
Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů Lozice za rok 2019 
 

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

 
 

ČLENOVÉ: 
                     Za celý rok 2019 prošlo našima rukama 37dětí . z toho 19 chlapců a  18 dívek  

                                                                                           (35 členů SDH Lozice + 2 členi SDH Bělá) 
Protože se dětem u nás líbí, zůstávají někteří  jako instruktoři. I v této oblasti je můžeme mnohému naučit.          
   
    Rozložení dle kategorií na konci roku: 18 mladších , 12 starších , 3 dorostence (1 současně ve starších žácích) 
a 7 neplnoletých instruktorů (2 současně dorostenci) .  
   A dle místa bydliště za celý rok : z Lozic 10 děti, z Jenišovic 5, z Chroustovic 2, z Pardubic 1(o víkendu v Luži) a 
z Luže 19 (Radim 6,Luže 13)                         
 

 

 



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 2019 za hasiče 133 953 kč (dospělé I děti)(27000 pojistky,drobné n.,   pohonné hmoty) 
- SDH Lozice investovala do dětí 79 670 Kč. 
 

DOTACE  A DARY: 
 Město Luže – 15 000 Kč    (sací koš, 2x savice a 2x proudnice, proudničky na džberovky, štafetka) 

 MŠMT – 51 438 Kč / Můj klub 2019 ( 10x helmy, 2x překážky a základna pro požární útok) 

 OSH Chrudim - MŠMT – 3 953.90 Kč  dotace na volnočasové aktivity  (70% Laser game Pardubice a FlyZone 
Hradec Králové ,  30 % SDH Lozice) - připsáno na účet 1/2020 

 OSH Chrudim - MŠMT –3 954 Kč   MTZ – (Materiálně technické zabezpečení) (70% nůžkové stany, 30 % SDH 
Lozice) - připsáno na účet 1/2020 

 Obec Jenišovice – 4 000 Kč  ( nůžkový stan 3x4,5m)  drobný hmotný majetek-provazy na uzle, diabolky, 
náhradní díly na džberovku, a odměny a občerstvení pro děti 

 SDH Radim – 3 000Kč        ( nůžkový stan 3x3m) 

 p. Havlík – veškeré truhlářské práce a opravy 

 Obec Lozice – 107 186 kč(rozdělovač, 10xopasky, 1x hadice B, uniformy, oprava motorové stříkačky, nástavec na 
savce, vyznamenání)  

 Obec Lozice -12 215 Kč  (15x dětské helmy modré, včetně nápisu SDH Lozice – odměna dětem za účast na 
Oslavách založení obce a místních hasičů) 

 Obec Lozice – 14 000 Kč (Tobago Praha a LaserGame Pardubice-odměna dětem za pomoc na soutěži Obec roku) 

 

ČINNOST: 
      Dorostenci se scházejí ve středu. Buď na hřišti v Lozicích nebo na Štěpánově, 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 např 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) 
 
 
 

   Počet schůzek:  91  (36 x všech, 55 x na 60 m a 

100m překážek)                  
 
 

 

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


AKCE: 

MH – výpis akcí: 
 11.1. – Zimní radovánky – koulovačka a bobovačka 

 Leden/únor – Požární ochrana očima dětí – vyjádření názorů v požární ochraně dětmi 

 26.1. – Bruslení na rybníku Voleťák – sportovní příprava v přírodě 
 

 16.2. – Odznaky odbornosti v Krouné: Preventista Junior-Marek Novotný , Anička 
Svobodová, Tonda Havlík 
Strojník junior-Viky Komárková a Jenda Zeman 
Preventista-Matyáš Votroubek 

 23.2. – Soustředění 
“šedesátkařů” na Lužském ovále 
jsme si dali trochu do “těla” 

 23.2. – Brigáda: údržna hasičské 
techniky 

 8.3. – Brigáda: příprava tratě na 
šedesátky v Lozicích 

 16.3. – Odznaky specializací v 
Morašicích: Kuchaři-Katka 
Málková, Roman Dostál,  Hanka 
Novotná                                                                      
Ajťáci-Patrik Kubelka, Vítek Hrnčál 
a Vojta Svoboda                                                                        
Zdravotníci – Aleš Svoboda a 
Natka Kubelková 

 23.3. – Laser game Pardubice – 
starší žáci si již podruhé užili tuto 

novou zábavu 
 

 30.3.  – Školení vedoucích a 
instruktorů v Bítovanech – zkoušky pro 
práci s dětmi složili: vedoucí-Marcela 
Votroubková st., instruktor – Marcela 
Votroubková ml 

 13.4. - Ukliďme Česko - Lozice – děti 
pod záštitou města Luže uklízeli okolí Lozic 
 
 

 13.4. -  Brigáda: Mytí has. Auta    
 



 20.4. – Vrkáči v Lozicích -obnovená velikonoční tradice I s chozením Jidáše 
 
 

 21.4. - FlyZone Hradec Králové –mladší žáci se nemohli nabažit lezeckých stěn 
,trampolín a virtuální 
reality 

 
 

 

 27.4. – “Stovky”  Pardubice –  
dorostenka Marcela 
Votroubková obsadila  58. 
místo v souteži jednotlivců, 
Nela Smejkalová 51. místo a 
Matyáš Votroubek 39. 
místo. 
 

 5.5. – závod 60m překážek-
přebor jednotlivců ve 
Skutči  – 7. Dětí 
reprezentovalo Lozice.  
 

 

 8.5. – Brigáda: Renovace“ koňky“   - i některé děti pomáhaly s revitalizací historické 
koňské stříkačky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25.-26.5. – Okresní kolo hry “Plamen” Skuteč –  završení celoroční přípravy, mladší 11. 
místo, starší 15. Místo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 30.5.  Lozice –obec roku 2019 – I díky prezentaci od samotných dětí  jsme vyhráli  zlatou 
stuhu (krajské kolo) 

 31.5. – Dětský DaR den v Luži – za odměnu po náročných přípravách troche kultury  

 1.6. – Okrsková soutěž v požárním útoku  v Bělé – mladší žáci 1. místo , starší žáci 1. 
místo 

 2.6. – Okresní kolo dorostu v Přeloučii.     -Matyáš Votroubek 2. Místo v kategorii 
jednotlivců. Nela Smejkalová 1. místo v kategorii dorostenek,Marcela Votroubková 
běhající za Štěpánov získala stříbro v kategorii družstev,  

 8.6. – Generálky divadelního představení dětí na Oslavy k založení sboru – umíme I 
zahrát divadlo, ale musíme si ho netrénovat 

 9.6. – Brigáda: Starší žáci a 
dorostenci vyrazili pomoc při odvozu 
stolů, židlí a jídelních setů 

 10.6.-14.6. – 5x brigáda – úklid, 
přípravy, úklid….. brigády nebraly 
konce, v pátek  někteří dokonce I 
místo školy 

 15.6. - Krajské kolo soutěže mladých 
hasičů ve hře “Plamen” 2018/2019 – 
Přebor jednotlivců na 60m překážek  
- Matyáš Votroubek  13. Místo 



 15.6. – Oslavy ke 130-ti letům založení SDH Lozice a 890-ti letům vzniku obce Lozice – 
kromě divadelních představení se děti podíleli I na přípravách a úklidu 

 16.6. – Sečské šedesátky – reprezentovalo 
nás 9 dětí a I po oslavách se dokázali 
vybičovat ke zlepšení svých výkonů 

 22.6. – Krajské kolo dorostu Lanškroun  - 
Matyáš Votroubek 4.místo, Nela Smejkalová 
9.místo a Marcela Votroubková ml. v týmu 
Štěpánova  4. Místo 

 23.6. – Brigáda:  dorostenci - vystěhování 
stodoly a roztřídění pro nebezpečný odpad 

 5.8. – Oživení divadla – malá generálka 
divadelního představení pro Předávání cen za Obec roku 2019 

 11.8.- Předávání cen za Obec roku 2019 – celková pomoc při přípravě této akce I 
samotná účast v podobě divadelního představení a opět I pomoci při roznášení jídel a 
pití a úklid 

 10.8. – Večerní stovky v 
Kamenci u Poličky –dorostenci  
Matyáš Votroubek 19. místo 

 Český pohár – celorepubliková 
hasičská soutěž skládající se ze 
série 4 závodů v běhu na 100m 
překážek, 
kde se Matyáš Votroubek umístil 
na 44. místě  
 
 

 15.-16.8. a 22.-23.8. –4x  
jednodenní soustředění na hřišti 
v Lozicích 
 

 29.8. – Generální zkouška na celorepublikové kolo souteže Obec roku 2019 – 
procházení celé vesnice a opokavání si textů 

 31.8. – Závody v požárním útoku Bělá  - starší na 4. A 6. Místě, mladší na 11. A 12. místě 



 4.9. – Celorepublikové kolo Vesnice roku 2019 v Lozicích – samotné děti zabojovali  o 
přední příčky této soutěže 
 

 8.9. -  Závod 60m 
překážek-přebor 
jednotlivců ve 
Zderazi –
reprezentovalo nás 9 
dětí, a téměř 
všechny si 
zaběhli svůj 
osobní record. Ve 
všech 
kategoriích jsme se 
pohybovali kolem 10. místa 

 

 27.9. Školení vedoucích a instruktorů – v Morašicíc, abychom byli vynikajícími 
vedoucími 

 

 28.9. - závod 60m překážek-přebor jednotlivců v Lukavici-  běželo 9  

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

 

 29.9. – Zbožnovské stovky – dorostenci si zaběhli v 
jednotlivcích …..19.místo-Matyáš Votroubek, 15. 
místo –Marcela Votroubková ve svých kategoriích 

 30.9. – Brigáda:  Údržba požární techniky  
 

 6.10. – Hlinecké šedesátky – 11 dětí hájilo naše barvy 
  

 13.10. – ZPV Brčekoly – 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. 

 

 25.10. – Slavnostní vyhlášení 
Chrudimských lig mládeže ve 
Zderazi – součet bodů za celý 
rok. Závody 100m překážek  
Dorost: Matyáš Votroubek 9. 
místo, Marcela Votroubková 
2. místo.    Závody 60m 
překážek: Kategorie  Mladší 
chlapci:  
Marek Novotný 9. ,Vojta 
svoboda 16,  
 Mladší dívky Viktorie 
Komárková 15., Ani 
Svobodová 19 
Starší dívky Nela Smejkalová 
12 místo,  
Starší chlapci Matyáš Votroubek 6 ,Vítek Hrnčál 20 

 

 1.11. – Brigáda: Úklid překážek, jejich rozebrání , drobné opravy a zazimování 
 

 8.11. – Obecní ples v Luži – i dva z nás se zúčastnili předtančení 
 

 15.11. – Stezka odvahy – opět trocha strachu 
 

 16.11. Výlet Tobago Praha – za odměnu vyrazili mladší do herního centra 
 

 17.11. – Laser Game Pardubice – starší žáci si vyrazili na střílečku, trochu uvolnit 
 

 29.11. – Lozické lampy – ani běh s kvízem nám není cizí 

 24.11. a 7.12. – Soustředění „šedesátkařů“   - stále trénujeme 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.12. -  Zpívání u stromečku v Lozicích 

 13.12. – Výroba vánočních přáníček – na závěr roku trochu rukodělných prací 
 

 

CELKEM 62 AKCÍ MLADÝCH HASIČŮ    

                       Soutěže: 16x     Školení: 2x    Společné akce a výlety: 31x     brigády: 13x 
       

ZÁVĚR:   

      Myslím si, že rok 2019 byl pro náš sbor velmi náročný. 4 velké kulturní akce, kdy děti dokázali zahrát 
divadlo nebo odprezentovat práci hasičů komisím. K tomu ještě souteže, kdy jsme se 2x probojovali až na kraj.  
Po stránce logistické si  ,nejenom, většina dorostenců, instruktorů, vedoucích a ostatních dospělých, hasičů i 
nehasičů, sáhla až na dno svých sil. 
      Za to , to všechno, bych jim chtěla poděkovat. Bez Vaší pomoci bychom to nezvládli a nemohli tak ukázat 
našim dětem, že ve spolupráci je síla. A když se chce, a je nás dost......., jde všechno. Díky. 
      Děkuji i všem sponzorům, za jejich dary: obec Lozice, město Luže, obec Jenišovice, SDH Radim,  OSH 
Chrudim, Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR, pan Havlík. 
      Zvláštní poděkování patří Janě Svobodové, která se jako maminka účastnila téměř všech našich akcí. Zde 
působila jako masér, catering, Au pair (OPR) a pomocný trenér dohromady. 
      Samozřejmě děkuji i OBCI Lozice a lozickému sboru za neutuchající podporu naší práce. 
 

                                                                              DĚKUJI         Marcela Votroubková  
              

 
 

 


