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Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH 
 

Mnozí z Vás jste nedávno dle svých p�edstav oslavili nástup nového tisíciletí a p�áli 
jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let p�íštích. To samé Vám p�eji i já a také naší 
SDH, aby i v p�íštích letech byla její �innost alespo� tak úsp�šná jako v roce 2000. 

Na úvod bychom si m�li p�ipomenout n�kolik nejvýznamn�jších událostí, které 
ovlivnily vývoj našeho sdružení hasi�� za uplynulých p�t let. Jako p�íklad lze uvést zm�nu, ke 
které došlo tím, že rozhodujícím �lánkem v organiza�ní struktu�e jsou sbory dobrovolných 
hasi�� jako právnické osoby s vymezenou právní subjektivitou. Mnozí z nás si to ani pln� 
neuv�domují, co to znamená p�i po�ádání r�zných akcí. Je to zodpov�dnost se vším. Další 
p�íklad je snížení dotace Ministerstva vnitra �R v roce 1998 ve mzdové oblasti, což vedlo 
k výraznému omezení n�kterých �inností, nap�íklad odborné p�ípravy vlastních funkcioná�� 
v�etn� omezení po�tu pracovník� Okresního sdružení. 

Rok 2000 byl rokem voleb do všech orgán� našeho sdružení. Po volbách do výboru 
našeho sboru na minulé Valné hromad� se konala Výro�ní valná hromada 14. okrsku 
v Ba�etín�. V našem okrsku je zastoupeno 6 sbor� s celkovým po�tem 364 �len�. Porad, které 
se konají nejmén� jednou za �tvrt roku se m�že zú�astnit každý �len našeho sboru. Do nového 
okrskového výboru byli z našeho sboru zvoleni: Josef Netík jako starosta 14. okrsku, Zden�k 
Martínek jako strojník a Michal Dusílek jako vedoucí mládeže. Dne 25. 3. 2000 prob�hlo 
v Albrechticích nad Orlicí shromážd�ní delegát� SDH našeho okresu. Z našeho sboru se ho 
zú�astnili: J. Netík, J. Dusílek a Z. Martínek. I zde delegáti zvolili starostu okresního 
sdružení, 2 nám�stky starosty, 7 �len� výkonného výboru a 5 �len� okresní kontrolní a revizní 
rady. Z našeho SDH byl Josef Netík zvolen nám�stkem starosty. 

Nejd�ležit�jší událostí minulého roku bylo konání II. sjezdu SH �MS, který se konal 
ve Ž�áru nad Sázavou ve dnech 1. a 2. �ervence 2000. Zde bylo hodnoceno uplynulé p�tileté 
období �innosti a to jak klady, tak i nedostatky. Na sjezdu byly také provedeny volby 
vrcholných orgán� sdružení. Starostou SH �MS byl zvolen ing. Karel Rychter. Dále byli 
zvoleni 4 nám�stci starosty a 14 �len� výkonného výboru. Do výkonného výboru byl zvolen i 
náš �len Josef Netík. 

A nyní již k tomu, co bylo vykonáno v roce 2000 v našem sboru. V tomto roce jsme u 
v�tšího požáru nezasahovali, pouze 2x byl lokalizován požár kontejneru v obci a to 23. a 26. 
prosince. V preventivní �innosti prohlédly 2 prohlídkové skupiny 46 objekt�, kde byly 
shledány 3 menší závady. To, že jsme nezasahovali u velkého požáru nás nesmí ukolébat, ale 
naopak nutit nás být stále v p�ípad� pot�eby být �ádn� p�ipraveni. 

Již mnoho let pat�í práce s d�tmi a mládeží st�žejní místo v �innosti naší organizace. 
Jedin� dobrá práce s mládeží totiž m�že p�inést naší organizaci dobré nástupce a nositele 
hasi�ských tradic do budoucna. To že práce s mládeží p�ináší své plody m�žeme vypozorovat 
i na výboru organizace, jehož v�tšina �len� p�sobila v d�tských kolektivech naší organizace. 
Rok 2000 proto nemohl být v této tradici výjimkou. P�ed kolektivem starších stál na po�átku 
letošního roku nesnadný úkol. Bylo nutné od�init neúsp�ch ze závodu požárnické 
všestrannosti a pokusit se co nejvíce snížit ztrátu z tohoto závodu v jarní �ásti sout�že. Proto 
se kolektiv již na po�átku roku pustil s vervou do práce a za�al zajížd�t do t�locvi�ny 



v Dob�anech, kterou má již n�kolik let možnost využívat. V zimní p�íprav� se kolektiv 
zam��il zejména na zdokonalení technických disciplín a zvyšování fyzické kondice. V té dob� 
byl také kolektiv posílen o jednoho �lena. Letošní mimo�ádn� teplý rok umožnil kolektivu 
opustit prost�edí t�locvi�ny již na konci m�síce b�ezna a v�novat se tak pln� p�íprav� na 
okresní vyhodnocení hry Plamen. Intenzivní p�íprava, p�i které se kolektiv scházel 2x – 3x 
týdn� byla sm��ována na zlepšení dovednosti v technických disciplínách a na sportovní 
pr�pravu.  
Okresní vyhodnocení hry Plamen se konalo ve dnech 26. – 28. kv�tna v Malé �ermné. 
Kolektiv podal v pr�b�hu sout�že dobré výkony a v jednotlivých disciplínách obsadil 2 první, 
2 druhá a 1 �tvrté místo. V celkovém hodnocení obsadil kolektiv 3. místo. Dvacátého �tvrtého 
�ervna se kolektiv zú�astnil pohárové sout�že v Opo�n�, kde obsadil rovn�ž t�etí místo, když 
jej od vít�zství d�lily pouhé 2 vte�iny.  
Již tradi�ní odm�nou za dobrou práci pro organizaci je �len�m d�tského kolektivu spole�ný 
zájezd. Ten se uskute�nil ve dnech 14. - 18. �ervence a jeho cílem byla obec Diedersdorf u 
Berlína, kde nejen d�tský kolektiv, ale i celá organizace našla nové partnery a p�átele do 
budoucna. D�tský kolektiv se zde zú�astnil „Her bez hranic“, p�i kterých byli �lenové 
kolektivu za�azeni do smíšených družstev se svými novými kamarády. P�estože vzájemná 
komunikace ob�as vázla sportovní a kamarádský duch sout�že zvít�zil. Krom� obce 
Diedersdorf absolvovali �lenové kolektivu okružní cestu Berlínem, která byla výborn� 
zajišt�na hasi�i z Diedersdorfu. Jedinou ka�kou na jinak vyda�eném zájezdu tak bylo špatné 
po�así na zpáte�ní cest�, které znemožnilo návšt�vu Dráž�an i akvaparku 
v Seifenhennesdorfu. Poslední noc své cesty strávil kolektiv u svých partner� v Hrádku nad 
Nisou. Dom� se kolektiv vrátil plný nových zážitk�. 
Podzimní období je již tradi�n� v�nováno p�íprav� na zahajovací závod požárnické 
všestrannosti. Po zkušenosti z minulého ro�níku byl na tuto p�ípravu kladen velký d�raz. Z 
tohoto d�vodu se také kolektiv nezú�astnil kvalifikace na mezinárodní sout�ž CTIF, která se 
konala ve stejném termínu. Závod požárnické všestrannosti se konal 21. �íjna v �esticích. 
Kolektivu se poda�ilo v tomto závod� zvít�zit a vybojovat tak pro sebe první cenné vít�zství.  
Ú�ast v sout�žích však není jedinou �inností, kterou kolektiv vyvíjí. Pro kolektiv jsou 
organizovány besedy o prevenci a historii sboru. Kolektiv pravideln� zajíždí do bazénu 
v Dobrušce a ú�astní se sportovních akcí v okolních obcích. Kolektiv již za�al psát pátou 
kroniku své �innosti a zápisy z této kroniky jsou zve�ej�ování na internetové stránce sboru.  
Jak již bylo �e�eno, navázal náš sbor spolupráci s hasi�i z n�meckého Diedersdorfu. Dalším 
po�inem této nov� vzniklé spolupráce by m�lo být uspo�ádání regionální sout�že 
v disciplínách CTIF v naší obci. Na tuto sout�ž budou krom� družstev z partnerského 
Diedersdorfu pozvány i družstva z Polska, Slovenska a pochopiteln� i �eské republiky. 
Novinkou v práci s d�tmi a mládeží v naší organizaci byl vznik kolektivu mladších. Jeho 
vznik byl v�ele p�ijat a odsouhlasen minulou valnou hromadou sboru. Nový kolektiv se m�l 
v budoucnu stát dobrou základnou kolektivu starších d�tí. Situace, která nastala p�i jeho 
utvá�ení, však dosažení tohoto cíle pon�kud zkomplikovala. Nebylo totiž možné uvést do 
souladu p�edstavy výboru organizace o �innosti hasi�ské mládeže v našem sboru s p�edstavou 
o všestranné �innosti mládeže v obci. To vedlo k ur�itému odd�lení kolektivu mladších od 
b�žného života a �innosti organizace. P�es výše uvedené problémy se nakonec poda�ilo 
ustanovit družstvo, které se zú�astnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti. I p�es 
ur�itý neúsp�ch, kterým bylo p�edposlední místo v tomto závod�, je t�eba ocenit snahu �len� 
tohoto kolektivu o dobrý výsledek.  
Úsp�chy, jak nás již zkušenosti mnohokrát pou�ily, se však dosahují až po n�kolikaleté 
usilovné práci. Dalším p�edpokladem úsp�chu je dosažení odborné kvalifikace vedení 
kolektivu, která je v dnešní dob� požárního sportu nezbytnou podmínkou práce s kolektivem. 



Záv�rem zprávy o �innosti mládeže je t�eba pod�kovat za zajišt�ní celoro�ní �innosti d�tí a 
mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi a dále pak Josefu Dusílkovi, Jan� 
�tvrte�kové a Gerlind� Povolné. Pod�kování je t�eba vyslovit i Ji�ímu Tomášovi mladšímu i 
staršímu, Ev� Mackové, Janu P�ibylovi a Josefu Machovi, kte�í svým díle p�isp�li k dobré 
práci kolektivu. D�kujeme tímto také sponzor�m d�tského kolektivu, úst�edí Sdružení hasi�� 
�ech, Moravy a Slezska a orgán�m okresu Rychnov nad Kn�žnou za poskytnutí finan�ních 
p�ísp�vk�.  

K práci s mládeží pat�í rovn�ž výcvik a sout�že družstva dorostenc�. Ti pod vedením 
J. Ševce ml. a Fr. Haufera se zú�astnili 25. - 28.  kv�tna okresní sout�že dorostu, kde obsadili 
1. místo a potom se zú�astnili 11. �ervna oblastního kola dorostu v Hradci Králové. Zde 
obsadil kolektiv 5. místo. Dvacátého prvního �íjna se kolektiv zú�astnil závodu požárnické 
všestrannosti v �esticích, kde obsadil 1. místo. Mimoto se tento kolektiv zú�astnil okrskové 
sout�že v Sedlo�ov� - obsadil zde 2. místo, dále pak okresní sout�že v Solnici - 3. místo. Dále 
se pak s družstvem muž� A zú�astnil i n�kolika závod� seriálu „Podorlická liga“, kde celkov� 
obsadil 13. místo.  

Po vý�tu výsledku mládeže se dostáváme k výcviku a sout�žím dosp�lých. Dvacátého 
kv�tna 2000 se konala okrsková sout�ž v Sedlo�ov�, kde družstvo muž� obsadilo 1. místo, 
družstvo muž� nad 35 let pak 9. místo. Prvního �ervence následovalo okresní kolo v Solnici, 
kde naši muži obsadili op�t 1. místo. Družstvo se vzdalo ú�asti v oblastním kole ve prosp�ch 
družstva z Kvasin. 
Družstvo dále absolvovalo seriál sout�ží v požárním útoku „Podorlická liga“  s následujícími 
výsledky: 
 
Datum Místo konání Umíst�ní 
8. 5. Houdkovice 2. 
3. 6. Kostelec nad Orlicí 2. 
10. 6. Bílý Újezd 2. 
17. 6. �astolovice 4. 
24. 6. Opo�no 2. 
12. 8. �ermná nad Orlicí 11. 
19. 8. Trnov (extraliga) 9. 
26. 8. Malšova Lhota 1. 
2. 9. Dobruška 10. 
9. 9. Bystré 9. 
 
Dovolte, abych se jen krátce vrátil k posledn� uvedenému poháru v Bystrém, který zajiš�ovala 
naše organizace. Startovalo zde 17 družstev muž� a 5 družstev žen. Na zajišt�ní této akce se 
podílelo p�es 30 lidí a to jak �len� SDH, tak i dalších našich p�íznivc�. Že je to pom�rn� 
náro�ná akce jsme se p�esv�d�ili již p�i t�etím ro�níku v naší obci a tak dochází i k menším 
nedostatk�m, kterých bychom se m�li p�íšt� vyvarovat. Že zde naše první družstvo neusp�lo, 
je sice škoda, ale tak už to chodí!  
V celkovém hodnocení Podorlické ligy, ale naše družstvo obsadilo p�kné 2. místo, což 
m�žeme kvitovat s uspokojením.  
Mimo to se družstvo muž� a dorostenc� zú�astnilo 7. 10. poháru v �eském Krumlov� a 28. 
10. v Širokém Dolu. Zde také získalo nejlepší umíst�ní - 9. místo. V záv�ru hodnocení sout�ží 
a pohár� nezbývá nic jiného, než družstvu muž� a dorostenc� pod�kovat za celoro�ní �innost 
i dobré výkony a pop�át jim ješt� více úsp�ch� v roce 2001.  

 
 
 



A nyní bych vás cht�l seznámit s finan�ním hospoda�ením SDH v roce 2000. 
 
P�evod z minulého roku 5286. 60,- 
  
P�íjmy  
• výt�žek z Hasi�ského plesu 6349. 90,- 
• výt�žek z Pomlázkové zábavy 3735. 60.- 
• p�ísp�vek od Okresního ú�adu na mládež 7000,- 
• p�ísp�vek  OSH �MS na dopravu 600,- 
• sb�r železného šrotu 6120,- 
• výt�žek z pohárové sout�že 3272,- 
• p�ísp�vek SH �MS na zájezd do N�mecka 6000,- 
• odm�na za zprost�edkování akce 880,- 
• zap�j�ení stanu 400,- 
• �lenské p�ísp�vky 3285,- 
• úroky na b�žném ú�tu 58. 02,- 
P�íjmy celkem 37700.02,- 
  
Výdaje  
• výro�ní valná hromada 4245,- 
• p�edplatné „Hasi�ské noviny“  152,- 
• poplatky za vedení ú�tu 310. 50,- 
• drobné pot�eby pro mladé hasi�e 1006. 30,- 
• startovné na pohárových sout�žích 2750,- 
• startovné na požárních sout�žích 850,- 
• p�ísp�vky na ob�erstvení p�i sout�žích 400,- 
• ubytování a stravování pro hosty 

z N�mecka 
5430. 90,- 

• stravování mladých hasi�� p�i sout�žích 2575,- 
• zakoupení hasi�ské uniformy 400,- 
• údržba vozidla Š 1203 670,- 
• zájezd mladých hasi�� do N�mecka 7154. 80,- 
• fotografie 519. 30,- 
• drobné dary k životnímu jubileu 919. 50,- 
• povinné ru�ení za Š 1203 2705,- 
• pokladní doklady 25,- 
Výdaje celkem 30113. 30,-  
 
Celkový výsledek hospoda�ení v roce 2000 byl plusový v �ástce 7587.22,- K�. 
 
Pro úplnost je t�eba uvést údaje o provozu techniky: 
 
Vozidlo Ujeto kilometr� Spot�eba paliva Spot�eba oleje Pr�m�rná spot�eba 
AVIA DVS 12 2935 420 2 14 l/ 100 km 
PPS 12 16. 25 hodin 180 1 14 l 
Š 1203 2037 281 2 14 l/ 100 km 
 
P�i zmínce o finan�ním hospoda�ení sboru a provozu techniky není možné nezmínit 
skute�nost, že pohonné hmoty pro Avii a PPS 12, jakož i elektrickou energii v hasi�ské 



zbrojnici i další technické vybavení hradí Obecní ú�ad, což v dnešní dob� p�edstavuje nemalé 
finan�ní náklady.  

V záv�ru zprávy ješt� n�co málo o kulturní �innosti. Osmého ledna 2000 se konal 
Výro�ní valná hromada za ú�asti 57 �len� a 19 host�. Dvacátého devátého ledna jsme 
po�ádali Hasi�ský ples, dvanáctého ledna se 6 našich �len� zú�astnilo Valné hromady 
v Lewin�. Dvacátého t�etího dubna jsme po�ádali Pomlázkovou zábavu. V �ervenci se n�kte�í 
naši �lenové zú�astnili zájezdu na Slovensko, kde se konalo setkání obcí s názvem Bystré a 
zde byla i navázána spolupráce s hasi�i ze slovenského Bystré. Dvacátého druhého a t�etího 
zá�í prob�hlo v areálu koupališt� školení vedoucích mládeže našeho okresu a dvacátého srpna 
náš sbor zajiš�oval asisten�ní požární hlídku na autokrosu v Dob�anech.  

Úpln� na záv�r pár slov o naší �lenské základn�. Náš sbor má v sou�asnosti celkem 82 
�len�. Z toho je 12 mladých hasi��, 22 žen a 48 muž�. Do 18 let je 15 �len�, 19 - 26 let 7 
�len� a 60 �len� je starších 26 let.  

Veškerá �innost, o které jste se mohli do�íst v této zpráv� si vyžádala stovky hodin 
práce jak p�i organizaci námi po�ádaných akcí, tak p�i všech sout�žích, p�íprav� a údržb� 
techniky a podobn�. Pravidelnou �innost koordinuje výbor organizace a ostatní akce jsou 
zajiš�ovány za p�isp�ní dalších �len� a p�íznivc�. Výbor se pravideln� schází 1x za m�síc a 
�eší vzniklé problémy a organiza�ní záležitosti.  

V záv�ru této zprávy mi dovolte pod�kovat všem, kte�í se jakýmkoliv zp�sobem 
p�i�inili o dobré jméno našeho sboru v lo�ském roce. 
 


