: 13 pro, 2 zdržel se 

 

 

1) Příprava plesu: 

 

Členové schůze se pustili do přípravy lístků do tomboly a rozdělení sponzorských darů. 

Proběhlo určení počtu lístků do tomboly, nakonec se určilo 1300 nevýherních lístků (přesné 

množství se upřesní na místě) dále 200 výherních lístků a 50 slosovatelných. 

 

Členové připomněli nahlášení sponzorů na prezentaci, řeší J. Šmíd. Poslední termín poslání 

loga na jeho mail je 10.2.2015  

Zároveň je třeba připravit u vstupu (prodeji lístků) na papír min. A3 loga sponzorů anebo 

jejich výpis. Postarají se J. Šmíd, D. Hůrka. 
 

Prodej lístků bude umístěn u vchodu do sálu, J. Šmíd bude ještě jednat s Bohuslavem 

Schulzem o možnostech. 

 

Rozdělení funkcí:  

Pořadatel: M. Němec, D. Hůrka, V. Nováková 

Pokladna u vstupu: T. Růžička, M. Přibyl 

Dále jsou navrženi k pokladně ( je třeba se domluvit): J. Chabrová, Z. Pokorný, M .Dvořák 



 

 

Hlasování: 13 pro, 2 zdržel se 

N. Veselá a V. Nováková se postarají o organizaci a prodej lístků do tomboly. Budou 3 páry 

na prodej lístků. 

 

Prozatím přihlášeni - postarají se o prodej: L. Hroudová, V. Deverová zbytek se určí na místě. 

 

O výdej cen z tomboly se postará M. Šťastný, R. Šťastná, J. Fusek a R. Dvořák  

 

Plátno na projekci prezentace sboru a sponzorů řeší J. Šmíd a M. Němec, projektor zapůjčí 

obec. 

 

J. Šmíd zajistí salónek pro vystupující na převlečení a také balkon pro rodiče. 

 

Tanečnímu kroužku se věnují balíčky s perníčky, V. Nováková zajistí pití a občerstvení 

(limonádu, minerálku, chlebíčky), jak pro ně, tak pro vystupující Teakwondysty. 

 

Vše se operativně řeší a drobné detaily se budou dolaďovat přímo na místě akce. 

 

Občerstvení kapely: 

J. Šmíd domluví s B. Schulzem čas, kdy kapela dostane občerstvení. (řízek a příloha). 

Pití pro kapelu a její výdej a množství ( 5 piv na osobu) je v řešení s B. Schulzem. 

 

 

Počet členů kapely je 5, vstup neplatí. Doprovod si musí zakoupit lístek!!! 

 

Moderátoři večera budou Veronika Malá a Martin Holec. (stejné jako v loňském roce) 

-otevře se jim společný lístek v hodnotě 1.000 Kč na pití a dostanou 8 chlebíčků. 

 

Hlasování: 15 pro 

  

Odměna pro moderátory bude kytice a lahev šampaňského. Zařídí V. Nováková. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Musí se zařídit, aby kapela a moderátoři měli odlišný repertoárový list. Zařídí T. Růžička. 

 

Afterparty: dva návrhy 1) Růža band (bubeník a J. Šmíd) 

     2) J. Stoch 

 

Hlasování pro první návrh: 14 pro, 1 zdržel se 

Hlasování pro druhý návrh: 5 pro, 10 zdržel se 

 

Afterparty tedy zařídí Růža band společně s J. Šmídem. 

 

Nezúčastněný M. Němec vzkázal návrh o obdarování každé ženy růží z důvodu uskutečnění 

plesu 14.2.2015 tedy na Velentýna. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 zdržel se, 3 proti 



 

Růže se tedy odsouhlasily, ale je zapotřebí dořešit způsob rozdávání popřípadě prodeje. 

J. Šmíd měl návrh, aby růže zakoupil sbor a poté je na místě prodával. Návrh se bude ještě 

řešit J. Šmíd a V. Nováková zjistí do 10.2.2015 ceny a poté se rozhodne výbor po mailu jestli 

se růže nakoupí a poté se budou prodávat a nebo rozdávat do poslední růže. 

F. Krajcr zajistí podstavce na ceny (tj.kanci)  

Honební spolek vznesl přání za darované Kance do tomboly SDH Lojovice asistenci na jejich 

ples v následujícím roce.  

 

Hlasování: 12 pro, 2 zdržel se, 1 proti 

 

Obec dostane čtyři vstupenky na ples od sboru SDH Lojovice jako dar. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

L. Hroudová navrhla cenu lístku do tomboly 25 Kč z důvodu častých stížností zúčastněných 

na plese. 

 

M. Šťastný podal protinávrh o ceně lístku, navrhl 30 Kč 

 

Hlasování o prvním návrhu: 12 pro, 2 zdržel se, 1 proti 

Hlasování o druhém návrhu: 5 pro, 8 zdržel se, 2 proti 

 

Cena lístků do tomboly bude tedy 25 Kč. 

 

Cedulky pořadatelům zajistí T. Růžička celkem 3 ks. 

 

Příprava sokolovny bude v  den akce ráno, přesný čas upřesní J. Šmíd po domluvě s B. 

Schulzem. 

 

 

2) Žádost pivovaru na zorganizování akce 

 

Pivovar prostřednictvím J. Fuska požádal o zprostředkování hasičské akce v podobě ukázek 

hasičských činností, ne hasičského sportu. (podpora okrsku J. Šmíd podá návrh na okrskové 

schůzi v neděli 8.2.2015). 

Návrh se bude projednávat na další členské schůzi co nejdříve po plese, kterou svolá starosta 

SDH M. Němec. 

 

3) Diskuse 

 

Benefiční párty: D. Hůrka a J. Šmíd předjednali s B. Schulzem prostory na sokolovně a 

organizaci celé akce. 

P. Juriš navrhl nechat tuto akci jeden rok ‘‘spát‘‘, D. Hůrka navrhl nechat toto téma prozatím 

otevřené pro další jednání. 

 

V. Nováková zajistila dary pro sbor od p. Douši (např. ledovač, skleničky, mikrovlnka, talíře, 

atd….)  
Nutno zajistit odvoz věcí! Řeší V.Nováková. 
 



Hlasování: 15 pro 
 
D. Hůrka ukončil členskou schůzi SDH Lojovice v 21:30 hod a poděkoval zúčastněným za 

účast. 

 

 

Kulturní referent: David Hůrka                             Zapisovatel: Nikola Veselá 

 

 

                            

                                                                                    

                                                                                    Ověřovatel: David Hůrka 

       
 

 

  

 

 

  

 
 


