
                                          Výroční zpráva  

                                  SDH LOZICE za rok 2021 
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a 
končící dnem 31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti SDH Lozice. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  SH ČMS - SDH LOZICE 
Sídlo:    Lozice 14  
IČ:  682 48 822   
DIČ:  ---------------------   
Právní forma:  pobočný spolek  
Spisová značka:  L 37221 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti 
       SDH LOZICE je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky 
činnosti jako i podstatu, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti vymezen 
stanovami SH ČMS.  
 
Ve sledovaném období realizoval veškeré cíle činnosti:  

a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví 
občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních 
pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo 
majetek (dále jen „mimořádné události“),  
 

b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj 
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, 
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj 
své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k 
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,   

 
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý 

rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, 
zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny, a zdravého 
životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky 
pro tuto činnost,  

 
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.  

 
 



2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti  
Sbor dobrovolných hasičů Lozice v souladu s cíli a hlavními zaměřeními své 
činnosti v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci Lozice 
v následujících oblastech činnosti: 
 
 
2.2.1. Činnost represe, školení a ochrany 

obyvatelstva, dobrovolnictví 
V roce 2020 měla JSDH obce Lozice 11 členů 
a byla zařazena do kategorie V. 
 
 
2.2.2. Mimoškolní volnočasová výchova a 

vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání 
vedoucích  
 

      Sbor dobrovolných hasičů LOZICE podporoval a rozvíjel zájmy dětí a mládeže 
prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a 
dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších 
volnočasových aktivitách, organizováním volnočasových soutěží, preventivně 
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších 
aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhal při ochraně 
před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, 
kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších: 
 
   V našem sboru byl v roce 2021 registrován kolektiv malých hasičů, který čítal 35 
členů.  Dále 2 týmy mládeže (7-mi členná družstva Juniorů a Juniorek). Děti a 
mládež se pravidelně scházely 1x až 2 x týdně, kromě měsíců, kdy byla vyhlášena 
epidemie. Ke svým schůzkám využívaly zejména sportovní hřiště. V zimních 
měsících jsme uspořádali pouze on-line výzvy. Vše ostatní bylo díky 
epidemiologické situaci zakázáno. 
 
 
 
 
 
 
 



V roce 2020 bylo organizováno: 
       108   pravidelných schůzek (66 MH, 42 ostatní) 
                                               21   soutěží (14 MH, 7 ostatní) 
                                               24   společné akce (13 MH, 8 ostatní) 
                                                2    školení 
                                               13    brigády (2 MH, 11 ostatní)  
                                                6    soustředění 
                                                1    Povodně 
                                                 

 
2.2.3. Sportovní činnost 
       V roce 2021 bylo naším cílem v souladu se Stanovami SH ČMS organizovat 
sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci 
zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, 
školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a 
personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost. 
 
Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů LOZICE realizoval v oblasti 
sportu tuto činnost: 

a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a 
vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky: 

 
      



V roce 2021 měli Lozice 4 družstva dospělých a 3 družstva dětí. Dále 3 
dorostenci a 1 dorostenkyně. 

              Dospělí: 1x Družstvo veteránů  (7 mužů) 
                   1x Smíšené družstvo veteránů  (4 ženy a 3 muži)    
                   1x Družstvo žen - Juniorek 
                   1x Družstvo mužů – Juniorů 
     Děti: 1x družstvo starších žáků, v soutěžích požárních útoků 2 družstva 
               1x družstvo mladších žáků, v soutěžích požárních útoků 2 družstva 
               1x družstvo „Šedesátkařů“   

                                                          Běh 60 m překážek- přebor jednotlivců  (15 dětí) 
               2x střední dorostenci,1x starší  
               1x Dorostenka 
 
 
 

        Dospělí a Junioři se scházeli každý pátek na hřišti v Lozicích, ať už k tréninkům, 
nebo k rozebrání minulých závodů a plánování budoucnosti. 
 
      Juniorky si stanovily své tréninky na neděli na hřišti v Lozicích. (v zimě se schází 
v pátek) . 

 

      Dorostenci se scházeli ve středu. Buď na hřišti v Lozicích nebo využívali stadion 
na Štěpánově, kde jsou i překážky vhodné pro jejich kategorie. (v zimě se schází 
v pátek)   

 

     Dále se každý čtvrtek (jaro až podzim) scházely ty děti, které běhají 60 m 
překážek-přebor jednotlivců – což je nadstavba hasičského sportu / 15 dětí (zima–
pátek nebo soboty). 
 

    Mladým hasičům byl 
vyhrazen každý pátek na 
hřišti v Lozicích. Vždy na 1,5 
hodiny, kdy se připravoval a 
cvičily na soutěž „Plamen“ a 
další s tím spojené hasičské 
soutěže. 
 
 



Ani rok 2021 nebyl bez koronaviru. Od ledna do května jsme se nesměli scházet. 
Abychom byli s dětmi v kontaktu, vymýšleli jsme všemožné on-line výzvy. Ale ty 
nenahradí lidský kontakt. A od podzimu to nebylo lepší. 
 

Dospělí/Junioři/Juniorky – výpis akcí: 
 
7.-10.1. Lozický sněhulák: on-line výzva v době, 

kdy se stále nesmíme stále hromadně stýkat díky 
Covidu. Ještě, že jsou sociální sítě. 
 

10.1. Brigáda-naložení železa: povolený limit 5 

lidí se sešel na úklid dvora od železa 
 

12.1. Brigáda-odvoz železa: a 3 lidi odváží železo 

do sběrného dvora a skládají 
 

14.1. Brigáda: posyp křižovatky a mostu kvůli sněhové pokrývce 

 

15.1. Sáňkování: pořadník na kopec? Ano, díky nedostatku společných 

pohybových aktivit kvůli vládním opatřením, jsme na etapy probrázdili náš lozický 
kopec 
 

16.1. Postav si obydlí svých snů: a 

další on-line výzva. Sněhu je stále dost i 
na hrady, zříceniny i protitankové kryty 
 

14.2. Valentýnské srdce: on-line 

výzva, kdy jsme měli vyrobit srdce 
z čehokoli. Sníh, dřevo, papír, či lidské 
tělo. To vše i další materiály byli k vidění. 
 

20.2. Školení motorovou pilou - únor 2021- dva z našich si zvyšují svou 

kvalifikaci pro JPOV. Martin Votroubek a Aleš Mlejnek 
 



27.2. Brigáda - mytí hasičského vozu- sůl 

opravdu autům neprospívá, proto i našemu jsme 
dopřáli očišťující koupel 
 

24.3. Březnová výzva- další z on-line výzev, 

tentokrát zajímavá fotečka v rouškách 
 

1.4. Velikonoční výzva- naše nápady neznají 

mezí. Vyrob/upeč/uvař cokoli velikonočního a 
pochlub se s tím na našich stránkách 
 

13.6. Krajské kolo v požárním sportu mužů, 
žen a dorostu v Pardubicích- dva naši zástupci 

se rozhodli po minimálním tréninku reprezentovat 
naše barvy. Marcela Votroubková ml. 8 místo, 
Matyáš Votroubek 6. místo 
 

5.7. Novohradka 2. ročník-na svátky vždy na 

vodu. Vybaveni prapodivnými plavidly jsem již druhým rokem zdolali naši řeku až 
k Pošívalce 
 

9.7. Povodně I- za to, že jsme jí zdolali, nám ukázala i svou nevlídnou tvář a to 

tentokrát 222 cm. 
 

18.7. JPO - úklid místní komunikace- zaplavená 

spodní cesta již volala po odbahnění. Čerpadlem jsme 
jí dali nový kabátek 
 

24.7. a 31.7. Český pohár v Třebíči a Bludově- 

Marcela Votroubková ml. Zkusila své štěstí i na 
Českém poháru v jednotlivcích na stovkách. V Třebíči 
16. místo v Bludově 19. 
 



6.8.  Likvidace popadaných větví po silných větrech-po posledních větrech 

jsme poklidili trochu parčík a zbavili ho popadaných větví naší novou motorovkou 
 

28.8. Memoriál Jana Stoklasy 

Bělá – Juniorky i Junioři chtěli po 

roce ukázat, co nezapomněli. Časy 

se tentokrát sčítaly a i díky smůle 

ostatních družstev se oběma 

družstvům podařilo vyhrát – putovní 

pohár je v Lozicích 

18.9. Chroustovické útoky – 

Juniorky první a junioři druzí 

19.9. Zbožnovské stovky –

Marcela Votroubková ml. 12-tá 
 

3.10 Pernštejnská hasičská liga na Zbožnově a 15 místo Juniorů 

 

9.10. Brigáda – vyklizení hasičárny, kde se bude opravovat interiér 

 

22.10. Brigáda – stavba regálů a jejich umístění  

30.10. Brigáda – úklid hasičské stodoly. Po opravě hasičárny musíme i trochu 

přeorganizovat naše skladovací prostory 



 

 

 6.11. Brigáda – úklid hasičárny: konečná fáze úklidu 

28.11. Brigáda – úklid překážek: děti si je připravili, dospělí uklízejí 

 

4.12. – Taktické cvičení: nácvik práce s motorovou pilou - kácení 

 

10.12. – Výroční valná hromada za rok 2020 a 2021 – kvůli covidové 

situaci máme 2 schůze v jednom 
 

31.12. 2x Sivestrovské párty – i díky epidemiologickým opatřením jsme se 

museli rozdělit na „omladinu“ a „stařešiny“. Obě akce byly velmi vydařené. 
 

 
31 AKCÍ DOSPĚLÝCH A JUNIORSKÝCH TÝMŮ    

            Soutěže: 7x     Školení: 2x    Společné akce: 10x  Povodně: 1x  Brigáda: 11x 
                  



      MH – výpis akcí: 

 
Lozický sněhulák 7.-10.1.2021- on-line výzva v době, kdy se stále nesmíme 

stále hromadně stýkat díky Covidu. Ještě, že jsou sociální sítě 
16.1. Postav si obydlí svých snů- a další on-line 

výzva. Sněhu je stále dost i na hrady, zříceniny i 
protitankové kryty 
 

14.2. Valentýnské srdce -on-line výzva, kdy jsme 

měli vyrobit srdce z čehokoli. Sníh, dřevo, papír, či 
lidské tělo. To vše i další materiály byli k vidění. 

 
20.2. Únorová výzva 2021- desetidenní se třemi 

úkoly, vejce na všechny způsoby, 60 sedů-lehů a 
stavba pyramidy si naše děti nenechali ujít 
 

24.3. Březnová výzva -další z on-line výzev, 

tentokrát zajímavá fotečka v rouškách 

 
1.4. Velikonoční výzva- naše nápady neznají mezí. Vyrob/upeč/uvař cokoli 

velikonočního a pochlub se s tím na našich stránkách 
 

5.4. Lockdownové Velikonoce- 
pomlázkové chození po domech bylo 
zakázáno, tak lozické ženy 
poschovávaly asi 80 vajec po vesnici. 
Kluci i holky se pak změnili v Šerloka 
Holmse 
 

24.4. Honba za poklady 
Novohradky- dvouměsíční příprava a 

18 úkolů od Lozic k Voletickému 
rybníku jak pro naše děti, tak pro 
veřejnost 



6.6. Šedesátky Skuteč-první závody jednotlivců po covidu a našich 5 dětí. 

Nejlepší byl Tonda Havlík druhý, Vojta Kopecký třetí. 
 

 

13.6. Šedesátky Markovice - a již 6 dětí jednotlivců a zlepšení. Mára Novotný 

druhý, Tonda Havlík čtvrtý, Vítek Hrnčál druhý 
 

 

 

 

 

 

 

13.6. Krajské kolo v požárním 
sportu mužů, žen a dorostu 
v Pardubicích – Matyáš Votroubek 6. 

místo 
 



1.7. Rozloučení se 
sezónou- odpoledne plné 

zábavy, přes malování 
kamínků, skákání gumy 
nebo panáka, po pinpong 
 

 
12.-19.-26.8 3x 
Soustředění 
šedesátkařů- ani přes 

prázdniny si nedáme pokoj 
a plně dolaďujeme 
techniku skoku 

13.-20.-27.8.  3x Prázdninové soustředění- i útočníci mají co zlepšovat 
28.8. – O pohár starostky města Luže – skoro po roce první závody 

v požárním útoku. Mladší po malém zaváhání sedmí, starší osmí 

5.9. Chroustovické šedesátky- i tady jsme chtěli zazářit a povedlo se, Mára 

Novotný první, Tonda Havlík čtvrtý, Vojta Kopecký sedmí a Vítek Hrnčál vyhrál 

výlet sanitkou 

11.9. Memoriál Milana Zaniny v Podlažicích – na poslední chvíli vyhlášené 

závody a pro nás u mladších bronz a starší stříbro 

12.9. Zderazské útoky – tentokrát jsme dali dohromady tři týmy. Mladší 9, 

starší 12 a 13-tí. 



12.9. Zderazké šedesátky – 8 dětí za nás běhalo a v kategorii mladších chlapců 

jsme brali první 3 místa. 

18.9. Chroustovické útoky – obě kategorie jsme vyhráli 

 

19.9. Zbožnovské stovky – Matyáš Votroubek 8. místo  

 

26.9. Krounské útoky – tentokrát mladší 9 a starší 8 

 

2.10. Zaječický dvojboj – opět rychlá akcička, spojený požární útok a 

šedesátky. Mladším se moc nedařilo – 5 a 6. místo. Starší si zaběhli svůj osobáček 
a brali stříbro. V šedesátkách jsme „vybrali“ všechny kategorie, 4 zlaté a 4 stříbrné 
medaile.

 
 

3.10. Hlinecké šedesátky – 7 statečných a Kopy 3. místo 

 

8.10. Šipkovaná – klasická hra měla nebývalý úspěch 

 

9.10. Brigáda – vyklizení hasičárny, kde se bude opravovat interiér 

 

10.10. ZPV Chacholice – díky marodnosti jsme postavili pouze 2 týmy a běželi i 

2 dorostenci v jednotlivcích.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
15.10. Bludičky – stezka odvahy 

v jiném stylu 
 

30.10. Galavečer „Slavnostní 

vyhlášení Chrudimské ligy“ Skuteč – 
6 našich závodníků se umístilo mezi 
20 nejlepšími 
 

31.10. Brigáda – příprava 

překážek na zimu 
 

 

 

 

 

27.11. Sněhová on-line výzva -skoro všechny děti jsou v karanténě a tak 
se vracíme k osvědčenému a bezpečnému 



26.12. Vánoční výzva – vyfoť a předveď svůj „ježíškovský“ dárek 
 

CELKEM 36 AKCÍ MLADÝCH HASIČŮ    

        Soutěže: 14x     Společné akce: 14x     brigády: 2x     Soustředění: 6x 
 
      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) 
 
 
3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem SDH LOZICE je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem 
je výbor SDH.  
Statutárním orgánem je starosta SDH: MARTIN VESECKÝ 

 
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve spolku: 

• Přechod Romana Dostála do SDH Jenišovice, již odrostl dětskému věku 

• Odhlášení členů: Barbora Macková, Terezie Macková, Simona Kaňková, Aleš 
Stříteský  
 

4) Členská základna          

SDH LOZICE evidoval na konci sledovaného období 74 členů v následující 
struktuře:  
  

 Děti 
(do 6 let) 

Děti a mládež 
(6 - 20 let) 

Dospělí 
(nad 20 let) 

 1 36 37 
Členů celkem 74 

 

 

 

 

 

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


5) Hospodaření spolku 

SDH v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy, krajské samosprávy a státních dotací. 
 
Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
 
 
FINANCE: 

     Z hlediska financí vybíráme 200 Kč za člena do 15 let, poté 100 kč, na jeden 
kalendářní rok. 100 kč je použito na pojištění členů na schůzkách, závodech a 
akcích pořádaných hasiči. Zbytek se použije na „pitný režim“ na závodech dětí.  
 
  -Obec Lozice zaplatila veškeré pohonné hmoty a to do hasičského automobilu,   
 požárních stříkaček a plovoucího čerpadla. Opravila kapličku i hasičárnu, zakoupila 
nový regál na materiál. Dále koupila dvoje protiřezné kalhoty a kabáty pro členy 
JPO a doplnila nářadí do hasičárny a k motorové pile. Opravila hasičské auto. Letos 
ve spolupráci s MAS Chrastecko a Košumbersko dostavilo plato ze zámkové dlažby 
na hřišti v Lozicích. 
-celkem obec Lozice zaplatila za rok 2021 za hasiče 70 000 kč (dospělé I děti)  
 
 

DOTACE  A DARY: 

• Město Luže – 10 000 Kč    (rozdělovač pro děti a 3 pásky) 
 

• Obec Jenišovice – 5 000 Kč  (drobné výdaje na on-line výzvy, hadice, 
startovné) 

 

• MŠMT Můj klub 2021 – 79 654 Kč (2 sady hadic pro juniorské týmy, 3 pro 
šedesátkaře, vozík na přenosný agregát, rozdělovač, savce a koše) 
 

• Kraj Pardubice (10 000Kč) a Obec Lozice (5 500Kč) – (rozdělovač na 
šedesátky a „B“ hadice s pojistkami) 

 
 



     Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Přehled o příjmech a výdajích (k nahlédnutí od 6/2022) 
Příloha č. 2  - Přehled o majetku a závazcích (k nahlédnutí od 6/2022) 
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