
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 11.10. 2016, 

19:00 Lojovice. 

 
 

 

Přítomní členové výboru:  Miroslav Němec, Jiří Dvořák, Miroslav Šťastný, Radek Dvořák, Tomáš 
Růžička, David Hůrka 
Od 19:26 Jan Šmíd, 
Hosté: Luboš Ragas, Martin Dvořák 
Omluvení: 
Filip Krajcr, Miroslav Přibyl, Veronika Suková 
 

 

Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

 

1 ) Zapisovatelem navržen  M.Němec,   ověřovatelem  R.Dvořák 

  

 Hlasování 6 členů pro 

2 ) Nákup zvukové aparatury a párty stanu z dotačního programu Kozel lidem  
 M.Němec informoval přítomné o schválení dotační žádosti v rámci programu: Podpora komunit 

Plzeňského Prazdroje, a. s., zaměření: Kozel lidem: Projekty realizované v okolí pivovaru ve Velkých 
Popovicích. Náš projekt: „ Hasiči Lojovice. Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí“ byl 
vybrán a podpořen v plné výši. Navíc získáme finanční prémii za druhé místo ve veřejném hlasování.  
Cílem našeho projektu je zakoupit výkonnou ozvučovací reproduktorovou soustavu s bezdrátovým 
mikrofonem, mixážním pultem a propojovacími kabely a párty stan, který bude sloužit pro krytí 
reproduktorů před nepřízní počasí v případě pořádání akcí na volném prostranství. 
 

Prostředky z nadačního fondu by měly v krátké době být připsány na náš bankoví účet. 

V této souvislosti navrhl M.Němec hlasování o schválení peněžního výdaje v souladu 

s dotačním programem k nákupu zvukové aparatury a party stanu. Faktury přílohou. 

 

 Hlasování 6 členů výboru pro návrh. 

 

3 ) Prodloužení domény internetových stránek 
 Je nutné prodloužit platnost domény www.sdh-lojovice.cz  a zaplatit příslušný poplatek na 24 měsíců 
– tedy do ledna 2019.  V této souvislosti navrhl M.Němec hlasování o schválení peněžního výdaje. 
Faktura přílohou. 

 

 Hlasování 6 členů výboru pro návrh. 

http://www.sdh-lojovice.cz/


4) Přijetí nových členů 

Výboru byla předložena přihláška žadatele o členství ve sboru a kolektivu mladých hasičů A.Pourové.  

Hlasování 6 členů výboru pro přijetí A.Pourové do sboru.  

 

5) Žádost o finanční příspěvek 

Pro zajištění pravidelného tréninku kolektivu mladých hasičů také v zimním období budeme 

trénovat v nové školní tělocvičně vždy v neděli odpoledne. V období od listopadu do března 

každou neděli mimo svátků a prázdnin vždy od 14 do 16 hodin. Výboru byl předložen návrh na 

podání dodatečné žádosti na Obec Velké Popovice o příspěvek na úhradu nákladů spojených 

s pronájmem tělocvičny. 

Hlasování 6 členů výboru pro přijetí návrhu. 

M.Němec předložil dále k diskusi koncept žádosti o finanční příspěvek na rok 2017  a návrh seznamu 
potřebných věcí:  

2 ks Vzduchovka Slavia 630 v ceně 3790 Kč/ks   celkem  7580 Kč 

2 ks plechový lapač broků v ceně 380 Kč/ks    celkem  760 Kč 

2 ks nástřikové elektronické  terče pro požární útok               celkem  27 450 Kč 

Rozdělovač PH - Sport Speciál s kovanými spojkami AWG   10 500 Kč 

Pronájem tělocvičny listopad až březen   celkem  

Sada dětských savic se šroubením profi   celkem  5 500 kč 

 

D.Hůrka navrhl seznam doplnit o prostředky na repasi a sportovní úpravu stříkačky PS12. Bylo 

navrženo upřednostnit opravu stříkačky na úkor nástřikových terčů. O věci bude výbor rozhodovat na 

další schůzi.  

Na schůzi dorazil Jan Šmíd. 
 
6) Dýňování  
D.Hůrka navrhl tradičně provést dýňování v termínu sobota 29.10. odpoledne. Byl předložen návrh 
na schválení 1500 Kč na nákup dýní a 1500 Kč na nákup cen pro děti do soutěží. 
    Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 

 

7) Mikulášská zábava 

 Byl předložen návrh na uspořádání Milulášské zábavy pro děti v sobotu 3.12. Byl předložen návrh na 

schválení nákladu 2500 Kč na ceny do soutěží, případně úpravy masek. 

 Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 

 

8) Rozsvícení vánočního stromu 

 V souvislosti s plánem zopakovat umístění vánočního stromu na náves v Lojovicích dne 27.11. bylo 

navrženo schválit použití 2000Kč na dokoupení osvětlení. 

Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 

12) Silvestrovská zábava 



 L.Ragas navrhnul uspořádat v restauraci hasičskou silvestrovskou oslavu s ohňostrojem. O věci se 
bude dále jednat. 
 
13) Nákup proudnice 
 R.Dvořák navrhnul zakoupit pro výjezdovou jednotku moderní proudnici v ceně 12500 Kč. Jedná se o 
typ proudnice doporučenou kolegy z HZS Říčany. 
  
Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 
 
14) Bankovní účet  
Vzhledem k nepružnému stávajícímu účtu a vysokým poplatkům za transakce bylo navrženo založit 
nový účet sboru u EQUA Bank. Přístup k účtu budou mít M.Němec, V.Suková, R.Dvořák. Stávající účet 
bude zachován.  
Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 
 
 
15) Ukončení členství 
Výbor byl informován o ukončení členství na vlastní žádost, případně z důvodu neplacení členských  
příspěvků. Členství bude ukončeno: F.Křeček, M.Šmíd, M.Řemelka, Ardltovi, Tobiasovi. 
 
16) Vyznamenání 
 Byl podán návrh na vyznamenání u příležitosti dlouholetého členství ve sboru u členů: 
Filip Krajcr – věrnostní stužka za 10 let u sboru 
Miroslav Štastný ml. za 30 let u sboru, 
Miroslav Štastný st. za 50 let u sboru, 
Tomás Růžička 30 let u sboru. 
Dále bylo navrženo předat čestné uznání sboru a pamětní medaili u příležitosti nadcházejícího 
životního jubilea O.Hatošovi. 
Hlasování 5 členů výboru pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování. 
 
17) Termín valné hromady 
Byl navržen termín valné hromady na 7.1.2017. Náhradní termín 14.1.2017 
Hlasování 7 členů výboru pro přijetí návrhu. 
  
 
Diskuse: 
 M. Němec navrhnul ještě před valnou hromadou uspořádat členskou schůzi, na které je nutné 
diskutovat aktivitu členů a návrh na změnu ve výši členských příspěvků pro aktivní a pasivní členy. 
 
D.Hůrka a R.Dvořák navrhli, aby se uspořádala brigáda a úklid hasičárny v Brtnici, hlavně je nutné 
zazimovat stříkačky.  
D.Hůrka informoval o tom, že se dětský kolektiv v počtu 17 mladých hasičů zúčastnil podzimního kola 
okresní soutěže plamen, děti si vedly výborně! V konkurenci 17 sborů dosáhly mladší děti 5 místo, 
starší děti 3 místo, dorostenci O.Brož 3 místo, M.Přibyl 4 místo. Dětem děkujem za příkladnou 
reprezentaci sboru a gratulujeme! 
Dále D.Hůrka navrhnul členům výboru na další schůzi otevřít diskusi o možnosti uspořádání okrskové 
soutěže v roce 2017 v Lojovicích. 
 
Ve 20:38 M.Němec výborovou schůzi ukončil. 
 
 
 


