
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 17.6.2015, 

19:00 Lojovice. 

 
 

 

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

Nováková,  Miroslav Němec,  Tomáš Růžička, Jan Šmíd, Jiří Dvořák, Míroslav Šťastný 

 

 

Omluvení členové výboru: Radek Dvořák, Lukáš Rajtrman, Míroslav Šťastný 

 

Hosté: Martin Dvořák, Luboš Ragas, Pavel Juriš, Honza Stoch, Richard Novák, Aleš Hynek 

 

Program jednání:  
A)   Příprava oslav 85 let založení 

B)   Děti -  sport 

 

Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

Zapisovatelkou byla navržena V.Nováková 

Ověřovatel: D.Hůrka  

Hlasování - Všichni pro 

         

 
1) 85 let výročí založení sboru 

M. Němec osloví paní Berkovskou a požádá o souhlas s pořádáním akce na fotbalovém hřišti 

v Lojovicích. 

Pro oslavy byl navržen termín 19.9.2015 – hlasování Pro 8, zdržel se 1 

Je potřeba zajistit občerstvení, stany, pivní sety, pozvánky, akce pro děti i dospělé. 

Pozvat okolní sbory. 

Návrh programu a kohoa pozvaných hostů  zasílat D.Hůrkovi na SDH email. Bylo navrženo 

pozvat okrsek a nejbližší sousedy. 

Návrh na pozvánky udělá Etka- zajistí David a Míra 

Na ozvučení a program večerní byl poptán J.Stoch, bohužel neví jak na tom bude časově a dá 

co nejdříve vědět. 

2) Dětský sport a požární sport 

Bylo navrženo koupit přívěsný vozík s plachtou. Předběžná cena 25 000 kč (přívěs + plachta) 

Hlasování: Pro 7, Zdržel se 1 

 



Pavel Juriš přednesl stížnost k vývoji ve sboru a konkrétně dětskému sportu s dotazem, jak je 

možné že nyní je práce s dětmi podporována, dětský kroužek funguje, je možný nákup 

materiálu a když se o  totéž snažil Pavel, ostatní členové SDH jeho snahu nepodpořili a 

naopak mu házeli klacky pod nohy. Následovala diskuse na toto téma diskuse bez 

konkrétního závěru. 

3) WEB 

Byly spuštěny nové Webové stránky, připomínky a návrhy zasílat na SDH email. 

4) Brigáda ve škole – vyvážení sutě  

Ve dnech 4.-12.7.  probíhala pomoc ZŠ, bylo zapotřebí vyvážet suť ze tříd.  Jsme moc rádi, že 

se brigády zúčastnili i dobrovolníci, kteří ani nejsou ve sboru (fotbalisti Sokolu Lojovice a 

rodiče dětí z hasičského kroužku)  A ti, kteří nemohli na brigádu dorazit, tak poslali za 

sebe členy své rodiny. Vážíme si i toho, že se zapojil jeden člen sboru, který nemohl 

vykonávat fyzicky náročnou práci, protože byl po lékařském zákroku. Rozdával dobrou náladu 

a vykonával práci, která odpovídala jeho zranění. Jen pro zajímavost za dopoledne 

jsme naložili a vyvozili 22 kontejnerů po 3 m3. Jediné co nás zklamalo je, že se mnoho členů 

ani neobtěžovalo omluvit a natož se zúčastnit. Tato brigáda byla velmi důležitá. Byla 

to pomoc obci Velké Popovice, která nás podporuje. Zúčastněným patří velký dík. 

 

5) Dar od Bonavity 10000 kč 

J.Dvořák předal sponzorský dar od společnosti  Bonavita  ve výši 10 000 Kč. 

Ostatní: 

E. Doležalová byla navržena kronikářkou. Hlasování: všichni pro 

 
M.Němec  ukončil členskou schůzi SDH Lojovice v 21:10 hod a poděkoval zúčastněným za účast. 
 
                 Zapisovatel: Veronika Nováková 
                 Ověřovatel: David Hůrka 
       


