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Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH 
 
Tak jsme ve zdraví p�ežili letošní svátky váno�ní, v�tšina z nás se t�ší na oslavu Silvestra a na 
p�íchod nového roku 2003. D�íve však, než tak u�iníme, m�li bychom dnes zhodnotit práci 
našeho sboru za tento rok a nastínit �innost v roce 2003, do kterého bych Vám cht�l pop�át 
vše nejlepší, hlavn� hodn� zdraví, spokojenosti a úsp�ch� jak v pracovní �innosti, tak i 
v osobním život�. Rovn�ž tak i hodn� výdrže do práce pro sbor, abychom p�íšt� mohli provést 
hodnocení alespo� tak dobré jako letos. 
Náš sbor má v sou�asné dob� 100 �len�, z toho 32 dívek a žen, dále pak 68 chlapc� a muž�. 
Podle v�kové kategorie je ve sboru registrováno 6 dívek ve v�ku 6 – 14 let, 5 dívek ve v�ku 
15 – 18 let, 4 ženy ve v�ku 18 – 26 let a 17 žen nad 26 let. Dále pak je 17 chlapc� ve v�ku 6 – 
14 let, 4 chlapci 15 – 18 let, 7 muž� ve v�ku 18 – 26 let a nad 26 let máme 40 muž�. Z toho 
vyplívá, že ve sboru je 23 mladých hasi��. 
V úvodu zprávy Vás chci seznámit s kulturn� spole�enskými akcemi, které jsme bu� 
po�ádali, nebo se jich zú�astnili. Nejprve se t�i naši zástupci zú�astnili 5. 1. výro�ní valné 
hromady v Lewín� Klodzkém. Dvanáctého ledna se konala výro�ní valná hromada našeho 
sboru za ú�asti 68 �len� a 33 host�. Z toho bylo 9 zástupc� z Polska a 2 z Nizozemí. 
Dvacátého šestého ledna jsme po�ádali hasi�ský ples, 2. února se 3 naši zástupci zú�astnili 
výro�ní valné hromady v Opo�n�. Dvacátého t�etího b�ezna prob�hlo v Bystrém shromážd�ní 
p�edstavitel� okresu, p�i kterém jsme zajistili úvodní vystoupení dechové hudby OB, 
ozvu�ení, výzdobu a parkování. Této akce se zú�astnilo 114 ú�astník�, z toho 17 host�. Dále 
jsme 31. b�ezna po�ádali Pomlázkovou zábavu, 6. – 7. �ervence prob�hlo v naší obci setkání 
obcí Bystré, na jehož p�íprav� i konání jsme se podíleli a jehož se ú�astnili i hasi�i z ostatních 
obcí Bystré. T�ináctého �ervence se 7 zástupc� zú�astnilo oslav 130. výro�í založení sboru 
v Bystrém u Poli�ky, 24. srpna jsme po�ádali pou�ovou tane�ní zábavu, 24. – 29. zá�í se 
uskute�nil malý zájezd hasi�� na Slovensko – zú�astnilo se 7 �len�, kte�í navštívili i družební 
Bystré na Slovensku. Devátého listopadu jsme po�ádali posvícenskou tane�ní zábavu, 7. – 8. 
prosince se Josef Dusílek zú�astnil setkání zástupc� z celé republiky k 30. výro�í vzniku hry 
Plamen. Krom� toho se zástupci výboru ú�astnili i významných výro�í našich �len� a to 
nejd�íve A. Kárníka – 85 let, J. Povolného – 60 let, R. Grebockého – 50 let, J. Langra – 85 let, 
V. Matušky – 75 let, V. Šintáka – 60 let, J. Andrše – 60 let a nakonec J. Netíka – 60 let. 
Z vý�tu vyplívá, že to letos byla opravdu bohatá sezóna.  
 Rok 2002 byl dalším rokem, kdy v rámci naší organizace p�sobila dv� sout�žní 
družstva mladých hasi��, která se v plné mí�e zapojila do sout�ží sout�žního ro�níku hry 
Plamen 2001 – 2002.  
 Družstvo starších vstupovalo do nového ro�níku hry Plamen s p�edsevzetím obhájit 
vít�zství v okresním kole a v kole oblastním vylepšit výsledek z minulého ro�níku, kdy 
družstvo obsadilo 7. místo. Prvním spln�ným úkolem na této cest� bylo 1. místo v závod� 
požárnické všestrannosti, který se konal ve Vamberku.  
 Zimní p�íprava se již tradi�n� odehrávala v t�locvi�n� v Dob�anech a byla zam��ena 
zejména na zdokonalení technických disciplín.  



 Intenzivní p�íprava na sout�že je v naši organizaci spojena již tradi�n� s jarními 
m�síci. V tomto období se družstvo starších schází pravideln� t�ikrát týdn� a intenzivn� se 
p�ipravuje na jarní sout�že. Po�así letošního jara však p�íprav� p�íliš nep�álo a n�kolik setkání 
muselo být pro nep�íze� po�así zrušeno. 
 Z tohoto d�vodu se také družstvo nezú�astnilo žádné sout�že p�ed okresním kolem, na 
rozdíl od minulého ro�níku, kdy se zú�astnilo sout�že v Nízké Srbské na Náchodsku. Za první 
sout�ž lze považovat snad pouze tréninkové setkání �eských a polských hasi��, které se 
uskute�nilo v kv�tnu v polském Lewín�.   
 Vrcholem celé p�ípravy kolektivu je okresní kolo hry Plamen, p�i kterém musí 
kolektivy mladých hasi�� prokázat svoji zdatnost v 5 technických disciplínách. To letošní se 
uskute�nilo ve dnech 24. – 25. kv�tna v Bílém Újezd� a Ješt�ticích. Je možné konstatovat, že 
tato sout�ž byla svým pr�b�hem jednou z nejdramati�t�jších za posledních n�kolik let. 
Družstvo naší organizace svád�lo na každé disciplín� tuhý boj, aby v záv�ru vybojovalo 
zasloužené 1. místo s rozdílem 1 bodu p�ed družstvem z Houdkovic. Tento rozhodující bod 
byl pak vybojován rozdílem 0, 1 s ve štafet� CTIF. Úsp�chu však nedosáhlo pouze družstvo, 
ale i jednotlivci, když Martina Macková, Michael Stod�lka a Tomáš Mat�j� obsadili 1., 2. a 3. 
místo v sout�ži jednotlivc�.   
 V�domí, že ani dobrá p�íprava nemusí p�inést o�ekávaný výsledek, posílilo 
sebev�domí družstva, které se za�alo intenzívn� p�ipravovat na oblastní kolo hry Plamen. 
Krátce p�ed odjezdem na tuto sout�ž však došlo ke zran�ní jedné �lenky družstva a družstvo 
tak bylo donuceno startovat v pon�kud pozm�n�né sestav�.   
  Oblastní kolo hry Plamen se konalo ve dnech 8. - 9. �ervna 2001 ve Dvo�e Králové 
nad Labem. Pro sou�asné družstvo starších to byla již druhá ú�ast v oblastním kole a mohlo 
tedy navázat na p�edchozí zkušenosti. Snad i proto nastoupilo družstvo do sout�že plné 
odhodlání zvít�zit. Již po první disciplín�, závodu požárnické všestrannosti, však p�išlo první 
zklamání, kdy místo o�ekávaného dobrého výsledku, obsadilo družstvo poslední 5. místo. 
V ned�lním pokra�ování sout�že m�lo tedy družstvo co napravovat. Ned�lní výkony však se 
s páte�ním krachem nedali srovnat. Družstvo si v pr�b�hu ned�le vybojovalo 1. místo 
v požárním útoku, 2. místa v požárním útoku CTIF a štafet� požárních dvojic a 4. místa ve 
štafet� 4 x 60 m a štafet� CTIF. V celkovém hodnocení družstvo op�t po 4 letech vystoupilo 
„na bednu“, když obsadilo 3. místo za družstvy z Chlumce nad Cidlinou a Hajnic.  
 Po n�kolik p�edchozích let se družstvo starších zú�ast�ovalo sout�že O pohár hasi�ské 
mládeže v Opo�n�. Letošní rok však byl vyjímkou. Vzhledem k p�ítomnosti pouze jediného 
vozidla, které má sbor v sou�asnosti k dispozici a k ú�asti družstva muž� v sout�ži na témže 
míst�, se nepoda�ilo zajistit dopravu do místa sout�že a družstvo starších tak bylo o ú�ast 
v této sout�ži ochuzeno.  
 Již tradi�ní odm�nou za práci pro náš sbor je družstvu zájezd k jednomu z našich 
zahrani�ních partner�. Ten letošní se uskute�nil ve dnech 4 . – 9. �ervence v n�meckém 
Diedersdorfu, kde se konaly III. Hry bez hranic. Doprava a celá ú�ast našeho družstva byla 
organiza�n� zajišt�na ve spolupráci s hasi�i s polského Lewína Klodzkého, kte�í zajistili 
zejména bezproblémovou dopravu tam i zp�t. Svoji pomocnou ruku podali vedoucímu 
kolektivu i Hedvika Novotná a Josef Klubrt z Valu, kte�í pomohli vedoucímu mládeže 
s organizací zájezdu a nahradili tak ty, kte�í by pomocnou ruku podat mohli, ale projevili 
nulový zájem.   
 Podzimní období bylo v�nováno p�íprav� na zahajovací závod požárnické 
všestrannosti. V rámci této p�ípravy se družstvo zú�astnilo Závodu požárnické všestrannosti v 
Mezilesí, kde obsadilo 4. místo.  
 Zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal za mrazivého po�así 19. �íjna 
2002 na domácí p�d� v Bystrém. Družstvo se muselo op�t potýkat s onemocn�ním �lenky 
družstva a proto nastoupilo na start pouze s jednou hlídkou. Ta se b�hem závodu 



nevyvarovala za�áte�nické chyby a obsadila 4. místo. Do jarní �ásti sout�že družstvo vstupuje 
se 3 body, protože 2. místo hostujícího družstva z Kunvaldu se do celkového hodnocení 
sout�že nepo�ítá.   
 P�ed tímto závodem a zejména po n�m však nastala situace, která má velmi negativní 
vliv na další p�sobení družstva. Sou�asné družstvo, které v naší organizaci p�sobí již 4 roky, 
postupn� ztrácí o tuto práci zájem. Ani veškeré poskytované výhody, jako jsou zahrani�ní 
zájezdy, osvobození od placení �lenských p�ísp�vk�, zajišt�ní dopravy na trénink v zimním 
období, nejsou dostate�n� motivující. Je t�eba proto d�kladn� zvážit, jakým sm�rem se má 
družstvo starších v budoucnu ubírat. Pokud se poda�í družstvo op�t p�esv�d�it, má toto 
družstvo reálnou šanci dosáhnout úsp�chu v oblastním kole hry Plamen, i s p�ihlédnutím 
k tomu, že se toto oblastní kolo bude z�ásti konat i v Bystrém. Pokud však dojde k opa�né 
situaci, bude z�ejm� lepší �innost tohoto družstva ukon�it, v�novat zvýšenou pozornost 
družstvu mladších a nucen� se smí�it s faktem, že družstvo ukon�ilo svoji �innost t�sn� p�ed 
možným dosažením vrcholu. Tuto variantu lze však považovat za horší, i vzhledem 
k budoucímu p�sobení našeho družstva v sout�ži dorostu. Ob� dv� varianty však tímto 
p�edkládám všem �len�m sboru k otev�ené diskusi.   
 Jak již bylo zmín�no v úvodu, p�sobilo v uplynulém roce v naší organizaci i družstvo 
mladších. V jeho �ele p�sobí Marie Šubrtová, která jej úsp�šn� provází prvními hasi�skými 
kr��ky.  
 Na ja�e se družstvo mladších, podobn� jako družstvo starších, zú�astnilo pouze jedné 
sout�že. Tou bylo okresní kolo hry Plamen v Bílém Újezd�. Zde družstvo  po výborném 
výkonu obsadilo celkové 3. místo. Kvalita p�edvedených výkon� je velkým p�íslibem 
zejména do nového ro�níku hry Plamen.  
 Odm�nou za práci družstva byl 5ti denní zájezd do nedalekého Polska, konkrétn� do 
okolí Lewina Klodzkého a Kudowy Zdroj.  
 Do nového ro�níku hry Plamen vstoupilo družstvo závodem požárnické všestrannosti 
v Mezilesí, ve kterém obsadilo 4. místo. O týden pozd�ji, p�i zahajovacím závod� požárnické 
všestrannosti v Bystrém, obsadilo družstvo mladších 7. místo, které se po p�epo�tu zm�nilo na 
6 bod�, se kterými družstvo vstupuje do jarní �ásti sout�že Plamen. 
 Ob� dv� sout�žní družstva vedou o své �innosti pravideln� dopl�ovanou kroniku a 
dokumentace o jejich �innosti je zve�ej�ována na internetové stránce sboru. 
 V uplynulém roce se dále rozvíjela mezinárodní spolupráce na poli hasi�ské mládeže. 
Vedení kolektivu se usilovn� snažilo zejména navázat kontakt s hasi�i z Holandska, s nimiž 
celý sbor hodlá spolupracovat od minulého roku. První organizace, která nám byla 
doporu�ena, neprojevila dostate�ný a intenzivní zájem. V sou�asné dob� probíhá jednání 
s dobrovolnými hasi�i z m�sta Utrechtu, které bude doufejme probíhat úsp�šn�ji. 
 P�es bohatou �innost a úsp�chy na poli sportu, se kolektiv mladých hasi�� potýká 
s jedním obrovským problémem. Tento problém se nazývá finance. Nelze již nadále ml�et 
k tomu, že výdaje na �innost mládeže a ú�elnost jejich vynakládání jsou n�kterými �leny 
výboru soustavn� kritizovány, bez jakékoliv nabídky jiných variant �ešení. Materiální 
vybavení kolektivu zastarává a není �asto nahrazováno odpovídajícím zp�sobem. Jako d�kaz 
mého tvrzení posta�í d�kladn�jší pohled do hasi�ské zbrojnice. Vzhledem ke zv�tšování 
podílu státních dotací na celkových finan�ních výdajích kolektivu MH, nabízím �len�m 
organizaci k diskusi možnost z�ízení samostatného konta mládeže v rámci b�žného ú�tu 
organizace. Z financí shromážd�ných na tomto kont� by pak byla financována veškerá �innost 
kolektivu mládeže.  
 Záv�rem této zprávy je t�eba pod�kovat za celoro�ní �innost mládeže vedoucímu 
kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Josefu Dusílkovi. 
Pod�kování je t�eba vyslovit i Ji�ímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Janu P�ibylovi, Hedvice 
Novotné, Josefu Klubrtovi, bratr�m hasi��m z Lewína Klodzkého, bez jejichž pomoci by 



nebylo možné realizovat �innost kolektivu mladých hasi�� ve výše uvedeném rozsahu. 
D�kujeme tímto i sponzor�m d�tského kolektivu, t�lovýchovné jednot� Sokol v Dob�anech a 
všem, kte�í svým dílem p�isp�li k úsp�šné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
 Kategorii dorostenc� nem�žeme letos hodnotit, protože jak z úvodu zprávy vyplívá, 
nelze tuto kategorii obsadit. Doufejme, že v p�íštích letech bude možné sestavit družstvo 
z kategorie MH a že se najde i vedoucí pro toto družstvo.  
 Tím se dostáváme k výcviku a sout�žím dosp�lých. Osmnáctého kv�tna se konala 
okrsková sout�ž v Ba�etín�, kde muži A obsadili 2. místo, ženy 3. místo a muži B 4. místo. 
Dvacátého druhého �ervna prob�hlo v �erníkovicích okresní kolo, kterého se zú�astnilo 
družstvo muž� A. Skv�le za�ali, na 100 m obsadili 1., 3., 4., a 6. místo. Ve štafet� se umístili 
na 1. míst�. V požárním útoku však m�li sm�lu, praskla hadice a obsadili tak jen celkové 7. 
místo. Dvacátého pátého �ervna zajistilo družstvo mytí koupališt�, dále pak prob�hlo 20. zá�í 
cvi�ení našeho okrsku v Bystrém a to od Panského rybníka sm�rem k fa�e. Ji�í Tomáš mladší 
se ve dnech 28. – 30. listopadu zú�astnil školení velitel� v Bílých Poli�anech.  
 Krom� výše uvedených sout�ží se družstvo muž� A zú�astnilo seriálu závod� III. 
ro�níku Podorlické ligy v požárním útoku a to s t�mito výsledky: 
 
Datum Místo konání Umíst�ní 
8. 5. Houdkovice 13. 
11. 5. Dobré 15. 
1. 5. Bašnice 17.  
8. 6. Bystré 2. 
16. 6. Trnov 7. 
23. 6. Opo�no 4.  
31. 8. Malšova Lhota 5. 
7. 9. Dobruška 7. 
14. 9. Kostelec nad Orlicí 4. 
21. 9. �astolovice 5. 
28. 9. �eperka 2. 
 
 P�es postupné zlepšování výsledk� obsadilo družstvo se sou�tem 97 bod� 5. místo. 
Krom� toho se družstvo zú�astnilo Memoriálu mjr. Urbana v �eském Krumlov�, kde obsadilo 
9. místo a 26. �íjna poháru v Širokém Dole, kde obsadilo 13. místo.  
 Po této zpráv� o celkové, myslím si i bohaté a úsp�šné �innosti následuje informace o 
finan�ním hospoda�ení SDH v tomto roce, protože k zajišt�ní této �innosti je nutné zajistit 
dostate�ný po�et finan�ních prost�edk�.       

 
P�evod z minulého roku 2 856,45 ,-  
  
P�íjmy  
• Dar za stuhu k praporu 1000,- 
• Výt�žek z hasi�ského plesu 13 462,- 
• Výt�žek za �lenské p�ísp�vky 3 990,- 
• Výt�žek z Pomlázkové zábavy 3 027,70,- 
• P�ísp�vek na výstroj mladých hasi�� 6 630,70,-  
• Odm�na za vyhodnocení sboru v sout�ži 

Hasi�ské pojiš�ovny 
2 000,- 

• Výt�žek z po�ádání hasi�ské sout�že 
v Bystrém 

5 671,- 



• Výt�žek z Pou�ové zábavy 2 740,- 
• P�ísp�vek OÚ na �innost mládeže 6 000,-  
• Výt�žek z po�ádání závodu požárnické 

všestrannosti 
5 201,80,- 

• Výt�žek z Posvícenské zábavy 1 684,- 
• Výt�žek ze sb�ru železného šrotu 12 137,-  
• Úroky na b�žném ú�tu 44,22,- 
  
P�íjmy celkem 65 333,42 ,-  
  
Výdaje  

• Úhrada �lenských p�ísp�vk� okr. 
sdružení 

4 850,- 

• Výdaje za okresní shromážd�ní 
p�edstavitel� 

1 550,- 

• Zakoupení almanachu „Historické 
st�íka�ky“ 

1 175,- 

• Zakoupení výzbroje pro MH 6 630,70,- 
• Výstroj pro MH 649,- 
• Hadice pro MH 1 300,- 
• P�ilby pro MH 2 370,- 
• P�ísp�vek na stravování MH  5 474, 40,- 
• P�ísp�vek pro MH na zájezd do 

N�mecka 
1 738,55,- 

• P�ísp�vek pro MH na zájezd do Polska 3 000,- 
• Startovné na okrskové sout�ži 450,- 
• Startovné na pohárových sout�žích 1 816,- 
• Technická prohlídka Š 1203 540,- 
• Materiál na opravu p�ekážek 1 740,- 
• Požární žeb�ík pro sout�že dosp�lých 3 050,- 
• Oprava Š 1203 4 170,- 
• Drobné dárky k jubilejím �len� 1 714,60,- 
• Drobné pot�eby pro výcvik MH 224,20,- 
• P�edplatné Hasi�ských novin 480,- 
• Povinné ru�ení Š 1203 2 717,- 
• Poplatky za vedení BÚ 477,40,- 

  
Výdaje celkem 46 116,85 ,- 
 
Stav financí k 15. 12. 2002:  

• pokladna 9 945, 60 
• b�žný ú�et 12 127, 42 

 
CELKEM: 22 073, 02 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 
PPS 12 21. 25 hodin 252 1 12 l/ hodinu 
Š 1203 6012 840 6 14 l/ 100 km 
 
U vozidla Š 1203 byl vym�n�n výfuk, volant, seda�ka a 5ti rychlostní p�evodovka. AVIA 
DVS 30 je již delší dobu mimo provoz z d�vodu generální opravy. Cht�l bych proto podat 
sv�j osobní názor na opravu. Automobil se za�al opravovat ve vidin� leh�í opravy. Bohužel 
se p�i demontáži objevilo mnoho skrytých závad, které je v našich podmínkách nemyslitelné 
odstranit. Proto zažádal velitel sboru OÚ o zajišt�ní odborné firmy a financí tak, aby byl 
automobil k 1. kv�tnu 2003 pojízdný. D�kuji tímto všem, kte�í se podíleli na dosavadních 
opravách na úkor svého materiálu, ná�adí a volného �asu.  
 Krom� �innosti, kterou jsem popsal se naši zástupci zú�ast�ují okrskových sch�zí, 
dále pak porad a školení organizovaných okresním sdružením.  
 Záv�rem zprávy bych cht�l pod�kovat všem, kte�í ob�tovali sv�j volný �as, který bylo 
nutno v�novat jak výcviku, sout�žím, p�íprav� a údržb� techniky, tak i p�i organizaci a 
po�ádání zmín�ných akcí. Rovn�ž p�eji hodn� trp�livosti a hodn� úsp�ch� v práci našim 
zástupc�m v obecním zastupitelstvu. Jejich práce a� p�ispívá k lepšímu životu všech našich 
ob�an�. 


