
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

Zápis z Výroční valné hromady SDH Lojovice, konané 11. 1. 2019 
v 18:00  v restauraci u Barona v Lojovicích 

 

1. Zahájení, uvítání hostů,  kontrola účasti 

Starosta sboru Miroslav Němec přivítal přítomné členy a hosty.  

Hosté: starostka obce Velké Popovice Václava Zímová, zástupci okresního sdružení Karel Tomek a 

Jaroslav Smolař, zástupce sousedního sboru Pyšely Jan Kostrhoun. 

 

Starosta sboru připomenul úmrtí dlouholetého člena sboru pana Ondřeje Hatoše, který zemřel 

29.12.2018 po krátké nemoci ve věku 82 let. Ondřej byl členem sboru od 1. ledna 1969,  tedy  téměr 

50 let. 

Čest jeho památce, starosta vyzval přítomné k vzdání pocty  minutou ticha. 

 

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

Návrh: Vedením schůze byl pověřen Miroslav Němec, zápisem z jednání byla pověřena Kateřina 
Konopová. 

Volba volební a mandátové komise:  

Návrh - Předseda komise: Eva Doležalová, členové komise:  Miroslav Přibyl, Tereza Jurišová 

Hlasování: PRO:  19        , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE: 3 

Návrh byl přijat. 

3. Zpráva mandátové a volební  komise: 

Předseda  mandátové a volební  komise  Eva Doležalová přednesla valné hromadě zprávu mandátové 
komise:  Na Výroční valné hromadě konané 11.1.2019 je přítomno 22 řádných členů starších 18-ti let, 
z celkového počtu 39 řádných členů starších 18-ti let je tedy přítomno 56,4 % řádných členů starších 
18-ti let. Výroční valná hromada je tedy  usnášeníschopná. 



4. 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. zpráva mandátové a volební komise 

4. schválení programu  

5. zpráva o činnosti sboru za rok 2018 

6. zpráva RR za rok 2018 

7. zpráva o JSDHo a o výjezdech 

8. slovo hostů 

9. návrh přestupu sboru do okrsku č.3, diskuse k návrhu, hlasování o návrhu 

10. návrh změn ve výboru, diskuse, hlasování o návrhu  

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. 

          

5. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lojovice v roce 2018. 

Starostou sboru Miroslavem Němcem byla přednesena souhrnná zpráva o činnosti sboru. 

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

Zprávu KaRR přenesl  Jiří Fusek. 

Zprávu o hospodaření přednesl Michal Matějček. 

7. Zpráva JSDHO o výjezdech  

Zprávu JSDHO o výjezdech přednesl velitel sboru Radek Dvořák. 

8. Slovo hostů 

Hosté z okresního sdružení Karel Tomek a Jaroslav Smolař přednesli krátký projev a zároveň předali 
při příležitosti 10 letého členství ve sboru medaili za věrnost Pavlovi Jurišovi, a medaili za 30 let ve 
sboru Martinu Dvořákovi. Oba hosté popřáli našemu sboru vše nejlepší v tomto roce a krátce 
promluvili o problematice přestupu do sousedního okrsku. 



Starostka obce paní Václava Zímová v krátkém projevu poděkovala za prováděnou činnost  výjezdové 
jednotky, ujistila naše členy, že projekt výstavby nové zbrojnice je jednou z priorit vedení obce. 
Zároveň ocenila činnost sboru v oblasti dětského sportu ale také na poli kultury a historických tradic. 

Zástupce Pyšelského sboru Jan Kostrhoun rovněž přednesl krátký projev, poděkoval za účast na 
zářijových oslavách 140. výročí založení sboru, kde náš sbor předvedl v chodu nově opravenou 
historickou stříkačku Ebert a předvedl také ukázku dětského požárního útoku.  

9. Návrh na přestup sboru do okrsku č. 3 Modleticko 

Po zkušenostech z průběhu poslední okrskové soutěže okrsku č.1, kde mimo jiné docházelo ke 
slovnímu napadání našich dětí členy ostatních sborů (děti měly provádět útok dle celostátních 
pravidel, což v okrsku přes dohody z předchozích let sice bylo respektováno, ale děti byly slovně 
napadány – např. „protekční spratci“) byl na schůzi výboru SDH Lojovice přednesen návrh na zahájení 
nutných kroků směřujících k přestupu do okrsku č.3 Modleticko. Výbor SDH Lojovice na výborové 
schůzi 6. listopadu 2018 tento záměr jednohlasně schválil a navrhl po konzultaci s okrskem č.3 
následující postup:  

a) schválení záměru přestupu výborem SDH Lojovice  - bylo scvháleno na schůzi 6.11.2018 
b) následně prezentace našeho záměru na výborové schůzi okrsku č.3 – proběhlo 12.11.2018      
kdy výbor okrsku č.3 schválil návrh přijetí SDH Lojovice do okrsku č.3 
c)  schválení záměru přestupu na valné hromadě našeho sboru 
d) finální schválení na valné hromadě okrsku č.3.  

Miroslav  Němec tedy podal návrh na přestup do sousedního okrsku č.3. 

Hlasování o přestupu SDH Lojovice z okrsku č.1 Kamenicko, do okrsku č.3. Modleticko. 

Hlasování: PRO: 19 , PROTI:0, ZDRŽELO SE: 3.             Návrh byl přijat. 

 

10.  Návrh změn ve výboru   

Starosta sboru Miroslav Němec  navrhl změnu ve složení výboru:  

Navrhl zrušit funkce ve výboru Veronice Novákové. Veronika se odstěhovala z Lojovic, a z důvodu 
vzdálenosti nového bydliště a pracovní vytíženosti se nemůže pravidelně účastnit schůzi výboru. 

Tento záměr byl Veronice prezentován emailem, Veronika se záměrem vyjádřila souhlas. 

Miroslav Němec dále přednesl návrh na zvolení Martina Dvořáka jako nového člena výboru. 

Veronika dále ve výboru plnila funkci hospodáře. Z toho důvodu byl předložen návrh na volbu do 
funkce hospodáře Michala Matějčka. 

 

Diskuse k navrhované změně ve výboru, případně další návrhy, diskuse k funkcím ve výboru 



Dále bylo navrženo, aby došlo k následujícím změnám u kulturního referenta a vedoucího sportu. Po 
diskusi bylo navrženo, aby David Hůrka byl dále ve funkci vedoucího sportu a Jan Šmíd ve funkci 
kulturního referenta.  

Schválení navrhovaných změn výboru,  volba případné změny funkcí ve výboru apod. 

a) Návrh na zrušení funkce ve výboru a funkce hospodáře Veroniky Sukové a volba Martina Dvořáka 
za nového člena výboru a návrh na ustanovení do funkce hospodáře Michala Matějčka. 

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

b) Návrh na změnu funkcí ve výboru – Jan Šmíd kulturní referent, David Hůrka vedoucí sportu.  

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

12. návrh a volba delegátů na Okresní shromáždění a delegátů na okrsek 

Na okresní shromáždění byli nominování tito delegáti: 

Miroslav Němec, Eva Doležalová, Miroslav Přibyl 

Hlasování: PRO:19       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 3            Návrh byl přijat. 

Jako delegáti SDH Lojovice na valnou hromadu okrsku byli nominování:  

Miroslav Němec, Miroslav Přibyl, Tomáš Růžička, Luboš Ragas, David Hůrka 

Hlasování: PRO: 22       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 0            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. 

C) SPORT – pokračovat v práci s dětmi, příprava na okrskovou soutěž, otázka startu na TFA v 
Senohrabech mužů i dětí, pokračovat v účasti dětí na Plameni a Modletické dětské lize. Pokračovat 
v náboru dětí – dětí je málo! 

D) Uspořádání druhého ročníku soutěže LOJOVICKÝ ÚTOK v rámci Dětské hasičské ligy okrsku č.3 
Modleticko. (problematika fotbalového hřiště) 

E) Asistence na obecních akcích – požární hlídky – otázka do diskuse – jak zapojit více členů, 
případně zavést povinné závazky 

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



Kalendář činnosti: 

- 11.1.2019 - Výroční valná hromada 

- 12.1.2019 – „malý“ Hasičský ples Lojovice 

-  26.1.2019 - Asistence na mysliveckém plese HS Velké Popovice v Kamenici 

- 2.2.2019 – účast na okrskové soutěži v uzlování ve Svojšovicích 

-   2.2.2019 – účast na okrskové výroční valné hromadě okrsku č.3 ve Svojšovicích 

 9.2.2018  Hasičský ples ve Velkých Popovicích 

- Velikonoční zábava?  Maškarní odpoledne  

-  Asistence na obecním plese 

- Březen účast na okresním  MUKAŘOVSKÉM Uzlování 

- 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 (pražský hrad?) 

- Září  –účast na okrskovém cvičení výjezdových jednotek Floriánek  

- Mikulášská 

 Vztyčení vánočního stromu 

Diskuse a případné doplnění a úpravy  plánu činnosti na rok 2019: 

Miroslav Němec vyzval členy k aktivitě – zajištění asistencí na obecních akcích, ale také například 
větší aktivitě u dalších akcí – jako příklad uvedl pálení čarodějnic, kdy při výpadku aktivity jediného 
člena bylo letos nemožné zajistit velký oheň.  



Michal Matějček navrhl opakování podzimního orientačního závodu pro rodinné hlídky „Okolo 
Lojovic“ a dále zopakovat tradiční rozlučku se sezonou před prázdninami. 

Jiří Fusek navrhl, aby sbor vyslal družstvo na závody Plzeňský útok  - termín 7.9. 

Tereza Jurišová s Evou Doležalovou vznesly dotaz na možnost vrácení do programu pro děti  dýňování 
a lampionový průvodu – a navrhly, že si pořádání akce vezmou na starost. 

Paní starostkou Václavou Zímovou bylo navrženo aby v rámci asistence na den Kozla byla vystavena 
v pivovaru opravená historická stříkačka Ebert. Toto bude vedení sboru diskutovat se zástupci 
organizátorů dne kozla. 

Dále by přednesen návrh na placení příspěvků na bankovní účet. 

Kulturní referent zajistí aktualizaci nástěnky na návsi minimálně jednou za 14 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Usnesení: 

Návrh usnesení z valné hromady SDH Lojovice 
 
Usnesení  valné hromady SDH Lojovice  konané dne: 11.ledna 2019 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    Martina Dvořáka 
2) Ruší členství ve výboru SDH a ve funkci hospodáře Veroniky Sukové 
3) Schvaluje Michala Matějčka ve funkci hospodář, Davida Hůrku ve funkci vedoucí sportu a Jana 

Šmída ve funkci kulturního referenta 
4) Delegáty SDH na Shromáždění delegátů sborů jsou zvoleni Miroslav Němec, Eva Doležalová, 

Miroslav Přibyl 

5) Delegáty na VH okrsku Miroslav Němec, Tomáš Růžička, Miroslav Přibyl, David Hůrka, Luboš                                 
Ragas 

                                                        
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 

 
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: 22 , PROTI:   0    , ZDRŽELO SE:    0     

     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 ETKA, společnosti Pragosoja, společnosti AZ 
Technika, panu dr. Peteru Appeltovi za podporu. 

Miroslav Němec  ukončil schůzi ve 20:15 



Přílohy: Docházka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

Zpráva o činnosti sboru v roce 2018 

V pátek 12 ledna 2018 od 18 hodin se konala výroční valná hromada našeho sboru. 

V sobotu 13. ledna 2018 jsme v Lojovicích pořádali náš tradiční „malý“ ples, ke kterému nám zahrála 
kapela Růža Band. 

10. února 2018 jsme pořádali tradiční velký Hasičský ples pořádaný ve spolupráci s obcí v sokolovně.  
Kapela Tiret v sobotu ráno ples odřekla! Naštěstí se nám podařilo díky Honzovi Štolbovi situaci 
zachránit. Honza díky známosti přemluvil pana Horvátha, který nám  na plese nám fantasticky zahrál.   

V sobotu 3. března 2018 se Mladí hasiči SDH Lojovice zúčastnili 13. ročníku soutěže Mukařovské 
uzlování, kterou pořádá OSH. Našim dětem se na soutěži dařilo. Mladší žáci obhájili první místo! 017.  

19.3.2018 – asistence na obecním plese (Jura, Tomáš, Zbyněk) 

V dubnu proběhla tradiční brigáda  čistý ladův kraj.  

1.4.2018 – Proběhlo tradiční dětské maškarní, díky Veronice s maminkou a Evě, a DJ Honzovi.  

21.4.2018 Pochod krajinou barona Ringhofera – u pivovaru jsme měli stanoviště (Míra  a Příboj) 

21.4.2017  Asistence u běhu Pyšelský kopeček – Martin Dvořák   

30.4.2017 – Asistence u obecního pálení čarodejnic (Luboš a Honza) 

30.4.2017 – Jsme na hřišti uspořádali tradiční Čarodejnice bez velkého ohně – spousta keců ale když 
nezabere ten kdo to dělá každý rok, nikdo ho nezastoupí….  nejen pro děti ale také pro dospělé. 

 V neděli 20. května u nás proběhl historicky první ročník závodu Lojovický útok, který jsme pořádali 
v rámci dětské hasičské ligy okrsku Modleticko. Všem zůčastněným děkujeme za pomoc.  

Přes léto se děti účastnily Dětské hasičské ligy – viz samostatná prezentace. 

3.6. Dětský den na Radosti – předvádění pro děti 

10.6.2018– asistence Den kozla 

15.9.2018 – účast s historickou stříkačkou EBERT na oslavách založení 140 let sboru Pyšely 

 

 



22.9.2018 – Okrsková soutěž-  fantastické výsledky, děkujeme: 

Mladší dětí  1. místo ve výborném čase 32 s 
Starší děti   1. místo ještě v lepším čase 31 s 
Ženy  také   1. místo v čase  39 s 
Muži  starší 1. místo v čase 40 s 
Muži štafeta Fr.Lacka 1. místo 
Po delší době jsme postavili také družstvo v kategorii Muži mladší, které obsadilo 3 místo. 
 

26.9.2018 – ukázka výjezdové jednotky ve školce 

24.11.2018 – vztyčení vánočního stromu a ozdobení obecního stromu v popovicích 

2.12.2018  Mikulášská  rozsvícení vánočního stromu, Děkujeme Verči s mamou Evě, čertům a 
mikuláši  Jurovi a DJ Honzovi. 

3.12.2018 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva o stavu JSDHO a výjezdech v roce 2018  

Přednesl velitel Radek Dvořák 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů v roce 2018  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


