
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 3.3.2015 
 

 

Přítomní členové výboru:   David Hůrka, Miroslav Přibyl,  Filip Krajcr, Veronika 

Nováková, Miroslav Šťastný, Miroslav Němec, Lukáš Rajtrman, Tomáš Růžička (po 20:00) 

 

 

Omluvení členové výboru: Radek Dvořák, Jiří Dvořák, Jan Šmíd 

 

Hosté: Richard Novák, Aleš Hynek, Martin Dvořák, Luboš Ragas 

 

Program jednání: 1) Příprava plesu SDH Lojovice v Lojovicích 

          2) Žádost pivovaru na zorganizování akce 

                  3) Seznámení výboru s výsledky valné hromady okrsku č.1 

          4) Diskuse  

 

Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

 

 

1) Příprava plesu v restauraci U Barona v Lojovicích: 

 Termín-  vzhledem k termínu jarních prázdnin v okrese Praha východ (od 7.3 do 15.3), a 

termínu obecního plesu VP v Sokolovně (28.3.) byl navržen termín plesu v Lojovicích  na 

sobotu 21.3.2015. 

 Hlasování: 7 pro 

 

Vstupné – výše vstupného byla navržena stejně jako loni na 100 Kč. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

Hlášení na OSA (ochranný svaz autorský) M.Němec přednesl návrh nahlásit pořádání plesu 

na OSA - předpokládané poplatky za hudbu na Lojovickém plese jsou do 1000 Kč, a 

vyhneme se tak případným pokutám (OSA sleduje internet a facebook). 

Hlasování – 7 pro 

 

Pokladna – vybírat vstupné na plese budou M.Dvořák a M.Přibyl 

 

Kapela – T.Růžička potvrdil, že Růža band zahraje za 5 000 Kč, včetně DPH.  

 

 

Příprava a zdobení sálu a příprava tomboly proběhnou v pátek 20.3 od 19 hodin 

v restauraci u Barona v Lojovicích.  

 



Proběhla krátká diskuse o případném zvaní na ples – byl podán návrh, aby místo zvaní byly 

alespoň rozneseny do schránek v Lojovicích letáčky s pozvánkou na ples – M.Němec zajistí 

100 ks letáků a jejich roznos. Osobní zvaní proběhne pouze u p. Vorla, kterého pozve osobně 

T. Růžička se žádostí o dar do tomboly. 

 

2) Žádost pivovaru na zorganizování akce 

 

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

hasičských činností, ne hasičského sportu – pivovar stále neví přesný termín (Květen) a náplň 

akce. Bude co nejdříve upřesněno. L.Rajtrman upozornil na možnou kolizi termínu 

s okrskovou soutěží.  

 

3) Zpráva o valné hromadě okrsku 

Lukáš Rajtrman informoval o průběhu valné hromady okrsku č.1. Na Valné hromadě byl 

zvolen nový starosta okrsku Lukáš Rajtrman, zástupce starosty Tomáš Růžička, velitel okrsku 

Láďa Červený z Těptína. Na příští schůzi okrsku 22.3. bude řešen termín okrskové soutěže.   

 

4) Diskuse 

 

M.Přibyl měl výtku k plesu ve Velkých Popovicích – pořadatelé si nehlídali cedulky.  

Filip Krajcr připomněl, že bude nutné zajistit asistenci na obecním plese v Sokolovně dne 

28.3.2015.  

M.Němec oznámil sboru, že 4.3. proběhne „Konference odborné rady mládeže okresu Praha 

Východ“ – této konference se zůčastní M.Němec a D.Hůrka, dále dne 5.3. proběhne 

„Konference odborné rady velitelů“, které se zůčastní R.Dvořák. Účastníci akcí budou výbor 

informovat o důležitých závěrech z těchto akcí. 

T. Růžička byl dotázán na vyúčtování plesu VP. T. Růžička navrhl, aby bylo provedeno 

vyúčtování za ples ve Velkých Popovicích i v Lojovicích až po Lojovickém plese.  

 

M.Němec  ukončil členskou schůzi SDH Lojovice v 21:00 hod a poděkoval zúčastněným za 

účast. 

 

 

                            Zapisovatel: Veronika Nováková 

                          

                                                                                    

                                                                                    Ověřovatel: David Hůrka 

       
 

 

  

 

 

  

 
 


