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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice  
Sídlo: Lojovice 70, Velké Popovice 251 69   
IČ: 66003385 
Právní forma: spolek  
Spisová značka: L 34760 vedená u Městského soudu v Praze 
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2. Úvodní slovo 
Hasičský sbor v Lojovicích byl založen v roce 1930 k ochraně proti požárům, obdobně jako 
sbory ve všech okolních vesnicích. Na území obce Velké Popovice byly mj. dobrovolné sbory 
hasičů Brtnice, Řepčice a Velké Popovice. Rok 2000 přežil bohužel pouze sbor v Lojovicích. 
Jednotka sboru je stále dislokována v původní hasičské zbrojnici z roku 1931. 

 

 

Lojovický hasičský sbor je hrdým majitelem historické hasičské stříkačky vyrobené v továrně 
Ing. Bohuslava Eberta. 15.dubna 1939 nám ji přivezl osobně majitel továrny Ing. Ebert!  
Stříkačka je vybavena motorem Aero 50 – dvoutaktní čtyřválec 2,0L ze sportovního vozu. 

V roce 2018 jsme díky nadaci KOZEL LIDEM provedli opravu elektroinstalace a stříkačka je tak 
opět schopná provozu.  
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3. Hlavní činnost organizace  
  
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice má svoji hlavní činnost vymezenou svými 
stanovami. Cílem činnosti SH ČMS je: 
 
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku 
před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je 
v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“). Tento cíl náš sbor 
dlouhodobě plní – 16 našich členů zajištuje činnost „výjezdové“ JEDNOTKY SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE VELKÉ POPOVICE. Jednotka je zařazena ve stupni JPO III a 
má 100 % odezvu na hlášené události IZS. 
 
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, 
zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, 
vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému 
lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární 
ochrany, ochrany 
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí. Také v této oblasti je náš sbor velmi aktivní – 
našimi členy je téměř 30 dětí a většina z nich s námi pravidelně trénuje a náš sbor i obec 
pravidelně reprezentuje na závodech v požárním sportu.  
 
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich 
osobnosti a jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu 
zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a 
vytvářet podmínky pro tuto činnost. V této oblasti vidíme prostor ke zlepšení. Naši dospělí 
členové se účastní ročně dvou soutěží – okrskové soutěže v požárním útoku a také soutěže 
o dobrovolného železného hasiče v Senohrabech. Na víc naše síly nestačí. 
 
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví. Naprosto dobrovolně a mimo výše 
zmiňovaných činností se náš sbor také velmi silně angažuje v oblasti kulturní. Pořádáme 
ročně dva plesy, dětské maškarní odpoledne, mikulášskou zábavu, dýňování, zajištujeme 
vztyčení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu atd. 

4. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výbor SDH, který má 11 členů.  
 
Statutárním orgánem je: Ing. Miroslav Němec, starosta 
 
Členové výboru: velitele sboru Radek Dvořák, náměstek starosty Miroslav Přibyl, hospodář 
sboru Michal Matějček, členové výboru: Jan Šmíd, Jiří Dvořák, Martin Dvořák, Miroslav 
Šťastný, David Hůrka, Filip Krajcr a Tomáš Růžička. 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 
orgánů. 
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5. Členská základna          
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice evidoval na konci sledovaného období 70 členů, 
z toho 27 žen a 43 mužů. 
 
Věkové složení členské základny:  
 Děti 

(do 15 let) 
Mládež 

(od 15 do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 
Počet členů 25 7 38 

 

Příloha č.1 – seznam členů. 

6. Zpráva o hospodaření SDH Lojovice za rok 2019 

1. Zůstatky na začátku roku ke dni 1.1.2019 činily: 
I. v podkladně SDH 1.191 Kč 
II. na běžném účtu (Fio banka) 19.758,99 Kč 
III. na běžném účtu (ERA, poštovní spořitelna) 8.247,71 Kč 
 
2. Příjmy za rok 2019 činily celkem 171.631,78 Kč a jde především o následující položky: 
I. členské příspěvky od členů SDH 5.100 Kč 
II. sponzorské dary v souvislosti s pořádáním plesu (AZ Technika, Obec Velké Popovice) 
20.000 Kč 
III. asistence (Florián, Den Kozla, Svatojánský večer) 26.000 Kč 
IV. kulturní, společenské a sportovní akce 96.600 Kč 
V. dotace – program Můj klub (MŠMT) 19.800 Kč 
VI. dotace – Obec Velké Popovice 14.000 Kč  
 
3. Výdaje za rok 2019 činily celkem 183.853, - Kč do čehož jsou zahrnuty např. náklady na: 
I. odvod členských příspěvků na OSH 4.920 Kč 
II. pořádání plesů 46.606 Kč 
III. činnost kroužku Mladých hasičů (včetně školení vedoucích) 28.690 Kč 
IV. pořádání závodu „Lojovický útok“ 16.181 Kč 
V. pořádání VH a ostatních kulturně-společenských akcí 32.726 Kč 
VI. nákup výzbroje a vybavení 4.367 Kč 
VII. nákup výstroje (společenské oděvy) 15.277 Kč 
 
4. Zůstatky na konci roku ke dni 31.12.2019 činily: 
I. v podkladně SDH 2.766,- Kč 
II. na běžném účtu (Fio banka) 30.219,99 Kč 
III. na běžném účtu (ERA, poštovní spořitelna) 8.247,01 Kč 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 3 – Rozvaha  



Výroční zpráva  
SH ČMS SDH Lojovice 

za období rok 2019 
 
 

5 
 

 
 
7. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Velké Popovice 

 
Nedůležitějším cílem sboru je dále podporovat činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce Velké Popovice. Zřizovatelem jednotky je ze zákona Obec Velké Popovice. Všech 16 členů 
výjezdové jednotky obce je zároveň členy našeho sboru.  Jednotka je zařazena do kategorie 
JPO III. Jednotka je vybavená cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 na podvozku LIAZ 
a dopravním automobilem VW Transportér.  
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Jednotka je dislokována v objektu původní hasičské zbrojnice z roku 1931. Z důvodu praskání 
nosné stěny a sesouvání částí budovy ze svahu bylo v létě roku 2018 statikem nařízeno 
vystěhování techniky a zákaz vstupu do budovy zbrojnice. Od podzimu 2018 do jara 2019 jsme 
parkovali techniku v náhradních prostorech poskytnutých majitelem Lojovického zámku 
panem doktorem Appeltem. Obec Velké Popovice v tomto období nechala provést nutné 
stavební opravy a statické zajištění a od jara 2019 opět vyjíždíme z původní zbrojnice. 
 
 
V roce 2019 jsme byli operačním střediskem integrovaného záchranného systému povolání 
celkem k 20 událostem. Zasahovali jsme u 11 požárů, 7 technických zásahů a ve dvou 
případech se jednalo o planý výjezd. Co je důležité, držíme si 100 % odezvu, tj. reagujeme a 
vyjedeme na každou výzvu. 

 
Obec Velké Popovice v loňském roce dále investovala do vybavení jednotky, mimo 

nového kalového čerpadla jsme díky podpoře obce mohli začít používat nový moderní 
svolávací systém FIREPORT, který ve formě aplikace všem členům oznamuje podrobnosti o 
výjezdu a zároveň veliteli jednotky a všem členům také dává informaci o tom kolik členů se 
dostaví k výjezdu.  
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8. Zpráva o činnosti sboru – seznam akcí v roce 2019  
 

11 ledna 2019 od 18 hodin se konala výroční valná hromada našeho sboru. Na které byl 
odsouhlasen přestup z okrsku č.1 do okrsku č.3 Modleticko. 
 
V sobotu 12. ledna 2019 jsme v Lojovicích pořádali náš tradiční „malý“ ples. 
 
2. února 2019 jsme se poprvé zúčastnili v rámci pro nás nového okrsku č.3 dětské soutěže v 
uzlování v Kuří, družstvo mladších žáků obsadilo druhé místo, výsledky jednotlivých dětí:  

 
  
2. února 2019 ve Svojšovicích na Výroční valné hromadě okrsku č. 3 Modleticko byl Lojovický 
sbor přijat jako nový člen okrsku č.3. 
 
9. února 2019 jsme pořádali tradiční velký Hasičský ples v sokolovně. 
 
9. března 2019 se Mladí hasiči SDH Lojovice zúčastnili 14. ročníku soutěže Mukařovské 
uzlování. Výsledky družstev Mladší 5.místo z 21 sborů, Starší 6.místo z 23 sborů, Dorost 4 
místo z 9 sborů. Výsledné časy a umístění dětí: 
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6.4.2019 se družstvo naší výjezdové jednotky zúčastnilo okrskového cvičení Floriánek. 
Obsadili jsme mezi 8 družstvy hezké 4. místo. 
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V dubnu proběhla tradiční brigáda čistý Ladův kraj.  
 
21.4.2019 – Dětské maškarní 
 
27.4.2019 Pochod krajinou barona Ringhoffera – stanoviště s razítky  
 
27.4.2019 Asistence u běhu Pyšelský kopeček 
 
30.4.2019 – Tradiční pálení čarodějnic 
 
4.5.2019 – první ročník dne svatého Floriána v pivovaru. Společně se sbory z Pyšel a Průhonic 
jsme vystavovali jak historickou, tak moderní techniku.  

 
 
V neděli 19. května u nás proběhl již druhý ročník závodu Lojovický útok, který jsme pořádali 
v rámci dětské hasičské ligy okrsku Modleticko.   
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Výsledky našich družstev ve všech kolech DHL – na výsledcích se projevila především naše 
nejslabší a nejstarší stříkačka: 

 
 
2.6.2019 Stanoviště na Dětském dni na fotbalovém hřišti v Popovicích 
 
2.6.2019 Se naše děti i vedoucí zúčastnili soutěže TFA o železného hasiče v Senohrabech 
s těmito výsledky: 
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9.6.2019 Asistence Den kozla 
 
22.6.2019 Rozlučka se sezonou na hřišti 
 
7.9.2019 – Okrsková soutěž v Modleticích – vzhledem k tomu, že startujeme s nejslabší 
stříkačkou naše výsledky za mnoho nestály. Držíme se ale olympijského hesla, že není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se a soutěžili jsme v kategoriích mužů, žen, dorostu, mladších i starších 
dětí. 

 
 
14.9.2019 – Soutěž o pohár starosty OSH Praha Východ v Mukařově – na rozdíl od ligy se běhá 
s jednotnou stříkačkou. Jasně se prokázalo, že naše neslavné výsledky jdou na vrub naší 
stařičké a slaboučké stříkačky. Výsledky mladší i dorost shodně výborné 3. místo!   
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1.10.2019 V pátek 11. října jsme provedli ukázku pro základní školu. Postupně se na hřišti 
Radost vystřídalo 140 dětí. Tato ukázka přilákala do našeho kroužku 5 nových šikovných dětí, 
které od října pravidelně navštěvují tréninky mladých hasičů.  

 
 
5.10.2019 – naše družstva se zúčastnila okresního Závodu požárnické všestrannosti ve Škvorci 
s těmito výsledky: mladší 7. místo, dorost 10. místo, starší 14. místo 
 
28.10.2019 – Pokládka věnců k památníkům padlých se starostkou obce Velké Popovice paní 
Vendulou Zímovou. 
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2.11.2019 – Dýňování v Lojovicích 
 
30.11.2019 – vztyčení vánočního stromu v Lojovicích a ozdobení obecního stromu v 
Popovicích  

 
 
1.12.2019 - rozsvícení vánočního stromu 
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7.12.2019   Mikulášská zábava  

 
 
24.12.2017 Zpívání koled u vánočního stromu na návsi v Lojovicích 
 

Sestavil  Miroslav Němec   10.1.2020 

 


