
             Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů Lozice za rok 2016 

 

Vedoucí mládeže hasičů: Marcela Votroubková 

        Vedoucí mladších hasičů: Marcela Votroubková 

        Vedoucí starších hasičů: Veronika Vesecká, Iveta Pitrová 

        Instruktoři: Vladimír Dolanský ml. 

       Strojník:  Martin Pitra st. 

 

ČLENOVÉ 

         V lednu 2016 navštěvovalo kroužek mladých hasičů Lozice 17 členů.Během roku  

se k nám přidaly další děti, takže na konci roku 2016 jsme měli   22  členů,  

z toho 11 děvčat a 11 chlapců. 

Dle kategorií patří 10 dětí do starších žáků a 12 do mladších. 

           Lozice jsou jediné SDH v okrsku, které se věnuje výchově mladých hasičů.Proto  

k nám dojíždějí děti z okolních vesnic. Z Lozic je 5 dětí, z Jenišovic 5,z Pardubic 1(o víkendu na 

 chalupě v Luži) , z Luže 11 (3 z Radimi. 1 z Voletic a 7 z Luže) 

 

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 přestavbu a modernizaci motorové stříkačky PS 15 tak, 

aby splňovala rostoucí požadavky požárního sportu(60 000kč) 

-dále financovala veškeré pohonné hmoty a to do hasičského automobilu,požárních stříkaček 
 
     a plovoucího čerpadla (děti -  7 000kč). 

PC
Zvýraznění



 
-celkem obec Lozice zaplatila za rok 2016 za hasiče 120 000 kč (dospělé I děti) 
 
         -Díky sponzorskému daru města Luže, SDH Radim a obce Lozice bylo zakoupeno 

 v únoru 10 nových dětských dresů. 

       -V srpnu 2016 se z peněz našeho sboru pořídila jedna sada nových hadic na “60 m překážek” 

včetně proudnice, 2 altány a 2 stoly s lavicemi, které budou nejen děti využívat na závodech. 

        -  V září jsme dostali dotaci od OSH Chrudim 1700 kč. SDH Lozice doplatilo 938 kč 

a koupila se druhá sada nových hadic na “60 m překážek” včetně proudnice 
 

- Drobné opravy překážek, stříkaček a ostatního majetku provádíme svépomocí. 
 

 ČINNOST:                                                                                                                                                                                                                             

Schůzky mladých hasičů probíhají každý pátek od 17:00 hodin, kromě července. Jaro , léto, podzim, jsme 

        na dětském hřišti , v zimě nám umožňuje obecní úřad Lozice využívat jejich zasedací místnost. 

        Leden, únor, březen jsou schůzky 1x za 14 dnů. 

V srpnu jsme se začali scházet i ve čtvrtek na tréninky přeboru jednotlivců 60 m překážek. Tréninky byli 

      až do října. 

Naším záměrem je vytáhnout děti od počítačů, nabídnout jim hry, kamarády a pocit, že někam patří. 

     Naši činnost a to nejen mladých hasičů, ale I všech akcí se snažíme dokumentovat  

v kronice a také na internetových stránkách Obce Lozice (http://www.lozice.cz/) 

   Počet schůzek:  53    (38x všech, 15x na 60 m překážek) 

AKCE: 

30.1. – Odpoledne plné her  (obec Lozice si pro hasičské děti připravila spoustu deskových her, 

                                    a možnost vyřádit se při obíhačce na pin-pongu) 

5.3.-Odznaky odbornosti v Tuněchodech-dle pravidel Plamenu skládají zkoušky z hasičských vědomostí 

                            Aleš Svoboda a Tereza Komárková – kronikáři 

                            Katka Málková, Vojtěch Svoboda - preventisti 

                            Matyáš Votroubek - strojník 

http://www.lozice.cz/


18.3. – plavání v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě s mladšími dětmi 

19.3. – plavání v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě se staršími dětmi 

19.-20.3.  Školení vedoucích a rozhodčích mládeže v Morašicích 

                          Marcela Votroubková – obhajoba vedoucí 

                          Iveta Pitrová – rozhodčí a vedoucí 1. Část 

14.5. – Okrsková soutěž v požárním útoku v Radimi, kde  děti předvedly požární útoky 

21.5.-22.5. Okresní kolo celeroční hry Plamen v Třemošnici, 

                    které se skládá z různých štafet a požárního útoku.Mladší se dokázali probojovat 

                    z 36. místa,které obsadili na podzim na celkové 27. Starší se umístili na vynikajícím 11 místě. 

11.6. – Lívancový den v Lozicích (obdoba dětského dne)  

12.6. -  Soutěž ve štafetě 4x60m a požárním útoku v Krouné.   Mladší 15  Starší 10 . 

16.6.  Piknik na zakončení sezóny. 

           Rodiče pro děti připravili sladký piknik a pro vedoucí ocenění za věnování se jejim  

                ratolestem 

18.6. – Lanové centrum Pardubice – Osh Chrudim nám věnovala slevový kúpón do  

             tohoto centra . Starší děti si vyzkoušely lezení ve výškách s horolezeckou výzbrojí. 

             Mladší svoji šikovnost při překonávání překážek. 

5.7.     Nákládání železného odpadu a úklid – děti pomáhaly se závěrečnou částí nakládání  

                       malých částí a celkovým úklidem dvora v Lozicích. 

23.7.  Fotbálek v Lozicích , kde děti fungovaly jako sběrači míčů 

Srpen – natírání a oprava překážek (během srpna skupinky dětí s rodičemi opravovali a natírali  

               přidělené překážky a vybavení) 

3.9. – Tereza Komárková nás poprvé reprezentovala v Přeboru jednotlivců 

          Na 60m překážek ve Zderazi. Dosáhla času 19:51 a 11. Místa. 

           Cestou zpět jsme I s fanoušky navštívili rozhlednu Barborku a Lužské slavnosti. 



10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice” 

      Mladší 4 a 6 místo, starší 4 místo 

16.9. – Podzimní školení vedoucích a rozhodčích mládeže v Morašicích – seznámení s novými  

            Pravidly celoroční hry Plamen.   Iveta Pitrová složila 2 část zkoušky na instruktora 

            a vedoucího, Marcela Votroubková obhajoba vedoucího. 

18.9. - Tereza Komárková nás opět reprezentovala v Přeboru jednotlivců 

          Na 60m překážek  v Lukavici. Dosáhla času 16:51 a 10. Místa. 

25.9. – soutěž v požárním útoku “Memoriál Milana  Zaniny” v Podlažicích 

             Starší -2 místo, mladší B – 3 místo, mladší A – 1 místo a putovní pohár. 

22.10. – Závod požární všestrannosti v Hlinsku – okresní kolo( 2-3 km běh s různými úkoly) 

                 Starší – 14 z 39, mladší 24 ze 60 

5.11. – Návštěva kina v Afi paláci Pardubice. Vlakem jsme vzali děti na film Trollové. 

9.12 – Štědrovečerní menu, kdy děti dostaly typické české jídlo – Kebab a Coca-Colu  

                           CELKEM 22 AKCÍ    

                                                   Soutěže: 7x     Školení 2x    Společné akce a výlety: 13x                     

 

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 strážci/oběti  

mých přání (nemohl bys...,pujč...., pohlídej....,dojeď). 

      Všem sponzorům, za jejich finanční dary:město Luže, SDH Radim, OSH Chrudim. 

      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: 

5.3.-Odznaky odbornosti v Tuněchodech 

 

12.6. -  Soutěž ve štafetě 4x60m a požárním útoku v Krouné 

 

 



12.6. -  Soutěž ve štafetě 4x60m a požárním útoku v Krouné 

 

12.6. -  Soutěž ve štafetě 4x60m a požárním útoku v Krouné 

 

 

 



12.6. -  Soutěž ve štafetě 4x60m a požárním útoku v Krouné 

 

18.6. – Lanové centrum Pardubice 

 

 

 



21.5.-22.5. Okresní kolo celeroční hry Plamen v Třemošnici 

 

21.5.-22.5. Okresní kolo celeroční hry Plamen v Třemošnici 

 

 



21.5.-22.5. Okresní kolo celeroční hry Plamen v Třemošnici 

 

21.5.-22.5. Okresní kolo celeroční hry Plamen v Třemošnici 

 

 



 

10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice”

 

10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice”

 



10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice” 

 

10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice”

 



10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice” 

 

10.9. – Soutěž v požárním útoku “O pohár starostky Městyse Chroustovice”

 



25.9. – soutěž v požárním útoku “Memoriál Milana  Zaniny” v Podlažicích 

 

14.5. – Okrsková soutěž v požárním útoku v Radimi

 


