
 

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/ 


