
Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2006 
 

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 2006 máme108 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 18 chlapců a 10 

dívek, v kategorii  15 – 18 let 9 chlapců a 2 dívky. Ve věku 18 – 26 let máme 6 mužů a 4 

ženy, v kategorii na 26 let máme 43 mužů a 16 žen. Celkem tak máme v našem sboru 76 

chlapců a mužů a 32 dívek a žen.   

2) Sedmého ledna 2006 se konala Valná hromada v Bystrém u Poličky, které se zúčastnili 4 

naši členové. Čtrnáctého ledna 2006 se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru za 

účasti 61 členů a 29 hostů, včetně zahraničních hostů z Německa, Polska, Holandska a 

Slovenska. Dvacátého prvního ledna 2006 se 4 naši členové zúčastnili výroční valné hromady 

v Diedersdorfu. Jako delegát okrsku se pan Zdeněk Martínek zúčastnil výročních valných 

hromad v Bačetíně, Dobřanech a Sedloňově. Dvacátého pátého ledna jsme pořádali tradiční 

Hasičský ples. Pět členů se zúčastnilo 18. března 2006 Valné hromady v Lewíně Klodzkém. 

Šestnáctého dubna 2006 jsme pořádali Pomlázkovou zábavu. Sedmého července se 

představitelé sboru zúčastnili pohřbu pokladníka okrsku pana Šritra. Při svěcení praporu 

v Bohdašíně předvedli naši členové neúspěšnou ukázku zmotorizované stříkačky. 

Osmnáctého srpna 2006 jsme se společně rozloučili s naším dlouholetým členem p. 

Antonínem Francem. Naší mladí hasiči předvedli 19. srpna ukázku na oslavách 130. výročí 

založení SDH Opočno. Na Bysterskou pouť proběhly oslavy 120. výročí založení našeho 



sboru spojené se svěcením nového sborového praporu. Na závěr sezony, 28. října jsme 

uspořádali společné posezení na koupališti. Čtvrtého listopadu 2006 jsme uspořádali 

Posvícenskou zábavu. V závěru roku se 4 naši členové zúčastnili Výroční valné hromady ve 

Valu.  

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

Byli to: Josef Mach, Marie Šubrtová, Miroslav Světlík, Zdeněk Martínek a František Štěpán.  

Ještě jednou bych se chtěla zmínit o oslavách 120 let od založení našeho sboru a zvláště 

poděkovat panu Josefu Dusílkovi za organizaci této události. Ležela na něm veškerá tíha 

oslav a mohu říci, že se této úlohy zhostil na výbornou. Dále pak Michalu Dusílkovi za 

zpracování almanachu k výročí, nad kterým jistě strávil mnoho hodin práce. V neposlední 

řadě též Jiřímu Tomášovi staršímu za bezchybnou organizaci občerstvení účastníků oslav 

v obou dnech. Chci poděkovat i všem ostatním, kteří se na oslavách podíleli, ať už to byly 

ženy u občerstvení, technická četa nebo čestné čety při svěcení praporů.    

3) Účast na soutěžích 

8.4. „Jablonecká hala“ v Jablonci nad Nisou 
29. 4. Požární útok mladých hasičů ve Valu 
8. 5. Podorlická liga – Houdkovice 
13. 5. Okrsková soutěž v Ohnišově 
14. 5. Okresní kolo soutěže dorostu – Kvasiny 
20.5. Podorlická liga – Rájec 
26. – 28. 5. Okresní kolo hry Plamen – Jílovice 
3.6. Podorlická liga – Dobré 
10.6. Krajské kolo soutěže dorostu – Nová Paka 
17. 6. Podorlická liga – Častolovice 
18. 6. Okresní kolo soutěže v požárním sportu – Voděrady 
1. – 2. 7. MČR dorostu – Liberec 
1. 7. Krajské kolo soutěže v požárním sportu – Hradec Králové 
8. 7. Podorlická stovka v Kvasinách 
23.7. Soutěž v běhu na 100 m s překážkami – Horní Újezd 
23. 7. Podorlická liga – Bašnice 
28.7. – 1. 8. Hry bez hranic – Lewin Klodzki 
29. 7. Soutěž v Kobylí 
26. 8. Podorlická liga – Myštěves 
3.9. Podorlická liga – Dobruška 
9. 9. Podorlická liga – Opočno 
10.9. Podorlická liga – Pšánky 
15. – 17.9. MČR v požárním sportu – Litomyšl 
23.9. Podorlická liga – Trnov 
30.9. Svatováclavský pohár v disciplínách CTIF – Dvůr Králové 
14. 10. ZPV v Černíkovicích 
28.10. Pohár v požárním útoku v Širokém Dole 
 

 



4) Účast na školeních 

 

25.3. Shromáždění představitelů SDH v Tutlekách (Josef Dusílek) 
4.4. Beseda o první pomoci v bývalé škole 
6.4. Porada vedoucích mládeže (Michal Dusílek, Marie Martínková) 
15.4. Školení rozhodčích mládeže (Zdeněk Martínek) 
22.4. Školení rozhodčích požárního sportu (Zdeněk Martínek) 
24.6. Školení hospodářů v Opočně (bez naší účasti) 
14.10. Porada starostů SDH v Opočně  
21. 10. Školení Hasič III. v Častolovicích (Michal Dusílek, 3 dorostenci) 
16. – 17. 10. Školení vedoucích mládeže v Bystrém (Michael Stodůlka, Richard Štěpán) 
 

Veliteli SDH bylo usnesením výroční valné hromady z ledna 2006 uloženo zabezpečit 

odbornost Hasič III u členů ZJ. Přes několikeré urgence nebyl tento úkol splněn. 

5) Výborové schůze 

Výbor se scházel pravidelně každé první pondělí v měsíci a jednou mimořádně před oslavami 

120 let sboru. Při schůzích je vždy celkem žhavá debata o věcech, které je potřeba zařídit, 

někdy se členové nemohou shodnout, na některé věci nemají stejný názor, ale vše se nakonec 

vyřeší snad ku prospěchu sboru. Jen jedna otázka, když je položena, dokáže všechny umlčet a 

ta zní: „Kdo bude řídit?“. To je na dlouhou dobu hrobové ticho. V naší organizaci máme 

určené tři řidiče vozidla Avia: Jiřího Tomáše, Jiřího Tomáše ml., Josefa Macha ml. . Poslední 

jmenovaný nebyl zapsán v příkaze jízd ani jednou. Avia vyjela 24 x. Výbor organizace by se 

měl zamyslet a pokusit se vybrat z členské základny alespoň dva členy, kteří mohou 

s vozidlem Avia jezdit, aby se řidiči mohli vystřídat. Totéž platí při jízdách se Š 1203.  

6) Okrskové schůze 

Schůze našeho okrsku se konají 4 x ročně. Z našeho sboru se pravidelně účastní Josef Netík, 

Marie Šubrtová, Michal Dusílek, Josef Dusílek, Zdeněk Martinek a Marie Martínková. Velitel 

sboru se tento rok ani jednou okrskové schůze nezúčastnil, i když to patří k jeho povinnostem. 

Okrskové schůze se konaly v: 

10. března – Bystrém, 10. června – Dobřanech, 6. října – Kounově, 29. prosince – Deštném.  

 

Činnost mládeže 

I v právě uplynulém roce 2006 patřila činnost s dětmi a mládeží mezi to nejúspěšnější, co bylo 

v naší hasičské práci vykonáno. Stalo se tak díky velkému množství odvedené práce, značné 

míře nadšení a překonání překážek, které jsme si často vytvořili sami ve své vlastní 

organizaci. Pojďme se tedy nyní konkrétně společně seznámit s jednotlivými úspěchy, ale i 

nezdary. 



Právě uplynulý rok 2006 byl zlomovým, co se členské základny kolektivů týče. Po mnoha 

letech, kdy jsme se spíše zamýšleli nad nedostatkem aktivních členů v soutěžních družstvech, 

se v podzimním období počet členů rozrostl natolik, že dovolil vytvoření nového družstva 

starších. Ke konci minulého roku tak v naší organizaci působilo 35 mladých hasičů a 

dorostenců. Podařilo se upravit i vztahy s dětským domovem v Sedloňově, který by se 

v budoucnu mohl stát základnou našeho sboru. Nesmíme však usínat na vavřínech, právě 

naopak. Další propagací naší práce chceme získat nové členy pro obnovu družstva mladších, 

které na podzim loňského roku ukončilo svoji činnost.  

Základním předpokladem kvalitní práce s mládeží je zajištění kvalifikovaného vedení 

jednotlivých družstev. V roce 2006 se nám podařilo rozšířit kvalifikaci některý členů 

kolektivu dorostu absolvováním školení pořádaných okresních sdružením. Ke konci roku 

2006 tak máme ve své organizaci 4 kvalifikované vedoucí mládeže a 2 instruktory. Vedle 

nezbytné teoretické přípravy se noví vedoucí postupně zapojují do běžné práce s kolektivy. 

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev 

V existujícím družstvu mladších působilo v uplynulém roce celkem 12 dětí. Všechny se 

aktivně zapojily do pořádaných soutěží. V tradičním zahajovacím závodě požárnické 

všestrannosti, který se konal v Houdkovicích, obsadila zúčastněná hlídka 6. místo, což bylo 

trochu za očekáváním. V jarní části přípravy se družstvo potýkalo s problematickým 

zajištěním jednotlivých tréninků. Mnoho členů družstva totiž nedochází pouze do našeho 

kroužku, ale i do kroužků jiných. Ve spolupráci s družstvem starších se však podařilo všechny 

problémy překonat a družstvo dostatečně připravit na okresní kolo hry Plamen. Toto se 

konalo ve dnech 26. – 28. května 2006 v Jílovicích. V této soutěži podalo družstvo výborné 

výkony a ve všech disciplínách kromě štafety 4 x 60 metrů vybojovalo 1. místa. Ve zmíněné 

štafetě pak obsadilo 2. místo. Výrazně potěšil i výsledek v požárním útoku, kde byl čas těsně 

nad 30 s srovnatelný i s mnohými výkony kategorie starších. Družstvo celkově obhájilo 

loňské vítězství a důstojně tak ukončilo své působení v kategorii mladších.  V soutěži 

jednotlivců pak obsadili Ondřej Matouš 11., Václav Dyntar 15., Daniel Jára 17. a Filip 

Kratochvíl 27. místo. V rámci přípravy na okresní kolo se družstvo zúčastnilo i soutěže 

v požárním útoku ve Valu, kde zvítězilo. V měsíci červenci se družstvo zúčastnilo 

pokračování Her bez hranic v polském Lewíně, kde obsadilo celkové 5. místo. Touto soutěží 

tak činnost družstva mladších v naší organizaci po 6 úspěšných letech prozatím skončila.  

Družstvo starších vstoupilo do nového ročníku hry Plamen rovněž účastí v zahajovacím 

závodě požárnické všestrannosti v Houdkovicích. Zde obsadilo celkové 8. místo. Další část 

přípravy neprobíhala tentokrát v tělocvičně v Dobřanech, protože zajíždět do tělocvičny se 



čtyřmi dětmi se zkrátka a dobře nevyplatilo. Vše tak záviselo na jarní přípravě. Přestože v této 

pro nás v posledních letech problematické činnosti došlo ke zlepšení, některé nešvary 

přetrvaly. K tomu bohužel přispěli i někteří rodiče. Co jsi myslet o rodičích, kteří vědí o 

termínu soutěže s dostatečným předstihem a dva dny před soutěží dítě omluví s tím, že jede na 

jinou akci ve stejném termínu. Přes všechny problémy se nakonec podařilo družstvo starších 

do okresního kola hry Plamen zapojit. Zde družstvo podalo výkony v rámci svých možností a 

obsadilo 4. místo za družstvy, která tvoří špičku okresu již několik let. Potěšila nás i 3. místa 

Markéty Dyntarové a Martina Štainera a 13. místo Marka Dušky v soutěži jednotlivců.  

Do podzimní části roku i nového ročníku hry Plamen se zapojilo nové družstvo starších 

vzniklé z bývalého družstva mladších. První soutěží nového družstva byl zahajovací závod 

požárnické všestrannosti, který se konal 14. října v Černíkovicích. Zde družstvo doplatilo na 

nedostatek zkušeností a obsadilo až 13. místo. Družstvo však má dostatek předpokladů 

k úspěchu v jarní části soutěže. Z termínových důvodů se bohužel žádné z našich družstev 

nemohlo zúčastnit tradičního závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. Do budoucna však 

chceme zajistit pravidelnější účast našich družstev na soutěžích pořádaných OSH Náchod. 

Dvě soutěže pořádané na území našeho okresu během celého roku jsou totiž málo.  

V posledních letech jsme si zvykli na to, že největších úspěchy co se mládeže týče, 

zaznamenáváme u družstva dorostenců. Jsme rádi, že tomu nebylo jinak ani i v roce 2006. 

Podobně jako družstva mladších a starších se i družstvo dorostenců zúčastnilo zahajovacího 

závodu požárnické všestrannosti v Houdkovicích, kde obsadilo 1. místo. Zimní část přípravy 

probíhala ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Dobruška střídavě v tělocvičně v Dobrušce a 

ZŠ Náchod – Plhov. Celá tato část byla zaměřena na zlepšení běžeckých a technických 

dovedností. Vše směřovalo k první soutěži v novém roce, kterou byla „Jablonecká hala 2006“ 

v Jablonci nad Nisou. Tato soutěž byla tréninková a jednotlivci i obě štafety získali umístění 

v dolní polovině výsledkové listiny. Rychlý odchod zimy pak umožnil důkladnou přípravu na 

jarní soutěže. První příležitostí k prokázání úspěšnosti této přípravy byla okrsková soutěž 

v Ohnišově, která se konala 13. května 2006. Zde družstvo zejména díky dobrému výkonu ve 

štafetě obsadilo 1. místo. Na druhý den se družstvo vydalo na mnohem důležitější soutěž, 

kterou bylo okresní kolo celoroční činnosti dorostu v Kvasinách. Zde družstvo nepřipustilo 

jakékoliv zaváhání a obhájilo loňské vítězství. V klidu se tak mohlo připravovat na krajské 

kolo, kde chtělo obhájit loňský úspěch, a znovu reprezentovat náš kraj na Mistrovství České 

republiky. Krajské kolo se konalo 10. června 2006 v Nové Pace. K obhajobě vítězství 

vykročilo družstvo již v první disciplíně, štafetě 4 x 100 m, kde zvítězilo. Na úspěšný začátek 

navázalo i v bězích jednotlivců, kde padla první „18“ u Václava Novotného, a i výkony 



ostatních přispěli k dalšímu 1. místu. Protože ani v testu odborných znalostí družstvo 

nezaváhalo, vstupovalo do závěrečné disciplíny se slušným náskokem 5 bodů. Před 

závěrečnou disciplínou bylo cítit u družstva napětí, protože k celkovému vítězství bylo v těch 

chvílích opravdu blízko. Slibně rozběhnutý požární útok však zabrzdila technická závada na 

rozdělovači, která požární útok na dlouhé sekundy přerušila a zapříčinila 5. místa v této 

disciplíně. Odměnou tak byl alespoň potlesk přihlížejících fanoušků. Dobrá věc se nakonec 

podařila. Přes zaváhání v požárním útoku se podařilo vybojovat celkové vítězství v krajském 

kole a tím otevřít i cestu na Mistrovství České republiky do Liberce. V rámci přípravy na toto 

mistrovství se družstvo zúčastnilo okresního kola soutěže v požárním sportu dospělých, kde 

obsadilo 2. místo. Poté již vše směřovalo k soutěži v Liberci, 1. a 2. července 2006. Po trochu 

nervózní přejímce materiálu a dopoledním tréninku se vše rozběhlo naplno v odpoledních 

hodinách štafetou 4 x 100m. Za bouřlivé atmosféry, kdy prakticky nebylo slyšet vlastního 

slova, dosáhlo družstvo vynikajícího času 63,08 a zařadilo se na trochu překvapivé 5. místo. 

Tento moment překvapení možná způsobil po chvílích radosti i největší zklamání letošní 

sezóny. Chyba v testu odborných znalostí znamenala konec všech nadějí na medaili a sestup 

na průběžné 11. místo po prvním dnu. Do druhého dne vstupovalo družstvo plné zklamání 

z předchozího dne. V třetí disciplíně soutěže, bězích jednotlivců, podalo družstvo solidní 

výkon a obsadilo v ní 6. místo. Ve zlepšené náladě pak družstvo zakončilo celou soutěž 4. 

místem v požárním útoku. Celkově vyrovnané výkony pak družstvo posunuly na celkové 7. 

místo na Mistrovství republiky. Za toto umístění by družstvo bylo v loňském roce nesmírně 

vděčné, letos však převládalo zklamání. Letos bylo skutečně na víc a medaile visely velmi 

nízko. Letní část sezóny trávilo družstvo na převážně „cvičných“ soutěžích v rámci seriálu 

soutěží Českého poháru v běhu na 100 m jednotlivců. Zde stojí za zmínku 29. místo Václava 

Novotného v Kvasinách a jeho čas 18,23 v Horním Újezdě. Do nového ročníku soutěže 

vstoupilo družstvo v Černíkovicích, kde zvítězilo v Zahajovacím závodě požárnické 

všestrannosti. Kromě výše uvedených soutěží se družstvo zúčastnilo i seriálu soutěží 

v požárním útoku Podorlická liga. Letos se zapojilo pouze do 7 soutěží a obsadilo celkové 14. 

místo. V závěru měsíce září se družstvo zapojilo do Svatováclavského poháru v klasických 

disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem. Zde obsadilo 4. místo a zjistilo, že některé 

věci je třeba mnohem lépe natrénovat. 

Novinkou pro náš sbor bylo zapojení dorostenců jednotlivců a dorostenek jednotlivkyň do 

soutěží dorostu. Všichni se rovněž zapojili do soutěže v Černíkovicích, kde obsadili Markéta 

Dyntarová 1. místo, Petra Voborníková a Marek Duška 3. a Jan Franc 4. místo.  



Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou kroniku a 

dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce sboru. 

Již po několik let usiluje sbor o rozvíjení mezinárodní spolupráce zejména na poli hasičské 

mládeže. Nejinak tomu bylo i v roce 2006. Dětský kolektiv se zúčastnil soutěže Her bez 

hranic v Polském Lewíně. Z finančních důvodů se nepodařilo uskutečnit plánované společné 

soustředění dětských kolektivů v Německu. Nepodařilo se nám bohužel ani aktivně zahájit 

spolupráci s hasiči s holandského Harderwijku. Není však třeba házet flintu do žita. Je spíše 

třeba aktivněji v této oblasti působit.  

Doposud jste mohli slyšet spíše slova chvály na činnost našich nejmladších. Ne se vším však 

můžeme být v této oblasti spokojeni. Výboru organizace se zatím nepodařilo efektivně vyřešit 

problém existence či vzájemné konkurence dvou úspěšných družstev a jejich dalšího 

směřování. Liberec, Kvasiny či jiná místa zůstala nadále vzdálená pro fanoušky ze sboru či 

obce, kteří zjevně nejeví o činnost výše uvedených družstev zájem. Jeden obrovský problém 

však není organizace schopná ani při té nejlepší vůli vyřešit. Tím je neexistence vhodných 

prostor pro trénink dětí i dorostenců. Ani sebelepší materiál, běžci, vedoucí a dojíždění do 

okolí jej nemůže nahradit. Na asfaltu, silnici či 95 metrech rovné plochy na místním hřišti se 

zkrátka a dobře špičkové výkony v budoucnu dosahovat nedají.   

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 fanouškům, kteří byli ochotni 

podpořit družstvo na soutěži v Liberci. Děkujeme rodině Šritrových, která přimhouřila oko 

nad přítomností hasičských překážek na svém pozemku u zbrojnice. Děkujeme tímto i 

sponzorům dětského kolektivu, tělovýchovné jednotě Dobruška, Základní škole Náchod – 

Plhov a všem dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací v 

uplynulém roce. 

Činnost žen 

Po celý rok se ženy aktivně zapojovaly do akcí našeho sboru. Dvacátého pátého února 

pomohly s přípravami hasičského plesu. Šestnáctého dubna to byla Pomlázková zábava. 

Třináctého května se zúčastnily okrskové soutěže v Ohnišově, kde obsadily 5. místo. 

Dvacátého šestého srpna zajišťovaly občerstvení při oslavách 120. výročí založení našeho 

sboru na koupališti. Ráda bych poděkovala ženám hasičkám, ale také těm, které členkami 

našeho sboru nejsou, ale vždy se můžeme spolehnout na jejich pomoc.  



Činnost mužů 

Tento rok se podařilo navázat na úspěchy let minulých a tak bude tato zpráva především o 

úspěších našeho družstva mužů. Stejně jako v minulých letech se družstvo věnovalo během 

tuhé zimy přípravě v tělocvičně. Každých čtrnáct dní zavítali do tělocvičny ve Skuhrově nad 

Bělou, kde s místními hráli florbal, který je vhodný pro udržení fyzičky a rychlosti. 

Osmnáctého března se zúčastnili i turnaje, kde obsadili 2. místo za domácími. 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 některá samostatná pohárová klání. 

Ročník byl zahájen okrskovou soutěží 13. května 2006 v Ohnišově. Naši nasadili do tohoto 

kola tři družstva a všem se dařilo výtečně. V mužích zvítězilo družstvo B (dorostenci) před A 

týmem. Bystré C soutěžilo v kategorii nad 35 let, sice jako jediné, ale předvedlo pátý 

nejrychlejší útok ze všech družstev. Okresní kolo zavítalo 18. června do vzdálenějších 

Voděrad a naši zde nasadili A i B tým. Od samého počátku udávali tempo naše oba týmy a po 

prvních dvou disciplínách si již vybudovaly slušný náskok a tak se vše rozhodovalo v útoku. 

Okresní kolo se tak stalo jasnou záležitostí našich družstev, kdy A – tým s náskokem zvítězil 

a v poslední disciplíně odskočil od B týmu o více jak šest vteřin. B tým obsadil druhé místo 

s více jak deseti vteřinovým náskokem. Bohužel B tým nás nemohl reprezentovat i na 

krajském kole a to z důvodu reprezentace na MČR v kategorii dorostu, které se konalo ve 

stejném termínu. Velmi brzo se tentokrát konalo krajské kolo, a to hned na začátku prázdnin 

v Hradci Králové. Mužstvo opět věnovalo tréninku více času a svůj trénink zaměřilo na 

stadionech v širokém okolí. Zároveň posílilo základní kádr o další dva kvalitní běžce, aby se 

tak posílila naše nejslabší disciplína 100 metrů překážek – jednotlivci. Jak se ukázalo, tak se 

vyplatilo posílení týmu, neboť jsme jednotlivce s náskokem téměř čtyř sekund vyhráli v první 

dvanáctce bylo šest našich, nejlepší pak o pouhé 3 setiny nestačil na třetí místo. Štafetou si 

náš tým velmi zkomplikoval situaci, neboť ani jeden pokus se vůbec nepodařil. Soutěž se pro 

nás velice zdramatizovala a do útoku jsme vstupovali celkově na 2. místě, avšak s minimální 

ztrátou. Útok se také zdařil a suverénně nejlepší část 27,03 s. nás opět vrátil na prvenství a 

zároveň posílal na mistrovství ČR. Nastal čas, na který se všichni velmi těšili. V historii již 

druhý start našeho SDH v celorepublikové soutěži. Přivítal nás nádherný stadion s naprosto 

perfektním povrchem pro všechny disciplíny a ještě lepším počasím. Pro letošní rok došlo 

k jedné zásadní změně a to, že požární útok proběhne pro všechna družstva s jednotnou 

mašinou. Proto bylo pilno již v pátek, kdy proběhly již od 8,30 tréninky právě na tuto 

disciplínu. V sobotu jsme se probudili do nádherného dne a soutěž tak mohla bez problémů 

začít běhy na 100 m s překážkami. Tato disciplína je tradičně pro nás tou nejslabší a i když 



jsme podali doposud nejlepší výkon, v silné konkurenci to s časem 111,3 znamenalo až 11. 

místo. Odpoledne soutěž pokračovala štafetami 4 x 100 m. Na rychlém tartanovém podkladu 

se dosahovalo opravdu pěkných časů. Náš tým podal opět pěkný pokus a s časem 60,09 s. si 

v této disciplíně připsal pěkné 7. místo a posun v celkovém pořadí na 9. místo. V neděli celá 

soutěž vrcholila požárními útoky. Do nich náš tým vstupoval s dobrým pocitem z tréninků a 

chtěl dokázat, že na tuto soutěž opravdu patří. Všechny týmy zda podávaly pěkné pokusy, 

celkem 13 družstev se vešlo pod hranici 30 sekund. Našim se útok zdařil a čas 26,84 s. 

znamenal 3. místo v této disciplíně. Bohužel veliká vyrovnanost právě v této disciplíně 

znamenala posun pouze o jedno místo a tak našim v celkovém umístění patřilo pěkné 8. místo 

se součtem časů 198,23 s. .Pro zajímavost, kdybychom se s tímto časem zařadili do 

posledních dvou ročníků mistrovství ČR, v obou případech by to stačilo na 2. místo, což jen 

dokazuje, že letos byla konkurence velice silní. Ještě nutno dodat, že na tak pěkných časech 

má zásluhu i rychlý tartanový povrch. Na závěr celého mistrovství náš tým ještě dokázal svoji 

vzestupnou šňůru potvrdit již v tradičním klání zvaném „Kýblšpric“ a tuto disciplínu vyhrál. 

Díky tomu se hrstka fanoušků mohla těšit celkově ze dvou účastí na stupních vítězů. 

Jelikož by bylo zdlouhavé popisovat všechna klání celého ročníku Podorlické ligy, shrneme 

celý ročník zjednodušeně. Celkem měla liga jedenáct kol. Do soutěží se zapojilo celkem 

devatenáct družstev, z nichž třináct bylo z okresu Rychnov nad Kněžnou a šest z okresu 

Hradec Králové. Naši muži stejně jako loni nasadili dvě družstva, kde tým B tvořilo družstvo 

dorostenců. Náš tým A podával od začátku poměrně rozdílné úspěchy a v celkovém pořadí se 

držel kolem čtvrtého místa. V závěru sezóny pak družstvo zabojovalo a s neúčastí na jednom 

z kol, kdy nás tým reprezentoval na výše uvedeném MČR jsme nakonec obsadili pěknétřetí 

místo. B tým po čtyřech neúčastech obsadil až 14. místo. Kdo by chtěl vědět více o seriálu PL 

je možné nahlédnout do celkové tabulky. V letošním roce jsme se zúčastnili pouze dvou 

pohárů. Výjimečně jsme se letos nezúčastnili poháru mjr. Urbana v Českém Krumlově, kde 

jsme loni zaznamenali historický úspěch a to z důvodu únavy a zranění některých závodníků. 

O prázdninách jsme zavítali na jih Moravy na tradiční pohár obce Kobylí na Moravě. Bylo to 

pro družstvo zpestření doposud náročné sezony a vydařilo se nad očekávání dobře. Naši 

předvedli v obou pokusech pěkné útoky a s časem těsně nad 19 sekund s přehledem zvítězili. 

Na úplný závěr sezony jsme zavítali na Vysočinu do Širokého Dolu, kde každoročně bývají 

podmínky na hranici regulérnosti. Počasí bylo stejně jako loni příznivé. Letos poprvé 

pořadatelé umožnili start i více družstvům z jednoho SDH. To se pochopitelně odrazilo na 

účasti a v kategorii mužů tak bojovalo celkem 110 družstev. Naši předvedli v celku podařený 

pokus a s dosaženým časem 16,11 sekundy obsadili velice pěkné 17. místo. 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. 

Do dalšího ročníku si přát znovu mnoho pěkných úspěchů.  

  

Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2006.  
Příjmy sboru v roce 2006 byly následující: 
 

Položka Částka 
  
výtěžek z hasičského plesu 8 218,50,- 
členské příspěvky 5 700,- 
odměna za pomoc při pořádání Motoskijöringu 4 600,- 
výtěžek z Pomlázkové zábavy 3 864,-  
odměna za pomoc pro pořádání motokrosu  1 000,-  
tržba z prodeje videokazet „Hry bez hranic 2005“ 1 050,- 
výtěžek z pořádání okrskové schůze 898,- 
příspěvek od firmy RFO Hradec Králové na činnost MH 2 000,- 
příspěvek na stravování při soutěži do OSH 540,- 
odměna družstvu dorostenců za postup do krajského kola 5 000,- 
odměna družstvu mužů za postup do krajského kola 5 000,- 
odměna družstvu mužů za výhru v krajském kole PS 10 000,- 
výtěžek z prodeje občerstvení při oslavách založení sboru 10 863,50,-  
tržba za prodej almanachů „120 let SDH“ 810,- 
odměna družstvu mužů za výhru v disciplíně „Kýblšpric“ 5 000,- 
odměny za umístění v soutěžích 6 560,- 
zisk za sběr železného šrotu 17 022,- 
výtěžek z pořádání posvícenské zábavy 1 125,- 
výtěžek z pořádání školení mládeže 3 699,- 
příspěvek od Nadace hasičského hnutí 10 000,- 
provize od HVP 1 618,- 
příspěvek na stuhu k praporu 1 000,- 
dotace od SH ČMS na volnočasové aktivity MH 1 425,- 
dotace od SH ČMS na materiálně technickou základnu MH 9 493,- 
úrok připsaný na běžný účet 135,89,- 
CELKEM 116 594,89,-  

 
Výdaje sboru v roce 2006 pak byly následující: 
 
Položka Částka 
  
výroční valná hromada 9 925,-  
pneumatiky na Š 1203 2 500,-  



úhrada členských příspěvků OSH ČMS 8 480,- 
sada hadic na 100 m překážek (Dotace MTZ) 6 368,- 
teplákové soupravy pro MH (Dotace MTZ) 7 194,- 
čepice se znakem a potisk dresů 1 609,- 
stravování MH při soutěžích 8 064,- 
leginy pro družstvo mužů 3 900,- 
tretry pro muže 7 645,- 
tartanová deska k bariéře 1 058,- 
popruhy 1 260,- 
soutěžní trička 1 400,- 
pohonné hmoty při ukázkách historické techniky 1 200,- 
tisk almanachu „120 let SDH“ 14 700,- 
pojištění zájezdu 1 150,- 
startovné na soutěžích 5 530,- 
prostředky na údržbu výstroje 1450,50,- 
skříňky do zbrojnice 119,- 
občerstvení a opékání krůt 4 122,- 
dárky k životním jubileím  2 482,-  
pohonné hmoty 2 100,- 
pojistné Š 1203 2 150,- 
předplatné novin a poštovné 612,50,- 
zakoupení savice 1 547,- 
poplatky za transakce na běžném účtu 268,- 
CELKEM 96 834,- 
 
K 31.12.2006 bylo na běžném účtu organizace 62 711.81,- Kč a v pokladně 8 525.50,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 71 237.31,- Kč.  Do majetku sboru patří i hospodářský stan 

v hodnotě 15 988 ,- Kč věnovaný firmou Gestra s.r.o. .  

Téměř na závěr bych vás chtěla seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 469 km, 

spotřeba 44,5 litrů benzínu. Průměrná spotřeba činila 9,5 litrů na 100 kilometrů. Zásahové 

vozidlo Avia ujelo 2629 kilometrů, spotřeba 528,54 litrů nafty, což je průměrná spotřeba 20,1 

litrů na 100 kilometrů. PPS 12 byla v chodu 18.25 hodiny při spotřebě 219 litrů benzínu. 

Průměrná spotřeba byla 12 litrů za hodinu.  

I v roce 2007 nás čeká mnoho akcí a tak doufám, že bude alespoň stejně úspěšný jako rok 

právě uplynulý. To by bylo asi vše k činnosti a práci sboru, která si v letošním roce vyžádala 

stovky hodin práce, jak při údržbě techniky, výzbroje, ale i při nácvicích a soutěžích všech 

družstev. Chtěla bych vám poděkovat za vaši práci jménem svým i celého výboru organizace. 

Přeji vám i vašim rodinám v letošním roce hodně zdraví a osobní spokojenosti.  


