
Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2005 
 

Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH 
 
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Setkáváme se zde, abychom si připomněli a 

zhodnotili práci a činnost naší organizace v uplynulém roce.  

Z mé zprávy se dozvíte: 

1) Stav členské základny 

2) Účast na valných hromadách, společenských, kulturních a dalších akcích 

3) Účast na soutěžích 

4) Schůze výboru a okrsku 

5) Školení a zkoušky 

6) Zprávy o práci žen, mužů, dětí a dorostu a zprávu velitele 

7) Pokladní zprávu 

 

1) K 31. prosinci 2005 máme 111 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 23 chlapců a 9 

dívek, v kategorii 15 – 18 let 8 chlapců a 4 dívky. Ve věku 18 – 26 let máme 5 mužů a 3 ženy, 

v kategorii na 26 let máme 43 mužů a 16 žen. Celkem tak máme v našem sboru 79 chlapců a 

mužů a 32 dívek a žen.   

2) Patnáctého ledna 2005 se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru za účasti 61 

členů a 23 hostů, včetně zahraničních hostů z Polska a Holandska. Osmého ledna se čtyři naši 

členové zúčastnili výroční valné hromady v Lewíně Klodském. Člen sboru Michal Dusílek se 

zúčastnil výroční valné hromady v německém Diedersdorfu. Dvanáctého února jsme pořádali 

tradiční Hasičský ples. Dvacátého sedmého března 2005 jsme pořádali Pomlázkovou zábavu. 

Za pomoci našich členů bylo dvacátého druhého května vyčištěno koupaliště. Na počátku 

měsíce srpna jsme pořádali další ročník Her bez Hranic. Na Bysterskou pouť jsme pořádali 

pouťovou zábavu. Pátého listopadu 2005 jsme uspořádali Posvícenskou zábavu. V závěru 

roku se 4 naši členové zúčastnili Výroční valné hromady ve Valu. Josef Netík a Josef Dusílek 

se zúčastnili desátého prosince Výroční valné hromady v Kvasinách. 

V průběhu celého roku jsme navštěvovali členy sboru při jejich kulatých životních jubileích. 

Byli to: Josef Ševc, Josef Dusílek, Antonín Franc, Václav Drašnar, Eva Ševcová. Dále jsme 



navštívili paní Zdenu Tomášovou, která není členkou našeho sboru, ale která spolupracuje již 

dlouhá léta při akcích mladých hasičů.   

 

3) Účast na soutěžích 

30.4. Požární útok mladých hasičů ve Valu 
7. 5. Okrsková soutěž v Bohdašíně 
8.5. Podorlická liga – Houdkovice 
14.5. Podorlická liga v Ohnišově 
15.5. Okresní kolo soutěže dorostu – Kvasiny 
21.5. Podorlická liga – Rájec 
27. – 29. 5. Okresní kolo hry Plamen – Ještětice 
4.6. Podorlická liga – Dobré 
11.6. Podorlická liga – Vrbice 
12.6. Podorlická liga – Trnov 
12.6. Krajské kolo celoroční činnosti dorostu – Nové Město nad Metují 
18.6. Podorlická liga – Častolovice 
25.6. Okresní kolo v požárním sportu – Kvasiny 
26.6. Pohár hasičské mládeže v Opočně 
5.7. Podorlická stovka – Kvasiny 
9.7. MČR celoroční činnosti dorostu – Plzeň 
20.8. Krajské kolo v požárním sportu – Dobruška 
3.9. Podorlická liga – Myštěves 
10.9 Podorlická liga – Opočno 
 

4) Účast na školeních 

19.1. Valná hromada v Sedloňově – 2 členové 
12.2. Okrsková schůze v Dobřanech – 7 členů 
26. 3. Shromáždění delegátů SDH v Albrechticích – 4 členové 
5.5. Porada vedoucích mládeže v Opočně (Michal Dusílek, Marie Martínková) 
3.6. Okrsková schůze v Sedloňově – 4 členové 
8.9. Porada vedoucích mládeže v Opočně (Michal Dusílek, Marie Martínková) 
7.10. Okrsková schůze v Bačetíně – 5 členů 
15.10. Seminář ICN ve Františkových Lázních (Michal Dusílek, Josef Dusílek) 
21. – 22. 10. Školení vedoucích mládeže v Bystrém (Marie Martínková) 
30.12. Okrsková schůze v Deštném – 4 členové 
 

5) Výborové schůze 

Výbor se scházel pravidelně každé první pondělí v měsíci, sešel se tudíž 12 x a jednou 

mimořádně před soutěží Hry bez hranic. Chtěla bych apelovat na ty členy výboru, kteří 

zapomínají na svoji povinnost účastnit se výborových schůzí, aby v letošním roce svoji 

docházku zlepšili. Dále připomínám, že všechny výborové schůze jsou přístupné všem 

členům a proto prosím mladé hasiče, ale i ty starší, aby své připomínky a podněty přišli řešit 

s námi na toto zasedání. Účast členů na schůzích není jen výsadou výboru, naopak. Členská 



základna by měla projevit větší zájem o účast na těchto akcích, aby se jich nemuseli 

zúčastňovat stále tytéž členové, kterým je to pak zpětně vyčítáno. Výbor mrzí, že na akce 

hasičů, jako jsou plesy a zábavy, chodí tak málo členů sboru. Všechny akce připravují někteří 

členové a věnují tomu i několik hodin ze svého volna a potom ani řádní členové sboru na akci 

pořádanou pro ně nepřijdou. Abychom nekritizovali jenom členy SDH za nízkou účast při 

akcích sboru, nesmíme zapomenout ani na sebe, neboť ani výbor není bez chyb. Výbor musí 

zlepšit informovanost členů SDH. Zavazujeme se, že ve Zpravodaji obce budou uváděny 

nejbližší akce sboru, s možností přihlásit se k účasti na schůzích, valných hromadách jak zde, 

tak i v zahraničí, cest na soutěže družstev a ostatní aktivity. Proto bych byla ráda, kdyby 

jezdila mladá delegace, která se musí dozvědět, o čem se jedná, neboť až odejde „stará 

garnitura“, bude práce i spolupráce se zahraničními sbory právě na nich. Myslím, že by to 

byla veliká škoda, když se spolupráce tu s lepšími, tu s horšími výsledky daří již tak dlouho. 

Nedaří se mám stále zorganizovat a uskutečnit proškolování výjezdového družstva a to již 

několik let. Tato školení by mohla být prospěšná i pro ostatní členy SDH. Proto vyzívám 

velitele sboru, aby se tohoto úkolu za pomocí ostatních členů výboru ujal, neboť je to v náplni 

jeho práce. 

Dále připomínám, že ve sborové klubovně je možné nahlédnout do magazínů a novin, které 

dokumentují činnost dobrovolných hasičů v České republice.  

Náš 14. okrsek sdružuje 6 SDH  a sešel se 18. února 2005 na své Výroční valné hromadě, kde 

zvolil nový okrskový výbor. Z našeho sboru byli do tohoto výboru zvoleni tito členové Josef 

Netík, Marie Šubrtová, Michal Dusílek, Zdeněk Martínek. Rok 2005 byl ve znamení 

hodnocení pětiletého období a rovněž rokem volebním. Na shromáždění představitelů SDH 

v Albrechticích byl do funkce náměstka starosty a člena výkonného výboru OSH v Rychnově 

nad Kněžnou zvolen náš člen Josef Netík. Členem Okresní odborné rady mládeže byl zvolen 

Michal Dusílek. Ve dnech 2. – 3. července 2005 se v Klatovech konal III. řádný sjezd SH 

ČMS, který zhodnotil uplynulé pětileté období. Za těchto pět let se podařilo stabilizovat 

ekonomickou situaci, vrátit se ke spolupráci s HZS a vyřešit problémy v zastupování hasičů 

v Mezinárodní organizaci CTIF ustanovením nového Národního komitétu. Sjezd schválil 

nové stanovy SH ČMS, program SH ČMS do roku 2010 a mnoho dalších úkolů pro zlepšení 

činnosti našeho Sdružení. Na sjezdu se konaly i volby do nejvyššího orgánu našeho SH ČMS. 

Do funkce náměstka a člena Výkonného výboru SH ČMS byl zvolen náš člen Josef Netík. 

Všem našim zástupcům ve vyšších funkcích přejeme hodně úspěchů, ale i podpory našeho 

SDH.  

 



Činnost mládeže 

Činnost s dětmi a mládeží patřila i v uplynulém roce 2005 k hlavním činnostem našeho sboru. 

Přípravě nastupující hasičské generace na hasičskou práci bylo věnováno velké množství času 

a energie. Dělo se tak v souladu s celkovým trendem, kdy práce s mládeží je jednou 

z nejúspěšnějších činností celého našeho sdružení. Dělo se tomu tak i přesto, že někteří 

členové našeho sboru i výboru samotného význam této práce podceňují a usilují o její 

omezení. 

V průběhu roku 2005 nedošlo k výraznějším výkyvům členské základny kolektivů mladých 

hasičů i dorostu. Členská základna je stabilním základem pro běžnou práci s kolektivy. Sbor 

navázal spolupráci s dětským domovem v Sedloňově za účelem zajištění přílivu nových členů 

do  našich družstev. Navázaná spolupráce však zatím neprobíhá k maximální spokojenosti 

obou stran a bude nutné podmínky této spolupráce dále zpřesňovat a zlepšovat.  

V uplynulém roce tak ve všech soutěžních družstvech aktivně působilo 32 mladých hasičů a 

dorostenců. Přes veškeré dosažené úspěchy v naší práci však naše organizace není doposud 

v situaci, kdy by rodiče projevovali větší zájem o zapojení svých dětí do práce sboru. 

Jedním z předpokladů úspěšné práce s mládeží je kvalifikované a efektivní vedení. V této 

oblasti organizace pokročila i v právě uplynulém roce. Díky absolvování Letní školy 

instruktorů a školení pořádaných okresním sdružením máme nyní v naší organizaci 4 

instruktory a 1 vedoucího mládeže. Vedoucí kolektivu a člen okresní odborné rady mládeže 

Michal Dusílek absolvoval společně s vedoucím rady Jiřím Řeháčkem kurs činovníků 

v Přibyslavi, kde získal nejvyšší kvalifikaci – činovníka. Po dlouhé době je tak okres Rychnov 

nad Kněžnou v situaci, kdy si muže nejen organizovat svá vlastní školení, ale i absolventy 

těchto školení sám zkoušet.  

Nyní se již dostáváme ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev.  

Do družstva mladších docházelo v uplynulém roce celkem 13 dětí, z toho 11 se aktivně 

zapojilo do pořádaných soutěží. Zahajovacím podnikem každé sezóny je již po léta závod 

požárnické všestrannosti. Ten se konal dne 9. října 2004 ve Valu. Družstvo mladších do něj 

nastoupilo v plné síle a umístilo se na celkovém 4. místě. Již na podzim si tak vytvořilo dobrý 

základ pro jarní část sezóny. Na tento úspěch pak navázalo v okresním kole hry Plamen, které 

se konalo ve dnech 27. – 29. května v Ještěticích. V této soutěži zvítězil kolektiv ve dvou 

disciplínách, ve zbylých třech obsadil 2. místa. S celkovým součtem 12 bodů pak celkově 

vybojoval vynikající 1. místo a tím i titul mistra okresu. Několik členů družstva se zapojilo i 

do soutěže jednotlivců, kde v konkurenci starších žáků obsadili Ondřej Matouš 22., Václav 

Dyntar 30., Filip Kratochvíl 32. a Daniel Jára 40. místo.  



V letním období se někteří členové družstva společně s družstvem starších zúčastnili dalšího 

pokračování Her bez hranic v Bystrém. 

Na úspěch z minulého ročníku chtělo družstvo navázat v závodě požárnické všestrannosti, 

který se konal 8. října v Houdkovicích. V tomto závodě se nevyhnulo některým chybám a 

obsadilo celkové 6. místo. Přestože zatím poslední výsledek nenaplnil představy vedení 

družstva, můžeme být s prací tohoto družstva spokojeni. Doufejme, že se tomuto družstvu 

bude dařit i v budoucnu, po přechodu do kategorie starších, který nastane na podzim tohoto 

roku.  

V již existujícím družstvu starších působilo v uplynulém roce celkem 10 mladých hasičů. 

Toto družstvo se společně s družstvem mladších zapojilo do závodnické všestrannosti ve 

Valu. Jediná hlídka, která byla do soutěže zapojena se, však nedokázala s nástrahami trati 

úspěšně vyrovnat a obsadila celkové 12. místo. Další část sezóny věnovalo vedení družstva 

přípravě v tělocvičně v Dobřanech, která se v minulosti již několikrát osvědčila. Jarní část 

přípravy byla komplikována malou účastí členů družstva na pravidelných schůzkách a některé 

disciplíny se tak nepodařilo dostatečně natrénovat. To se plně projevilo v okresním kole hry 

Plamen v Ještěticích. Zde družstvo obsadilo dvě 5., jedno 15. a v požárním útoku dokonce až 

19. místo. Potěšil tak pouze výsledek ze štafety požárních dvojic, kde se družstvo umístilo na 

3. místě. Celkové 6. místo tak bylo spíše malým zázrakem než dobrým výsledkem. I 

z družstva starších se někteří členové zúčastnili soutěže jednotlivců. Největšího úspěchu zde 

dosáhl Martin Štainer, který v celé soutěži zvítězil. Marek Duška obsadil 6., Markéta 

Dyntarová 5. a Veronika Dyntarová 26. místo. Společně s členy družstva mladších se členové 

družstva starších zúčastnili dalšího ročníku Her bez Hranic. Zde obsadili celkové 8. místo. 

V podzimní části roku se družstvo starších zúčastnilo zahajovacího závodu požárnické 

všestrannosti v Houdkovicích, kde obsadilo 9. místo. Nepříliš úspěšnou sezónu pak družstvo 

ukončilo účastí v pohárovém závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 23. 

místo. Z výše uvedeného vyplívá, že zatímco v letech minulých patřila činnost družstva 

starších ke chloubám naší činnosti, v současné době nemůžeme být s touto částí naší činnosti 

v žádném případě spokojeni. Družstvo výkonnostně stagnuje a za poslední období neudělalo 

jako celek téměř žádný pokrok. Další existence tohoto družstva se tak jeví jako 

neperspektivní. Vzhledem k tomu tak bude družstvo zapojeno již pouze do okresního kola hry 

Plamen a poté bude jeho činnost ukončena. Vedení družstva však nehodlá přijít o ty členy, 

kteří projevili o činnost u sboru zájem a byli pro družstvo přínosem. Tito členové budou od 

nové sezóny převedeni do kategorie dorostu a to buď jako nové družstvo dorostu B nebo jako 



jednotlivci a doplní tak již existující družstvo dorostenců. Tím se doufejme, podaří tyto členy 

pro práci u sboru dále motivovat.  

Již existující družstvo dorostenců se v roce 2005 zapojilo do druhé sezony své existence 

účastí v závodě požárnické všestrannosti ve Valu. Tento závod byl však kvůli poškození 

značení trati anulován a všechna zúčastněná družstva tak do jarní části soutěže vstupovala 

s jedním bodem v celkovém hodnocení. V zimní části sezóny družstvo zajíždělo do tělocvičny 

v Olešnici a několikrát využilo i možnost trénovat ve větší hale v Lewině Klodzkém. Činnost 

v tomto období pak byla zaměřena zejména na zvládání technických částí běhu na 100m 

s překážkami jednotlivců. Úspěšnost této přípravy si mohlo družstvo poprvé ověřit 7. května 

při okrskové soutěži v Bohdašíně. V prvním pokusu štafety působilo družstvo poněkud 

rozpačitě a tento pokus nedokončilo. Druhý pokus však byl mnohem lepší a družstvo se 

časem 66,4 s. zařadilo na 2. místo za štafetou Dobřan, která si vybudovala slušný náskok 6 

sekund. O celkovém umístění však rozhoduje i druhá disciplína – požární útok. Ten se 

v prvním pokusu družstvu opět nepodařil. Spíš z tréninkových účelů si družstvo uhradilo 

kauci na druhý pokus, ve kterém dosáhlo času 30,5 s. Tímto časem se nejen podařilo vylepšit 

první pokus, ale zrodilo se tak první milé překvapení této sezóny. Dosažený čas totiž stačil 

nejen na smazání náskoku družstva Dobřan, ale i na celkové vítězství v soutěži. Tento 

výsledek na jedné straně potěšil, na druhé straně však odstartoval vlnu zbytečně vyhrocených 

projevů vzájemné rivality mezi družstvy mužů a dorostenců, které se objevovaly prakticky 

v celém průběhu roku.  

O týden později nastoupilo družstvo do okresního kola soutěže dorostu v Kvasinách. Zde 

chtělo prolomit smůlu z posledních let a vybojovat si tak účast v krajském kole. Za splněním 

tohoto cíle družstvo vyrazilo již v běhu na 100 m jednotlivců, kde s náskokem 3 sekund 

obsadilo 1. místo. V druhé disciplině, štafetě na 4 x 100 metrů se již mohlo rozhodnout. 

Družstvo zde dosáhlo času 73,28 s. a se ztrátou 13 setin obsadilo 2. místo. O všem tak musel 

po nerozhodném výsledku z testu požární ochrany rozhodnout požární útok. Zde již družstvo 

časem 28,51 sekundy neponechalo nic náhodě a zaslouženě si vybojovalo postup do krajského 

kola. Toto se konalo 11. června na stadionu v Novém Městě nad Metují. Do této soutěže 

vstupovalo družstvo s obavami na straně jedné, na straně druhé s určitou nadějí, že práce 

v uplynulém období přinese v téměř domácím prostředí své plody. V úvodní disciplíně 

dosáhlo družstvo za deštivého počasí maximálních možných výkonů a se ztrátou 2,1 s. se 

zařadilo na slibné 2. místo. V následující štafetě družstvo mírně zaváhalo a obsadilo v ní 

rovněž 2. místo. Do závěrečné disciplíny tak družstvo nastupovalo se ztrátou 2 bodů na 

vedoucí Hajnice. Požární útok také zinscenoval největší drama celé soutěže. Díky vylosování 



nastupovalo naše družstvo na tuto disciplínu jako první. Nervozita způsobila nezvládnutí 

celého pokusu a veškeré naděje se zdály být ztraceny. Do soutěže však poprvé svoji 

nefunkčností zasáhla technika. Nefunkční terče vyvolaly protesty zúčastněných družstev a 

opakování všech soutěžních pokusů. Naše družstvo tak dostalo druhou šanci. V opakovaném 

pokusu dosáhlo času 33,1 s. a čekalo na výkony ostatních. Po pokusu družstva z Chlumce se 

naše družstvo udrželo ve vedení a rozhodnout musely Hajnice. Jejich pokus se však nevydařil 

a naše družstvo se tak mohlo radovat z historicky prvního postupu dorostenců z Bystrého na 

Mistrovství České republiky. Ke skvělému výsledku přispělo i 1. místo Václava Novotného 

v celkovém hodnocení jednotlivců. V rámci přípravy na MČR se družstvo zúčastnilo 

okresního kola v požárním sportu dospělých, kde po dobrých výkonech obsadilo 2. místo za 

družstvem mužů. Těsně před Mistrovstvím ČR pak družstvo absolvovalo spíše tréninkovou 

soutěž Podorlická stovka v Kvasinách. Samotné mistrovství se konalo v Plzni ve dnech 9. – 

11. července. Do celé soutěže vstoupilo družstvo dvěma neúspěšnými pokusy ve štafetě 4 x 

100 m. Čas na úrovni 71 vteřin byl velmi za možnostmi družstva a zařadil ho na 14. místo. 

Bezchybný byl jako obvykle test z požární ochrany, po kterém se družstvo posunulo na 

průběžné 12. místo. Následujícího dne se rozeběhla nejatraktivnější disciplína celé soutěže – 

běh na 100 m překážek jednotlivců. V této disciplíně si většina družstva zaběhla nejlepší 

osobní časy. Přesto však celkový součet časů 104,12 sekund znamenal 11. místo v této 

disciplíně a pokles na průběžné 13. místo. Naděje družstva se tak upíraly k poslední disciplíně 

– požárnímu útoku. Na ten družstvo nastupovalo krátce po průtrži mračen. Přesto v tomto 

útoku podalo vynikající výkon na hranici 30 sekund. Tento čas v tu chvíli znamenal šanci na 

celkové medailové umístění v této disciplíně. Chyba na koši však znamenala diskvalifikaci 

celého družstva. Místo 8. místa, na které by se družstvo v případě platného pokusu posunulo, 

se tak družstvo muselo spokojit s celkovým 13. místem. Na závěr sezony přišel tedy opticky 

nejhorší výsledek. Jedině ti, kteří s družstvem pracují pravidelně, však vědí, co všechno 

obnáší vybojovat i tento výsledek. Novou sezonu družstvo zahájilo dvěma závody požárnické 

všestrannosti v Houdkovicích a Mezilesí. V obou těchto závodech zvítězilo a úspěšně tak 

vstoupilo do další sezony svého působení.  

Kromě postupových soutěží se družstvo dorostenců zúčastňovalo v průběhu celé sezony 

společně s družstvem mužů seriálu soutěží v požárním útoku Podorlická liga. Zde se družstvu 

dařilo se střídavými úspěchy a výsledky v konkrétních soutěžích pak byly následující: 

 

Houdkovice  7. místo 

Ohnišov  14. místo 



Rájec   5. místo 

Dobré   10. místo 

Trnov   10. místo 

Častolovice  15. místo 

Dobruška  10. místo 

Myštěves  20. místo 

 

Celkově se družstvo umístilo na 14. místě. Je to tak o jedno místo horší celkový výsledek než 

v minulé sezoně.  

V průběhu sezony jednotlivci Václav Novotný a Tomáš Matějů vypomohli soutěžnímu 

družstvu z Dlouhé Vsi v krajském kole v požárním sportu a svými výkony přispěli k dobrému 

umístění i tohoto družstva.  

Činnost dorostu byla v uplynulém roce nejúspěšnější činností našeho sboru na poli práce 

s mládeží. Za tuto činnost patří družstvu především poděkování. Aby však tato činnost byla 

nadále úspěšnou, je nutné splnit několik podmínek. Družstvo se musí vyvarovat situace, kdy 

usne na vavřínech své slávy a poleví v intenzitě přípravy. Tuto přípravu musí naopak 

zefektivnit, zejména v požárním útoku. Je také nanejvýš nutné zamezit snahám o rozdělení 

družstva „půjčováním“ jeho jednotlivých členů na soutěže, kde se to právě hodí, a zbytku 

družstva tak znemožnit v těchto soutěžích účast. Tento postup byl již v minulost použit a vedl 

pouze k rozdělení a rozpadu celého družstva za cenu dobrého výsledku ve dvou soutěžích. 

Pokud vůbec můžeme vyjmenovat jeden jediný zdroj úspěchu existujícího družstva 

dorostenců, pak je to právě jeho jednota.    

Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou kroniku a 

dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce sboru. 

Nedílnou součástí práce s mládeží je spolupráce s mladými hasiči v zahraničí. Hlavním 

projevem této spolupráce jsou každoroční Hry bez hranic, které se v právě uplynulém roce 

konaly v Bystrém. Jednalo se již o 5. ročník a proto nastala chvíle k ohlédnutí se zpět. Hry se 

za dobu své existence proměnily jak po stránce organizační tak i po stránce finančního 

zabezpečení. Díky trvalosti této spolupráce se poměrně úspěšně daří získávat finanční 

prostředky na tyto akce. Po „nafouknutí“ celé akce před dvěma lety se opět podařilo akci 

vrátit do přiměřených mezí. Přesto však nastal čas ke společnému setkání jednotlivých 

zástupců zúčastněných organizací, při kterém bude určeno směřováni celé akce do budoucna. 

Přes veškerou snahu se totiž nedaří odbourat jazykové bariéry mezi mladými hasiči. Jedním 

z řešení tohoto problému může být pro náš sbor účast našich mladých hasičů na plánované 



akci v německém Diedersdorfu. Tato akce by měla být zaměřena mimo jiné i na společnou 

odbornou přípravu mladých hasičů. Již po tři léta usiluje náš sbor o navázání spolupráce 

s holandskými hasiči. Po několika neúspěšných pokusech se zdá, že tato snaha přinese 

konečně očekávané plody.  

Závěrem této zprávy je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže vedoucímu kolektivu 

Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Daně Francové a Marii Martínkové. Poděkování je 

třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Zdeně Tomášové, Lukáši Krejčímu, 

Josefu Dusílkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých 

hasičů ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování patří i všem, kteří se organizačně podíleli na 

letních Hrách bez hranic a fanouškům, kteří byli ochotni podpořit družstvo na soutěži v Plzni. 

Děkujeme tímto i sponzorům dětského kolektivu, tělovýchovné jednotě Sokol v Dobřanech, 

Základní škole v Olešnici a všem, kteří svým dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací 

v uplynulém roce. 

                     
Činnost mužů 

Opět po roce lze konstatovat, že i uplynulý rok byl znovu poměrně úspěšným a podařilo se 

docílit i nejlepších historických úspěchů. 

Stejně jako loni se většina družstva jedenkrát za čtrnáct dní účastnila návštěv tělocvičny ve 

Skuhrově n. Bělou, kde s místními převážně hráli florbal, který byl vhodný pro udržení 

fyzičky a rychlosti. 

Pro tento rok se opět činnost rozdělila na běžnou reprezentaci v požárním sportu dospělých, 

tradičně se účastnila seriálu Podorlické ligy a mimo to navštívila i některé samostatné 

pohárové klání. 

Požární sport dospělých 

Ročník byl zahájen okrskovou soutěží 7. května 2005 v Bohdašíně. Naši nasadili do tohoto 

kola dvě družstva a obě se umístila tzv."na bedně". 

Okresní kolo bylo tentokrát konané v Kvasinách 25. června. Opět jsme zde nasadili dvě 

družstva. Od samého počátku udávalo tempo naše "Áčko" a v závěsu se jim drželo i naše 

družstvo B - dorostenci. Nutno podotknout, že účast na okresním kole je rok od roku slabší a 

stálo by za úvahu, zdali by se někteří výše umístění neměli zamyslet nad tím proč tomu tak 

je? Okresní kolo se tak stalo jasnou záležitostí našich družstev, kdy A-tým s náskokem 

zvítězil a B-tým obsadil druhé místo. Bohužel nás B-tým nemohl reprezentovat i na krajském 

kole a to z důvodu sporného rozhodnutí krajských orgánů o pravidlech účasti, kde je 

rozhodující věk jednotlivých závodníků. 



20. srpna nás přivítala Dobruška při konání Krajského kola. Bohužel jsme během letních 

prázdnin přišli o klíčového člena týmu, ale i přesto se tým scelil a věnoval se přípravě naplno. 

Mužstvo tentokrát věnovalo tréninku více času a s ohledem na to, že u nás jsou dobré 

podmínky pouze pro útok, muselo k natrénování štafet zamířit na stadiony v Dobrušce a 

Dvoře Králové n. L. Jednotlivci se pak trénovali na běžecké dráze v Kvasinách. Družstvu se 

dařilo a po dvou běžeckých disciplínách si vytvořilo nepatrný náskok před druhým v pořadí 

, avšak měli jsme v podstatě jen jednoho vážného soupeře, neboť' třetí již ztrácel něco kolem 

deseti sekund. Útok se také zdařil a suverénně nejlepší čas 28,36s. nás posílal na mistrovství 

ČR. Avšak nastal ten nešťastný okamžik, kdy jeden z rozhodčích nejlepší tým zařadil na 

poslední místo a to diskvalifikací pro nás dosud dosti spornou - nedal pokyn k rozpojení 

sacího potrubí. Kdo na této soutěži byl, musel si udělat jasný obraz o tom, proč se v našem 

kraji nikomu moc do soutěžení nechce.  

Podorlická liga 2005 

Jelikož by bylo zdlouhavé popisovat všechna klání celého ročníku, shrneme celý ročník 

zjednodušeně. Celkem měla celá liga deset kol, z nichž devět se konalo v našem okrese a 

jedno v okrese HK. Do soutěží se zapojilo celkem devatenáct družstev, z nichž třináct z 

okresu RK, pět z okresu HK a jedno z okresu JC. Naši muži stejně jako loni nasadili dvě 

družstva, kde B-tým tvořilo družstvo dorostenců. Jednou ze soutěží zařazené do seriálu byla i 

soutěž konaná 12. 6. 2005 v Trnově, která byla uskutečněna v rámci seriálu Extraligy ČR, a 

pro všechny týmy to bylo zpestření díky jinému provedení útoku, kdy se stříká na sklopné 

terče. Pro náš tým, který se během sezóny potýkal se zraněním celkem dvou členů, to byla 

značná nevýhoda, neboť zde záleží na rychlosti a sehranosti mužstva. Tak jsme zaznamenali 

nejhorší umístění celého seriálu PL a to 6. místo. Jinak jsme celým ročníkem procházeli v 

celku vyrovnanými výkony a v celkem osmi kolech jsme se umístili do třetího místa. Tato 

vyrovnanost nás po celou dobu ročníku řadila na vedení v lize a s náskokem sedmi bodů jsme 

obhájili loňské prvenství seriálu v PL před druhými Pšánky, které v závěru neuvěřitelně 

zkracovali náš náskok. Ještě je třeba dodat i pěkné výsledky B-týmu, který zvláště z počátku 

slušně bodoval, ale při dvou neúčastech se umístil v celkovém seriálu PL na slušném l4.místě. 

Pro zvědavé fandy ještě celkový výčet jednotlivých kol a umístění našich. 

8. 5. 2005 Houdkovice Áčko - 3.místo  fin.l .místo Béčko - 6.místo   

14. 5. 2005 Ohnišov Áčko - l.místo  fin.l .místo Béčko - l3.místo   

21. 5. 2005 Rájec  Áčko - 2.místo  fin.neúčast Béčko - 5.místo   

4. 6. 2005 Dobré  Áčko - l.místo  fin.2.místo Béčko - l0.místo   

11. 6. 2005 Vrbice  Áčko - 3. místo fln.neúčast Béčko - neúčast   



12. 6. 2005 Trnov  Áčko - 6. místo   Béčko - l0.místo   

18. 6. 2005 Častolovice Áčko - l. místo fm.l.místo Béčko - l5.místo   

27. 8. 2005 Dobruška Áčko - 2.místo fm.2.místo Béčko - l0.místo  

3. 9. 2005 Myštěves Áčko - 6. místo   Béčko - l6.místo   

10. 9. 2005 Opočno Áčko - 2.místo fm.2.místo Béčko – neúčast 

V letošním roce jsme se účastnili pouze dvou pohárů a to těch kam jezdíme nejdéle. 

Vynechali jsme prázdninové klání na Jižní Moravě, neboť' po náročné jarní části bylo nutno 

opravit techniku. 

Zavítali jsme na jih Čech na tradiční pohár mjr. Urbana v Českém Krumlově. Opět se zde 

sešla družstva ze všech koutů naší republiky - z 25 okresů a konečně se zde podařilo našemu 

týmu prorazit smůlu a po pěkném útoku s časem 24,88s. obsadit krásné třetí místo. Na úplný 

závěr sezóny jsme zavítali na Vysočinu do Širokého Dolu, kde každoročně bývají podmínky 

na hranici regulérnosti. Tentokrát k nám bylo počasí příznivé, ale hvězdy vůbec a konec roku 

jsme tak zakončili neplatným pokusem, což postihlo celou řadu favoritů soutěže. I přes tento 

závěrečný neúspěch lze sezónu 2005 označit za velmi vydařenou a je jen dobře, že se po 

loňském úspěchu neuslo na vavřínech. 

Na samý konec je nutno poděkovat všem členům týmu za věnované úsilí, čas a vzornou 

reprezentaci naší malé obce v Orlických horách, ale i všem našim sponzorům a lidem, kteří 

napomáhali naší činnosti. Pro další ročník si přát znovu mnoho pěkných úspěchů a ještě větší 

vstřícnost ze strany naší organizace. 

Činnost žen 

Družstvo žen se zúčastnilo dne 7. května 2005 okrskové soutěže v Bohdašíně, kde se zapojilo 

do soutěže ve štafetě a hasičském útoku. Celkově obsadily 4. místo. 

Ženy z našeho hasičského sboru také pomáhaly při přípravách hasičského plesu, pomlázkové 

zábavy i při organizaci dalších hasičských akcí. 

 
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2005.  
Příjmy sboru v roce 2005 byly následující: 
 

Položka Částka 
  
členské příspěvky 7 600,- 
výtěžek z hasičského plesu 8 316.50,-  
výtěžek z Pomlázkové zábavy 3 587.50,- 
odprodej nevyužité stříkačky PS 12 30 000,- 
příspěvek OSH na stravu MH při soutěži Plamen 560,- 



příspěvek OSH na dopravu družstva dorostu na MČR v Plzni 2 500,- 
poplatek účastníků za Letní školu instruktorů 2 000,- 
příspěvek OU na činnost mládeže 40 000,- 
dotace Nadace Roberta Boshe na „Hry bez hranic“ 53 474.25,- 
pronájem reklamní plochy HVP při Hrách bez hranic 2 000,- 
sponzorský dar od firmy Ekorecykla 5 000,- 
výtěžek z Pouťové taneční zábavy 590,- 
odprodej videokazet „Hry bez hranic“ 680,- 
výtěžek z Posvícenské taneční zábavy 2 250,- 
sběr železného šrotu 10 370,- 
podíl se sjednaného pojištění u HVP 1 051,- 
úhrada cestovného na seminář ICN 2 098,- 
provize od HVP 3 908,- 
dotace od SH ČMS na volnočasové aktivity MH 1 005,- 
dotace od SH ČMS na materiálně technickou základnu MH 5 982,- 
úrok připsaný na běžný účet 248.06,- 
CELKEM 183 220.31,- 

 
Výdaje sboru v roce 2005 pak byly následující: 
 
Položka Částka 
  
výroční valná hromada 5 990,- 
úhrada členských příspěvků OSH ČMS 8 800,- 
nákup hadic pro MH – štafeta 4 950,- 
nákup sportovních triček pro MH 4 361.50,- 
nákup pneumatik pro Š 1203 1 600,- 
stravování MH při soutěžích 7 665.50,- 
potisk dresů pro družstvo dorostenců 160,- 
pohonné hmoty na dopravu na MČR v Plzni 2 500,- 
poplatek za Letní školu instruktorů 4 000,- 
nákup plastového stanu s konstrukcí 2 500,- 
soutěž Hry bez hranic 105 897,- 
příspěvek na občerstvení při školeních mládeže 192.50,- 
drobné dárky při životních jubileích 2 253.50,- 
videozáznam „Hry bez hranic 2005“ 3 750,- 
startovné při soutěžích 4 550,- 
záznam z MČR v Plzni 498,- 
cestovné na seminář ICN 2 098,- 
drobné potřeby pro výcvik MH 387,- 
pohonné hmoty pro Š 1203 400,- 
oprava a nátěr překážek 779,- 
pojistné Š 1203 2 182 
předplatné novin a poštovné 960,- 



poplatky za transakce na běžném účtu 1 424.55 
CELKEM 167 898.55,- 
 
K 31.12.2005 bylo na běžném účtu organizace 49 463.92,- Kč a v pokladně 2 012.50,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 51 475.42,- Kč.   

Téměř na závěr bych vás chtěla seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 889 km, 

spotřeba 73,18 litrů benzínu. Průměrná spotřeba činila 8,23 litrů na 100 kilometrů. Zásahové 

vozidlo Avia ujelo 1892 kilometrů, spotřeba 283,53 litrů nafty, což je průměrná spotřeba 

14,99 litrů na 100 kilometrů. PPS 12 byla v chodu 18.25 hodiny při spotřebě 219 litrů 

benzínu. Průměrná spotřeba byla 12 litrů za hodinu.  

V letošním roce nás čeká mnoho akcí a první z nich je 25.2.2006 Hasičský ples s tombolou. 

Byla bych ráda, kdyby se naše mladší generace, více zapojila do přípravy plesu i akcí 

následujících, svojí pomocí při zvaní na ples, výzdobě sálu a shánění a přípravě tomboly. Tyto 

akce jsou spolu s odvozem železného šrotu a se sponzorskými dary jedinými příjmy do 

hasičské pokladny a hasiči z nich celý rok žijí. 

Připomínám mladým že příprava plesu se bude projednávat v pondělí 6. února od 19 hodin v 

hasičské klubovně. 

To by bylo asi vše k činnosti a práci sboru, která si v loňském roce vyžádala stovky hodin 

práce, jak při údržbě techniky, výzbroje, ale i při nácvicích a soutěžích všech družstev. 

Chtěla bych Vám všem poděkovat za Vaši práci jménem svým i celého výboru. Přeji Vám i 

Vašim rodinám v letošním roce hodně zdraví a spokojenosti. 


