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O nás
Náplní činnosti mladých hasičů při
SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí
nejen v oblasti požární ochrany,
zvládání základů první pomoci,
osvojování si tábornických
dovedností, ale také vedení dětí
ke kladnému a šetrnému přístupu
k přírodě, její ochraně a využívání.

V kolektivu mladých hasičů děti 
získají mnoho nových kamarádů,
kamarádek, zkušeností a znalostí.
Zábavnou formou zdokonalí  své
dovednosti a schopnosti.



Naše příhraniční spolupráce s FFw Grossschönau

50. výročí oddílu JFFw Grossschönau Srpen 2013 – víkendové stanování50. výročí oddílu JFFw Grossschönau Srpen 2013 – víkendové stanování

Prosinec 2013 – vánoční pěší pochod Květen 2013 – Hry bez hranic



Nejzajímavější  akce                                             roku 2013Karneval na ledě

Noční slaňování

Ukázka z naší činnosti



Klubovna a  prostory na výcvik
Klubovna
V případě špatného počasí, na
vzdělávání a v době zimních
měsíců nejčastěji využíváme
prostory naší klubovny.

Za pomoci sponzorského daru
Sparkasse a Grantového
programu města Varnsdorf se
nám v letošním roce podařilo tytonám v letošním roce podařilo tyto
prostory vybavit novým nábytkem
v hodnotě 17 170 Kč.
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Nejvýznamnější akce roku 2013

• Soutěže 
V roce 2013 se kolektiv mladých hasičů zúčastnil
7 soutěží v ČR, 2 soutěží v Německu a Okresního
kola celorepublikové hry Plamen.

• Akce konané ve spolupráci s Městem Varnsdorf
Již od počátku svého působení se mladí hasiči
účastní nebo podílí na spolupořádání akcí pro město, 
jako je masopust, karneval na ledě, čarodějnice, oslavy 
výročí města, silvestrovský běh  apod.

• Vzdělávání
Každoročně mladí hasiči prochází základním
výcvikem  při kterém plní odznaky odborností, učí se 
základů první pomoci, v letošním roce děti absolvovali 

Členská základna

• Složení řídících orgánů 
– Lenka Holubová, DiS., hlavní vedoucí, hospodář
– Daniel Hurák, Jaroslav Levinský, vedoucí 

Všichni naši vedoucí mají složené odborné zkoušky 
vedoucího kolektivu mladých hasičů, akreditované 
MŠMT, jsou proškoleni v základech první pomoci ,
v bezpečnosti práce s dětským kolektivem a dále 
jsou proškoleni pro pořádání a vedení táborových 
akcí.

• Členská základna
– V kolektivu mladých hasičů SDH Varnsdorf

se sdružuje celkem 33 dětí v níže uvedených 
věkových kategoriích:základů první pomoci, v letošním roce děti absolvovali 

také lezecký výcvik.

• 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
Varnsdorf

• Letní tábor mladých hasičů
Letošní ročník se konal v srpnu 2008 ve spolupráci s SDH 
Horní Podluží a SDH Krásná Lípa.

• Ostatní akce
Sem lze zahrnout celostátní výtvarnou a literární soutěž 
„Požární ochrana očima dětí“,  bowling, výlety,              

Litoměřické slanosti,  Hasičská pouť 
ve Skalici u České Lípy a další.

věkových kategoriích:

– Kategorie mladší děti
Děti ve věku od 6 do 10 let            
Celkem 14 dětí – z toho 10 chlapců a 4 dívky

– Kategorie starší děti
Děti ve věku od 11 do 14 let
Celkem 13 dětí – z toho 7 chlapců a 6 dívek

– Dorostenci
Děti ve věku od 15 do 18 let
Celkem 6 dětí – z toho 3 chlapci a 3 dívky



Hospodaření
Naše příjmy se skládají především z členských příspěvků, sponzorských darů a z Grantového
programu města Varnsdorf.

Veškeré naše finanční prostředky jsou využívány hospodárně a pro účely rozvíjení činnosti mladých
hasičů ve Varnsdorfu.

V letošním roce je naší největší investicí pořízení nového nábytku do dětské klubovny, což zahrnuje
nákup 10 KS stolů a 20 KS židlí. Na tento nákup byly použity právě prostředky z Grantového
programu města Varnsdorf a také sponzorský dar našeho dlouholetého partnera Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien.

PříjmyPříjmy
Členské příspěvky … 6 000 Kč
Grantový program města Varnsdorf …          16 800 Kč
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien …      8 000 Kč

Příjmy celkem …       30 800 Kč

Výdaje
Vybavení klubovny (stoly, židle) …             17 170 Kč
Varnsdorfská soutěž pro mladé hasiče …   5 706 Kč
Oprava a údržba výstroje a výzbroje …      2 145 Kč
Materiál na činnost, občerstvení, další výdaje …       5 270 Kč

Výdaje celkem …                   30 291 Kč



Poděkování

Děkujeme všem sponzorům,
přátelům, mladým hasičům
a jejich rodičům za podporu
a společně strávené chvíle.

Věříme, že nám svou přízeň
zachováte i pro další roky.zachováte i pro další roky.

Kolektiv mladých hasičů
SDH Varnsdorf


