
Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů Lozice za rok 2017 
 

Vedoucí mládeže hasičů: Marcela Votroubková 
                     Vedoucí mladších hasičů: Marcela Votroubková 
                     Vedoucí starších Vedoucí hasičů: Veronika Vesecká, Iveta Pitrová 
                     Instruktoři: Vladimír Dolanský ml., Marcela Votroubková ml., Tereza Komárková 
                     Strojník: Pitra Martin st. 
 

 
 
ČLENOVÉ 
                                Za celý rok 2017 prošlo našima rukama 26 dětí . 
         V prvním pololetí roku docházelo na kroužek mladých hasičů 21 dětí. Protože nemáme kategorii Dorostu, 
rozhodli se Marcela Votroubková ml. a Tereza Komárková posílit v květnu tým Štěpánova, takže současně 
běhali za Lozice -žáci a Štěpánov -Dorost. Po prázdninách se 3 děti rozhodli, že zkusí něco jiného a další 
noví přišli.  Na konci roku 2017 jsme měli 23 dětí , z toho 14 chlapců a  9 dívek.   
 
    Rozložení dle kategorií:    13 mladších , 8 starších a 4 dorostenci (2 současně ve starších žácích) .  
A dle místa bydliště za celý rok : z Lozic 5 děti, z Jenišovic 6, z Chroustovic 1, z Pardubic 1(o víkendu v Luži) a 
z Luže 13 (Radim 4,Luže 8,Doly 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 -  10 000kč). 
-celkem obec Lozice zaplatila za rok 2017 za hasiče 96 561 kč (dospělé I děti)(27000 pojistky,drobné n., pohonné hmoty) 
- SDH Lozice investovala do dětí cca 13 000 Kč.  
 

DOTACE: 
Město Luže – 18 000 Kč    (přetlakový ventil pro děti a 8 opasků) 
MŠMT – 7 000 Kč    zprostředkovává OSH Chrudim   (70% džberovky a hadice -30 % SDH Lozice) 
                                                                                             (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 
Obec Jenišovice – 2 500 Kč 
SDH Radim – 3 000Kč        (obě částky byli použity na nákup drobného majetku-pastelky,nůžky,lepidlo-na ceny 
                                                a  občerstvení na výletech ,akcích a soutěžích) 
OSH Chrudim – poukazy pro vstup do Tonga Hradec Králové  a na Painball Skuteč 

 
 

ČINNOST: 
       Mladí hasiči se schází každý týden a to v 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 1x za 14 dnů uzle, 
zdravovědu a turistické značky. 
       Dále se každý čtvrtek (jaro až podzim) scházejí ty děti, které běhají 60 m překážek-přebor jednotlivců. 
 



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) 
 
   Počet schůzek:  59    (35x všech, 24x na 60 m překážek)   
 
 

AKCE 
20.1. – Sáňkování  na kopci v Lozicích 
25.2. – Bowling Vysoké Mýto, kdy jsme prvně zkusili tento záludný sport, který v našem  
              podání připomínal spíše košíkovou. Akce byla zakončena Kebabem. 
 
11.3. – „Plavčo“ v krytém bazénu Vysoké Mýto, kdy chlapci upřednostňovali tobogán, zatim co  
               dívky  neopustili Wellnes centrum 
 
18.3. – Zkoušky odbornosti v Tuněchodech- dle pravidel Plamenu skládají zkoušky z hasičských  
             Vědomostí 
                  Nelča Smejkalová a Katka Málková – kronikáři 
                 Natka Kubelková a Aleš Svoboda – Preventisti 
                 Dominik Smejkal – strojník 
                 Vojta Svoboda – preventista junior 
                 Patrik Kubelka – strojník junior 
                 
8.4. – Bowling Vysoké Mýto – tentokrát se k ostatním dětem přidali i ti nejmenší 
 
9.4. – Brigáda „Údržba požární techniky“ , kdy si junioři a juniorky vzali do parády  hasičské auto 
 
15.4. – Školení rozhodčích v Lukavici, kde nás reprezentovala Iveta Pitrová 
 
15.4. – Jidáš –  malí i velcí hasiči se podíleli na uskutečnění této tradice 
 
29.4. – Čarodějnické opékání divočáčka – jen v Lozicích se pořádají čarodejnice o den dříve 
 
7.5. – Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Skuteč 
              Tereza Komárková 25. Místo(starší žákyně)      Marcela Votroubková   3. místo(starší žákyně) 
               Martina Doudová   6. místo  (starší žákyně)     Matyáš Votroubek       13. místo  (starší žáci) 
                    
 
20.5. – Okrsková soutěž mužů, žen a dětí v Srbcích – soutěž v požárním útoku ,obě naše družstva dětí  
                  předvedly, že přes zimu  nezlenivěli 
 
27.-28.5. – Okresní kolo hry „Plamen“ Chrudim-Načešice , které se skládá z různých štafet a požárního útoku :    
                   po součtu bodů za celý rok se starší umístili na 11. a mladší na 20 . místě. 
 
4.6. - Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Seč 
                      Katka Málková    14. místo (mladší žákyně)                Matyáš Votroubek 11. místo(starší žáci) 
                      Marcela Votroubková  2. místo (starší žákyně) 
 

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


17.6. – Krajské kolo Běhu na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Mladkov 
                  Marcela Votroubková se mezi elitou kraje rozhodně neztratila a obsadila 12.místo 
 
18.6. – Tongo Hradec Králové – díky sponzorskému daru OSH Chrudim jsme se podívali 
                  do sportovně/zábavného centra 
                
18.6. – Paintball Proseč – opět díky sponzorskému daru OSH Chrudim vyzkoušeli naši starší žáci tento  
                  adrenalinový sport 
 
24.6. – Lívancový den Lozice – dětský den plný lívanců 
 
15.7. – Fotbálek Lozice -  děti fungovaly jako sběrači balónů 
 
10.8.- 17.8.- 24.8. -30.8.    4 x jeden den sportovní soustředění (běhání, útoky, hry…..) 
 
24.8. – brigáda na úklid a opravy hasičského vybavení 
 
26.8. – Memoriál Jana Stoklasy v Bělé -  soutěž v požárním útoku, mladší žáci 6. místo, starší 2. místo  
 
9.9. -  O pohár starostky městyse Chroustovice – soutěž v požárním útoku, mladší žáci 3. Místo, starší  5.místo 
 
17.9. - Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Lukavice 
                 Marcela Votroubková   3. místo       Matyáš Votroubek    17. místo 
 
22.9. – Školení vedoucích a rozhodčích v Morašicích - – seznámení s novými  

            Pravidly celoroční hry Plamen.  Přítomni: Iveta Pitrová – rozhodčí a vedoucí. Marcela Votroubková st.- 

               - vedoucí, Marcela Votroubková ml. – instruktor 

24.9. – Zbožnovské stovky ve Skutči – poprvé v barvách Lozic běhala Marcela Votroubková 100 m  

                překážek(5.místo) 

30.9. - soutěž v požárním útoku “Memoriál Milana  Zaniny” v Podlažicích 

                Starší 2. Místo ,  mladší 2. místo 

1.10. - Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Hlinsko 

                Martina Doudová    19. místo (starší žákyně)                 Matyáš Votroubek 35. místo(starší žáci) 
                Marcela Votroubková  1. místo (starší žákyně) 
 

17.10. - Závod požární všestrannosti v Bojanově – okresní kolo (2-3 km dlouhý běh s různými úkoly:uzle  
                 značky, zdravověda...) 
 
                            Starší – 30 z 47 družstev , mladší 27 a 35 z 57 družstev. 
 V kategorii DOROST Matyáš Votroubek  4. místo v jednotlivcích , Martina Doudová v dresu Vinar 2. místo  
                             a Marcela Votroubková v dresu Štěpánova  3.místo. (holky zapůjčeny na doplnění týmů) 



 
28.10. – Slavnostní vyhlášení výsledků „Chrudimské ligy v běhu na 60m překážek-přebor jednotlivců“ v Seči 

                 Martina Doudová   12 . místo (starší žákyně)                 Matyáš Votroubek 12. místo(starší žáci) 
                Marcela Votroubková  2. místo (starší žákyně) 
 
24.11. – Stezka Odvahy – děti vstupovaly přes překážky do říše mrtvých 
 
25.11. Kino Pardubice – jízda vlakem, autobusem a filmy Maxinožka a Thor:Ragnarok 
 
15.12.  Vánoční překvapení – vánoční pohoda s Pizzou , džusem a hrami 
 
 

CELKEM 35 AKCÍ    

                                                   Soutěže: 13x     Školení 2x    Společné akce a výlety: 20x         

        Ještě mi prosím dovolte si „přihřát vlastní polívčičku“. Pochlubit se obrovským úspěchem, na kterém 

,doufám, máme i my vedoucí lví podíl.   Marcelu Votroubkovou mladší  oslovil tým z Podlažic, zda by je a tím 

pádem i Pardubický kraj,  nejela reprezentovat na Mistrovství České republiky. A zadařilo se. „ Máca“ se stala 

Mistryní České republiky v hasičském sportu ČHJ a MHJ  v kategorii jednotlivci ženy (100 m překážek),  dále  

Mistryní České republiky v hasičském sportu ČHJ a MHJ  v kategorii štafet ženy  (štafeta 4x100m) a ještě 

Vícemistryní České republiky v hasičském sportu ČHJ a MHJ  v kategorii družstev ženy. Jako vedoucí jsme na 

ni neskutečně pyšní a vidíme, že náš volný čas, věnovaný právě dětem je zřejmě občas na správném místě. 

ZÁVĚR:   

            Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za jejich dary a dotace: město Luže, obecní úřad Jenišovice, 
SDH Radim,  OSH Chrudim, obecní úřad Lozice, Ministerstvo školství ČR. 
  
   Dále bych chtěla poděkovat všem řidičům, kteří s námi jezdili ať už na soutěže, nebo na výlety, ale také 
vedoucím a dobrovolníkům za trpělivost a ochotu s dětmi , respektivě se mnou, pracovat.V neposlední řadě 
chci poděkovat  vedení sboru a OBCI LOZICE  za podporu v činnosti. 
    Doufejme, že se nám podaří práci s dětmi opět zvládnout a nově příhlášené mladé hasiče motivovat do 
dalších let. 
                                                                              DĚKUJI         Marcela Votroubková  
              

 

Fotogalerie: 
                             Následuje na dalších stránkach 
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4.6. - Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Seč 
 

                 
26.8. – Memoriál Jana Stoklasy v Bělé - start 

       
 
 
 
 
 



 
 
26.8. – Memoriál Jana Stoklasy v Bělé – a náš maskot pejsek Jessi 

            
 
30.9. – Memoriál Milana  Zaniny” v Podlažicích 
 

 
 
 
 
 
 



 
Memoriál Milana  Zaniny” v Podlažicích 

 
15.10. – Závod požární všestrannosti v Bojanově 

 

 
 
 
 
 



 
15.10. – Závod požární všestrannosti v Bojanově – čekání v teple auta 

 

 
 
15.10. – Závod požární všestrannosti v Bojanově – konečně cíl 
 

 
 
 

 



1.10. - Běh na 60m s překážkami-přebor jednotlivců Hlinsko 

 
28.10. – Slavnostní vyhlášení výsledků „Chrudimské ligy v běhu na 60m překážek-přebor jednotlivců“ v Seči 

                           
 



25.11. Kino Pardubice – jízda vlakem, autobusem a filmy Maxinožka a Thor:Ragnarok 

                     

         


