
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 8. 5. 2017, 

19:00 Lojovice. 
 

Přítomní členové výboru:  Miroslav Němec, Tomáš Růžička, David Hůrka, Filip Krajcr,  Jiří Dvořák, 
Miroslav Přibyl, Jan Šmíd, Miroslav Štastný 
 
Hosté: Michal Matějček, Josef Pinďák, Luboš Ragas, Martin Dvořák, Jaroslav Konopa, Kateřina 
Konopová 
Omluvení: Veronika Suková, Radek Dvořák,  

 

Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

 Zapisovatelem navržen  M.Němec,   ověřovatelem  M. Přibyl -   Hlasování 9 členů pro 

1) Návrh přijetí nových členů sboru: 
M.Němec představil nové členy – děti které již delší dobu pravidelně dochází na tréninky 
dětského kroužku: 
Matěj Kliment, Linda Makovcová  
Dále navrhl přijmout do sboru dvě nové členky – maminky dětí, kteří jsou členy sboru a jsou 
připraveny posílit sportovní družstvo žen na okrskové soutěži: 
Kateřina Konopová, Iva Rašnerová 
Dále navrhl přijmout do sboru Josefa Pinďáka. 
  
 

Hlasování o návrhu přijetí nových členů do sboru : 9 členů výboru pro návrh. 

 

2 ) Nákup materiálu 
Koše na hadice:  

Byl podán návrh na zakoupení nového materiálu pro výjezdovou jednotku – při posledním požáru 
lesního porostu v kopcovitém terénu citelně naší jednotce chyběly koše na přenášení hadic C. Bylo 
tedy navrženo zakoupit 2 ks hliníkových košů na hadice v ceně 2390 za 1ks.  
 Mikiny pro dětský kolektiv 
Na soutěžích (PLAMEN)  je nutné, aby děti byly jednotně ustrojeny.  Pro dětský kolektiv tedy 
navrhujeme zakoupit jednotné oblečení – Mikiny s potiskem v ceně cca 10 000 Kč.  
 Školné LETNÍ ŠKOLA INSTRUKTORŮ: 
Máme možnost vyslat tři zástupce dětského kolektivu kterým již bylo 15 let na letní školu instruktorů: 
navrhujeme vyslat Ondřeje Brože, Adélu Pourovou a Elišku Vorlovou. Celkové školné činí 8400 Kč 
 Montérky PSII 
Před výjezdem na Plamen je nutné zakoupit nové montérky PSII pro M.Němce a M.Matějčka, a dále 
pro děvčata na letní školu instruktorů – celkový náklad cca 6000 Kč. 
 Nová sada hadic s pojistkama 



Pro dětský požární útok navrhujeme nakoupit novou sadu dětských 10 m hadic s pojistkama – náklad 
cca 8000 Kč 
Nová sada prileb: 
Navrhujeme zakoupit další sadu přileb pro děti – 10 ks  v ceně cca 7000 Kč 
 
Nová hasičská trička – zelená  
Bylo navrženo nakoupit pro aktivní členy sboru a dětský kolektiv nová zelená trička s potiskem v ceně 
cca 300 kč kus (tričko Adler + potisk – na zádech a hrudi Hasiči Lojovice, na rameni znak sboru a 
domovenka, na druhém rukávu vlajka ČR). 
 

Hlasování 9 členů výboru pro  návrh nákupu materiálu 

 
3 ) Kozel Lidem  
M. Němec informoval výbor o novém kole dotačního programu KOZEL LIDEM, kdy byl schválen náš 
projekt o celkové hodnotě 50 000 Kč na nákup 1 kusu terče pro požární útok a kompletní sady 
časomíry (displej, startovací pistole, napojení na terče, optozávora). Dále je možné hlasování 
veřejnosti pro jednotlivé projekty k získání další prémie. 
Druhý kus terče do páru bude nutné financovat z jiných zdrojů (cena cca 25 000 kč kus). 
 

 

4) Stříkačka EBERT 

Výboru bylo navrženo, aby se sbor zaměřil na opravu historické střkačky EBERT. Jednotliví členové 

byli vyzvání k aktivitě a nalezení odborníka, který bude schopen stříkačku opravit – chybí rozdělovač 

Scitnila s pastorkem a elektrická výstroj.  

 

5) Rozlučka se sezonou 

Bylo navrženo uspořádat pro aktivní členy sboru a dětský kolektiv rozlučku se sezónou – poslední 

víkend v červnu před prázdninama tedy 24.6.  – je nutné zajistit skákací hrady, občerstvení /krůta 

a kýta/ atd. 

 Hlasování 9 členů výboru pro   

 

6) Jubilea 

F.Krajcr a M.Přibyl se dožívají v květnu významných životních výročí. Bylo navrženo odměnit jejich 

aktivní činnost adekvátně k věku .  

Hlasování 7 členů výboru pro   

 

Ve 20:30 M.Němec výborovou schůzi ukončil. 
 
 
 


