
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 24.9.2019 2018, 

19:00 Lojovice. 
 

Přítomní členové výboru:  Miroslav Němec, Radek Dvořák, Filip Krajcr, Miroslav Přibyl, Miroslav 
Štastný, Michal Matějček, David Hůrka, Martin Dvořák, Jiří Dvořák 
 
Omluveni:  Tomáš Růžička 
Hosté: Richard Nová, Ondra Kulich, Luboš Ragas, Tereza Jurišová 
   
Program jednání:  

1) informace z okrsku 

2) schůze sportovních spolků s obcí 

3) příprava výroční volební valné hromady  

4) kalendář akcí 

5) příprava rozpočtu na rok 2020 

6) přijetí nových členů 

 

Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

Zapisovatel:    M.Němec, ověřovatel R.Dvořák 

1. Informace ze schůze okrsku: 
• 5.10. se koná ZPV -  závod požární všestrannosti ve Škvorci, přihlášky do 27.9. – jako 

rozhodčí se přihlásil Luboš Ragas 
• 22.10. bude v Modleticích od 18 hodin schůze vedoucích mladých hasičů - diskuse o 

rozšíření dětské ligy v roce 2020 (hlásí se sbory mimo okrsek a chtějí pořádat další 
kola). 

• 22.10. od 19 hodin bude (po skončení schůze vedoucích) schůze okrsku. Diskuse k 
volební valné hromadě - nominace na funkce v okrsku, je potřeba obsadit hlavně 
funkci velitele okrsku (má na starosti přípravu okrskového cvičení Floriánek a 
okrskovou soutěž) a dále se hledá pokladník okrsku (v rozpočtu okrsku jsou jen dvě 
akce - dětská liga a uzlování - tedy pár účetních položek). A starostka okrsku hledá 
zástupce pro účast na schůzích okresu. – Na schůzi potvrdil účast Luboš Ragas. 

• 8.-10.11 - Školení dětských vedoucích Přední Labská – MN informoval výbor o 
nutnosti vyslat na pravidelné obnovení školení stávající vedoucí – Miroslav Němec, 
Ondra Brož, Michal Matějček, David Hůrka. Zároveň vyzval další zájemce pokud by 
chtěli certifikát vedoucího dětských družstev, že je možné se na školení přihlásit. 

 

2. Mimo okrsek: obec nás pozvala na schůzi se zástupci sportovních klubů pro přípravu 
rozpočtu pro podporu sportu - bude se konat 25. září v Kozlovně od 18 hodin. 



 

3. Příprava valné hromady – bude volební na dalších pět let!  

Starosta informoval výbor o nutnosti začít řešit volební valnou hromadu.  
Navrhl aby si každý rozmyslel a připravil se na další schůze na diskusi o dalším směřování sboru a  
hlavně bude nutné navrhnout  složení výboru pro další pětileté období. Starosta zároveň informoval 
výbor, že by rád diskutoval také návrhy na obsazení funkce starosty, po pěti letech by rád funkci 
předal někomu kdo má chuť sbor někam posunout. 
 

4. Kalendář akcí: 

• 11.10.2019 : plánováná ukázka požárního sportu a Liazky pro děti ze školy na Radosti – 
budeme potřebovat větší účast hasičů. 

• 2.11.2019 : Byl určen termín dýňování a  lampionového průvodu  schválený termín je 2.11. 
(všichni přítomní pro). 

•  Byl schválen rozpočet akce ve výši 3000 Kč na nákup dýní a malých dárků pro děti. Tereza 
Jurišová potřebuje na stanoviště k lampiónovému průvodu obsadit cca 5 stanovišť.   

• 30.11.2019 Sobota- vztyčení stromu proběhne v sobotu 30.11. 
• 1.12.2019  Neděle -  začíná advent – večer po skončení jarmarku ve škole strom rozsvítíme.  
• Byl schválen rozpočet 2000 Kč na svařák a dětský punč (všichni pro) 
• Byl dán návrh na nákup nových světel na strom s efektem – buď lavinový efekt, případně 

barevná světla – rozpočet 2000 Kč -  (všichni přítomní pro) 
• 7.12.2019 – sobota od 15 hodin byl schválen jako termín Mikulášské zábavy – rozpočet 5000 

Kč. (všichni pro) 
• 10.1.2020 – pátek od 18 hodin -  Termín valné hromady (všichni pro) – schválena byla jako 

večeře svíčková – (všichni pro) 
• 11.1.2020 – sobota - Termín Lojovického plesu (všichni pro), návrh na oslovení kapely Růža 

Band (8 pro, jeden se zdržel) 
• 8.2. nebo 15.2.2020 - Termín Popovického plesu (jarní prázdniny 29.2 až 8.3) -– záleží na 

kapele, oslovíme Horvath Band – (všichni pro) 
• K Popovickému plesu byla diskutována možnost zajistit občerstvení vlastními silami – 

budeme dále řešit.  

5. Návrh rozpočtu: 

• Na návrh Michala Matějčka bude do valné hromady připraven  rozpočet pro rok 2020 a 
naplánovány  příjmy a limity pro výdaje. Z těch větších nutných výdajů je nákup nové 
stříkačky v řádu 100 -120 tisíc - s naší PS12 na soutěžích nemáme šanci. 14.9. to dokázali naši 
mladší, kdy na okresní pohárovce získali třetí místo - s okresní patnáctkovou mašinou zaběhli 
čas 26 vteřin. Proti běžným časům díky mašině  je to zlepšení cca 8-10 vteřin. 

6. Přijetí nových členů: 
• Miroslav Němec představil žadatele o členství ve sboru a navrhl výboru jejich přijetí. 

Jedná se o  Lenku Vorlovou, Jakuba Dvořáka, Natálku Dvořákovou, Víta Pavištíka a Matěje 
Pavlištíka. Výbor návrh jednohlasně schválil.  

 

 Miroslav Němec  ukončil výborovou schůzi SDH Lojovice ve 20:51 hod a poděkoval za účast.       



 


