
Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů Lozice za rok 2018 
 

Vedoucí mládeže hasičů: Marcela Votroubková 
                     Vedoucí mladších hasičů: Marcela Votroubková 
                     Vedoucí starších Vedoucí hasičů: Veronika Vesecká, Iveta Pitrová 
                     Instruktoři: Marcela Votroubková ml., Tereza Komárková,  
                                           Marek Dostál, Martina Doudová,Matyáš Votroubek 
                     Strojník: Pitra Martin st., Marek Vesecký 
 

ČLENOVÉ: 
                     Za celý rok 2018 prošlo našima rukama 29 dětí . z toho 17 chlapců a  12 dívek 

Protože se dětem u nás líbí, zůstávají někteří  jako instruktoři. I v této oblasti je můžeme mnohému naučit.          
   
    Rozložení dle kategorií na konci roku: 13 mladších , 11 starších , 5 dorostenců (3 současně ve starších žácích) 
a 5 neplnoletých instruktorů (4 současně dorostenci) .  
A dle místa bydliště za celý rok : z Lozic 6 děti, z Jenišovic 5, z Chroustovic 2, z Pardubic 1(o víkendu v Luži) a 
z Luže 15 (Radim 4,Luže 8,Doly 2,Zdislav 1)                         
 

FINANCE: 

     Z hlediska financí vybíráme 100 Kč za člena na jeden kalendářní rok.Celá tato částka je použita na pojištění 
dítěte na schůzkách, závodech a akcích pořádaných hasiči.Ostatní chod kroužku, ať materiálově či finančně, 
zajišťuje SDH Lozice a obec Lozice. 
        -Obec Lozice zaplatila veškeré pohonné hmoty a to do hasičského automobilu,požárních stříkaček a 
plovoucího čerpadla (děti -  13 000). 
-celkem obec Lozice zaplatila za rok 2018 za hasiče 61 000 kč (dospělé I děti)(27000 pojistky,drobné n.,   pohonné hmoty) 
- SDH Lozice investovala do dětí cca 9 731 Kč. 
 

DOTACE: 
Město Luže – 15 000 Kč    (5 dresů, štafetový rozdělovač, hadice na požární útok-2xC a 2xB) 
MŠMT – 5 270 Kč    zprostředkovává OSH Chrudim   (70% bowling,2x kino ,  30 % SDH Lozice) 
                              (dotace na volnočasové aktivity  - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,připsáno na účet 1/2019) 
Obec Jenišovice – 4 000 Kč  ( částka byla použita na podporu chodu kroužku,materiální zabezpečení) 
SDH Radim – 3 000Kč        ( štafetové hadice+proudnice) 

 

ČINNOST: 
      Dorostenci se scházejí ve středu. Buď na hřišti v Lozicích nebo využívají stadion ve Skutči, kde mohou 
využívat i překážky vhodné pro svou kategorii. (v zimě se schází v pátek) 
        Dále se každý čtvrtek (jaro až podzim) scházejí ty děti, které běhají 60 m překážek-přebor jednotlivců – což 
je nadstavba hasičského sportu / 12 dětí (zima–pátek nebo soboty). 
        Mladí hasiči se schází každý pátek na hřišti v Lozicích. Vždy na 1,5 hodiny, kdy se připravují  a cvičí na 
soutěž „Plamen“ a další s tím spojené hasičské soutěže.  Přes zimu trénují uzle, zdravovědu a turistické značky 
na Obecním úřadě v Lozicích. 
       
Naši činnost a to nejen mladých hasičů, ale I všech akcí se snažíme dokumentovat  
v kronice ,  na internetových stránkách Obce Lozice (http://www.lozice.cz/) nebo na Facebooku 
(https://www.facebook.com/SDH-Lozice-315432135558830/?fref=ts) 
 

http://www.lozice.cz/
https://www.facebook.com/SDH-Lozice-315432135558830/?fref=ts


 
 

   Počet schůzek:  81   (30 x všech, 48 x na 60 m a 100m překážek)                  

 
 

AKCE: 
 
9.2. a 23.2. – Požární ochrana očima dětí – 50-sát let staré výukové materiály děti  neskutečně bavily 

28.2. – Bruslení na rybníku Voleťák 

2.3.-3.3.  – Školení vedoucích , instruktorů a rozhodčích ve Zderazi – zkoušky pro práci s dětmi složili: vedoucí-Marcela 

Votroubková st., instructor – Marcela Votroubková ml, Tereza Komárková, rozhodčí – Iveta Pitrová,Tereza Komárková 

3.3. – Bowling Vysoké Mýto – mladší I starší žáci dali kuželkám co proto 

10.3. – Odznaky odborností a specializací v Morašicích - dle pravidel Plamenu skládají zkoušky z hasičských  
             Vědomostí 
                  Vojta Svoboda– kronikář 
                 Viky Komárková,Mates Havlíček– Preventista junior 
                 Aleš Svoboda– strojník 
                 Nela a Dominik Smejkalovi – Kuchař 
                 Marek Novotný,Tonda Havlík, Ani Svobodová – strojník junior 
 

10.3.- 28.3. – Mimořádný trénink Dorostu ve Skutči – po dohodě s SDH Skuteč jsme se rozhodli využít jejich tartanovou 

trať a půjčit si překážky 

11.3. – Brigáda:  Údržba požární techniky 

29.3.    Brigáda: příprava tratě na 60m překážek-přebor jednotlivců – 5 starších žáků se nemohli dočkat a vrhli se na 

rozměřování, značení a přípravu tratě 

31.3. – Vrkáči v Lozicích -obnovená velikonoční tradice 

14.4. – děti se zapojili do celorepublikové akce “Ukliďme Česko” 

14.4. – Kino Pardubice – trocha kultury nezaškodí 

21.4. – “Stovky”  Pardubice –  dorostenka Marcela Votroubková obsadila  54. místo v souteži jednotlivců 

26.4. – Slavnostní vyhlášení “PO očima dětí” v Kočí  - Martina Doudová obsadila 3. Místo svým namalovaným obrázkem 

5.5. – Okresní kolo dorostu v Třemošnici.     -Matyáš Votroubek 2. Místo v kategorii jednotlivců. Marcela Votroubková a 

Nela Smejkalová,půjčené Štěpánovu získaly bronz v kategorii družstev, a Martina Doudová v barvách Vinar získala 

stříbro. 

6.5. – závod 60m překážek-přebor jednotlivců ve Skutči  – 7. Dětí reprezentovalo Lozice. Největším úspěchem bylo 4. 

místo Vítka Hrnčála 

6.5. - Brigáda:  Údržba požární techniky 



13.5. – Netradiční požární útoky v Podlažicích – starší I mladší žáci získali stříbrné medaile ve svých kategoriích 

19.5. – Okrsková soutěž v požárním útoku  Radim – mladší žáci 1. místo , starší žáci 1. místo 

26.-27.5. – Okresní kolo hry “Plamen” Chrudim a Slatiňany – mladší 18. místo, starší 15. místo 

1.6. -  Dětský den DaR v Luži – na závěr akce měli děti předvést 20-ti minutové pásmo a přiblížit tak lidem “mladé 

hasiče”, bohužel díky dešti se na nás už nedostalo. 

9.6. – Krajské kolo Dorostu v Chrudimi – Matyáš Votroubek  6.místo v kategorii Mladší dorostenec 

16.6. – Lívancový den v Lozicích – obdoba dětského dne 

16.6. - Krajské kolo soutěže mladých hasičů ve hře “Plamen” 2017/2018 – Přebor jednotlivců na 60m překážek  - Vítek 

Hrnčál 18. Místo 

23.-24.6. – Propršený víkend, kdy jsme se sešli, vyjeli a vrátili se, protože akce byly zrušeny.(Cyklovýlet a Sečské 

šedesátky) 

4.8. – “Fotbálek” Lozice – turnaj v malé kopané  - sbírání míčů a rychlé spojky 

11.8. – Večerní stovky v Kamenci u Poličky –dorostenci  Matyáš Votroubek 13. místo, Marcela Votroubková 20. místo  

Český pohár – celorepubliková hasičská soutěž skládající se ze série 4 závodů v běhu na 100m překážek, 

kde se Matyáš Votroubek umístil na 24. místě a Marcela Votroubková ml. na 40. místě ve svých dorosteneckých 

kategoriích 

18.8. – Cyklovýlet Polanka a Pivnice – po prázdninách jsme protáhli svoje nohy 

25.8. – Závody v požárním útoku Bělá  - starší I mladší žáci shodně 5. místo ve svých kategoriích 

2.9. -  Závod 60m překážek-přebor jednotlivců ve Zderazi – už 11 dětí běhá tuto nástavbu hasičského sportu     Aleš 

Svoboda  10. místo, Marek Novotný 14 místo, Vítek Hrnčál 16.místo, Vojta Svoboda 22. místo, Tonda Havlík 28. místo, 

Tonda Vašina 30. místo, Viky komárková 14 místo, Martina Doudová 4. místo, Matyáš Votroubek 18. místo. 

8.9. – “ Choltické stovky” – dorostenci opět  vyrazili na závody jednotlivců. Nela Smejkalová – 36. Místo, Matyáš 

Votroubek  21. Místo 

16.9. - závod 60m překážek-přebor jednotlivců v Lukavici-  běželo 10 dětí , nejlépe umístění: Martina Doudová  4.místo 

,Vítek Hrnčál 6. místo  

16.9. -  O pohár “Lukavického vodníka”v požárním útoku–  starší 12 a 13 místo, mladší 17-tí. 

21.9. -  Školení vedoucích , instruktorů a rozhodčích v Lukavici -  zúčastnili se Marcela Votroubková st. I ml.  

22.9. – Memoriál v Podlažicích  v požárním útoku  -  mladší 4 a 6, starší 5 a 6-tí 

30.9. – Zbožnovské stovky – dorostenci si zaběhli v jednotlivcích …..19.místo-Matyáš Votroubek, 15. místo –Marcela 

Votroubková ve svých kategoriích 

30.9. – Brigáda:  Údržba požární techniky  

7.10. – Hlinecké šedesátky – 9 dětí hájilo naše barvy  



13.10. – Kino Pardubice – mladší byli na filmu Yetti a starší na filmu Venom 

20.10. – ZPV Morašice – umístění: tým mladších 17. Místo, tým starších A 17 místo, B 27 místo, dorostenkyně Nela 

Smejkalová 2 místo, dorostenkyně Marcela Votroubková v týmu Štěpánova 2 místo a dorostenkyně Martina Doudová v 

týmu Vinar 4 místo. 

26.10. – Slavnostní vyhlášení Chrudimských lig mládeže ve Zderazi – součet bodů za celý rok. Závody 100m překážek  
                 Dorost: Matyáš Votroubek 2. Místo.    Závody 60m překážek: Kategorie  Mladší chlapci:  
                 Vítek Hrnčál 6. Místo, Marek Novotný 15. Místo, Mladší dívky Viktorie Komárková 12. Místo, 
                 Starší dívky Martina Doudová 10 místo, Starší chlapci Matyáš Votroubek 12 místo 
 
9.11. – Brigáda: Úklid překážek, jejich rozebrání , drobné opravy a zazimování 
 
15.11. – Slavnostní  ukončení „šedesátkové“ sezóny – Diplomy a medaile jako odměna všem Lozickým běžcům 
 
17.11. – Laser Game Pardubice – starší žáci si vyrazili na střílečku, trochu uvolnit 
 
30.11. – Krytý bazén ve Vysokém Mýtě – mladší žáci zvyšovali svojí kondičku plaváním 

 
1.12. a 8.12. – Soustředění „šedesátkařů“   -i za sněhu si nedají děti pokoj a stále trénují 
 
7.12. – Stezka odvahy – instruktoři si vyzkoušeli na vlastní kůži naplánovat a zrealizivat strašitelnou pouť dětí za 
odměnou 
 

 

CELKEM 48 AKCÍ    

                                           Soutěže: 18x     Školení 2x    Společné akce a výlety: 23x     brigády 5x       

       

ZÁVĚR:   

       Chtěla bych poděkovat v první řadě SBORU za podporu,kterou tady dětská družstva mají. Všem,  kteří se 
podílejí na chodu kroužku, ať už jako vedoucí, instruktoři, strojníci nebo jen náhodní pomocníci. 
      Všem sponzorům, za jejich finanční dary: město Luže, obecní úřad Jenišovice, SDH Radim,  OSH Chrudim, 
Ministerstvo školství ČR 
      Samozřejmě i OBCI Lozice, bez jejího finančního zabezpečení bychom se nikam nedostali  
(ať už materiálově či motorově). 
Dále dětem za jejich práci a rodičům za obětavost, se kterou plní všechny naše nápady. 

                                                                              DĚKUJI         Marcela Votroubková  
              

 

Fotogalerie: 
                             Následuje na dalších stránkach 
 

 

 



 

3.3. – Bowling Vysoké Mýto 

                          

 

 

 

 

14.4. – Kino Pardubice 

    

 

 

 

 



26.4. – Slavnostní vyhlášení “PO očima dětí” v Kočí  - Martina Doudová 

 

 

5.5. – Okresní kolo dorostu v Třemošnici.      

                  



                 

                       



                        

 

13.5. – Netradiční požární útoky v Podlažicích 
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16.6. - Krajské kolo soutěže mladých hasičů ve hře “Plamen” 2017/2018 – Přebor jednotlivců na 60m překážek  - Vítek 
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8.9. – “ Choltické stovky” 
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17.11. – Laser Game Pardubice 

                                    

30.11. – Krytý bazén ve Vysokém Mýtě – mladší žáci zvyšovali svojí kondičku plaváním 
  

 


