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Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH 
 
Tak jsme se op�t po roce sešli na Výro�ní valné hromad�, p�ežili jsme svátky váno�ní i oslavy 

Silvestra bez v�tší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám pop�ál do tohoto nového roku 

hlavn� hodn� zdraví, pohody a vytrvalosti pro práci v naší hasi�ské �innosti.  

A nyní již p�ikro�ím k hodnocení �innosti a hospoda�ení našeho SDH. Jak jist� víte, na 

minulé Výro�ní vlané hromad� jsme si stanovili úkoly na rok 2003, p�ijali usnesení a tak 

nezbývá než zrekapitulovat, jak jsme naše usnesení, ale i úkoly dané v okrsku i usnesení 

p�edstavitel� okresu splnili. 

Nejd�íve bych Vás cht�l seznámit s družebními styky s našimi p�áteli z Polska, Slovenska, 

N�mecka a Holandska, což byl i jeden z úkol� daných minulou Výro�ní valnou hromadou a 

také s kulturní �inností naší SDH.  

Jedenáctého ledna 2003 se 4 zástupci našeho SDH zú�astnili Výro�ní valné hromady 

v Lesin�, 25. ledna jsme po�ádali Hasi�ský ples. Na p�elomu ledna a února se 4 naši zástupci 

zú�astnili Výro�ní valné hromady v Diedersdorfu, kam spole�n� cestovali s polskými hasi�i. 

T�icátého dubna jsme po�ádali Pomlázkovou zábavu, 3. kv�tna se 5 �len� zú�astnilo oslav sv. 

Floriána v Lesin�. Dvacátého devátého �ervna se n�kte�í naši �lenové podíleli na organizaci 

D�tského dne na koupališti. Dále jsme se zú�astnili oslav 100 SDH Deštné 19. �ervence, 22. 

zá�í se 9 �len� zú�astnilo návšt�vy stárkova, kde probíhala místní pohárová sout�ž. Šestého 

prosince se 2 zástupci zú�astnili Výro�ní valné hromady ve Valu a nakonec se 4 naši zástupci 

v záv�ru prosince zú�astnili setkání v n�meckém Grossbeerenu. 

Své �leny navšt�vujeme p�i p�íležitosti životních jubileí. V uplynulém roce oslavil 60 let 

Václav Šubrt.  

Nyní bych vás cht�l informovat o �lenské základn� našeho sboru. V dnešní dob� máme 26 

chlapc� ve v�ku 6 – 14 let a 9 dívek. Ve v�ku 15 – 18 let máme 6 chlapc� a 4 dívky. Celkem 

je �lenem našeho sboru 45 mladých hasi��. Z toho je 32 chlapc� a 13 dívek. Ve v�ku 18 – 26 

let máme 5 muž� a 5 žen. Nad 26 let máme 42 muž� a 17 žen. Celkov� náš sbor �ítá 114 

�len�, z toho je 79 muž� a 35 žen.  



A nyní již k hodnocení další �innosti. Nejd�íve vás seznámím s �inností mladých hasi��, tak 

jak ji zdokumentoval vedoucí mládeže Michal Dusílek. 

Stejn� jako v létech minulých pat�ila práce s mládeží v našem sboru ke st�žejním �innostem i 

v práv� uplynulém roce 2003. P�ípravám na sout�že, odborné p�íprav� družstev i samotné 

ú�asti v sout�žích bylo v�nováno více než 60 hodin pilné a usilovné práce. Jaké tato práce 

p�inesla plody, budete mít možnost se dozv�d�t nyní z následujícího textu této zprávy. 

V roce 2003 p�sobila v naší organizaci t�i sout�žní družstva, jejichž �leny se stalo celkem 30 

mladých hasi�� a dorostenc�. Naše organizace se tak stala jednou z organizací s nejvyšším 

podílem mladých hasi�� v našem okrese. Všechna družstva pracovala pod vedením vedoucích 

s p�íslušnou kvalifikací a podle ro�ního plánu �innosti, odpovídajícího sm�rnicím pro �innost 

mladých hasi�� a dorostu. Nyní však již ke konkrétní �innosti jednotlivých družstev. 

Družstvo starších vstupovalo do nového ro�níku hry Plamen s p�edsevzetím obhájit vít�zství 

v okresním kole a zú�astnit se tak oblastního kola sout�že Plamen, které m�la naše organizace 

spolupo�ádat. Závod požárnické všestrannosti konaný na domácí p�d� však nep�inesl 

o�ekávaný výsledek a družstvo tak vstupovalo do další �ásti sout�že ze 4. místa.  

Do nového roku vstupovalo družstvo starších v obtížné situaci. �ást �len� družstva ztratila 

zájem o �innost v družstvu a neda�ilo se tyto �leny dostate�n� p�esv�d�it o smysluplnosti další 

práce v družstvu. Tomu odpovídala i skute�nost, kdy místo b�žných 6 – 8 tréninkových 

jednotek v t�locvi�n� v Dob�anech, bylo možné smyslupln� uskute�nit pouze t�i. Cíl �innosti 

družstva se bohužel nutn� p�esunul z obhajoby vít�zství v okrese a dobré reprezentace 

v oblasti do nutnosti alespo� na p�im��ené úrovni reprezentovat naší organizaci v okresním 

kole.   

Jarní m�síce byly již tradi�n� v�novány intenzivní p�íprav� na okresní kolo hry Plamen. 

Situace v družstvu se v tomto období �áste�n� stabilizovala a bylo tam možné realizovat 

intenzivní plán p�ípravy. P�esto se i v tomto období n�kolikrát opakovala situace, kdy se 

n�kte�í �lenové bez p�edchozí omluvy nedostavili, a chyb�li tak p�i jednotlivých sch�zkách. 

Toto všech se zákonit� projevilo na celkové p�ipravenosti družstva a tedy i ve výsledcích 

okresního kola. Toto se uskute�nilo ve dnech 30. kv�tna – 1. �ervna 2003 na h�išti 

v P�epychách. P�estože družstvo nebylo p�ipraveno na takové úrovni jako v p�edchozích 

letech, svedlo vynikající souboj o prvenství. Ve dvou disciplínách si vybojovalo vít�zství a 2. 

místa. Požární útok se však družstvu nevyda�il a družstvo v n�m obsadilo 4. místo. Práv� tato 

disciplína tak rozhodla, že  vít�zství bude v letošním okresním kole pat�it družstvu 

z Houdkovic. Naše družstvo tak obsadilo 2. místo p�ed družstvem z Valu. N�kolik �len� 

družstva se zú�astnilo i sout�že jednotlivc�. Martina Macková v ní obsadila 1., Václav 



Novotný 2. a Adéla Sv�tlíková 3. místo. Výsledky družstva i jednotlivc� tak byly alespo� 

malou náplastí na ne p�íliš vyda�enou sezónu.  

Po této sout�ži následovala v minulých letech sout�ž o Pohár hasi�ské mládeže v Opo�n�. 

Této sout�že se však družstvo z organiza�ních d�vod� ani v uplynulém roce nezú�astnilo.  

Již n�kolik let je naše organizace zapojena do mezinárodní spolupráce s ostatními mladými 

hasi�i. Hlavní aktivitou této spolupráce jsou každoro�n� Hry bez hranic spojené se sout�ží 

v požárnických disciplínách. Ty letošní se uskute�nily na po�átku �ervence v polském Lewin� 

Klodzkém. Za sychravého po�así obsadilo družstvo starších v t�chto hrách 3. místo. Poté 

navštívilo okolí Lewína a plavecký bazén v Kudow� Zdroj. 

Tato sout�ž byla poslední sout�ží družstva starších v jeho p�vodním složení. Družstvo 

p�sobilo v našem sboru po dobu 5 let. B�hem své �innosti dosáhlo pro náš sbor n�kolika 

významných úsp�ch�. Dvakrát zvít�zilo v okresním kole, jednou obsadilo 6., 3., a 2. místo. 

V oblastních kolech sout�že Plamen obsadilo 7. a 3. místo. Bylo prvním družstvem, které se 

aktivn�  zapojilo do mezinárodní spolupráce a pomohlo tak navázat plodnou mezinárodní 

spolupráci. Za toto vše je tímto nutné všem �len�m družstva pod�kovat a pop�át jim mnoho 

úsp�ch� do jejich další hasi�ské práce, a� již ve sboru našem �i ve sborech okolních.  

Podzimní období bylo ve znamení sestavování nového družstva starších. Základem pro nové 

družstvo bylo p�vodní družstvo mladších. K tomuto družstvu p�istoupilo n�kolik d�tí 

z okolních obcí. Celkov� však p�evažuje podíl d�tí z naší obce. 

Nové družstvo se zapojilo do intenzivní p�ípravy na zahajovací Závod požárnické 

všestrannosti, který se konal 18. �íjna 2003 za mrazivého po�así v Rokytnici v Orlických 

horách. V tomto závod� družstvo doplatilo na za�áte�nickou nezkušenost a obsadilo v n�m až 

11. místo. V další zimní p�íprav� tak bude nutné  p�izp�sobit p�ípravu kolektivu tak, aby byl 

tento schopen up�t lépe v dalším pr�b�hu sout�že. 

B�hem následujícího období je však prvo�adým úkolem stabilizovat družstvo, co se tý�e jeho 

složení. N�kterým �len�m družstva chybí základní návyky nutné pro dobrou spolupráci 

v kolektivu a na rodi�e se v t�chto p�ípadech nem�že vedení kolektivu �asto v�bec 

spolehnout.  

I v práv� uplynulém roce p�sobilo krom� družstva starších v naší organizaci i družstvo 

mladších. Jeho vedení se ujala Marie Šubrtová, která p�i p�íprav� intenzivn� spolupracuje 

s Marií Martinkovou.  

Podobn� jako jejich starší kamarádi se i toto družstvo zú�astnilo zahajovacího závodu 

požárnické všestrannosti v Bystrém, ve kterém obsadilo 6. místo.  



Jarní p�íprava byla z organiza�ních d�vod� provád�na z v�tší �ásti odd�len� od družstva 

starších. Na n�které technické disciplíny se však ob� družstva p�ipravovala spole�n� a 

využívala tak snadné vým�ny zkušeností.  

Družstvo se spole�n� s družstvem starších zú�astnilo okresního kola v P�epychách. Zde 

obsadilo po výborném výkonu celkové 2. místo. Protože se družstvo mladších již žádné další 

sout�že v uplynulém ro�níku hry Plamen nezú�astnilo, bylo okresní kolo této hry i poslední 

sout�ží v jeho novodobé existenci. V�tšina družstva p�ešla do nov� vzniklého družstva 

starších, �ást z�stala nadále v družstvu mladších a zbylá �ást p�es veškerou snahu vedení 

kolektivu o další zapojení t�chto d�tí s �inností v našem sboru skon�ila. Sebekriticky si 

musíme p�iznat, že to jsou bohužel  i d�ti n�kterých �inovník� našeho sboru. O to více nás 

tato skute�nost mrzí a je t�eba se nad ní v budoucnu více zamyslet.  

P�ed za�átkem nového ro�níku hry Plamen se poda�ilo sestavit nové družstvo mladších. Toto 

bylo sestaveno s cílem, aby jeho �lenové dosahovali co nejnižší v�kové úrovn� a byla tak 

vytvo�ena možnost hasi�ské výchovy od nejútlejšího v�ku. Tento cíl se nakonec poda�ilo 

naplnit a v�tšinu družstva tak tvo�í žáci 1. a 2. ro�níku základní školy. Doufejme, že se nov� 

vzniklému družstvu bude da�it alespo� tak, jako se mu da�ilo v první velké sout�ži, kterou byl 

Závod požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách. V tomto závod� obsadilo 

družstvo výborné 4. místo a vybudovalo si tak dobrý základ pro jarní sout�že. 

Po n�kolika málo letech m�žeme op�t konstatovat, že v naší organizaci p�sobí družstvo 

dorostenc�. Toto družstvo vzniklo z družstva starších, které na ja�e ukon�ilo svoji �innost 

v kategorii mladých hasi��. Nov� sestavené družstvo se stejn� jako ostatní družstva zú�astnilo 

zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách, kde obsadilo 

2. místo. Zimní p�ípravu bude nutné sm��ovat p�edevším na nácvik technických dovedností 

nutných k dobrému zvládnutí b�hu jednotlivc� na 100 metr� s p�ekážkami, který výrazn� 

ovliv�uje celkový výsledek celé sout�že. V jarní �ásti sout�že bude k p�íprav� kolektivu 

využita i ú�ast v okrskovém kole požárního sportu, p�ípadn� i n�kolika sout�žích seriálu 

Podorlické ligy v požárním útoku.  

Všechna sout�žní družstva vedou o své �innosti pravideln� dopl�ovanou kroniku a 

dokumentace o jejich �innosti je zve�ej�ována na internetové stránce sboru. 

Jak již bylo �e�eno, rozvíjela se v práv� uplynulém roce nadále i mezinárodní spolupráce. Na 

nedávném setkání v n�meckém Grossbeerenu byly stanoveny podmínky další spolupráce na 

základ� Her bez hranic, jejichž n�kolik ro�ník� již v minulosti prob�hlo. Na dobré cest� je i 

možnost navázání spolupráce s holandskými hasi�i. 



V souvislosti s blížícím se vstupem do Evropské Unie a sním o�ekávanými zm�nami na poli 

práce s hasi�skou mládeží je t�eba se zamyslet i nad celkovou koncepcí práce s mládeží v naší 

organizaci. Tato koncepce v písemné podob� v naší organizaci doposud chybí a bude 

p�edložena ke schválení výboru v pr�b�hu prvního pololetí tohoto roku. Mezi hlavní body 

této koncepce budou pat�it: 

• obsah fyzické p�ípravy 

• obsah odborné p�ípravy a zp�soby jeho ov��ování 

• práce na poli mezinárodní spolupráce 

• práce s kolektivy dorostu a jejich ú�ast na mezinárodních sout�žích 

• zp�soby získávání finan�ních prost�edk� na �innost mládeže. 

Vzhledem k moderním trend�m v práci s hasi�skou mládeží na západ od našich hranic bude 

pravd�podobn� nutné klást d�raz ve v�tší mí�e na obecnou než na sportovní p�ípravu. 

Záv�rem této zprávy je t�eba pod�kovat za celoro�ní �innost mládeže vedoucímu kolektivu 

Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Marii Martínkové. Pod�kování je 

t�eba vyslovit i Ji�ímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Josefu Machovi mladšímu, Zden� 

Tomášové, Josef Dusílkovi, 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. 

Dále se dostáváme k výcviku a sout�žím dosp�lých. Desátého kv�tna se konala okrsková 
sout�ž v Ohnišov�, kterou jsme obsadili 2 družstvy a to muži a muži nad 35 let. Družstvo 
muž� A zde obsadilo 1. místo a muži nad 35 let 4. místo. Dvacátého šestého �ervna prob�hlo 
okresní kolo v Bolehošti, kde muži obsadili celkov� 1. místo. Dvacátého osmého srpna se 
konalo v Jí�ín� oblastní kolo, kde se družstvu neda�ilo. Diskvalifikace ve štafet� jej odsunulo 
na celkové 8. místo. V b�hu na 100 metr� pak družstvo obsadilo 4. místo, v požárním útoku 3. 
místo. V pr�b�hu celého roku se družstvo muž� zú�ast�ovalo všech sout�ží Podorlické ligy a 
dosáhlo v nich následujících výsledk�: 
 
Datum Místo Základní kolo Finále 
    
8. kv�tna Houdkovice diskvalifikace  
7. �ervna Dobré 6. místo  
24. srpna Bašnice 1. místo 4. místo 
31. srpna Trnov 1. místo 3. místo 
6. zá�í Dobruška 10. místo 1. místo 
13. zá�í Kostelec nad Orlicí 1. místo 5. místo 
20. zá�í �astolovice 1. místo 3. místo 
27. zá�í Opo�no 2. místo 2. místo 



 
Celkov� se družstvo muž� umístilo v Podorlické lize na p�kném 3. míst�.  
Krom� seriálu sout�ží Podorlické ligy se družstvo muž� zú�astnilo 26. �ervence závodu O 
pohár starostky obce Kobylí na Morav�, kde obsadilo na 2. míst�. �tvrtého �íjna se družstvo 
zú�astnilo Memoriálu mjr. Urbana v �eském Krumlov�, kde ve velice silné konkurenci 
obsadilo 21. místo. Posledním závodem sezóny byla sout�ž O pohár V�SR, která se konala 
25. �íjna v Širokém Dole. Družstvo zde obsadilo 11. místo. Myslím si proto, že i jim pat�í 
pod�kování za celoro�ní �innost a ší�ení dobrého jména jak naší SDH, tak i obce.  
V uplynulém roce jsme u požáru zasahovali pouze jednou a to 30. zá�í v Bystrém u Sv�tlík� 
p�i požáru stodoly, kde naše jednotka provád�la zásah z hydrantu. Díky jeho funk�nosti a 
rychlému dojezdu dalších sbor� s cisternami bylo uchrán�no blízké obytné stavení a garáže. 
N�kte�í �lenové jednotky pak drželi p�es noc u požáru službu a n�kte�í �lenové pak 
vypomáhali s následným úklidem. Dvacátého zá�í jsme se v po�tu 8 �len� zú�astnili 
nám�tového okrskového cvi�ení v Sedlo�ov�.  
Dle plánu a usnesení Výro�ní valné hromady jsme se zú�ast�ovali okrskových porad a školení 
po�ádaných okresním výborem. Dvacátého pátého února prob�hla v Bystrém Valná hromada 
okrsku (ú�ast 7 �len� SDH). Dvacátého druhého b�ezna prob�hla porada p�edstavitel� sbor� 
okresu v Javornici za ú�asti J. Netíka a J. Dusílka. Dvacátého pátého dubna prob�hla porada 
velitel� okrsku v Ohnišov� za ú�elem zajišt�ní okrskové sout�že (Z. Martínek, J. Dusílek). 
Devatenáctého �ervna se konala okrsková sch�ze v Sedlo�ov� (ú�ast 5 �len� SDH), 11. zá�í 
prob�hlo skolení vedoucích mládeže v Opo�n�, kterého se zú�astnili Michal Dusílek a Marie 
Šubrtová. T�etího �íjna prob�hla okrsková sch�ze v Dob�anech (ú�ast 4 �lenové SDH). 
�trnáctého a patnáctého listopadu prob�hlo školení rozhod�ích v Bystrém. Desátého listopadu 
se J. Netík, J. Dusílek aj. Ševc zú�astnili sch�zky starost� a funkcioná�� v Opo�n�. V záv�ru 
roku se 5 �len� SDH zú�astnilo okrskové sch�ze v Deštném.  
Nyní se již dostáváme ke zpráv� o finan�ním hospoda�ením sboru za rok 2003. Po�áte�ní stav 
financí k 1. 1. 2003 byl  22 443.48 K�.  
P�íjmy sboru v roce 2003 byly následující: 
 
Položka �ástka 
  
sb�r železného šrotu 14 023,- 
výt�žek z hasi�ského plesu 7 417.50,- 
podíl ze sjednaného pojišt�ní u HVP 1 934,- 
výt�žek z Pomlázkové zábavy 4 574.10,- 
výt�žek z po�ádání �ásti oblastního kola Plamen 9 338.20,- 
provize od HVP 2 639,- 
výt�žek z prodeje ob�erstvení 1 900,- 
�lenské p�ísp�vky 4 830,- 
dotace na �innost Mladých hasi�� 6510.90,-  
úrok na b�žném ú�tu 66.11,- 
CELKEM 53 232.81,- 
 
 



 
 
Výdaje sboru v roce 2003 pak byly následující: 
 
Položka �ástka 
  
úhrada �lenských p�ísp�vk� 5 000,- 
oble�ení pro mladé hasi�e 3 689,- 
stravování Mladých hasi�� p�i sout�žích 8 469.40,- 
vyrovnání podílu za inovaci PPS 12 12 000,- 
nákup hadic B 75 3 234,- 
zakoupení psacího stroje 450,- 
zakoupení PPS 12 15 000,- 
startovné na sout�žích dosp�lých 2 266,- 
drobné pot�eby pro výcvik Mladých hasi�� 991.60,- 
p�edplatné Hasi�ských novin 980,- 
drobná údržba Škoda 1203 542,- 
povinné ru�ení za Š 1203 3 017,- 
drobné dárky k životním jubileím 712,- 
výdaje za poštovné  139,- 
vstupné do bazénu a muzea 635,- 
poplatky za vedení BÚ 518,- 
CELKEM 57 637.10,- 
 
Celkové hospoda�ení sboru tak skon�ilo ztrátou 4 404.29,- K�. K 31.12.2003 bylo na b�žném 
ú�tu organizace 13 670. 69,- K� a v pokladn� 4. 368.50. Celkem tak organizace disponuje 
18 039.19,- K�.  
Tém�� na záv�r bych vás cht�l seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 1608 km, 
spot�eba 193 litr� benzínu a 1 litr oleje. Pr�m�rná spot�eba �inila 11,5 litru na 100 kilometr�. 
Zásahové vozidlo Avia ujelo 1225 kilometr�, spot�eba 283 litr� nafty, což je pr�m�rná 
spot�eba 23 litr� na 100 kilometr�. Vyšší pr�m�r byl zp�soben provozem topení p�i zásahu 
v Bystrém v záv�ru zá�í. U zásahového vozidla byl vym�n�n olej v motoru a p�evodové 
sk�íni. PPS 12 byla v chodu 20 hodin p�i spot�eb� 240 litr� benzínu a 1 litru oleje. Pr�m�rná 
spot�eba byla 12 litr� za hodinu.  
Ty je vše k naší �innosti a práci sboru, která si v lo�ském roce vyžádala stovky hodin práce 
jak p�i údržb� techniky, výzbroje, tak i p�i nácvicích a sout�žích všech družstev. Velkým 
kladem bylo znovuzprovozn�ní vozidla Avia. Abychom dostáli všech závazk�, musíme do 
31. ledna 2004 odevzdat hlášení o �innosti za rok 2003, aktualizovaný seznam �len� a 
v neposlední �ad� uhradit �lenské p�ísp�vky. Záv�rem této zprávy bych cht�l pod�kovat všem, 
kte�í se podíleli na práci a dosahování dobrých výsledk�. 
 
 


