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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.  
 
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: 
 
Činnost represe, školení a ochrany 
obyvatelstva, dobrovolnictví 

 
V roce 2022 měla JSDH obce Lozice 11 
členů a byla zařazena do kategorie V. 
 
2.2.1. Mimoškolní volnočasová 

výchova a vzdělávání dětí a 
mládeže, vzdělávání vedoucích  

 
          Ve sboru byl v roce 2022 
registrován kolektiv mladých hasičů, 
který čítal 40 členů (37 + 3 děti které v 
kolektivu v daném roce působí, ale 
jsou členy jiného SDH).  Dále 3 týmy mládeže (7-mi členná družstva Juniorů 2x 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 měli zázemí na místním obecním úřadě. 
 
V roce 2022 bylo organizováno:  
       126   pravidelných schůzek (73 MH, 53 ostatní) 
                                               38   soutěží (21 MH, 17 ostatní) 
                                               20   společné akce (10 MH,10 ostatní) 
                                                3    školení (1MH,2 ostatní) 
                                               35    brigády (8 MH, 27 ostatní)  
                                                2    Krizová pomoc 
                                                4    Ukliďme Česko (2 MH, 2 ostatní) 
                                                2    Rescue Camp 
 
 
2.2.3. Sportovní činnost 
   Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů LOZICE provozoval soutěžní 
i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a vytvářel pro ni materiální a 
organizační podmínky: 



      V roce 2022 měli Lozice 3 družstva dospělých a 3 družstva dětí. Dále 
v jednotlivcích 3 dorostence, 1 dorostenkyni a 1 ženu. Na podzim si 6 starších 
žáků zkusilo i kategorii dorostenců – smíšený tým. 
 

              Dospělí: 1x Družstvo žen - Juniorek 
                   1x Družstvo mužů – Juniorů 
                  1x Družstvo mužů – elévů (vznikli v červnu, když chlapci odešli od dětí) 

                   1x žena (jednotlivec) 
     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 (16 dětí) 
               2x střední dorostenci,2x starší (jednotlivci), na podzim 1 tým 
                

        Dospělí a Junioři se scházeli každý pátek na hřišti v Lozicích, ať už k tréninkům, 
nebo k rozebrání minulých závodů a plánování budoucnosti. 
 
      Juniorky a „elévové“ si stanovily své tréninky na neděli na hřišti v Lozicích. (v 
zimě se schází v pátek). Jednotlivé týmy se s tréninky prolínají, takže většina trénuje 2x týdně. 

 

      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 / 16 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. 
 

 



Výpis akcí: 
14.1. Údržba výstroje a výzbroje - mytí auta. 
 
21.1. Hasiči Lozice: Rozvoz AG testů a roušek 
do škol 
            - i náš sbor vypomáhal při rozvozu 
 
2.2 Brigáda: stavba druhého regálu 
v hasičárně 
 
5.2. Odznaky odbornosti 

          5 dětí plnilo tuto podmínku do hry 
Plamen 
 

25.2. VVH okrsku Luže 

          -tentokrát v Hroubovicích 
 

6.3. Pomoc v Centrálním skladu v České Třebové 

I naši hasiči odvezli materiální pomoc ze sbírky v naší obci do Centrálniho 
skladu v České Třebové, kde pak celý den pomáhali. Odbavili 130 aut, většinu i s 
vozíky a zabalili neskutečných 595 palet. Díky všem, kteří se na této akci podíleli. 
 
12.3. Školení vedoucích a instruktorů v Bítovanech 

 Jako každý rok jsme se zúčastnili školení, abychom byli vzorně připraveni na 

vedení dětí. Tentokrát jeli: Marcela, Máca a Matyáš Votroubkovi, Aleš Svoboda a 

Katka Málková. 

 

13.3. Brigáda: sestavování překážek 

 

26.3. Brigáda: údržba mašiny 

Marek Vesecký a Aleš Mlejnek provedli po zimě údržbu PS15 včetně výměny 
oleje. 

 
29.3. a 30.3. Brigády: obnova kladiny 

 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-odznaky-odbornosti/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-vvh-okrsku-luze/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-pomoc-v-centralnim-skladu-v-ceske-trebove/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-skoleni-vedoucich-a-instruktoru-v-bitovanech/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-sestavovani-prekazek/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-udrzba-masiny/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigady-obnova-kladiny/


2.4. Ukliďte Česko aneb ukliďte obec 
34 STATEČNÝCH z naší vesnice pomáhalo při jarním úklidu  

23.4. Hasiči Lozice děti: Skuteč PÚ 

A první závody i pro našich 22 dětí. Celkově 10, 13 a 14 místo.  

 
4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 23.5 Brigáda: Šití polštářků 
 - přípravy na dětský den 
 
23.4. Hasiči Lozice: HPL Jenišovice PÚ 

 Muži – 16. místo   
           Ženy - NP 
 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hasici-lozice-deti-skutec-pu/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hasici-lozice-jenisovice-pu/


27.4. Brigáda: vyklizení 

kapličky – po vyhoření 

 

30.4. Brigáda: Malování 

kapličky I. a úklid..... 

 
 
 

4.5.,6.5.,7.5.,9.5.,14.5.,20.5.,26.5. 
Brigády: A zase ta kaplička 

- Přes malování, úklid, až po 
nastěhování 
 

 

 
 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-vyklizeni-kaplicky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-vyklizeni-kaplicky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-malovani-kaplicky-i-a-uklid/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-malovani-kaplicky-i-a-uklid/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-malovani-kaplicky-i-a-uklid/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigady-a-zase-ta-kaplicka/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigady-a-zase-ta-kaplicka/


8.5. Hasiči Lozice děti: Skutečské šedesátky 

Terka Svobodová - 21:00 obsadila 22 místo. 
Radim Bačík  25:30s a celkovým 38 místem 
Bzuk, Antonín Havlík  15:44 a vybojoval 1. místo. 
 Míša Teplá  17.07 brala 54 místo. 
Vítek Hrnčál  14.58 bral 14 místo.  
David Bačík  16.66 -27 místo.  
Kopy Vojta Kopecký  16.87 a 29 místo. 
 Mára Novotný, zlomené zápěstí 
Odpoledne jsme nastoupili do štafety 4x60. Čas 
55 byl velmi slušný... 
Za starší 52s a opět skvělý výkon. 
 
15.5. Markovické útoky a štafeta dvojic 
Útok mladších - úžasné 5 místo. 
Střední - Lozice starší A - krásné 6. místo. 
Starší - Lozice B - neplatný pokus. 
I ve dvojicích se opravdu blýskli, Sice tam byly chybky, ale z těch se poučíme, 
Celkově tedy mladší 5, starší 8 a 11. 
 
21.5. Okrsková závody v Dolích  

Ženy druhé 
Muži – 1. místo  
   

 
 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hasici-lozice-deti-skutecske-sedesatky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-markovicke-utoky-a-stafeta-dvojic/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-markovicke-utoky-a-stafeta-dvojic/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-okresni-kolo-hry-plamen-skutec-stepanov/


21.5. Okresní kolo hry Plamen Skuteč-Štěpánov 

Mladší - 11 místo. 
U starších - 12. místo. 

 
4.6. Brigáda: odvoz nebezpečného odpadu 

 
4.6. Lozický karneval 

 Po přivítání královnou se děti rozprchly. Mohli chytat ryby, Lovit z vody 
víčka, hádat pohádky, střílet z luku, běhat slalom, jezdit na koloběžkách, navlékat 
korálky, skákat v pytli a střílet z airsoftových zbraní. Mezi tím se tančilo a hrálo 
štronzo.  
  

 
5.6. Sečské šedesátky 

9 naších závodníků hájilo naše barvy. Vítek Hrnčál krásné 5 místo a Bzuk 
Havlík, který opět vyhrál. 
         
11.6. Oslavy založení SDH Bělá 

Abychom podpořili naše kolegy, zúčastnili jsme se oslav v Bělé.  

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-okresni-kolo-hry-plamen-skutec-stepanov/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-odvoz-nebezpecneho-odpadu/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-secske-sedesatky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-oslavy-zalozeni-sdh-bela/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-oslavy-zalozeni-sdh-bela/


 11.6. Okresní kolo požárního sportu v Otradově 
Matyáš Votroubek jako starší dorostenec – 1. místo 
Marcela Votroubková v týmu Rychnov ženy – 1.místo 

        
11.6. Dětská noční soutěž v PÚ Skuteč - Chrudimská liga 

A náročný parný den pokračuje. Kolem 17:00 jsme se kyvadlově přepravili 
na hřiště ve Skutči.. Mladší předvedli svůj konstantní výkon a stačilo to na 11. 
místo. Střední (mladší se staršími) brali 11. místo. Starší se snažili, 9. místo je zatím 
jejich nejlepší. 

 
12.6. Šedesátky v Markovicích 

 8 závodníků na startu a tentokrát Tonda Havlík 3. 

 

17.6. Loučení hasičských dětí před prázdninami 

Odpoledne plné her a stmelování kolektivů..... i 
bublinkování.... To vše jako odměna dětem za náročnou 
půlku sezóny.... 

 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-okresni-kolo-pozarniho-sportu-v-otradove/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-detska-nocni-soutez-v-pu-skutec-chrudimska-liga/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-sedesatky-v-markovicich/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-louceni-hasicskych-deti-pred-prazdninami/


18.6. Krajské kolo dorostu 2022 

      Matyáš Votroubek postoupil na kraj a umístil se celkově 5-tý  
20.6. Brigáda: bouře v naší vísce 

     Nebývale silná bouře nás zastihla zcela nepřipravené. Mraky popadaných 
stromů a pár popadaných tašek. 
 

26.6. Krouna - požární útoky dětí 

      Mladší:  21. místo. 
     Starší A. brali 14. místo. 
     Starší B: 13. místo.  
                  

 
2.7. Turnaj v minikopané v Jenišovicích 

Kluci sestavili s pomocí kamarádů tým a postavili se na hřiště s ostatními 13 týmy 
na turnaj kopané.  
 
5.7. Memoriál 2019 v Trhové Kamenici 
     Lozice Zbytek – to byly vůbec první závody v kategorii muži. Kluci již nemohou 
běhat za děti, tak si složili své vlastní družstvo a obsadili 7 místo. 
    Ženy  také v netradičním útoku braly 3. místo. 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-krajske-kolo-dorostu-2022/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-brigada-boure-v-nasi-visce/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hasici-lozice-deti-krouna-pozarni-utoky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-turnaj-v-minikopane-v-jenisovicich/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-memorial-2019-v-trhove-kamenici/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-memorial-2019-v-trhove-kamenici/


 

5.7. HPL Komárov – noční požární útoky 

Muži 18 místě, což vlastně není tak špatné. 
 

10.7. Stovky v Moravském Berouně 

Marcela Votroubková ml. - 22 místo. 
Matyáš Votroubek - 26 místo. 
 

22.7. Summer Night Cup v Prosetíně 

Družstvo žen/ juniorek - osmé místo.  
 
   
23.7. HPL Vinary 

Muži - 14. místo  
Ženy – 6. místo 

 
6.8. Stovky v Kamenci 

Český pohár v závodě 100 m překážek pokračuje  
a Marcela Votroubková ml.- 25. místo  a Matyaš Votroubek – 27. místo  

 
12.9. HPL Studnice 

Ženy - 10 místo. 
Muže - 13 místo. 
 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hpl-komarov-pozarni-utoky/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-stovky-v-moravskem-beroune/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-summer-night-cup-v-prosetine/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hpl-vinary/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-stovky-v-kamenci/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-stovky-v-kamenci/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-hpl-studnice/


20.8. Noční požární útoky v Kladně 

Ženy – 2. místo .  
Muži – 6 . místo 
 

27.8. Požární útoky v 

Bělé (muži, ženy , 

děti) 

Mladší žáci– 10. 
místo 
Starší A - 10 místo. 
Starší B - 11. místo. 
Muži: 2. místo 
Zbytky. -  4 místo  
Ženy – 1 . místo  
Na závěr jsme si 
ještě zkusili soutěž o 
nejrychlejší náběr. V mužích vyhrál Martin Votroubek a Aleš Mlejnek, čásek 8:48s, 
a v Ženách Hanka Novotná a Máca Votroubková 9:52s.  
       

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-nocni-pozarni-utoky-v-kladne/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-pozarni-utoky-v-bele-muzi-zeny-deti/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-pozarni-utoky-v-bele-muzi-zeny-deti/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-pozarni-utoky-v-bele-muzi-zeny-deti/
http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-pozarni-utoky-v-bele-muzi-zeny-deti/


27.8. Noční Štěpánov pod hvězdami Summernight cup (muži, ženy) 

Muži - 9 místo. 
Ženy -  9 místo 
I tady soutež o nejrychlejší náběr, ale únava 
se prostě projevila. Martin s Alešem 9:97 a 
Hanka s Mackem 11:34s 
 
4.9. CR liga v PÚ Zderaz 
Mladší A - 11 místo.  
Mladší B - 15. místo. 
Starší B -  11 místo  
 
4.9. Chrudimská liga v šedesátkách Zderaz 

9 dětí zabojovalo. Největším úspěchem bylo 3 místo Vojty Vlnky Novotného.  
 
 
 
 

http://www.lozice.cz/sdh-lozice/sdh-2022/galerie-nocni-stepanov-pod-hvezdami-summernight-cup-muzi-zeny/


10.9. O pohár starostky městyse Chroustovice - M+Ž+D 
Mladší A - úplně se nevedlo. Když ne koš, tak mouchy kolem terče, přesto čas 
24.02 stačíl na 2. místo 
Mladší B - nově postavený tým, který nebyl secvičen, ale jejich čas 23.44 je 
nominoval na vítězství. 
Starší A - sehranější tým, ale prostřik na terči. Přesto 20.34 a vítězství 
Starší B - Bzuk na mašině se lepší a lepší. Časem 20.88 zaostali jen kousek. 2 místo. 
Ženy - exibice a první místo - 23.50 
Muži - klukům se vůbec nedařilo. Snad vše se spojilo proti, rozdělovač nebo proud. 
41.26 a 8 místo 
Lozice Zbytky - třetí závod našich Elévů i s novým béčkařem Vojtou. 19.76 je 
katapultoval do výšin. Vlastní osobáček. To, že to bylo 4 místo jim vůbec nevadilo. 



11.9. Chroustovické šedesátky 
11 dětí hájilo čest našich barev a hned 8 z nich si zaběhlo svůj osobáček.... 

 
17.9. Ženy a požární útok v Heřmanově Městci 

Ženy – 1. místo 
 

              
 
18.9. CR liga ve Slatiňanech - děti 
ÁČKO opět poslepované z nejstarších a „středňáků“. Koš Patrik, náběr Vítek, béčka 
Gáby, stroj Aleš, dělič Bzuk, útoky Radim a Fanda. I když jim vše nevyšlo, jak chtěli, 
přesto čas 22:16 je na ně velice slušný a 14 místo. 
BÉČKO již seběhané, ale tvrdé podmínky. Druhý pokus pod 20 je skvělý výsledek.... 
10 místo. 
 
 
ZÁŘÍ/ŘÍJEN - Ukliďme Česko 
            I naše týmy se zařadili do této osvěty. V různé časy, v různé dny, ale vždy 
s dobrým cílem. Juniorky v lese u Štěpánova, starší žáci na Řepnickém kopci a 
mladší žáci kolem Lozic. Jednotlivci pak kolem svého bydliště. Odpadků je opravdu 
hodně. Přes disky na kola, přepravky, až po elektroinstalaci. 



   
 
25.9. Zbožnovské stovky ve Skutči 
   3 dorostenci a jedna žena, takové složení dorazilo na poslední závod ve 100 
metrů překážek.  
 

         
 
 
25.9. Brigáda: mytí aut 
I dorostenci se museli zapojit. Vzali hadice a poprvé se utkaly s myčkou aut. 
Výsledek byl snad dostačující. 
 
 



23.-25.9. Rescue camp 2022 
Vojta Svoboda a Aleš Svoboda se celý víkend 
účastnili kempu, kde vyzkoušeli snad všechny 
techniky záchrany života. Přes lezení, plavání, 
práce ve výškách a podobně. Unaveni, ale velice 
nadšeni....  
 
2.10. HPL Zbožnov 

 Všechny 3 týmy dospělých vyrazily na 
poslední kolo ligy 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



2.10. Hlinecké šedesátky 
I děti měli své poslední 
šedesátky 
 
 
 
9.10. Závod hasičské 
všestrannosti a brannosti 
v Proseči 
2 týmy mladších, 2 týmy 
starších, smíšený tým 
dorostenců a i 3 dorostenci  
jednotlivci zabojovali na 
posledním „braňáku“, tak jak ho 
známe. 
 
 
 
 
 
 
14.10. Odměna za akci Ukliďme 
Česko a rozloučení se sezónou 
 Pizza, cola a hry 
  

     



14.-16.10. Rescue camp 2022 
Matyáš Votroubek se účastnil druhého 
termínu kurzu pro záchranáře. 
 
27.10. Bludičkování 
Druhý ročník noční akce pro veřejnost 
 
5.11. Brigáda: Skládání překážek 
Dorostenci, muž i Juniorky společnými silami 
uklidily překážky na zimu 
 
5.11. Rozloučení se sezónou I 
Juniorky probraly náročnou sezónu 
 
11.11. Setkání starostů SDH v Uhřeticích  
Martin Vesecký a Vladimír Dolanský nás 
reprezentovali na tomto setkání 
 
12.11. Rozloučení se sezónou II 
I Dospělí zakončili letošní sezónu 
 
12.11. Brigáda – pečení perníčků 
Příprava na prosinec 

 
26.11. Školení vedoucích na nová pravidla hry 
Plamen 
Marcela a Máca Votroubkovi se proškolily  

 
27.11. Brigáda na Zpívání 
Příprava na rozsvěcení stromečku 

 
27.11. Zpívání 
První advent, svařák, vánoční štola a zpívání 
vánočních písní nejen mladými hasiči. 
 
3.12. Mikulášský expres 
Čerti, Mikuláš a lozický vláček…. 



 
10.12. Slavnostní vyhlášení chrudimské ligy v Hlinsku 
8 našich závodníků bylo vyhlášeno na této akci.  
 
29.12. Bruslení dětí ve Skutči 
Závěr roku patří opět sportu. 

-------------------------------------------- 

 

 
 

60 AKCÍ DOSPĚLÝCH A JUNIORSKÝCH TÝMŮ    

            BRIGÁDY 27x             ZÁVODY 17x       Společné akce 10x   
           Ukliďme Česko 2x     Školení 2x            Krizová pomoc 2x 
 

      44 AKCÍ MLADÝCH HASIČŮ    

BRIGÁDY 8x                   ZÁVODY 21x         Společné akce 10x  
             Ukliďme Česko 2x         Školení 1x             Rescue Camp 2x 

 
 

      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:  

• HOSPODÁŘ – Ivetu Pitrovou vystřídala na vlastní žádost Klára Dvořáková 

4) Členská základna          

SDH LOZICE evidoval na konci sledovaného období 77 členů v následující struktuře:  
  

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


 Děti 
(do 6 let) 

Děti a mládež 
(6 - 20 let) 

Dospělí 
(nad 20 let) 

 0 40 37 
Členů celkem 77 

 

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 je použit na „pitný režim“ na závodech dětí.  
 
  -Obec Lozice zaplatila veškeré pohonné hmoty a to do hasičského automobilu,   
 požárních stříkaček a plovoucího čerpadla. Opravila kapličku. Opravila hasičské 
auto. Dále zakoupila komplety PSII, savec a helmy.  
-celkem obec Lozice zaplatila za rok 2022 za hasiče 69 000 kč (dospělé I děti)  
 

DOTACE  A DARY: 

• Město Luže – 10 000 Kč (nůžkový stan a hadice na PÚ) 
 

• Obec Jenišovice – 4 500 Kč (koncovky k rozdělovači, pásky a část 
startovného) 

 

• MŠMT Můj klub 2021 – 77 400 Kč (kladina, helmy, pásky, dresy, trika, 
hadice, proudnice a spojky) 
 

• OSH Chrudim – 10 916 Kč (bude připsáno na účet v roce 2023), nářadí a 
občerstvení na akci Ukliďme Česko  

 

• S & Ř CH KOVO Chroustovice – materiál na kladinu 

• Obec Řepníky – dvě mobilní lavičky 



 
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 6/2023) 
Příloha č. 2  - Přehled o majetku a závazcích (k nahlédnutí 6/2023) 
 

Sestavila Marcela Votroubková 

Dne 30.12.2022 

Podpis, razítko Martin Vesecký, starosta SDH 
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