
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

Zápis z Výroční valné hromady SDH Lojovice, konané 12. 1. 2018 
v 18  v restauraci u Barona v Lojovicích 

1. Zahájení, uvítání hostů,  kontrola účasti 

Starosta sboru Miroslav Němec přivítal přítomné členy a hosty (hosté: pan Vorel z Brtnice, pan 

Kostrhoun SDH Pyšely). 

Následně proběhla kontrola účasti. 

 

2. volba volební komise, návrh a schválení vedení schůze a zapisovatele. 

 

Vedením schůze byl pověřen: Miroslav Němec 

Zápisem z jednání byl pověřen: Kateřina Konopová 

Volba volební a mandátové komise:  

Návrh na složení: Miroslav Přibyl, Jan Šmíd, Josef Pinďák 

  

Hlasování: PRO: 22        , PROTI:0       , ZDRŽELO SE: 0            Návrh byl přijat. 

Zpráva mandátové a volební  komise: 

Člen mandátové a volební  komise Miroslav Přibyl přednesl valné hromadě zprávu mandátové 
komise: 

Na Výroční valné hromadě konané 12.1.2018 bylo přítomno 22 řádných členů starších 18-ti let,  

z celkového počtu 40 řádných členů starších 18-ti let bylo  tedy přítomno  55 % řádných členů starších 
18-ti let.   

Výroční valná hromada je  tedy  usnášeníschopná. 

 



3. Návrh a schválení programu schůze: 

Miroslav Němec přednesl návrh programu schůze: 

1. zahájení, přivítání členů a hostů, kontrola účasti  

2. volba volební komise, návrh a schválení vedení schůze a zapisovatele. 

3. schválení programu  

4. zpráva o činnosti sboru za rok 2017 

5. zpráva RR za rok 2017 

6. zpráva o JSDHo a o výjezdech 

7. slovo hostů 

8. návrh nového člena výboru za Lukáše Rajtrmana, který na funkci ve výboru 

rezignoval 

9. diskuse k navrhované změně ve výboru, případně návrhy ke změně funkcí ve výboru 

10.  volba nového člena výboru, volba případné změny funkcí ve výboru, revizní rady 

apod. 

11.  návrh a volba delegátů na Okresní shromáždění 

12.  plán činnosti na rok 2018  

13.  diskuse 

14. schvalování návrhů, které vyplynou z diskuse 

15.  Usnesení:  návrh a schválení 

16.  Závěr 

Hlasování o programu: PRO:  22      , PROTI:    0   , ZDRŽELO SE:  0          

  Návrh byl přijat. 

4. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lojovice v roce 2017. 

Starostou sboru Miroslavem Němcem byla přednesena souhrnná zpráva o činnosti sboru a mladých 
hasičů. 

5. Zpráva o hospodaření SDH v roce 2017 a zpráva revizorů 

Zprávu KaRR přenesl hospodář sboru Veronika Suková.  

6. Zpráva JSDHO o výjezdech  

Zprávu JSDHO o výjezdech přednesl v zastoupení velitele sboru Radka Dovřáka (omlouven, služební 
cesta) Miroslav Němec. 

7. Slovo hostů 

Pan Jaroslav Vorel z Brtnice poděkoval sboru za vyvíjenou činnost a rychlý příjezd sboru k hlášenému 
(planému) požáru v objektu statku v Brtnici.  



Pan Jan Kostrhoun z SDH Pyšely, pozdravil členy sboru, ocenil především činnost dětského kroužku a 
pozval členy sboru na plánované oslavy založení Pyšelského sboru, které se bude konat 15. září 2018. 

8.  Návrh nového člena výboru za Lukáše Rajtrmana, který na funkci ve výboru i členství ve sboru 
rezignoval  

Starosta sboru Miroslav Němec tlumočil vyjádření bývalého člena sboru a starostu okrsku č.1 Lukáše 
Rajtrmana, který ukončil své členství ve sboru. Miroslav Němec navrhl jako nového člena výboru za 
Lukáše Rajtrmana Michala Matějčka. 

Miroslav Němec dále přednesl návrh na zvolení Michala Matějčka zároveň do funkce Pokladníkla a 
poděkoval Veronice Sukové za dosavadní vykonávání funkce hospodáře sboru a pokladníka. 

9.  diskuse k navrhované změně ve výboru, případně návrhy ke změně funkcí ve výboru 

Žádné další návrhy nebyly předneseny. 

10. volba nového člena výboru, volba případné změny funkcí ve výboru, revizní rady apod. 

Návrh na zvolení Michala Matějčka do výboru sboru a do funkce pokladníka. 

Hlasování: PRO: 18     , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE:   4          Návrh byl přijat. 

12. plán činnosti na rok 2018 

Miroslav Němec přednesl návrh činnosti na rok 2018: 

Hlavní náměty činnosti: 

A) Podpora činnosti výjezdové jednotky – nábor nových členů výjezdové jednotky  

B) HASIČSKÁ ZBROJNICE V LOJOVICÍCH – podpora projektu výstavby nové hasičské zbrojnice v 
Lojovicích  - varianta „obecní dům“ – petice 

C) SPORT – pokračovat v práci s dětmi, příprava na okrskovou soutěž – pokusit se postavit 
družstvo mladších mužů, otázka startu na TFA v Senohrabech mužů i dětí, pokračovat v účasti dětí na 
Plameni a Modletické dětské lize 

D) MOŽNOST USPOŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU V LOJOVICÍCH – OKRSKOVÁ SOUTĚŽ, 
PŘÍPADNĚ SOUTĚŽ MODLETICKÉ LIGY 

E) Asistence na obecních akcích – požární hlídky - zapojit více členů  

 - V.Suková přednesla připomínku k asistencím, aby byly termíny hlášeny s větším předstihem. 

F) Finance – pokusit se získat granty od MŠMT a Pivovaru – hlavní cíl nákup nového přívěsného 
vozíku bržděného s nosností cca 2 tuny (dvounápravový) – nutné řidičské oprávnění E. (stávající vozík 
kapacitně nestačí, je přetížený – na soutěže vozíme materiál pro děti (10 m hadice, krátké savice) ale 
i dorost (20 m hadice a dlouhé savice), navíc jsme z grantu nakoupili nové terče a časomíru – 
přepravu na tréninky a závody tak už ve stávajícím vozíku nezabezpečíme. Odhad ceny nového vozíku 
cca 120 tis Kč. V rámci této akce řešit odprodej stávajícího vozíku (cca 30 tis Kč). 



G) Doplnění uniforem pro reprezentaci sboru – vycházkové kabáty, šaty apod. 

Kalendář činnosti: 

- 12.1.2018 - Výroční valná hromada 

- 13.1.2018 – Hasičský ples Lojovice 

-  14.1.2018 -  Zdravověda – školení pro mladé hasiče v tělocvičně ZŠ – záchranář Václav Škvor 

- 26.1.2018 - Asistence na mysliveckém plese HS Velké Popovice 

- 10.2.2018  Hasičský ples ve Velkých Popovicích 

- 30.3.2018 pátek  Velikonoční zábava  v Lojovicích 

- 31.3. Maškarní v Lojovicích 

- Březen MUKAŘOVSKĚ Uzlování 

- výlet – exkurze na letiště  

- Ladův čistý kraj - úklid 

- Asistence na výlovu rybníků 

- Jarní kolo soutěže PLAMEN 

- Pochod krajinou barona Ringhofera – asistence/stanoviště razítka  

- Čarodějnice – v Lojovicích a asistence na obecní akci 

- Květen - Okrsková soutěž  

- Červen Dětský den Velké Popovice 

- Senohrabský železný hasič 

- Den Kozla asistence 

- Červen-září  děti Modletická liga 

- Červen – děti výlet hasičská stanice 

- Září ? – Mukařov za tři rohy – výjezdovka? 

- Mikulášská 

- Vztyčení vánočního stromu 

- Aktivně podporovat výjezdovou jednotku 

- Nábor nových členů pro výjezdovou jednotku 



13. a 14  Diskuse a schválení návrhu z diskuse: 

V diskusi byl vznese návrh aby za náš sbor byl navržen na starostu okrsku za Lukáše Rajtrmana 
Miroslav Přibyl. 

Hlasování: PRO: 20     , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE:   2          Návrh byl přijat. 

Byl vznesen návrh na to, snažit se v okrsku prosadit pořádání  okrskové soutěže v požárním sportu 
v roce 2018 v Lojovicích. 

Hlasování: PRO: 21     , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE:   1          Návrh byl přijat. 

V 19:30 se na valnou hromadu dostavil Filip Krajcr (omluven, odpolední směna). Dále tedy bylo 
přítomno 23 členů. 

Bylo navrženo, aby se zvýšily členské příspěvky na dvou a půl násobek stávajícího stavu. S tím, že 
aktivním členům může výbor členské příspěvky za odměnu snížit na původní výši. Zároveň bylo 
navrženo, aby děti členů sboru, které jsou členy sboru, ale nejsou aktivní v kroužku mladých hasičů 
ani žádným jiným způsobem platily standartní výši jako dospělý člen. 

Hlasování: PRO: 18     , PROTI: 2      , ZDRŽELO SE:   3          Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatel: Kateřina Konopová 

Ověřovatel:  Miroslav Němec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Usnesení 

Návrh usnesení z valné hromady SDH Lojovice 
 
Usnesení  valné hromady SDH Lojovice  konané dne: 12.ledna 2018 v Lojovicích. 
 

 Valná hromada SDH Lojovicích po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok,  
zprávy revizní rady (revizora účtů), plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá následující 
usnesení: 

I. Schvaluje:    
1)   Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za daný rok                                                                                      
2) Zprávu revizní rady (revizora účtů)                 
3)   Plán činnosti SDH na další rok 

II. Volí  
1) Člena výboru SDH    Michal Matějčka 
2) Schvaluje Michala Matějčka ve funkci výboru pokladník 
3)    Delegáty SDH na Shromáždění delegátů sborů jsou zvoleni Miroslav Němec a Miroslav Přibyl       
4)    Kandidáta na funkce ve vyšších orgánech okrsku: Miroslav Přibyl 

                                                        
III.   Ukládá: 

a) výboru SDH 
1) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou 

hromadou, obsažené ve schválených dokumentech       
     2)   Vyhodnotit diskusi z VH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce 
     3)   Zabezpečit účast představitelů SDH na jednáních okrsku a shromážděních OSH  
               

b)  všem členům SDH 
1)    Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok 

2)    I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH. 
3)    Uhradit členské příspěvky 
 

Hlasování – schválení usnesení: PRO: 20        , PROTI:   0    , ZDRŽELO SE:    3     

     Návrh usnesení byl přijat. 

Miroslav Němec poděkoval členům i hostům za účast. Dále poděkoval Obci Velké Popovice, pivovaru 
Velké Popovice a nadaci Kozel Lidem, společnosti AZ Technika a Petru Brožovi za poskytnutou pomoc 
a podporu.  

Miroslav Němec  ukončil schůzi v 19:43. 

 

 



 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

Zpráva o činnosti sboru v roce 2017 

V sobotu 7 ledna 2017 od 18 hodin se konala výroční valná hromada našeho sboru. 

27.1.2017 – Asistence na mysliveckém plese 

25. února 2017 jsme pořádali tradiční Hasičský ples pořádaný ve spolupráci s obcí Velké Popovice.  

V sobotu 18. března 2017 se Mladí hasiči SDH Lojovice zúčastnili 12. ročníku soutěže Mukařovské 
uzlování, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Praha-východ. Našim dětem se na soutěži dařilo. 
Všechny podaly skvělé kolektviní i individuální výkony.  

Mladší žáci - 1. místo Vítězný čas 05:16,93 Pět nejlepších časů se počítá do hodnocení družstev 
Jméno Čas Individuální umístění Štěpán Němec 00:57,35 5. místo Matúš Vít 01:00,75 9. místo Karel 
Aron 01:04,00 12. místo Jolanka Rašnerová 01:06,40 13. místo David Hůrka 01:08,43 16. místo Radek 
Dvořák 01:30,66 34. místo Bára Matějčková 01:50,81 44. místo Eliška Vítová 03:18,32 (*) 88. místo 
Marek Trčka 04:16,25 (**) 103. místo (*) - jedna trestná minuta za chybně uvázaný uzel (**) - dvě 
trestné minuty za chybně uvázené uzly Nejlepší individuální čas 00:41,57 Celkem startovalo 122 dětí 
ve 20 družstvech z celého okresu Praha-východ. Starší žáci - 8. místo Čas 05:26,05 (vítězný čas byl 
03:17,17) Pět nejlepších časů se počítá do hodnocení družstev Jméno Čas Individuální umístění Eliška 
Vorlová 00:41,82 16. místo Martin Stoch 00:52,47 39. místo Michal Hůrka 00:53,35 42. místo Dan 
Černoch 01:16,35 64. místo Michal Černoch 01:42,06 78. místo Nejlepší individuální čas 00:28,00 
Celkem startovalo 129 dětí ve 23 družstvech z celého okresu Praha-východ. Výkony našich 
dorostenců byly hodnoceny pouze mezi jednotlivci, protože jsme neměli dostatek dětí pro sestavení 
celého družstva. Individuální umístění: 

 Ondřej Brož 00:34,50 7. místo 

 Adéla Pourová 00:36,34 11. místo 

 Nejlepší individuální čas 00:20,75. Celkem startovalo 56 dorostenců z celého okresu Praha-východ. 
Velké poděkování patří nejen dětem, ale také všem, kteří s kroužkem Mladých hasičů pomáhají a 
fandí nám. 

25.3.2017 Asistence obecní ples 

8.4. Brigáda – čistý ladův kraj 



15.4.2017 Velikonoční zábava – na velký pátek 15. dubna jsem uspořádali velikonoční zábavu, k tanci 
nám hrála kapela Růža Band.  

16.4.2017 – Dětské maškarní odpoledne  

22.4.2017 Pochod krajinou barona Ringhofera – u pivovaru jsme měli stanoviště (Luboš a Karel) 

22.4.2017  Asistence u běhu Pyšelský kopeček – díky Martin Dvořák  a Míra Přibyl 

23.4.2017 – ukázka výjezdové jednotky ve školce (spolu s hasiči z Mukařova) 

30.4.2017 – Asistence u obecního pálení čarodejnic. 

30.4.2017 – Jsme na hřišti uspořádali tradiční Čarodejnice nejen pro děti ale také pro dospělé. 

 O víkendu 13-14. května se mladí hasiči z Lojovic zúčastnili jarní části soutěže Plamen v Úvalech. 
Soutěže se zúčastnilo patnáct sborů z okresu Praha východ. Děti soutěžily v šesti disciplínách, jejichž 
cílem je rozvíjet získané znalosti a dovednosti ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a 
pohyblivost. Pro Lojovické hasiče se jednalo o historicky první účast na PLAMENI a našim cílem tak 
bylo především získávání zkušeností. Proto celkové umístění v kategorii mladších na 11 z 15 
družstev a v kategorii starších na 10 místě ze 13 sborů bereme jako slušný začátek a příslib do 
příštích ročníků. V některých disciplínách naše děti předvedly již letos výborné výkony, například 
družstvo starších se v závodu požárnické všestrannosti umístilo na 3. místě a družstvo mladších v 
královské disciplíně požární útok obsadilo s časem 30,23 rovněž výborné 3 místo.  

V sobotu 20. května se v Kostelci u Křížků konala okrsková soutěž v požárním sportu. Pořadatelem 
soutěže byl Okrsek č.1 Kamenicko, který sdružuje čtyři sbory dobrovolných hasičů: SDH Kostelec u 
Křížků, SDH Lojovice, SDH Nechánice a SDH Těptín. Soutěž byla uspořádána s podporou obcí 
Kamenice, Kostelec u Křížků, Sulice a Velké Popovice. Hlavní ceny do soutěže věnoval Pivovar Velké 
Popovice. Hasiči z Lojovic vyslali do soutěže 6 družstev – přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost, 
ženy a muže. Výsledky všech družstev nám udělaly velkou radost. Posuďte sami: 

 Přípravka - 1. místo 

 Mladší žáci - 1. místo 

 Starší žáci - 1. místo 

 Dorost - 1. místo 

 Ženy - 2. místo 

 Muži - 1. místo 

 Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim závodníkům, ale také všem, kteří se na přípravě a 
průběhu soutěže podíleli. Velké díky patří také obci Velké Popovice, která činnost hasičů podporuje. 
Pivovaru Velké Popovice děkujeme za poskytnutí cen pro soutěžící. Největší radost máme z výkonů 
našich mladých hasičů! Na tréninky pravidelně dochází více než 20 dětí a je radost sledovat s jakým 
nadšením se učí nové věci! 



3.6. Dětská hasičská liga Křížkový újezdec – mladší 3 místo (ze 7 časem 23,16), starší 3 místo (ze 7 
časem 25,67), Dorost 3 místo (ze 3, časem 37,06) 

3.6. Dětský den na Radosti – předvádění pro děti 

10.6.2017 – asistence Den kozla 

17.6.2017- Dětská hasičská liga Popovičky, Mladší 2 místo (ze 6, časem 27,97 s, vítěz 27,97s), Dorost 
3 místo (ze 3), Starší 6 místo ( ze 7 časem 34,69) 

V sobotu 24.06.2017 v 17:00 jsme uspořádali již tradiční  ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU, které se konalo 
na hřišti v Lojovicích. Slavili jsme tak průlomovou sezónu, kdy se naši mladí hasiči začali umisťovat na 
stupních vítězů také mimo okrsek! Nejdříve na první disciplíně Plamene - Závodu požární 
všestrannosti naši starší získali z celého okresu 3 místo. Dále naši mladší vyhráli Mukařovské uzlování. 
Na útocích v plameni byli naši mladší třetí. A v modletické lize v Křížkové Újezdci byli v požárním 
útoku družstva mladších, starších i premiérově dorostu všichni shodně na třetím místě. V dalším kole 
modletické ligy naši mladší obsadili o pouhých 12 setin sekundy druhé místo. Jako jedni z mála 
používáme stříkačku s motorem 1200 ccm a přesto to stačí na špičku!  Pro děti byly připraveny 
skákací hrady a pro všechny jsme uspořádali soutěž v požárním útoku čtyřčlenných družstev ve které 
startovali rodinná družstva. 

22.7.-5.8. 2017 – vyslali jsme tři dorostence na Letní školu instrukotorů pořádanou v Malých 
Svatoňovicích.  

2.9.2017 Modletická liga Modletice 

7.9. 2017– Předváděcí akce a nábor dětí do kroužku ve spolupráci se ZŠ VP. Ukázky během dne 
shlédlo cca 300 dětí z prvního stupně základní školy. Velké díky patří také ZŠ Velké Popovice za 
spolupráci při organizaci akce a všem rodičům, členům a našim dětem za ukázky. 

9.9.2017 – Modletická liga Radějovice 

16.9.2017 – Rozloučení s létem – asistence na obecní akci 

07.10.2017 09:20 Letošní podzimní kolo hry Plamen tvořené Závodem požárnické všestrannosti (ZPV) 
se konalo v sobotu 7. října 2017 v obci Vyšehořovice. SDH Lojovice reprezentovala družstva ve všech 
kategoriící - mladší, starší i dorost! Mladší družstvo ve složení Karel Aron, David Hůrka, Marek Trčka, 
Radek Dvořák a Štěpán Němec nám udělalo největší radost - velmi rychlý běh kluci doplnili 
perfektním výkonem na všech stanovištích a s pouhými 9 trestnými body v konkurenci 22 družstev 
okresu Praha-východ obsadili úžasné 2. místo!!!  

Družstvo starších ve složení Kateřina Dvořáková, Michal Hůrka, Denisa Hůrková, Matúš Vít a Jolana 
Rašnerová obsadilo mezi 26 družstvy 12.místo.. Dorostenci ve složení Ondřej Brož, Lukáš Dvořák, 
Linda Makovcová Adéla Pourová a Eliška Vorlová obsadili mezi 5 dorosteneckými družstvy slušné 3. 
místo. Umístění se počítá do celoroční soutěže PLAMEN - Dorost a Mladší žáci mají tedy velmi dobré 
šance pro slušné umístění v celém PLAMENI ! Fotografie z průběhu závodu si můžete prohlédnout ve 
fotoalbu na webu rajče.net, které poskytli hasiči z Křížkového Újezdce Všem závodníkům a 
realizačnímu týmu, včetně rodičů děkujeme! 



 

12.10.2017 Ukázka výjezdové jednotky ve školce. 

3.11.2017  Asistence koncert Luboš Pospíšil a 5P (pavel) 

10 – 12.11.2017 – Školení vedoucích mládeže PŘEDNÍ LABSKÁ – naši vedoucí mládeže si zvýšili 
kvalifikační stupeň ze III na II. 

24.11.2017  Asistence na koncert kapely ASPM Jana Spáleného (david, michal) 

1.12.2017  Kácení a usazení vánočního stromu na návsi, děkujeme klukům z výjezdovky, Davidovi a 
Vencovi Vorlů za zapůjčení techniky 

2.12.2017  Mikulášská zábava a slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Děkujeme Verči s maminkou 
a Evě, čertům a mikuláši (Míra a Jura)! 

24.12.2017 Zpívání koled u vánočního stromu na návsi /děkujeme Ondrovi z Dubin/ 

Finance 

Nadace Kozel Lidem 2017 – nákup terčů a časomíry  - příspěvek nadace Kozel lidem 50 000 Kč 
(celkem náklad 60 028) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotace 28 000 – nákup savic, základny pro útok a 
přilby. 

Dar AZ Technika 10 000 Kč, dar Petr Brož 10 000 Kč,  

Den Kozla 10 000 Kč 

Příspěvek obec Velké Popovice – 10 000 Kč ples, dále nám obec pro práci s dětmi zakoupila komplet 
nové sady hadic pro dorost i děti, nový sací koš, sadu hadic se spojkami Rott na štafetu pro dorost a 
šest kusů hasících přístrojů (pěnové, práškové a CO2) pro praktické ukázky na dětském kroužku. 

 

 

 

 

 

 


