
Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2007 
 

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.  

Mimo jiné budete informováni o: 

1) Stavu členské základny  

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

3) Účasti na soutěžích 

4) Práci žen, mužů, dětí a dorostu 

5) Činnosti zásahové jednotky 

6) Hospodaření sboru 

 

1) K 31. prosinci 2007 máme 104 členy. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 16 chlapců a 9 

dívek, v kategorii 15 – 18 let 7 chlapců a 2 dívky. Ve věku 18 – 26 let máme 8 mužů a 4 ženy, 

v kategorii na 26 let máme 42 mužů a 16 žen. Celkem tak máme v našem sboru 73 chlapců a 

mužů a 31 dívek a žen.   

2) Třináctého ledna 2007 se konala Výroční valná hromada, které se zúčastnilo 63 členů a 27 

hostů. Dvacátého třetího února 2007 se 6 našich členů zúčastnilo okrskové schůze v Kounově. 

Dvacátého čtvrtého března se p. Josef Dusílek a Josef Netík zúčastnili shromáždění 

představitelů SDH v Trnově. Uprostřed měsíce dubna se čtyřčlenná delegace našeho sboru 

vydala do nizozemského Harderwijku za účelem navázání družebních styků. 

Ve dnech 27. – 28. dubna proběhlo v bývalé škole okresní školení vedoucích mládeže, při 

kterém náš sbor zajišťoval občerstvení účastníků. Sedmého května proběhla výborová schůze. 

Na osmého června byla na základě požadavků členské základny naplánována členská schůze. 

Této schůze se zúčastnilo pouze 18 lidí, z toho 11 členů výboru. Tento přístup členů výbor 

velice mrzí. Devátého června proběhla porada v Lewině Klodském za účelem domluvy na 

společné cestě na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Dvacátého druhého října 2007 byl vítězný 

kolektiv z mistrovství České republiky ve Zlíně přijat hejtmanem Královéhradeckého kraje p. 

Pavlem Bradíkem.  



Třicátého října se p. Josef Dusílek a Josef Netík zúčastnili porady starostů SDH v Opočně. 

Dvacátého osmého prosince pořádal náš sbor okrskovou schůzi v budově bývalé školy.  

Dvacátého sedmého ledna 2007 jsme pořádali hasičský ples a 8. dubna 2007 pomlázkovou 

taneční zábavu. Dvacátého osmého dubna jsme pomáhali společně s kolegy z Bystrého u 

Poličky při svatbě Jaroslava Beneše. Osmnáctého května 2007 se Josef Dusílek zúčastnil 

výstavy medailí a vyznamenání v Trutnově. Šestnáctého května 2007 se naše delegace 

zúčastnila Hasičských slavností v Litoměřicích. Čtrnáctého července jsme vyrazili do 

Bystrého u Poličky na oslavy 135. výročí založení sboru.  

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

Byli to: Antonín Kárník, Josef Povolný, Josef Langr, Václav Matuška, Václav Šinták, Jiří 

Andrš a Josef Netík. V lednu jsme se naposledy rozloučili se členem okresního výboru 

Václavem Diblíkem a v říjnu se členem našeho sboru J. Světlíkem.   

 

3) Účast na soutěžích 

8.5. Podorlická liga - Houdkovice 
13.5. Okresní kolo celoroční činnosti dorostu – Kvasiny 
19.5. Okrsková soutěž - Dobřany 
25. – 27.5. Okresní kolo hry Plamen – Přepychy 
2.6. Podorlická liga – Dobré 
9.6. Podorlická liga – Rájec 
10.6.  Okresní kolo v PS – Čermná nad Orlicí 
16.6. Podorlická liga – Vrbice 
16.6. Krajské kolo celoroční činnosti dorostu – Dvůr Králové nad Labem 
23.6. Krajské kolo v PS – Pardubice 
7. – 8.7. Mistrovství České republiky celoroční činnosti dorostu – Zlín 
26. – 31.7. Hry bez hranic – Großbeeren, SRN 
 Podorlická liga – Tutleky 
 Podorlická liga – Mýštěves 
 Podorlická liga – Dobruška 
 Podorlická liga – Pšánky 
14. – 16. 9. MČR v požárním sportu – Plzeň 
15.9. Podorlická liga – Opočno 
22.9. Podorlická liga – Častolovice 
28.9. Podorlická liga – Trnov 
30.9. Svatováclavský pohár v klasických disciplínách CTIF – Dvůr Králové nad Labem 
13.10. Závod požárnické všestrannosti – Lukavice 
28.10. Memoriál V. I. Lenina – Široký Důl 
 

4) Práce jednotlivých složek  

Činnost mládeže 

Práce s mládeží patří již dlouhá léta k tradičním činnostem, které náš sbor vykonává. Bez 
zprávy, která se zabývá činností hasičských dětí, a mládeže si nedovedeme představit žádnou 



výroční valnou hromadu. Jsme rádi, že zejména ve zprávě letošní můžeme informovat o 
nejvýraznějších úspěších na poli této práce v historii sboru. Práce s mládeží se však i v naší 
organizaci potýká s několika problémy, které je třeba urychleně a efektivně řešit. Přistupme 
tedy k jednotlivým úspěchům a problémům konkrétně.      
Náš sbor čítal v roce 2007 celkem 42 dětí a dorostenců. Dvacet sedm z nich bylo zařazeno 
v jarní části soutěže do 2 soutěžních družstev starších a 1 soutěžního družstva dorostenců. 
Kromě toho se do jarních soutěží zapojila i 1 dorostenka jednotlivkyně. Za náš sbor v jarní 
části soutěžila i Petra Voborníková z Valu.  
Množství dalších aktivit a ztráta zájmu o náročnou práci v kolektivu zapříčinili na podzim 
odchod některých členů ze soutěžních kolektivů. Do podzimní části soutěže jsme zapojili 
pouze 1 družstvo starších. V tomto družstvu pak v současné době aktivně působí 15 dětí.  
Nadále v našem sboru působilo družstvo dorostenců, do kterého přestoupili 2 členové z jiných 
sborů, což považujeme za jistou formu ohodnocení naší práce. Co se nám však v roce 2007 
nepodařilo, je obnovení činnosti družstva mladších. Tato činnost se nám v minulosti osvědčila 
a usnadňovala další práci se starším kolektivem. Organizace musí tento problém z několika 
důvodů urychleně řešit. Jedním z nich je, že pokud chceme děti pro činnost mladých hasičů 
získat, musíme být často první, kteří nabízejí rodičům aktivní využití volného času jejich dětí. 
V opačném případě se dostáváme do situace, kdy je činnost u hasičů doplňkem činnosti 
ostatní. To se pak projevuje například v problémech s docházkou do běžných schůzek. 
Veškerá činnost na poli mládeže je organizována a prováděna pod vedením kvalifikovaných 
vedoucích a instruktorů. Ti získávají a pravidelně obnovují svoje kvalifikaci při školeních 
organizovaných OSH.  
Nyní však již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 
Družstvo starších vstoupilo do soutěžního ročníku Závodem požárnické všestrannosti, který 
se konal 14. října 2006 v Černíkovicích. V této disciplíně se nám již několik let nedaří, což se 
projevilo i v tomto závodě. Jednotlivé hlídky obsadily 13. a 19. místo a do jarní části soutěže 
si tak zapsaly celkové 13. místo. V rámci soutěže proběhla i soutěž v běhu na 60 m překážek 
jednotlivců.  Zde obsadili Markéta Dyntarová 2. místo a Marek Duška 11. místo.  
Zimní příprava neprobíhala oproti jiným letům v tělocvičně Dobřanech, ale kolektiv zajížděl 
v měsících lednu – březnu do tělocvičny v Dobrušce. Zdejší větší prostory totiž umožnily 
společné tréninky jak družstva starších, tak i dorostenců. Kromě fyzické přípravy, se kolektiv 
věnoval i odborné přípravě, která je součástí celoroční činnosti kolektivů mladých hasičů. 
Z již výše uvedených důvodů se do jarní části přípravy zapojilo druhé družstvo starších.  To 
kladlo velké nároky zejména na organizaci jednotlivých tréninků a tyto probíhaly prakticky 
dvoufázově, často do podvečerních hodin. Vše tradičně směřovalo k okresnímu kolu, které se 
konalo ve dnech 25. – 27. května v Přepychách. Již od začátku soutěže bylo zřejmé, že se 
bude více dařit zkušenějšímu družstvu A. To se nedopustilo během soutěže žádných 
výrazných chyb a podalo výkony na hranici svého maxima. Potěšilo zejména 2. místo 
v požárním útoku CTIF a 6. místo v požárním útoku, který byl pro družstvo prakticky novou 
disciplínou. Družstvo B vstupovalo do soutěže bez účasti v podzimním závodě požárnické 
všestrannosti se základními 23 body. Po celou soutěž se potýkalo nejen se slabší výkonností, 
ale zejména s nervozitou, která způsobila mnoho zbytečných chyb. Nejlepší umístění si pak 
odneslo ze štafety požárních dvojic, kde obsadilo 13. místo. Celkově pak družstvo A obsadilo 
8. místo a družstvo B 21. místo. Ani jedno družstvo si tak letos nevybojovalo postup do 



krajského kola. V závěru měsíce července se kolektiv zúčastnil Her bez hranic v německém 
Grossbeerenu, kde obsadil celkové 7. místo.  
Po prázdninové přestávce se družstvo zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen. Své působení 
v něm zahájilo Závodem požárnické všestrannosti v Lukavici. Zde družstvo překonalo 
neúspěchy minulých let a obsadilo celkové 6. místo s minimální ztrátou na ostatní. I letos 
proběhla v rámci této soutěže soutěž jednotlivců. Výrazného úspěchu zde dosáhl Ondřej 
Matouš, který obsadil 4. místo. Ani Václav Dyntar, Daniel Jára a Filip Kratochvíl se v soutěži 
neztratili.  
Již čtvrtým rok působí v našem sboru družstvo dorostenců. To se společně s družstvem 
starších zúčastnilo zahajovacího závodu v Černíkovicích, kde obsadilo 1. místo. Zimní 
přípravu pak družstvo směřovalo k naplnění stanoveného cíle, dalšímu postupu na Mistrovství 
České republiky. Toto vše situaci, kdy se družstvo oproti loňskému roku částečně obměnilo.  
První soutěží jarní části ročníku bylo okresní kolo soutěže dorostenců v Kvasinách. Družstvo 
dorostenců zde splnilo postupovou povinnost a zvítězilo. O týden později se družstvo 
zúčastnilo okrskové soutěže v Dobřanech, která je v poslední době jeho doménou. Nejinak 
tomu bylo i letos, kdy družstvo znovu zvítězilo. Další akcí bylo v nabytém červnu okresní 
kolo soutěže v požárním sportu v Malé Čermné. Zde družstvo stejně jako loni obsadilo 2. 
místo a vybojovalo si tak postup do kola krajského.  
Poté již všechno směřovalo ke krajskému kolu soutěže dorostu, které se konalo 16. června 
2007 ve Dvoře Králové nad Labem. Účast v tomto kole zkomplikovaly zdravotní potíže 
některých členů a jejich účast na školních akcích. Družstvo bylo doplněno o Jiřího Beneše, 
který se ukázal být skutečnou posilou. V prvních třech disciplínách neudělalo družstvo 
žádnou závažnou chybu a zaslouženě se dostalo do čela soutěže. Vše měla potvrdit poslední 
disciplína, požární útok. Ta však byla v podání pozměněné sestavy spíše parodií na disciplínu 
samotnou a po jejím skončení se vše zdálo být ztraceno. Naděje však umírá poslední a vše se 
nakonec v dobré obrátilo. Ceny za vítězství však družstvo přijímalo se smíšenými pocity. 
V rámci přípravy na vrcholnou soutěž sezóny se družstvo zúčastnilo krajského kola soutěže 
v požárním sportu v Pardubicích. Zde však svými výkony nestačilo na konkurenční družstva a 
obsadilo celkové 6. místo.        
Další myšlenky družstva již nezadržitelně směřovaly k Mistrovství České republiky ve Zlíně. 
Zde chtělo družstvo napravit loňské 7. místo, případně ho trochu vylepšit. Ve vynikající 
atmosféře zaběhlo družstvo dva vyrovnané pokusy ve štafetě 4 x 100 m a časem 63,52 
sekundy se zařadilo na 2. místo. Svoje šance tentokrát neztratilo ani v testu a mohlo tak 
s nadějí vstoupit do druhého dne soutěží. První disciplínou druhého dne byly běhy na 100 m 
překážek jednotlivců, ve kterých družstvo dle očekávání ztratilo. Dobrým výkonem se 
vyznamenal Tomáš Matějů, který obsadil celkové 9. místo. Ztráta z disciplíny nebyla příliš 
velká a družstvo zaujalo před poslední disciplínou sdílené 4. – 5. místo. Velmi vyrovnaná 
soutěž se rozhodovala v požárním útoku, tedy disciplíně, ve které se družstvu od začátku 
sezóny příliš nedařilo. Těsně před naším pokusem zaznamenal úspěšný pokus jeden z našich 
největších konkurentů v boji o medaili, družstvo z Vlčnova. Poté už však bylo vše pouze na 
našem družstvu. Vše klaplo na výbornou a jediný úspěšný pokus sezóny družstvo předvedlo 
v ten nejdůležitější okamžik. Čas 28,42 v té chvíli posílal družstvo na stupně vítězů. 
Nezbývalo než čekat. Po zaváhání favorizovaného družstva z Klučova přišel v krátkém sledu 
pokus Michálkovic. Po jeho skončení bylo vše jasné a mohla vypuknout nelíčená radost. 



Družstvo našich dorostenců vybojovalo celkové 1. místo a tím i titul Mistra České republiky 
pro rok 2007. Za to patří všem členům družstva především velké poděkování. Málokdy se 
totiž podaří, aby se družstvo z tak malé obce, tak výrazně zapsalo do hasičské historie. To 
ocenili nejenom představitelé našeho sdružení, ale i Královéhradeckého kraje.  
Družstvo dorostenců tímto své působení neukončilo a s omlazeným kádrem nastoupilo do 
zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Lukavici, ve kterém zvítězilo.  
V uplynulých letech se družstvo dorostenců pravidelně zúčastňovalo seriálu soutěží 
v požárním útoku Podorlická liga. Letos však nastoupilo do jediné soutěže v Houdkovicích, 
kde skončilo na 21. místě. Po zkušenosti z letošního roku se absolvování více těchto soutěží 
jeví jako nezbytná podmínka úspěšného zvládnutí zejména postupových soutěží.  
Družstvo doplněné o starší členy sboru se také podruhé zúčastnilo Svatováclavského poháru 
v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem. Zde obsadilo celkové 5. místo, 
se kterým nemůžeme být příliš spokojeni. Budoucí příprava v této oblasti musí být mnohem 
lépe zvládnuta, aby družstvo mohlo úspěšně bojovat o nominaci na hasičskou olympiádu 2009 
v Ostravě.  
Do soutěží dorostu se v roce 2007 zapojovali i jednotlivci a jednotlivkyně. V okresním kole 
zvítězila Petra Voborníková a Markéta Dyntarová zde obsadila 3. místo. V krajském kole pak 
Petra Voborníková vybojovala místo 3.  
Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou kroniku a 
dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce sboru. 
V roce 2007 sbor aktivně pracoval i na rozvíjení kontaktů s hasiči v zahraničí. Ani letos se 
však nepodařilo některé zamýšlené akce uvést v život. Je třeba se proto znovu zamyslet nad 
dalším směřováním organizace právě v této oblasti.  
Z textu zprávy by mohl vzniknout dojem, že v oblasti práce s mládeží má za sebou organizace 
jen úspěšný rok. Skutečnost však úplně optimální není. Vzhledem k termínové náročnosti se 
družstva mladých hasičů nezúčastnila tradičních soutěží ve Valu a Opočně. Účast na jedné 
soutěži ročně považujeme za nedostačující, a proto uvažujeme o účasti na některé se soutěží 
organizovaných na sousedním okrese Náchod. To by mělo přispět k získání větší zkušenosti 
kolektivu, která je pro úspěch zejména ve vyšších soutěžích nezbytná.  
Důležité je i zajištění dopravy na pravidelně konané akce, se kterým měla organizace po celý 
rok 2007 problémy.  
V roce 2007 se do činnosti na poli mládeže promítla i skutečnost, se kterou se sbor doposud 
potýkat nemusel. Tou je nulová přímá podpora organizované práce s mládeží ze strany obce. 
Pravděpodobně má obec v současné době jiné priority, než je podpora výchovy nejmladší 
generace občanů.  
Závěrem této rozsáhlé zprávy je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže vedoucímu 
kolektivu Michalu Dusílkovi a všem pomocným vedoucím. Poděkování je třeba vyslovit i 
Jiřímu Tomášovi 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 
ve Zlíně a všem, kteří pro vítězné družstvo dorostenců připravili malou oslavu. Děkujeme 
rodině Šritrových, která přimhouřila oko nad přítomností hasičských překážek na svém 
pozemku u zbrojnice. Děkujeme tímto i sponzorům dětského kolektivu za zakoupení 2 stanů, 
které budou v budoucnu sloužit především při činnosti tohoto kolektivu. Děkujeme 



pochopitelně i všem dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací v 
uplynulém roce. 

                     
Činnost mužů 

Opět jsme se v zimě, která však zimu moc nepřipomínala, věnovali přípravě v tělocvičně. 
Každých čtrnáct dní jsme zavítali do tělocvičny ve Skuhrově nad Bělou, kde jsme při hře 
florbal podporovali fyzičku a rychlost. S ohledem na přestavbu části školy se letos turnaj 
v zimě neuskutečnil. 
Pro tento rok se opět činnost rozděluje na běžnou reprezentaci v požárním sportu dospělých, 
tradičně se účastní seriálu Podorlické ligy.   
 
Požární sport dospělých 
Ročník byl zahájen okrskovou soutěží 19. května 2007 v Dobřanech.Naši nasadili do tohoto 
kola tři družstva a všem se dařilo výtečně. V mužích zvítězilo družstvo B před A týmem. 
Bystré C soutěžilo v kategorii nad 35 let, sice jako jediné, ale předvedlo sedmý útok 
z celkových třinácti družstev. 
Dne 10. června nás v areálu fotbalového hřiště přivítali místní hasiči k uspořádání okresní 
soutěže. V kategorii mužů nás reprezentovali dvě družstva a z celkového počtu deseti týmů od 
počátku udávali tempo. Obě naše družstva si rozhodující náskok vytvořilo již v první 
disciplíně běhu na 100 m, kde si vytvořili na třetího v pořadí náskok již 8s, přičemž mezi 
oběma našimi družstvy byl rozdíl pouhé 0,27s. V následující disciplíně si náš A-tým připsal 
nejlepší čas a odpoutal se od B-týmu  o více jak pět vteřin, který pokazil oba štafetové 
pokusy. Královská disciplína mohla sice mnohé změnit, ale naši potvrdili, že v útoku jsou 
zruční a družstvo A suverénně zvítězilo a zvýšilo svůj náskok téměř na 17s. Naše „béčko“ 
sice útok pokazilo, ale díky zaváhání i ostatních družstev udrželo s náskokem více jak 9s 2 
místo. Pro nás to tedy znamenalo, že na Krajském kole bude náš okres reprezentovat jeden 
sbor a to SDH Bystré v O.h. 
Letos trochu netradičně proběhlo krajské kolo a to díky spojení soutěží kraje Pardubického a 
Královehradeckého. Kdo si myslí, že se tím zvýšil počet soutěžních družstev, tak se mýlí a 
z obou krajů se účastnilo pouhých 11 týmů. Stadion v Pardubicích soutěžící přivítal kvalitním 
tartanovým povrchem, který zvláště u běžeckých disciplin sliboval pěkné časy. 
Celé klání začalo běhy na 100 m, které byly většinou naší nejslabší disciplínou. Pro tuto 
soutěž se nám podařilo v této disciplíně v rámci našeho kraje zvítězit a všechny započítané 
časy byly pod hranicí 19,5s. Nejlepší z našich jednotlivců Jan Klouček s časem 17,47s obsadil 
2 místo a do nejlepší desítky se vešli ještě dva naši jednotlivci z týmu A. B tým díky součtu 
časů nasbíral na čelní družstva značnou ztrátu a ztratilo tak možnost bojovat o kvalitní 
umístění.  
Ve štafetě 4x100m překážek předvedli obě naše družstva pěkné pokusy. „Áčko“ předvedlo 
vůbec nejrychlejší pokus ze všech účastníků z obou krajů a zvýšilo svůj náskok ve vedení 
soutěže pro Královehradecký kraj. B-tým byl v této disciplíně rovnocenným soupeřem 
ostatních družstev, ale ztráta z první disciplíny je ponechávala na 6 místě. 
Nastal čas rozhodující části soutěže, která často míchá pořadím. Naše družstva sázeli na 
zkušenost a v případě A-týmu se toto potvrdilo. Po dosažení výborného času 24,6s rapidně 
navýšili náskok a suverénně obhájili prvenství minulého ročníku. Tým-B svůj pokus značně 
pokazil a prohloubil tak konečnou ztrátu na celkovém 6 místě. 
Mistrovství České republiky konané v Plzni, před nímž nás bohužel potkala smůla, a pár dní 
před soutěží onemocněl klíčový člen týmu Jan Klouček, začalo již v pátek 14. 9. 2007, kdy se 
konaly tréninky v požárním útoku a slavnostní zahájení. Tréninková plocha na útok spíše 
připomínala „bahniště“, což všechny družstva trochu šokovalo. 



Druhý den jsme se ocitli na nádherném stadionu a za pěkného počasí se rozběhli běhy na 
100m s překážkami. Naši vylepšili téměř o 2 vteřiny svoje maximum, ale i přesto jsme v této 
disciplíně obsadili až 10. místo při celkovém součtu časů 109,47s. Ke všemu se nám zranil 
další klíčový člen týmu, a tak musel do boje nastoupit náhradník.  
Odpoledne se rozběhli štafety na 4x100m. Favorité potvrdili svoji formu a hned šest družstev 
pokořilo hranici 60 vteřin. V této disciplíně jsme nakonec obsadili 8. místo a toto umístění 
nám patřilo i v celkovém pořadí. 
Druhý den nás přivítal rychlý tartanový povrch k pokusům v požárním útoku. Vše bylo 
perfektní až na tu hroznou mašinu. Ta je pro všechny týmy společná, ale díky své pomalosti, 
nenechává příliš vyniknout družstvům, která mají tuto disciplínu perfektně secvičenou. 
V požárním útoku jsme obsadili pěkné 6. místo s časem 29,55s. V konečném pořadí jsme 
obhájili loňské 8. místo. Všichni však cítili, že to mohlo být o místo lepší, jen nám chybělo 
více štěstí.  
Přesto zde naše družstvo předvedlo velmi sympatický výkon a potvrdilo, že do takové soutěže 
opravdu patří.  

       
Podorlická liga 2007 
Zásadní změnou pro letošní rok je z pohledu našeho týmu zakoupení a sestavení nového 
stroje, který by měl přispět ke zrychlení vody od stroje směrem k terčům. I když to zpočátku 
roku nevypadalo příliš nadějně s ohledem na to, že se dlouho nedařilo prodat starý stroj se 
nakonec za velkého přispění několika členů týmu podařilo vše do zdárného konce. 
Poděkování patří zvláště Jiřímu Tomášovi staršímu a mladšímu a Josefu Ševcovi ml. Na první 
soutěž se sice nepodařilo vzít nový stroj z důvodu úpravy jednoho z dílu, ale na druhé kolo již 
bylo s novou mašinou.  
Další zásadní změnou je složení týmu, kdy došlo ke změně strojníka a jednoho z proudařů. 
Přesto, že došlo k těmto rapidním změnám tým A se zapojil do zápolení letošního seriálu PL 
vcelku úspěšně. Na prvním klání 8. 5. 2007 v Houdkovicích si s časem 25,87s připsali pěkné 
3 místo. Týmu B se však útok vůbec nezdařil a obsadil poslední místo. 
Druhé kolo se uskutečnilo 2. 6. 2007 v Dobrém a naši navázali na minulé kolo a obsadili 4 
místo. Ve finále o pohár starosty pak zvítězili.B-tým v tomto kole nestartoval. 
Další kolo se konalo o týden později v Rájci. Naše družstvo opět předvedlo vydařený pokus a 
s výsledným časem 23,05s obsadilo se ztrátou 0,26s výborné 2 místo za týmem z |Trnova. Ve 
finále o Pohár SDH Rájec se našim podařilo vylepšit svůj rekord, kdy s časem 21,76s pokořili 
hranici 22 sekund, avšak to stačilo pouze na 2. místo za družstvem z Pšánek. Naše „béčko“ se 
opět nezúčastnilo. 
16. června se seriál přesunul do malé vesničky Vrbice nedaleko Kostelce n. Orlicí. Naši 
navázali na předchozí dobrá umístění a ve stále se zlepšující se konkurenci obsadili hezké 3 
místo, což je vyneslo do čela celkového pořadí seriálu. Finále se tentokrát neúčastnili, neboť 
se museli připravovat na soutěž okresního kola, které se konalo hned druhý den. 
Další kolo se uskutečnilo uprostřed prázdnin v Tutlekách. Šlo o netradiční soutěž, neboť celé 
klání proběhlo v noci. S ohledem na atraktivnost této soutěže se na toto kolo sjela bohatší 
konkurence celkem 26 družstev. Náš tým znovu nezaváhal a v kopcovitém terénu podal 
pěkný výkon, který znamenal 3 místo. 
Na konci letních prázdnin se opět naplno rozjel seriál soutěží v požárním útoku. Ještě na 
konci prázdnin se náš tým rozjel na již 6. kolo do vzdálenější obce Mýštěves. Bohužel zde 
naše družstvo trochu zaváhalo a předvedlo doposud nejhorší výsledek seriálu a obsadili 10. 
místo. Jejich náskok ve vedení seriálu se tak ztenčil na pouhých 5 bodů před silným týmem 
z Trnova. Navíc se nebezpečně přiblížili další čtyři týmy a seriál se tak více zdramatizoval. 
Na dalších dvou soutěží náš tým opět zabral a v Dobrušce obsadil 2. místo a v Pšánkách 6. 
místo. Prvenství zatím uhájil a náskok ve vedení zvýšil na 6 bodů.      



Další kolo v Opočně konané 15.9 bylo pro náš tým zlomové. Většina týmu se totiž účastnila 
Mistrovství republiky v Plzni a museli tudíž nastoupit náhradníci. Bohužel se jim pokus 
nezdařil a při zaváhání jednoho z proudů obsadili až 15. místo a připsali si pouhý jeden bod. 
V tu chvíli se si naši pohoršili na celkově 2. místo v celkovém seriálu.  
V předposledním kole o týden později v Častolovicích se rozhodlo o tom, že se našim 
nepodaří v celkovém seriálu zvítězit. Bohužel musím konstatovat, že v tom bylo trocha 
nesportovního chování zapůjčeného proudaře právě z vedoucího týmu. Ten v našem pokusu 
nastříkal o více jak 9 sekund později než druhý proud, což by zvládnul asi jakýkoliv amatér, a 
dosti neférovým způsobem nás vyřadil z boje o celkové vítězství. Za 10. místo jsme si připsali 
pouhých 5 bodů a propadli jsme se až na celkové třetí místo se ztrátou pěti bodů na druhý 
Trnov. 
Poslední kolo se konalo 28.9 v Trnově, kde naši pouze potvrdili, že patří k nejlepším a 
obsadili 5. místo. Naši tak obhájili loňské 3. místo v celkovém pořadí PL. Na závěr si ještě 
vylepšili náladu, když zvítězili ve finále.  
Zajímavostí je, že o tento seriál začíná být poměrně velký zájem a letos bodovalo celkem 36 
družstev a v celkové výsledkové listině je zaevidováno celkem 61 týmu, i když je pravdou, že 
přibližně polovina se účastnila pouze jednou. 
 
Ostatní soutěže 
Na úplný závěr sezóny se tým mužů ještě zúčastnil soutěže „Memoriál V.I.Lenina“ v Širokém 
Dole na Vysočině. V konkurenci více jak stovky družstev se našim pokus příliš nepodařil a 
skončili až v šesté desítce. Pravdou je, že na tomto memoriálu se nám dlouhodobě nedaří a 
zatím nejlepší umístění jsme si zde připsali před třemi lety a to 11. místo.   
 
5) Činnost zásahové jednotky 
 
V roce 2007 se výjezdová jednotka podílela na těchto aktivitách. 
Obec Bystré poskytla ze svého rozpočtu na činnost našeho SDH celkem částku 50.000,-Kč. 
Z této částky bylo 30 tisíc přiděleno na vybavení a činnost jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce a 20 tisíc na činnost a potřeby SDH jako podpora určená převážně na spotřebu 
pohonných hmot. Tímto bych chtěl poděkovat naší obci a všem členům OZ za poskytnuté 
prostředky.        
Naštěstí jsme nemuseli v tomto roce řešit žádné velké požáry a jediným požárem v obci tak 
bylo zahoření kontejneru na komunální odpad a to hned dvakrát 18.4 a 28.8, kdy neukáznění 
obyvatelé vhodili do kontejnerů nevychladlý popel. 
Dále se členové výjezdové jednotky podíleli na každoročním čištění požární nádrže v areálu 
„Koupaliště“ dne 5. 5. 2007. Příjemně nás překvapila hojná účast, celkem přišlo 30 
brigádníků a z toho 12 dětí. Díky tomu se povedlo nejen vyčistit nádrž, ale provést drobné 
udržovací práce kolem a pak vydláždit zastřešený prostor pro opékání za klubovnou. Všichni 
účastníci dostali i něco na zub, občerstvení zajišťoval provozovatel kiosku a pro všechny se 
vystavila volná vstupenka do areálu. 
Během celého roku probíhalo třídění a odvoz šrotu. V této činnosti patří velký dík p. Jiřímu 
Andršovi. 
Dále se podařilo provést opravu vozidla Š 1203, který slouží k přepravě mládeže i dospělých 
na různé akce. Zde patří velký dík p. Zdeňku Martínkovi. 
Za velkého přispění p. Jiřího Tomáše staršího a mladšího a p. Josefa Ševce ml., kterým patří 
dík, se provedla přestavba mašiny pro cvičební a závodní účely. Tato přestavba měla význam 
pro vylepšení časů při soutěžích v požárním útoku, což se také v tomto roce projevilo. 



V součinnosti s obcí se provedlo dne 19.7 vymalování v klubovně, kde se dále zamýšlí 
s realizací polic pro umístění dnes již několika stovek pohárů z různých soutěží. Zde bych rád 
poděkoval ženám za provedení úklidu po dokončení maleb. 
Dne 5.10 se uskutečnilo námětové cvičení okrsku v Dobřanech. 
Koncem roku se provedlo každoroční zazimování techniky, spojené s úklidem ve zbrojovně. 
Dále se pro členy výjezdové jednotky zakoupilo 16 párů pracovních bot a došlo k doplnění 
pracovních stejnokrojů.  
V závěru roku byla řešena ještě žádost o získání ojetého dodávkového vozidla bezplatným 
převodem od Policie ČR do majetku obce. Tento automobil by postupně nahradil již zastaralý 
vůz Š 1203. 
Na závěr zprávy ještě údaje o ujetých kilometrech a spotřebách pohonných hmot. Vozidlo 
Avia ujelo za uplynulý rok 3 128 km a spotřebovala 536,13 litrů nafty. Průměrná spotřeba 
tedy činí 17,14 l/100 km. Třicet litrů nafty bylo spotřebováno na samostatné topení. Požární 
stříkačka byla v provozu 4 hodiny a spotřebovala 48 litrů benzínu. 
 
6) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2007.  
K radosti našeho pokladníka byla zrušena povinnost vést podvojné účetnictví v našem sboru. 
Obecní úřad přispěl částkou 30 000,- Kč na činnost výjezdové jednotky a částkou 20 000,- 
jako dar naší organizaci na její práci. Dosti vysokou částkou přispívají do rozpočtu dotace na 
činnost dětí a mládeže, která letos činila cirka 8 000,- Kč. Velkou podporou jsou pro naši 
organizaci sponzoři, kteří nám pomáhají při nákupu stanů, jak v roce minulém i letošním. 
Děkujeme tímto oběma firmám Gestra a jejich majitelům p. Vašíčkovi a Šritrovi.  
 
Příjmy sboru v roce 2007 byly následující: 
 

Položka Částka 
  
výtěžek z hasičského plesu 6 401,- 
členské příspěvky 9 000,- 
příspěvek s udělením stuhy k praporu 1 000,-  
výtěžek z Pomlázkové zábavy 2 134,-  
dotace od OÚ na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky 30 000,- 
dar OÚ na zajištění činnosti sboru 20 000,- 
tržba z prodeje soutěžního požárního stroje PS 12 65 000,- 
výtěžek z pořádání okrskové schůze 740.50,- 
příspěvek na stravování při soutěži od OSH 500,- 
odměna družstvu dorostenců za reprezentaci okresu 5 000,- 
odměna družstvu mužů za reprezentaci okresu 5 000,- 
odměna družstvu dorostenců za reprezentaci kraje 5 000,- 
odměna za 1. místo v okresním kole požárního sportu 1 500,- 
odměna za 2. místo v okresním kole požárního sportu 1 000,- 
poukázky na výběr zboží v VPO (výhra MČR) 3 000,- 
odměna za celkové umístění v Podorlické lize 1 380,- 
odměny za umístění v soutěžích 1 900,- 



zisk za sběr železného šrotu 11 367,- 
výtěžek z pořádání školení mládeže 4 448.50,- 
odprodej kuřat (posezení dorost) 300,- 
provize od HVP 1 228,- 
příspěvek na stuhu k praporu 1 000,- 
dotace od SH ČMS na volnočasové aktivity MH 3 965,- 
dotace od SH ČMS na materiálně technickou základnu MH 4 202,- 
úrok připsaný na běžný účet 467.07,- 
CELKEM 184 533.07,-  

 
Výdaje sboru v roce 2007 pak byly následující: 
 

Položka Částka 
  
výroční valná hromada 8 813,-  
úprava motoru a čerpadla 68 537,- 
úhrada členských příspěvků OSH ČMS 8 400,- 
zakoupení motoru pro soutěžní PS 6 000,- 
teplákové soupravy pro MH (Dotace MTZ) 2 380,- 
stravování MH při soustředění 3 625,- 
stravování MH při soutěžích 2 983.50,- 
technická prohlídka a emise Š 1203 760,- 
materiál na opravu Š 1203 656,- 
nájemné za tělocvičnu 2 040,- 
oprava překážek 3 623.50,- 
zakoupení tartanové desky 3 037,- 
zakoupení štafetové proudnice 512,- 
nákup upomínkových předmětů 5 895,- 
startovné na soutěžích 3 200,-  
vstupné na Litoměřické slavnosti 720,- 
pohonné hmoty 3 461.50,- 
stravování družstva dorostenců při soutěžích 2 920,- 
zakoupení sportovního rozdělovače 7 699,- 
příspěvek mladých hasičů na zájezd do SRN 625,- 
opékání kuřat a občerstvení pro družstvo dorostu 3 383.50,- 
doprava MČR Plzeň 9 514.50,- 
zakoupení praporu SH ČMS a medailí 1 070,- 
opékání kuřat a občerstvení pro družstvo mužů 2 122.50,- 
kancelářské potřeby 1 002,- 
zakoupení DVD a videokazet 722,- 
sada hadic na 100 m překážek 3 242,- 
pojistné Š 1203 2 084,- 
pohonné hmoty 750,- 
dárky k životním jubileím 2 825.50,- 



předplatné hasičských novin 500,-  
čerpání dotace OÚ na zásahovou jednotku 30 000,- 
čerpání daru OÚ na zajištění činnosti sboru 20 106.50,- 
poplatky za transakce na běžném účtu 429,- 
CELKEM 213 639,- 

 
K 31. 12. 2007 bylo na běžném účtu organizace 40 192.38,- Kč a v pokladně 1 939,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 42 131.38,- Kč.   

I v roce 2008 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.  


