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Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH 
 
Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a �innost naši organizace za uplynulý 

rok. Protože letos bude zpráva o n�co delší, p�ejdeme k vlastnímu hodnocení. Nejd�íve   

hodnotíme kulturn� spole�enskou oblast: dne 17.1.2004 prob�hla Výro�ní valná hromada za 

ú�asti 64 �len� a 40 host� ze zahrani�í a to z Holandska, N�mecka, Polska a Slovenska. Ve�er 

téhož dne jsme uspo�ádali Hasi�ský ples. Dvacátého prvního února se 4 �lenové zú�astnili 

Výro�ní vlané hromady v Lewín�. T�icátého b�ezna se uskute�nila p�edvád�cí akce pro �leny 

sboru. Jedenáctého dubna jsme po�ádali Pomlázkovou zábavu. Devátého kv�tna bylo 

provedeno mytí koupališt�. T�icátého kv�tna byl uskute�n�n zájezd do Litom��ic, kde 

probíhaly oslavy 140.výro�í založení hasi�� - zú�astnilo se 7 �len�. �tvrtého �ervence jsme se 

zú�astnili oslav 100. výro�í založení SDH Chlístov. Dvacátého sedmého srpna 4 �lenové 

navštívili družební organizaci v  N�mecku.  Od sedmnáctého do devatenáctého zá�í se 9 �len� 

zú�astnilo zájezdu na sout�ž MR �R v požárním sportu v Sušici. Dvacátého listopadu 

navštívili 4 �lenové Polsko. 

V tomto roce jsme navštívili �leny, kte�í oslavili kulaté životní jubileum a to: Vlastimila 

Hartmana, Gerlindu Povolnou, Danu Netíkovou, Ji�ího Tomáše, Bohuslava Netíka, Bohuslava 

Pábela, Karla P�ibyla, Pavla Matysku. 

A nyní informace o �lenské základn� našeho SDH. 

Ve v�kové kategorii 6-14 let máme 24 chlapc� a  9 dívek, celkem 33. V kategorii 15-18 let je 

11 chlapc� a 3 dívky, celkem 14. Ve v�ku 18-26 let máme 5 muž� a 6 žen, celkem 11. Nad 26 

let je 44 muž� a 17 žen, celkem 61. 

Dohromady má sbor 119 �len�, z toho je 84 chlapc� a muž�, 35 dívek a žen. 

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

v práv� uplynulém roce 2004. P�ípravám na sout�že, odborné p�íprav� družstev i samotné 

ú�asti v sout�žích bylo v�nováno mnoho pilné a usilovné práce. Nyní budete mít možnost se 

dozv�d�t to, jaká tato práce p�inesla naší organizaci výsledky.  

V roce 2004 se �lenská základna kolektivu mladých hasi�� a dorostu pom�rn� stabilizovala, 

zejména pokud hovo�íme o družstvu mladších a dorostu. Naopak družstvo starších se 



potýkalo s výkyvy �lenské základy. V pr�b�hu celé sezóny jsme byli nuceni družstvo neustále 

dopl�ovat. Nezkušenost nov� p�íchozích se negativn� projevila na výsledcích celého družstva. 

P�esto se zdá, že se situace postupn� stabilizuje a družstvo starších znovu získá sílu k úsp�šné 

reprezentaci našeho sboru, na kterou jsme vždy byli zvyklí.  

V uplynulém roce docházelo do všech t�í sout�žních družstev 32 mladých hasi�� a 

dorostenc�. Tento fakt m�že být pot�šitelný z hlediska nár�stu budoucí hasi�ské generace. 

Naší organizaci však tato skute�nost komplikuje život v tom, že neustále nar�stají náklady na 

p�ípravu této mladé generace a ve srovnání s jinými organizacemi tak naše organizace na 

výchovu mladé hasi�ské generace v podstat� doplácí.  

V pr�b�hu sezóny se vedení družstva mladších ujaly Marie Martínková a Dana Francová, 

které tak nahradily odstupující Marii Šubrtovou. Na poli p�ípravy nových vedoucích 

organizace u�inila významný krok v tom, že na letní škole instruktor� získal dorostenec 

Václav Novotný kvalifikaci vedoucího mládeže. Tuto funkci bude moci vykonávat po 

dosažení v�ku 18 let. Doufejme, že na poli odborné práce s mládeží bude naší organizaci 

p�ínosem. 

Nyní však již ke konkrétní �innosti jednotlivých družstev. 

Tradi�ní zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal 18. �íjna 2003 v Rokytnici 

v Orlických horách. Nov� sestavené družstvo obsadilo v tomto závod� 11. místo, což bylo 

možné p�i�íst za�áte�nické nezkušenosti.  

V dalším období se družstvo zam��ilo na odbornou �ást p�ípravy, ve které se seznámilo se 

stru�nou historií našeho sboru a se základy požární prevence. Krom� toho zajížd�lo družstvo 

do bazénu v Dobrušce, kde si vylepšovalo fyzickou kondici. Dlouhé zimní období již tradi�n� 

využíváme k technické p�íprav�, která v lo�ském roce tradi�n� probíhala v t�locvi�n� 

v Dob�anech. Technická p�íprava byla zam��ena zejména na nácvik štafety požárních dvojic a 

požárního útoku.  

Jarní p�íprava mohla být díky p�íznivému po�así zahájena na po�átku m�síce dubna. V tomto 

období se také n�kolikrát projevil problém s docházkou �len� družstva na p�ípravné sch�zky 

uvedený již výše. Díky špatnému po�así a problém�m s technikou se ovšem nepoda�ilo 

dostate�n� nacvi�it požární útok, který se tak stal nejslabší disciplinou družstva. P�es veškeré 

problémy však družstvo nezadržiteln� sm��ovalo k okresnímu kolu hry Plamen. Toto se 

konalo ve dnech 29. – 30. kv�tna 2004 ve Vamberku. Družstvu se v této sout�ži da�ilo se 

st�ídavými úsp�chy a v n�kterých disciplínách družstvo nenápadn� „vystr�ilo r�žky“. Nejv�tší 

ztrátou bylo 15. místo v požárním útoku. Zejména díky dob�e zvládnutému požárním útoku 

CTIF se však družstvo posouvalo ve výsledkové listin� sm�rem nahoru. Ve štafet� 4 x 60 



metr� dokonce zab�hlo nejlepší b�žecký �as. Chyba v záv�ru této štafety však znamenala 

diskvalifikaci a celkové 7. místo v této disciplín�. P�es tuto nepovedenou disciplínu se 

družstvo po prvním dnu posunulo na 5. místo s výhledem na lepší umíst�ní v disciplínách 

druhého dne. Štafeta požárních dvojic, která tento den zahajovala nám ud�lala nejv�tší radost, 

kdy družstvo dokázalo udržet krok se mnohem staršími konkurenty a obsadilo v ní 

s minimální ztrátou 4. místo. O celkovém umíst�ní tak musela rozhodnout štafeta CTIF, ve 

které si družstvo v��ilo. Zakopnutí na p�ekážce a 10 vte�in penalizace však vše zhatilo a 

družstvo se tak trochu zklaman� muselo smí�it s 5. místem. Nutno však dodat, že v sou�asné 

konkurenci a v�kovému složení družstva nebylo možné lepšího umíst�ní dosáhnout. Zejména 

výsledky v b�žeckých disciplínách nás napl�ují optimismem do budoucna. 

Jelikož cvi�ení d�lá mistra, vydalo se družstvo na pohárovou sout�ž hasi�ské mládeže do 

Opo�na. Zde pot�šilo zejména zlepšením výkonu v požárním útoku. Celkovým sou�tem �as� 

zde družstvo obsadilo 9. místo.  

V polovin� prázdnin p�isp�lo družstvo dalším dílem k rozvoji mezinárodní spolupráce – 

ú�astí na dalším ro�níku Her bez hranic, který se konal ve slovenském Bystrém. Zde obsadilo 

5. místo. Doufejme, že v p�íštím ro�níku na domácí p�d� své umíst�ní výrazn� vylepší.  

Novou sezonu zahájilo družstvo starších zahajovacím závodem požárnické všestrannosti ve 

Valu, ve kterém obsadilo v uvozovkách tradi�ní 12. místo. Poslední sout�ží minulého roku 

byl závod požárnické všestrannosti v Mezilesí. Zde družstvo obsadilo 21. místo v konkurenci 

53 družstev. Více než výsledek nás v tomto závod� pot�šila pochvala organizátor� za vzorné 

vystupování našeho družstva.  

Již n�kolik let m�žeme s pot�šením konstatovat, že v naší organizaci aktivn� p�sobí družstvo 

mladších, které se doufejme v budoucnu stane nástupcem sou�asného družstva starších. Do 

družstva mladších docházelo v uplynulém roce 14 mladých hasi�� ve v�ku 6 – 10 let. 

Spole�n� s družstvem starších se mladší družstvo zú�astnilo zahajovacího závodu požárnické 

všestrannosti v Rokytnici, ve kterém obsadilo 4. místo. Vytvo�ilo si tak dobrý základ pro jarní 

�ást sout�že. V té ziskem jednoho 1., jednoho 3., dvou 4., jednoho 5. a jednoho 7. místa 

obsadilo celkov� výborné 3. místo. Udrželo tak dobrou úrove� z minulých let, což je 

bezesporu zásluha všech t�í vedoucích, které se na p�íprav� podílely. Po letní p�estávce 

družstvo neusnulo na vav�ínech a na své dobré výsledky z minulého ro�níku navázalo 4. 

místem v závodu požárnické všestrannosti ve Valu. 

Velké nad�je vkládala naše organizace i do obnoveného družstva dorostenc�. M�žeme 

s uspokojením prohlásit, že toto družstvo tyto nad�je úsp�šn� napl�ovalo. B�hem zimního 

období družstvo pravideln� zajížd�lo do t�locvi�ny v Olešnici, kde se v�novalo zejména 



zvyšování fyzické kondice. Bez dobré fyzické výkonnosti totiž dnes v sout�žích požárního 

sporu usp�t nelze.  

Svoji výkonnost si družstvo p�ijelo vyzkoušet poprvé 15. kv�tna 2004 na sout�ž 14. a 15. 

okrsku do Deštného. Zde se družstvo s v�kovým pr�m�rem 15 let úsp�šn� popralo se staršími 

�leny a obsadilo 6. místo se ztrátou 5 sekund „na bednu“.  

Den poté ho však �ekala mnohem významn�jší sout�ž – okresní kolo celoro�ní �innosti 

dorostu v Kvasinách. V sout�ži podalo družstvo dobrý výkon, který je p�íslibem zejména do 

budoucna. V sout�ži 100 m p�ekážek obsadilo 2. místo s rozdílem 1,5 s a ve štafet� 4 x 100 m 

rovn�ž 2. místo o 8 setin vte�iny. V požárním útoku, který by doprovázen spory o použití 

pravidly schválené techniky družstvo zvít�zilo, podobn� jako v testu odborných znalostí. 

P�esto však družstvo obsadilo 2. místo a do další fáze sout�že nepostoupilo.  

Hlavní �inností družstva b�hem uplynulého roku tak byla pravidelná ú�ast v seriálu sout�ží 

v požárním útoku Podorlická liga. Výsledky družstva v tomto seriálu byly následující. 

 

Rájec  8. místo 

Dobré  12. místo 

Dobruška  9. místo 

Opo�no  6. místo 

Kvasiny 13. místo 

 

Celkov� družstvo v tomto seriálu obsadilo 13. místo. �ímž však ú�ast v tomto seriálu nejvíce 

družstvu prospívá, jsou neocenitelné zkušenosti. Ty budou doufejme ve spojení s intenzivní 

zimní p�ípravou vést k o�ekávanému úsp�chu.  

Zahajovací závod se konal spole�n� s kategorií mladých hasi�� ve Valu. Družstvo do tohoto 

závodu odstartovalo s odhodláním zvít�zit. I za�átek celého závodu potvrzoval jeho ambice. 

Úmyslné potrhání zna�ení dorostenecké trati však zma�ilo nejen dobrý výsledek našeho 

družstva, ale i závod samotný, který musel být anulován. Špatnou náladu si družstvo dorostu 

napravilo o týden pozd�ji v podobném závod� v Mezilesí, ve kterém suverénn� zvít�zilo.  

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. 

P�estože by z p�edchozí �ásti zprávy mohl vzniknout dojem, že se nám vše na poli práce 

s hasi�skou mládeži vícemén� da�ilo, musíme sebekriticky konstatovat, že tomu tak není.  

N�kte�í �lenové vedení organizace doposud nevzali na v�domí význam této práce a proto jej 

stále zleh�ují. Ani v uplynulém roce se nepoda�ilo zavést optimální systém financování 



d�tského kolektivu. Bohužel se nám nepoda�ilo navázat ani funk�ní spolupráci s holandskými 

hasi�i, o kterou usilujeme již n�kolik let. Na poli mezinárodní spolupráce se organizace 

dostala do proudu zcela jiných zájm� než hasi�ských. Vzhledem k tradi�ní kvalit� práce 

s mládeží v naší organizaci toto není nutné nadále trp�t a je nezbytné se vrátit zp�t na pozice 

partner� dalších organizací. Pouze vzájemn� rovné partnerství m�že být partnerstvím 

s výhledem do budoucna.  

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, Základní škole v Olešnici a všem, kte�í svým dílem 

p�isp�li k úsp�šné práci s mladou generací v uplynulém roce. 

V�tšina z Vás již jist� ví, že tento ro�ník byl jedním nejúsp�šn�jších v historii našeho SDH 

v kategorii muž�. Za�n�me však hezky po po�ádku. 

Již od po�átku roku v�tšina družstva nelenila a dle možností každý týden navšt�vovali 

t�locvi�nu ve Skuhrov� n.B�lou, kde s místními p�evážn� hráli florbal, který byl vhodný pro 

udržení fyzi�ky a rychlosti.   

Ro�ník tradi�n� odstartoval první sout�ží 1. kolem „Podorlické ligy“ konaném 

v Houdkovicích 8.5.2004. Po nevyda�eném lo�ském pokusu se družstvu poda�ilo dokonalé 

napravení a hned na úvod si p�ipsalo vít�zství s �asem 24,40 s. .Ve finále svou formu 

korunovalo dalším prvenstvím. 

Další sout�ží byla již za týden Okrsková sout�ž konaná v Deštném v O.h. . Za chladného 

po�así  SDH Bystré nasadilo do této sout�že celkem t�i družstva muž� z nichž jedno bylo 

mužstvo nad 35 let. Bystré „A“ se potýkalo s velkou marodkou a muselo zapojit do svých �ad 

zap�j�enou posilu a k tomu jednu ženu. Díky tomu se muselo spokojit s 3. místem. Bystré 

„B“ se skládalo p�evážn� s dorostenc� a díky horšímu útoku obsadilo celkov� 6. místo. Letos 

se již povinn� b�hala i štafeta 4x100m a tak nebyl rozhodující pouze útok. Muži nad 35 let se 

tentokrát do�kali samostatné kategorie, kterou s p�ehledem vyhráli. Zde již s pochopitelných 

d�vod� byl jedinou disciplínou požární útok. 

Již týden na to se konalo 2. kolo Podorlické ligy v Rájci. Mužstvo zde nastoupilo ve zna�n� 

dobré nálad� a cht�lo navázat na p�edchozí úsp�ch. Díky dlouhému nást�iku na pravém ter�i 

dosáhlo výsledného �asu 27,90 s. a v základním kole obsadilo uspokojivé 4. místo. 

Mimochodem �as levého ter�e �inil 23,56 s. a byl v�bec nejlepším �asem základního kola. Ve 



finále jsme si o dv� p�í�ky polepšili a tak v týmu panovala spokojenost. Do této sout�že se 

zapojilo také družstvo „B“ (dorostenci) a hned z po�átku si p�ipsali slušné 8. místo a za�ali se 

tak zapojovat do celkového seriálu Podorlické ligy. 

Další kolo Podorlické ligy tentokrát konané v nedalekém Dobrém 5.6.2004 p�ineslo doslova 

hrozné po�así, nebo� celou sout�ž pršelo. Naši m�li v tomto výhodu a s vynikajícím �asem 

24,27 s. nasadili la�ku hodn� vysoko. Na prvenství to však nesta�ilo, nebo� jsme se museli 

sklonit nad výkonem extraligového týmu z Trnova a �asem 23,65 s. Ve finále jsme si polepšili 

a p�ipsali si již t�etí prvenství v sezón�. P�ed prázdninovou p�estávkou jsme se usadili 

s náskokem pouhého jednoho bodu na 1. míst� v celkovém po�adí p�ed týmem z Tutlek. 

Bystré „B“ si také p�ipsalo pár cenných bod� do seriálu za 14. místo a p�esv�d�ilo se, že je 

nutno nasbírat ješt� spoustu zkušeností. Stejné umíst�ní jim pat�ilo i v celkovém seriálu. 

V �ervnu nás ješt� �ekalo 26.6.2004 Okresní kolo PS konané v Malé �ermné . Ú�ast byla 

dosti nízká, celkem sedm družstev muž� a �ty�i družstva žen. Naši v celku bez v�tšího 

zaváháni obsadili 1. místo a spole�n� s mužstvem z Kvasin zamí�ili na Oblastní kolo PS.  

V rámci letní p�ípravy se tým ú�astnil na základ� pozvání sout�že v požárním útoku „O pohár 

starostky obce Kobylí na Morav�“ koncem �ervence. S ohledem na zna�nou vzdálenost(cca 

200km) byl zap�j�en vhodný automobil od firmy BAK a.s. Trutnov , která  tak pokra�ovala v 

našem  sponzorování. Jako lonští smola�ové, kdy nám prvenství uniklo o setinu sekundy jsme 

byli hned na za�átku pasováni na favority sout�že. Díky tomu se na celý tým p�enesla velká 

nervozita, ale všichni se s ní pat�i�n� vypo�ádali a po  prvním kole jsme se op�t o setinu 

sekundy usadili na t�etím míst�. S jasnými instrukcemi od trenéra (d�íve zakleknout) jsme se 

vrhli do druhého kola a s vylepšením rekordu na sklopné ter�e – �as 17,90 s. jsme se 

probojovali na 1. místo a s náskokem šesti setin jsme nakonec zvít�zili. 

Další �inností b�hem letní p�ípravy byla údržba a vyspravení techniky na oblastní kolo a 

zárove� vybudování nové základny pro požární útok na místním h�išti za p�isp�ní našich 

sponzor� a volného �asu n�kterých �len� družstev „A“ a „B“. Po dlouhém rozmýšlení došlo 

nakonec k vytvo�ení jednoho družstva na zú�astn�ní se oblastního kola za náš okres. Využili 

jsme možnosti posílení družstva o dva kvalitní �leny z Kvasin a vznikl tak pom�rn� silný tým, 

jak se nakonec potvrdilo na oblastním kole konaném 21.8.2004 ve Dvo�e Králové n.L. 

Tentokrát se poda�ilo p�ípravu o n�co vylepšit oproti lo�sku a již od vytvo�ení posíleného 

družstva svítala nad�je na dobrý výsledek. Za�ínalo se naší nejslabší disciplínou 100m 

p�ekážek a i když naše nejv�tší želízko v ohni zklamalo dosti p�ekvapeni jsme se ocitli na 

vedoucí pozici. V této chvíli si všichni za�ali uv�domovat, že lze dosáhnout hodn� vysoko. 

Rychle si všichni p�ipomn�li lo�ský neúsp�ch ve štafet� a tak tuto disciplínu šli všichni 



s nejv�tší opatrností a nebylo tak p�ekvapením, že lepšího �asu dosáhla mén� nervozní štafeta 

„B“. V té chvíli jsme se posunuli na druhé místo o pouhé 0, 74s a �ekala nás naše silná 

disciplína. Nezaváhali jsme a p�edvedli jsme skv�lý útok s �asem 27,08s. Soupe�i se snažili, 

ale vít�zství už nám nikdo nesebral a tak se rozjela velká oslava historického postupu na 

mistrovství �R. Však si ur�it� mnozí pamatují na ohlušující jízdu naší obcí. Nutno ješt� 

dodat, že kvalitní základnu našeho okresu potvrdil i tým žen s Kvasin, který s p�ehledem 

zvít�zil. 

Za�átkem zá�í odstartovalo pokra�ování PL, kde jsme cht�li navázat na výbornou jarní �ást. 

Zamí�ili jsme 4. zá�í do Dobrušky a za nádherného po�así jsme sami sebe nezklamali. 

S �asem 24,57s. jsme obsadili p�kné 2. místo a sklonit jsme se museli nad perfektním 

výkonem extraligového týmu z Trnova a �asem 22,12s.  

Za týden 11.9.2004 nás �ekalo další kolo PL v Opo�n�. Tým podal znovu bezchybný výkon a  

v základním kole jsme obsadili 1. místo, ale tento den nám doslova p�áli i hv�zdy. Všichni 

naši nejv�tší soupe�i v celkovém seriálu doslova vybouchli (Tutleky nedokon�ili, Trnov byl 

až jedenáctý) a tak jsme si na vedoucí pozici vytvo�ili slibný náskok 17 bod� a jistotu, že p�i 

neú�asti na dalším kole setrváme na 1. míst�. Nejlepšího úsp�chu zde dosáhlo družstvo „B“, 

obsadilo 6. místo a z�stali jen kr��ek od finále. 

P�edposlední kolo PL se konalo 18.9.2003 v �astolovicích a na tomto klání jsme chyb�li. 

D�vodem byla ú�ast na Mistrovství �R. Naši soupe�i zde op�t zaváhali a nám z�stal na �ele 

náskok 7 bod�.                

Nastal o�ekávaný okamžik. 18-19.9.2004 a ú�ast na mistrovství �R družstev SH �MS 

v požárním sportu. Na p�ípravu bylo opravdu málo �asu , ale všichni se snažili do toho vložit 

opravdu maximum. Tato sout�ž už má doslova jinou úrove� a zázemí. Všichni byli p�íjemn� 

p�ekvapeni diváckou kulisou a zahajujícím ceremoniálem. Nervozita byla vskutku veliká a 

�áste�n� se odrazila i na výkonu. 

První den       

Za chladného rána se  zahajovalo b�hy 100m p�ekážek, pro nás slabou disciplínou a i když 

jsme oproti oblastnímu kolu �as vylepšili o více jak 3 sekundy sta�ilo to až na 14. místo. Nic 

jsme nevzdávali a bojovali v další disciplín�- štafeta 4x100m s p�ekážkami. Nervozita nám 

trochu svazovala nohy, ale bojovali jsme. �as 65,17 s. nás vynesl na 10. místo a v celkové 

klasifikaci jsme si také polepšili. Zklamáni jsme rozhodn� nebyli a do poslední disciplíny, 

která se konala až druhý den jsme nasadili ješt� bojovn�jší náladu. 

Druhý den 

�ekala nás naše nejsiln�jší a nejoblíben�jší disciplína. Celý tým m�l bojovnou náladu a 



brousil si zuby snad i na medailové umíst�ní. Nervozita však v tomto p�ípad� byla o n�co 

siln�jší a tak zaváhání na sání vyneslo výsledný �as 32,22 s. a v této disciplín� až 9. místo. 

Tady na vít�zství posta�ovalo zopakovat náš �as s oblastního kola 27,08s. V celkovém po�adí 

nás to op�t posunulo o n�kolik p�í�ek výše a celkov� jsme obsadili krásné 10. místo- desátí 

v �R to je p�eci hezké na tak malou obec. Na záv�r jsme si náladu ješt� vylepšili (už mimo 

sout�ž) druhým místem v kýblšprici. Lze konstatovat, že to pro všechny byl nezapomenutelný 

zážitek a získalo se tu spoustu zkušeností. 

Hned za týden nás �ekalo vyvrcholení PL v Kvasinách. Pravdou je, že tento závod jsme 

odb�hli na jistotu a dosti jsme taktizovali, což se nám málem stalo osudným. �as 26,13 s. nám 

sta�il na 6. místo a také na celkové vít�zství v PL a to již podruhé.  

Celkové po�adí:   

1. Bystré „A“       81 bod� 

2. Trnov               75 bod� 

3. Tutleky            73 body 

13.Bystré „B“       34 bod�    

 

Na úplný záv�r sezóny se pravideln� ú�astníme ješt� dvou podnik�. Již po šesté jsme zavítali 

2. �íjna do �eského Krumlova na memoriál mjr. Jaromíra Urbana, kde se schází celá špi�ka 

družstev SDH i profesionálních jednotek a letos se ho zú�astnilo celkem 103 tým� muž� a žen 

z celé �R. Naši byli dob�e p�ipraveni a moc si p�áli i tady usp�t. Nakonec z toho bylo až 54. 

místo s �asem 33,63 s. , což zap�í�inilo velké zaváhání na pravém proudu. Úplným záv�rem 

se stal již za mrazivého po�así pohár V�SR – memoriál V.I.Lenina konaný 30.10.2004 

v Širokém Dole na Vyso�in�. Tady je pro nás podstatnou zm�nou , že se sout�ží pouze na dv� 

hadice“B“ . Znovu se tu objevila celá špi�ka z �R  celkem 87 tým� muž� a žen. Naši obsadili 

s �asem 18,77 s. až 25. místo a nepoda�ilo se zopakovat lo�ský úsp�ch. 

I p�es tyto záv�re�né neúsp�chy lze sezónu 2004 ozna�it za nejlepší v celé historii našeho 

SDH. 

Na samý konec je nutno pod�kovat všem �len�m týmu za v�nované úsilí �as a vzornou 

reprezentaci naší malé obce v Orlických horách, ale i  všem našim sponzor�m, kterými jsou 

OU Bystré v O.H. , BAK a.s. Trutnov, RM sport Dobruška, Gestra Sedlo�ov a Hospoda „U 

divo�áka“ v Bystrém.  

Pro úplnost musíme uvést, že letos sout�žilo i družstvo žen a to 15.5. na okrskové sout�ži v 

Deštném, kde získalo l. místo. 

Dle plánu e usnesení VVH jsme se zú�ast�ovali okrskových porad a školení po�ádaných OV. 



Nejd�íve prob�hla 27.2. VVH okrsku na Deštném za ú�asti 7 �len�, dále 14.5. byla op�t 

okrsková sch�ze na Deštném za ú�asti 5 �len�, 8.10. byla okrsková sch�ze v Kounov�, jíž se 

zú�astnilo 5 �len�, 29.12. byla okrsková sch�ze v Bystrém, které se zú�astnilo 9 �len�. 2. a 

3.4. se vedoucí mládeže zú�astnili školení v Bystrém a 24.9. jsme se zú�astnili nám�tového 

cvi�ení v Deštném.      

Nyní se již dostáváme ke zpráv� o finan�ním hospoda�ením sboru za rok 2004. Po�áte�ní stav 
financí k 1. 1. 2004 byl  18 039.19 K�.  
 
P�íjmy sboru v roce 2004 byly následující: 
 
Položka �ástka 
  
výt�žek z hasi�ského plesu 9 442,- 
�lenské p�ísp�vky 4 130,- 
odm�na za organizaci p�edvád�cí akce 720,- 
výt�žek z Pomlázkové zábavy 4 260,- 
p�ísp�vek od rodi�� na �innost SDH 4 750,- 
sb�r železného šrotu 8 414,- 
p�ísp�vek na stravování p�i sout�žích Mladých hasi�� 560,- 
úhrada rodi�� za putovní tábor 9790.50,- 
prodej armádního stanu 1 098.50,- 
úhrada za školení instruktor� 1 800,- 
provize od Hasi�ské vzájemné pojiš�ovny 3 112,- 
odm�na za vít�zství v krajském kole 10 000,- 
p�evod z vkladní knížky 13 360,- 
dar od Královehradeckého kraje 15 000,- 
p�ísp�vek OSH na dopravu na M�R 5 000,- 
dotace na �innost Mladých hasi��  10 322,- 
výt�žek z po�ádání okrskové sch�ze 1 140.50,- 
úrok z b�žného ú�tu 57.97,- 
CELKEM 102 957.47,- 
 
Výdaje sboru v roce 2004 pak byly následující: 
 
Položka �ástka 
  
výro�ní valná hromada 11 447,- 
nákup pam�tních medailí 1 200,- 
nákup oble�ení pro Mladé hasi�e 7 823,- 
stravování mladých hasi�� p�i sout�žích 6 253.10,- 
odvod �lenských p�ísp�vk� 5 794,- 
startovné na sout�žích 3 066,- 



úhrada náklad� na školení instruktor� 3 600,- 
putovní tábor Mladých hasi�� 10 850,- 
dárky k životním jubileím 2 201.40,- 
oprava automobilu Š 1203 5 311,- 
technická prohlídka Š 1203 635,- 
sportovní oble�ení pro družstvo muž� 8 090,- 
sportovní p�íprava družstva muž� 1 910,- 
doprava na M�R 11 021,- 
videokazeta z M�R 300,- 
p�edplatné Hasi�ských novin 645,- 
pohonné hmoty 500,- 
nájem t�locvi�ny 500,- 
povinné ru�ení pro Š 1203 2 999,- 
poplatek za vedení b�žného ú�tu 696.50,- 
CELKEM 84 842,- 
 
K 31.12.2004 bylo na b�žném ú�tu organizace 28 623.16,- K� a v pokladn� 7 531.50,- K�. 
Celkem tak organizace disponuje 36 154.66,- K�.  
Tém�� na záv�r bych vás cht�l seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 3082 km, 
spot�eba 434 litr� benzínu a 4,5 litru oleje. Pr�m�rná spot�eba �inila 14 litr� na 100 kilometr�. 
Zásahové vozidlo Avia ujelo 2198 kilometr�, spot�eba 326 litr� nafty, což je pr�m�rná 
spot�eba 15 litr� na 100 kilometr�. Topení p�i požáru dne 8. ledna – 10 hodin: 15 litr� nafty. 
PPS 12 byla v chodu 18 1/4 hodiny p�i spot�eb� 216 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. Veškerou 
�innost p�evážn� organizuje výbor organizace, který se pravideln� schází na zasedáních. P�es 
veškeré úsp�ch, jež naše organizace vykazuje,  máme n�které nedostatky. Toto zejména 
v oblasti preventivn� výchovné a teoretické p�íprav� �len�.  


