Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 17.11.2015,
19:00 Lojovice.

Přítomní členové výboru: Miroslav Přibyl, Filip Krajcr, Veronika Suková, Miroslav Němec, Tomáš
Růžička, Jan Šmíd, Jiří Dvořák, Radek Dvořák, Miroslav Šťastný, David Hůrka (od 19:30), Lukáš
Rajtrman (do 19:40)
Hosté: Martin Dvořák, Luboš Ragas, Pavel Juriš, Jiří Fusek
Program jednání:
1) Určení termínu výroční valné hromady
2) Webové stránky
3) Dětský sport
4) Okrsek č.1
5) Mikulášská zábava
6) Kapela na ples
7) diskuse k členské základně
8) žádost o finanční příspěvek
9) poděkování SDH Jílové u Prahy
10) Hasičský advent – vztyčení a rozsvícení stromu
Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné.
Zapisovatel M.Němec, ověřovatel T.Růžička
1) Určení termínu výroční valné hromady sboru
Vedením okrsku č.1 jsme byli vyzvání k zaslání termínu výroční valné hromady.
Po krátké diskusi byl stanoven termín VVH na 9. ledna 2016
– hlasování – 10 členů výboru pro
2) Webové stránky
M.Němec informoval členy výboru, že na stránkách SDH-Lojovice byla zřízena záložka „výbor
SDH“ , kde jsou uloženy zápisy z výborových a členských schůzí.
3) Dětský sport
M.Němec informoval členy výboru o tom, že M.Němec a D.Hůrka absolvovali školení pro
vedoucí dětských kolektivů. Dále členy výboru informoval o tom, že je nutné podle platných
předpisů zakoupit přetlakový ventil pro disciplínu Požární útok. Dále je nutné zakoupit krátké
savice – děti soutěží se savicemi v délce 1,6m.

4) Okrsek
M.Němec vyzval starostu okrsku L.Rajtrmana k přehodnocení své práce pro okrsek a sbor, a
k vysvětlení jeho neúčasti na schůzích výboru okresu a dále požádal, aby byl sbor
s předstihem informován o termínech konání schůzi okrsku.
L.Rajtrman, se omluvil, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení se schůzí okresu nemohl
účastnit, ale vždy se snažil delegovat náhradníka. Zároveň upozornil, že funkci starosty okrsku
již dával k dispozici, ale nenašel se mezi delegáty na okrsku nový kandidát, který by to byl
ochoten převzít.
T.Růžička upozornil, že sbor by měl mít v okrsku 3 delegáty, a dotázal se H.Šmída zda bude
reprezentovat sbor v okrsku. H.Šmíd to odmítl, s tím, že má novou práci a časově to nemůže
slíbit.
M.Němec vyzal výbor i přítomné členy k delegování dalšího člena sboru pro okrsek. Toto
bude řešeno na následující schůzi výboru.
L.Rajtrman slíbil zasílat pozvánky na schůze okrsku s předstihem.
D.Hůrka vyzval L.Rajtrmana, aby na okrsku pro okrskovou soutěž 2016 prosadil standartní
pravidla pro dětské disciplíny dle metodiky PLAMEN. Dětem, které mají zkušenosti z běžných
závodů se těžko vysvětluje na poslední chvíli změna pravidel a zaběhnutých postupů.
5) Mikulášská zábava
V.Suková vyzvala výbor k odsouhlasení termínu konání tradiční mikulášské zábavy v sobotu
5.12.2015 v Lojovicích v restauraci u Barona. M.Němec zajistí plakát na akci. Vstupné děti
zdarma, dospělí 30 Kč. Byl navržen limit pro nákup odměn pro děti do soutěží 1000 Kč.
Hlasování – 10 pro
6) Kapela ples
V.Suková vyzvala výbor k zajištění kapely na ples do V.Popovic (13.2.2016). H.Šmíd zjistí
možnosti a bude výbor informovat do konce týdne. V.Suková bude kontaktovat Veroniku
Malou.
7) Diskuse k členské základně a pomlouvání ve sboru
M.Němec přečetl seznam 18 neaktivních členů sboru a navrhl, abychom je oslovili s dotazem
na jejich další fungování. V případě, že podají písemné stanovisko, že chtějí své členství
ukončit, bude jejich členství ukončeno ještě v roce 2015. V opačném případě budeme
postupovat dle zavedených pravidel a k přehodnocení členství dojde na valné hromadě na
základě placení členských příspěvků.
Byl vznesen dotaz na placení členských příspěvků u invalidních důchodců, bylo potvrzeno, že
podle stávajících pravidel důchodci starobní a invalidní příspěvky neplatí.
Byla přednesena zpráva o trvajícím negativním chování některých členů. V diskusi byl řešen
další možný postup. Výbor nedospěl k jednoznačnému závěru a bude se této otázce dále
věnovat na příští výborové schůzi.
8) Žádost o příspěvek pro dětský sport

Výbor odsouhlasil odeslat žádost o finanční příspěvek na obec k zakoupení přívěsného
vozíku, přetlakového ventilu a dětských savic – žádost připraví M.Němec
9) Poděkování za zapůjčení plošiny - Sud piva pro SDH Jílové u Prahy
M.Němec navrhl, aby sud piva VP, který obdržel sbor od pivovaru za letní požáry jsme
věnovali kolegům z Jílového u Prahy jako poděkování za zapůjčení plošiny na oslavy.
Hlasování – všichni pro
10) Hasičský advent – vztyčení a rozsvícení stromu v Lojovicích
V první adventní neděli 29.11. budou hasiči v Lojovicích ve 13 hodin vztyčovat vánoční strom.
Dětský kroužek zajistí výrobu ozdob na strom – D.Hůrka. Rozsvěcení stromu potom v neděli
večer.

Ostatní:
M.Němec ukončil členskou schůzi SDH Lojovice v 21:10 hod a poděkoval zúčastněným za účast.
Zapisovatel: Miroslav Němec
Ověřovatel: Tomáš Růžička

