
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2008 
 

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) Soutěžích v disciplínách CTIF. 

7) Hospodaření sboru 

 

1) K 31. prosinci 2008 máme 120 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 26 chlapců a 7 

dívek, v kategorii 15 – 18 let 7 chlapců a 2 dívky. Ve věku 18 – 26 let máme 12 mužů a 6 žen, 

v kategorii na 26 let máme 45 mužů a 15 žen. Celkem tak máme v našem sboru 90 chlapců a 

mužů a 30 dívek a žen.   

2) Pátého ledna 2008 navštívili naši zástupci VVH v Jevíčku. Dvanáctého ledna 2008 se 

konala Výroční valná hromada, které se zúčastnilo 55 členů a 34 hostů. Devátého února 2008 

jsme navštívili výroční valnou hromadu v Lewině Klodském. Dvacátého třetího února 

proběhla okrsková schůze našeho okrsku v Bačetíně. Prvního března proběhlo školení 

odbornosti Hasič III. stupně v Olešnici, kterého se zúčastnilo 5 členů našeho sboru. 

Dvanáctého března 2008 se starosta našeho sboru zúčastnil přípravné schůzky k zabezpečení 

setkání obcí Bystré, které se konalo v Bystrém u Poličky. Dvacátého devátého března 2008 

proběhlo shromáždění představitelů SDH v Pohoří. Na tomto shromáždění byl oceněn vítězný 

kolektiv z MČR dorostenců ve Zlíně z našeho sboru. Pátého dubna 2008 se starosta sboru 

Josef Dusílek zúčastnil setkání k 35. výročí hry Plamen v Bílých Poličanech, kde převzal 

výroční medaili. Ve dnech 25. – 26. dubna 2008 se u nás uskutečnilo tradiční školení 

vedoucích mládeže, při kterém náš sbor zajišťoval občerstvení. Druhého května se Zdeněk 



Martínek zúčastnil přípravného setkání k okrskové soutěži ve Sněžném. Dvacátého sedmého 

června 2008 se konala schůze 14. okrsku v Dobřanech. Ve dnech 18. – 22. července 2008 

proběhly společně se setkáním obcí Bystré další Hry bez hranic mladých hasičů v Bystrém na 

Slovensku. Na počátku srpna nás navštívili hasiči z Vysokého Chlumce u Sedlčan. Třicátého 

srpna 2008 vystoupili naši členové se svoji historickou technikou na oslavách 125. výročí 

založení SDH v Náchodě – Bělovsi. Třetího října se konala další okrsková schůze, tentokrát 

v Deštném. Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík přijal 6. října 2008 úspěšné 

kolektivy našeho SDH z Mistrovství České republiky a poděkoval jim za jejich každodenní 

práci.  Pro tyto kolektivy pak bylo 25. října 2008 uspořádáno malé posezení na závěr sezony. 

Starosta sboru p. Josef Dusílek se 30. října 2008 zúčastnil porady starostů SDH v Opočně. 

Šestého prosince jsme navštívili výroční valnou hromadu ve Valu a 13. prosince 2008 výroční 

valnou hromadu ve Vlčnově. V závěru roku navštívili naši představitelé výroční valnou 

hromadu v Bystrém u Poličky. Poslední akcí roku pak byla schůze 14. okrsku – 29. prosince 

2008 v Kounově.   

I v tomto roce jsme pořádali několik kulturních akcí. Tou první byl 9. února 2008 hasičský 

ples. Dvacátého třetího března jsme pak pořádali Pomlázkovou zábavu. 

Nezapomněli jsme také na naše oslavence. Desátého října jsme pogratulovali ke kulatým 

padesátinám Haně Světlíkové a 14. prosince 2008 k pětašedesátinám Václavu Šubrtovi.  

Třicátého dubna 2008 jsme se naposledy rozloučili s nejstarším členem našeho sboru panem 

Adolfem Kárníkem. Pan Adolf Kárník zemřel ve věku 91 let. Členem sboru byl od roku 1945. 

Mimo každodenní práce ve sboru se zúčastnil i dvou mistrovství Československa v kategorii 

mužů nad 70 let. Dlouhá léta také vykonával funkci kronikáře sboru.  

 

3) Účast na soutěžích v roce 2008 

4.5. Pohár starosty SDH MH – Nízká Srbská 
10.5. Okrsková soutěž 14. a 15. okrsku – Sněžné 
17.5. Bohdašínský pohár MH – Bohdašín 
24.5. Soutěž „O pohár újezdecké sekyrky“ – Bílý Újezd 
30.5. – 1.6. Okresní kolo hry Plamen MH – Přepychy 
8.6. Okresní kolo v PS a činnosti dorostu – Dobruška 
14. – 15.6. Krajské kolo hry Plamen MH – Polička, Kamenec 
21.6. Krajské kolo v PS – Nové Město nad Metují 
22.6. Krajské kolo celoroční činnosti dorostu – Nové Město nad Metují 
27. – 29.6. Mistrovství Dolního Rakouska v disciplínách CTIF – Amstetten, Rakousko 
4. – 6.7. Mistrovství České republiky celoroční činnosti dorostu – Trutnov 
18. – 22.7. Hry bez hranic – Bystré, Slovensko 
30. 8. Podorlická liga – Výrava 
6.9. Podorlická liga – Dobruška 



19. – 21. 9. MČR v požárním sportu – Přerov 
27.9. Svatováclavský pohár v klasických disciplínách CTIF – Dvůr Králové nad Labem 
4.10. Kvalifikace MH na mezinárodní hasičskou soutěž v Ostravě – Petrovice 
11.10. Zahajovací ZPV MH – Slatina nad Zdobnicí 
18.10. ZPV - Mezilesí  
25.10. Memoriál V. I. Lenina – Široký Důl 
 

4) Práce jednotlivých složek  

Činnost mládeže 

Budoucnost každé organizace je nerozlučně spojena s výchovou mladé nastupující generace, 

bez které se žádná organizace dříve nebo později neobejde. Je potěšitelné, že i z této zprávy 

budete mít možnost zjistit, že o svoji budoucnost se náš sbor prozatím rozhodně obávat 

nemusí. Posuďte tedy nyní, jakým způsobem je práce s nejmladší generací hasičů v našem 

sboru vykonávána.  

Ke konci roku 2008 bylo členem našeho sboru celkem 45 mladých hasičů a dorostenců. Třicet 

jedna z nich se aktivně zúčastnilo organizovaných soutěží v družstvech mladších, starších a 

dorostenců. Kromě těchto členů reprezentovali náš sbor i 4 členové jiných sborů. Do soutěží 

jednotlivců jsme nikoho nezapojili. Po několika letech se podařilo obnovit činnost družstva 

mladších, které se aktivně zapojilo do podzimních soutěží. Byl tak splněn jeden z úkolů, který 

byl výboru organizace uložen minulou valnou hromadou.  

Družstvo starších se v průběhu roku sešlo na celkem 74 pravidelných schůzkách a prací ve 

sboru tak strávilo cirka 110 hodin. Družstvo mladších, které se do činnosti zapojilo až 

v podzimní části roku, strávilo na schůzkách 18 hodin.  

Veškerá činnost na poli mládeže je organizována a prováděna pod vedením kvalifikovaných 

vedoucích a instruktorů. Ti získávají a pravidelně obnovují svoji kvalifikaci při školeních 

organizovaných OSH.  

Těší nás, že se vedení družstva mladších ujal vedoucí, který nejen prošel všemi kategoriemi 

soutěží, ale také aktivně dovedl zúročit vědomosti získané na letních školách instruktorů. To 

se o dalších absolventech stejných školení bohužel říci nedá.   

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Soutěžní družstva vstupují do soutěžních ročníků zahajovacím závodem požárnické 

všestrannosti, na který navazují v jarních soutěžích hry Plamen. V roce 2007 se tento závod 

konal v Lukavici a družstvo starších poprvé výrazněji promluvilo do pořadí na čelních 

místech, když obsadilo 6. místo.  

V zimních měsících družstvo opět zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce, kde se věnovalo 

zejména nácviku štafety požárních dvojic a požárního útoku.  



Již před konáním okresního kola se družstvo zúčastnilo tří soutěží nad rámec hry Plamen, 

které měly družstvu přinést potřebné zkušenosti a zejména klid do postupových soutěží. 

V Nízké Srbské obsadilo 3. místo, v Bohdašíně 4. a v Bílém Újezdě 1. místo. Zde také padl 

doposud nejlepší čas družstva v požárním útoku 25,56 tedy čas, o kterém se v minulých letech 

družstvům starších mohlo jenom zdát. Plné optimismu pak družstvo vstoupilo do okresního 

kola hry Plamen, které se konalo od 30. května do 1. června 2008 v Přepychách. V první 

disciplíně, štafetě 4 x 60 m družstvo trochu zaváhalo a obsadilo v ní až 7. místo. Náladu si 

družstvo vylepšilo vítězným požárním útokem a požárním útokem CTIF. Po prvním dnu se 

družstvo posunulo na 2., tedy postupové místo. V nedělní zahajovací disciplíně, štafetě CTIF 

se bohužel zranila největší opora týmu a musela být proto upravena sestava pro štafetu 

požárních dvojic. I v takto upravené sestavě družstvo zabojovalo a v závěrečné disciplíně 

obsadilo 2. místo. Celkově pak vybojovalo 2. místo v okresním kole a po několika letech 

půstu opět postup do kola krajského.  

Toto se konalo ve dne 14. – 15. června 2008 v Poličce a Kamenci. V úvodních štafetách 

družstvo neudělalo žádnou výraznou chybu, přesto výkonnostní rozdíl mezi nejmladšími a 

nejstaršími družstvy znamenal průběžné 7. místo. Ve štafetě požárních dvojic zaznamenalo 

družstvo 10 trestných bodů a to v nabité konkurenci znamenalo velkou ztrátu.  V závodě 

požárnické všestrannosti pak družstvo obsadilo místo šesté. Druhý den čekaly na družstvo 

disciplíny, ve kterých si po okresním kole nejvíce věřilo. První pokus na požárním útoku 

nevyšel podle představ a po krátkém dešti mělo družstvo co zlepšovat. Nakonec se 

v požárním útoku podařilo vybojovat 5. místo. V poslední disciplíně, útoku CTIF, se družstvo 

v obou pokusech dopustilo velkého množství chyb, které znamenaly 8. místo v této disciplíně. 

Celkově pak družstvo obsadilo 7. místo a poznalo, že k dobytí čelních pozic je třeba podat 

mnohem lepší výkony.  

Po prázdninové přestávce se družstvo zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen, účastí 

v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí. Zde již družstvo 

neponechalo nic náhodě a celkovým vítězstvím položilo ten nejlepší základ pro úspěch v jarní 

části soutěže. Ve vloženém závodě na 60 m s překážkami pak členové družstva obsadili 4. – 

7., 9. a 24. místo. Poslední roční soutěží pak byl pro družstvo závod požárnické všestrannosti 

v Mezilesí, kde obsadilo 8. místo.  

Rok 2008 byl také rokem kvalifikací na hasičskou olympiádu 2009 v Ostravě. Do kvalifikace 

Mladých hasičů se po dlouhých 16 letech znovu zapojilo i družstvo z našeho sboru. 

V kvalifikaci, která se konala v Petrovicích u Třebíče, obsadilo družstvo celkové 3. místo, za 

které se nemusí v žádném případě stydět.  



Kromě účastí v postupových soutěžích hry Plamen se družstvo pravidelně účastní i Her bez 

hranic, které se konaly od 18. do 22. července 2008 v Bystrém na Slovensku. Zde družstvo 

obsadilo rovněž 3. místo. Systém Her bez hranic byl po vzájemné dohodě zúčastněných sborů 

změněn. V budoucnosti se soutěže Her budou konat každé dva roky a ty další tak proběhnou 

v roce 2010.  

Po několika letech můžeme znovu hovořit i o účasti družstva mladších v soutěžích. To 

vstoupilo do soutěžní činnosti účastí v závodě požárnické všestrannosti ve Slatině nad 

Zdobnicí, ve kterém obsadilo 6. místo a získalo tak dobrou pozici pro jarní část soutěže.  

Kromě soutěžní činnosti se družstva zapojují i do celoroční činnosti, na kterou je v našem 

sboru v posledním období kladen větší důraz než v minulosti. Mimo účasti na brigádách 

organizovaných obcí sem patří vykonání zkoušek odbornosti Mladých hasičů, které vykonalo 

7 členů družstva starších.  V závěru měsíce května reprezentovalo družstvo starších Mladé 

hasiče okresu Rychnov nad Kněžnou na akci Bambiriáda v Rychnově nad kněžnou.  

Rok 2008 byl pátým rokem, ve kterém v našem sboru nepřetržitě působilo družstvo 

dorostenců. To se zapojilo do zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Lukavici, kde 

zvítězilo. Do jarních soutěží pak vstoupilo ve Sněžném, kde v okrskové soutěži obsadilo 3. 

místo.  

Tento výsledek byl bohužel na nějakou dobu jedinou skutečností, se kterou jsme mohli být u 

družstva dorostenců spokojeni. Družstvo polevilo v tréninku a někteří členové družstva zcela 

ignorovali trénink požárního útoku, který prakticky nemohl probíhat. Mimořádná výborová 

schůze se poté zabývala řešením této otázky a rozhodla přes tuto skutečnost družstvo 

ponechat v soutěži. Další soutěží bylo okresní kolo celoroční činnosti dorostu, 8. června 2008 

v Dobrušce, kde družstvo vybojovalo v podstatě povinné vítězství. Pocit, že družstvo není 

připraveno tak, jak jsme byli v letech minulých zvyklí, provázel družstvo i do krajského kola 

v Novém Městě nad Metují, které se konalo 22. června 2008. Výsledek první disciplíny tento 

pocit potvrdil a družstvo se zařadilo na průběžné 2. místo. Vítězství ve štafetě pak znamenalo 

vyrovnání bodových rozdílů a o všem tak musel rozhodnout obávaný požární útok. Největší 

konkurent, družstvo z Velichovek zaznamenalo neplatný pokus a tím posunulo naše 

dorostence na Mistrovství České republiky. Místo potvrzení postupu v podobě povedeného 

požárního útoku však družstvo předvedlo útok, za který by se muselo stydět i mnoho družstev 

mladších žáků. Postup na Mistrovství ČR do Trutnova byl tak spojen s velmi nepříjemnými 

pocity.  

Samotné Mistrovství ČR se pak konalo ve dnech 4. – 6. července 2008. Sem přijelo zcela 

proměněné družstvo, které chtělo v téměř domácím prostředí ukázat, že výborný výsledek ze 



Zlína 2007 nebyl náhodný. Začátek nejsilnější disciplíny, štafety 4 x 100 metrů však pro 

družstvo znamenal neplatný první pokus. Ve druhém pokusu družstvo zabojovalo a posunulo 

se na 2. místo. Po testu z požární ochrany, který značně zamíchal pořadím, se družstvo 

posunulo na výborné, ale zároveň svazující 1. místo.  V první disciplíně nedělního programu, 

běhu na 100 m s překážkami družstvo díky dvou neplatným pokusům opory mužstva ztratilo 

více, než se čekalo a 11 bodů z této disciplíny znamenalo pokles na průběžné 2. – 3. místo. 

Tradičním zakončením soutěží v požárním sportu je požární útok. Ten se našemu družstvu 

tentokrát poměrně vydařil a čas v něm dosažený posunul družstvo znovu na první příčku. Zde 

se družstvo drželo až do posledních dvou, na základě protestu opakovaných pokusů. Oba dva 

tyto pokusy byly bohužel lepší než ten náš a v celkovém hodnocení družstvo rozdílem 2 

desetin sekundy obsadilo druhé místo. Krátkou euforii vystřídalo zklamání. Druhé místo bylo 

pro družstvo tentokrát málo. Je ovšem třeba sebekriticky přiznat, že titul mistra České 

republiky vítěznému družstvu z Michálkovic po právu patřil.  

Soutěží v Trutnově skončila jedna velmi úspěšná éra v činnosti sboru. Většina členů družstva, 

odchází z věkových důvodů do soutěží dospělých. Za celou dobu působení jak v kolektivu 

Mladých hasičů tak i dorostu je třeba všem zúčastěným poděkovat a popřát jim hodně 

úspěchů v budoucích soutěžích, kterých se zúčastní.  

I hasičský život musí jít dál a proto bylo v průběhu letních prázdnin sestaveno nové družstvo 

dorostenců, které je složeno z více či méně zkušených členů. Toto družstvo se zapojilo do 

Závodu požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, kde obsadilo 1. místo. Adam 

Novotný se o týden později zapojil do Závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde 

obsadil 5. místo mezi jednotlivci.  

Několik členů družstva se rovněž zapojilo do družstva reprezentujícího sbor v klasických 

disciplínách CTIF a společně s tímto družstvem vybojovalo postup na hasičskou olympiádu 

2009 v Ostravě.  

Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou kroniku a 

dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce sboru. 

Výše uvedené úspěchy oceňují nejen přestavitelé sboru, ale i okresu a kraje. Úspěšná družstva 

byla znovu přijata hejtmanem Královéhradeckého kraje p. Pavlem Bradíkem, tentokrát i za 

účasti představitelů naší obce. Mnoho sborů, se kterými se potkáváme, se často podivuje, 

jakých úspěchů dosahuje sbor v obci naší velikosti.  

Nesmíme však usínat na vavřínech a zavírat oči před problémy, které se v práci s mládeží 

objevují. Tradičním problémem je zajištění dopravy na velké množství akcí spojené s údržbou 

používané techniky. Zde je třeba velmi poděkovat Lukáši Krejčímu, který se stal „vrchním“ 



řidičem Š1203 a bez kterého by pravděpodobně nebylo možné účast družstev mladých hasičů 

na mnoha soutěžích vůbec zajistit.  

Mnohem závažnější problém se projevil zejména v jarní části roku 2008. Někteří členové 

družstva dorostenců odmítají reprezentovat náš sbor a místo toho startují na soutěžích s účastí 

našeho sboru za sbor jiný.  

Každý člen má pochopitelně právo si vybrat, ve kterém sboru bude členem a jaký sbor bude 

reprezentovat. Není však možné, aby tento člen využíval materiál a podmínky našeho sboru a 

poté tímto získanou výkonnost poskytl ve prospěch konkurenčního družstva. Okolní sbory si 

také musí uvědomit, že zbrojnice našeho sboru není skladištěm materiálu pro jejich činnost a 

že případné zapůjčení tohoto materiálu není důvodem k tomu, aby do naší činnosti 

jakýmkoliv způsobem zasahovali. 

Závěrem této rozsáhlé zprávy je kromě výše uvedených třeba poděkovat za celoroční činnost 

mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové a 

Michaelu Stodůlkovi, kteří obnovili družstvo mladších. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu 

Tomášovi staršímu, Zdeně Tomášové, Josefu Dusílkovi, Romanu Práškovi, Jaroslavu 

Krejčímu, Václavu Šubrtovi a Zdeňku Martínkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné 

realizovat činnost kolektivu mladých hasičů ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování patří i 

všem, kteří pro družstvo dorostenců připravili malou oslavu. Děkujeme rodině Šritrových, 

která toleruje přítomnost hasičských překážek na svém pozemku u zbrojnice. Děkujeme 

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

uplynulém roce. 

                     
Činnost mužů 

Stejně jako předchozí léta, si část mužstva mužů i dorostenců udržovala během zimy fyzičku 

v tělocvičně při hře florbalu, kdy jsme zavítali jedenkrát za čtrnáct dní do tělocvičny ve 

Skuhrově nad Bělou. Na začátku prosince jsme též začali jezdit i do tělocvičny do Deštného 

v Orlických horách. 

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

letos trochu omezeně se družstvo účastnilo seriálu Podorlické ligy.   

 
Požární sport dospělých 

Ročník byl zahájen okrskovou soutěží, 10. května 2008 ve Sněžném. Naši muži zde obsadili 

2. místo. Dne 8. června se pak uskutečnilo okresní kolo soutěže v PS, konané v Dobrušce. 

V kategorii mužů naše družstvo splnilo, co se od něho očekávalo a zvítězilo.  



Krajské kolo letos bylo pro nás velmi dostupné a to díky tomu, že se konalo v nedalekém 

Novém Městě nad Metují dne 21. 6. 2008.  Soutěž probíhala ve stejném duchu jako v loňském 

roce a náš sbor zde měl opět dvojí zastoupení a znovu zde proběhla soutěž pro 

Královehradecký a Pardubický kraj.    

Díky tomu, že se hodnotí výsledky bodově, respektive součty umístění, tak ne zcela 

rozhodoval dosažený čas v jednotlivých disciplínách. Po pěkných výsledcích v jednotlivcích, 

lehce pokažené štafetě a drobném zaváhání při útoku se našim opět podařilo postoupit a to 

poměrně těsně před týmem z Meziměstí na mistrovství ČR v Přerově.  Družstvo B obsadilo 5. 

místo.  

Když mi někdo před  MČR řekl, že bychom měli navázat na 2. místo našich dorostenců, jež 

dosáhli na MČR v Trutnově, tak jsem to bral trochu jako hloupý vtip a jen jsem se pousmál, 

že to je značně nereálné. 

Ve dnech 19. až 21. 9. 2008 naše SDH zavítalo na  MČR v požárním sportu družstev SDH 

v Přerově. Náš tým tam jel s přáním umístit se kolem pátého místa a prolomit dvě předchozí 

8. místa z MČR.  

V pátek se začalo za chladného počasí tréninky požárních útoků, kde se našim poměrně 

dařilo.     

Sobota nás přivítala zataženou oblohou, občasným deštěm a hlavně bylo velmi chladno. Ráno 

začali běhy 100 m s překážkami jednotlivců v kategorii mužů. Po prvních pokusech jsme na 

tom byli dosti špatně, neboť se většině první pokus nezdařil. Jen náš nejlepší závodník Petr 

Mařan byl po prvních pokusech na 1. místě s časem 15, 93 s, což povzbudilo zbytek týmu do 

druhého kola a téměř všichni zaznamenali zlepšení. Celkový součet po druhých pokusech nás 

vynesl na krásné 4. místo, což nikdo z týmu nečekal. Shodné místo patřilo i našemu 

nejlepšímu jednotlivci. 

Odpoledne se rozjely za stále chladného počasí pokusy ve štafetě 4x100m s překážkami. Naši 

se startovním číslem 13 přihlíželi výborným pokusům soupeřů, kdy padaly časy hluboko pod 

60 sekund. B štafeta se rozběhla jako první a podala opravdu bezchybný výkon a na rychlém 

povrchu dosáhla času 60, 73s. Svůj pokus poté naplno rozběhla naše silnější štafeta a dosáhla 

neuvěřitelného času 57, 93s a tento čas nás katapultoval na 3. místo v této disciplíně a 

v celkovém pořadí jsme se shodným bodovým skórem dělili o 3. místo. To byla pro celé 

družstvo velká výzva, když před námi byla naše nejsilnější disciplína – požární útok. 

V neděli pak přišel den D. Počasí stále stejné a tak byli všichni nabaleni do poslední chvíle 

před vlastními pokusy. Náš tým šel do této disciplíny naplno a předvedl nádherný pokus. 

Jednotný stroj nedával příliš vyniknout a tak bylo vše o nástřicích. Časomíra se u našich 



zastavila na rovných 28 s. a znamenalo to 1. místo. Nastaly bouřlivé oslavy, neboť 

v celkovém pořadí nás to vyneslo na 2. místo a opravdu chybělo jen maličko a mohla být i 

medaile nejcennější.  

S odstupem času si pak všichni uvědomili, že tento úspěch bude nesmazatelně zapsán do 

historie SDH Bystré a díky stejnému umístění dorostenců na MČR se pro tento rok stáváme 

nejúspěšnějším sborem v celé České republice.  

6. října nás pak poctil svou návštěvou hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, který 

dnes už bohužel tuto funkci nevykonává. Obě družstva pohostil na chatě Bedřichova 

v Orlickém záhoří a předal všem drobné dary.  

       
Podorlická liga 2008 

Letos jsme se této soutěže účastnili opravdu skromně. Celá příprava byla věnována 

postupovým soutěžím a přineslo to již zmiňované 2. místo na MČR v Přerově.  

Náš tým se v letošním ročníku zúčastnil pouze dvou kol celého seriálu a to před vlastním 

MČR v Přerově. Nejdříve jsme zavítali do Výravy (okres HK), kde se nám útok příliš 

nevydařil a obsadili jsme 14. místo. Hned v následujícím kole jsme zavítali do Dobrušky, kde 

jsme naopak předvedli bezchybný útok a obsadili jsme 1. místo. Tím naše účast pro letošní 

rok v této dosud naší oblíbené lize skončila a pro příští rok to zřejmě nebude lepší. Jednak nás 

po úspěchu na MČR čeká příprava na příští ročník a pak se s ohledem na složení týmu příliš 

nedaří takto často dát tým dohromady, kdy mnozí mají služby ve svých zaměstnáních. 

Jedinou nadějí pro další ročníky této zajímavé soutěže pak zůstávají odrostlí dorostenci, jež už 

pár zkušeností posbírali a mohli by tak navázat na předchozí úspěchy.  

 
Ostatní soutěže 

Sezóna byla ukončena poslední soutěží 25. 10. 2008 v Širokém dole na memoriálu V. I. 

Lenina, kam tradičně naši zajíždí od počátečního ročníku. Pravda je, že zde je konkurence 

natolik silná a vlastní soutěž natolik atypická, že dosáhnout zde nejvyššího stupínku je velmi 

těžké. Letos se našim pokus opět nezdařil a po prostřiku na jedné ze sklopek jsme skončili 

v polovině výsledkové listiny z celkového počtu více jak 120 družstev. 

 
Ještě tentýž večer se uskutečnilo slavnostní ukončení letošní úspěšné sezóny a při přátelském 

posezení týmů dorostenců a mužů se všichni dobře bavili. Za velmi dobré výsledky přišel 

poblahopřát starosta obce a starosta okresního sdružení hasičů. Vedoucí týmů předali svým 

svěřencům upomínkové dary. 



Na závěr mi dovolte, abych jménem svým poděkoval všem hasičům, kteří se podíleli na 

výborných výsledcích v letošní sezóně a naši malou obec tím proslavili.       

 
5) Činnost zásahové jednotky 

 
V roce 2008 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 tis. Kč přiděleno na vybavení a činnost jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a 20 tis. Kč 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.        

V letošním se roce jsme se podíleli naštěstí jen u menších požárů, kdy tradičně došlo díky 

neukázněným občanům, k zahoření kontejnerů na komunální odpad v obci. Dalším požárem 

pak byl požár lesa v nedalekých Farách. 

Začátkem roku, přesně 8. 2. proběhlo proškolení našich řidičů (p. Tomáš Jiří st. a ml., p. 

Mach Josef ml.). 

Dále se členové výjezdové jednotky podíleli na každoročním čištění požární nádrže v areálu 

„Koupaliště“, jež proběhlo dne 3. 5. 2008. Stejně jako loni nás příjemně překvapila hojná 

účast, celkem přišlo 32 brigádníků a z toho 8 dětí. S ohledem na tak hojnou účast se povedlo 

nádrž vyčistit v rekordním čase a mnozí tak mohli být na oběd doma.  Zároveň se při čištění 

povedli udělat i terénní úpravy v areálu. 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, jež pravidelně zajišťuje odvoz šrotu. 

Během celého roku probíhala pravidelná údržba techniky. Dne 29.9. se uskutečnilo námětové 

cvičení okrsku v Kounově.  Zástupci SDH se pravidelně účastnili zasedání kulturních komisí 

na obecním úřadě. V průběhu roku byl dále prováděn nácvik na soutěže CTIF. 

Obec Bystré v Orlických horách se v letošním roce účastnila soutěže „Vesnice roku“, kde 

obdržela diplom za mezinárodní spolupráci hasičů. Celá komise byla při návštěvě naší 

klubovny doslova šokována množstvím získaných pohárů a ocenění za činnost našeho SDH. 

Koncem roku se provedlo každoroční zazimování techniky, spojené s úklidem ve zbrojovně. 

Na samém konci roku byla provedena inventarizace majetku.  

 

 



6) Soutěže v klasických disciplínách CTIF                         

 

Již několik let, máte možnost v různých zprávách slyšet informace o účasti našich družstev 

v soutěžích CTIF pro dospělé. Pro mnohé z vás jsou tyto soutěže něco jako yetti. Každý o 

nich mluví, ale nikdo je ještě nikdy pořádně neviděl. Dovolte mi proto, abych vás nyní 

seznámil s tímto pro náš sbor novým typem soutěží. 

Ti z nás, kteří pamatují soutěže na konci 70. let nyní již minulého století si mohou o podobě 

těchto soutěží udělat poměrně dobrý obrázek, protože soutěže CTIF se velmi podobají 

soutěžím, které byly u nás provozovány před nástupem požární sportu. Soutěží se mohou 

účastnit všichni hasiči starší 16 let. Soutěže probíhají podle jednotných mezinárodních 

pravidel. Družstva, která tato pravidla zvládnou tak mohou soutěžit v soutěžích po celé 

západní a střední Evropě. Soutěže CTIF se skládají z požárního útoku a štafetového běhu. 

Požární útok se cvičí bez vody a velmi se podobá cvičebnímu řádu, tedy tomu, s čím má 

spousta sborů problémy. Štafety se účastní 8 členů družstva a každý člen běží úsek o délce 50 

m. Velmi atraktivní pro diváky a děsivou překážkou pro závodníky je překážka poslední 

v podobě tunelu, který ti nejlepší běžci projíždějí jak nůž máslem.  

V našem sboru jsme k nácviku disciplín CTIF vrátili v roce 2005, kdy naši dorostenci 

navštívili kolegy z Chlumce nad Cidlinou a seznámili se s požárním útokem CTIF. Po 

obstarání nezbytného materiálu se započalo s rozpačitým nácvikem. První soutěž družstvo 

absolvovalo v roce 2006 ve Dvoře Králové, kde se spíše bálo a jednalo se víceméně o soutěž 

tréninkovou. Druhý ročník v roce 2007 už byl podstatně nabytější a skutečně se již jednalo o 

soutěž. Družstvo se mezitím trochu obměnilo a začalo směřovat k hlavnímu cíli snažení – 

postupu na hasičskou olympiádu v roce 2009. Od měsíce března se intenzivně připravovalo na 

kvalifikační Svatováclavský pohár 2008. V rámci přípravy vyrazilo ve dnech 27. – 29. června 

2008 do rakouského Amstettenu, na mistrovství Dolních Rakous právě v disciplínách CTIF. 

Soutěž, které se zúčastnilo 2 500 soutěžních družstev, tj. 25 000 hasičů přinesla našemu 

družstvu především nutnou zkušenost. Velmi atraktivní byla zejména soutěž v sobotu večer, 

ve které se utkalo 20 nejlepších družstev. Atmosféra na stadionu si nezadala s hokejovým či 

fotbalovým utkáním.   

V polovině prázdnin pak ještě došlo k několika vynuceným změnám sestavy, se kterými se 

družstvo nepříliš dobře vyrovnalo. Těsně před soutěží pak družstvo ještě vyrazilo do Dvora 

Králové nad Labem, aby si všechny překážky vyzkoušelo na ostro.  

Samotná kvalifikace proběhla 27. září 2008 ve Dvoře Králové nad Labem. Družstvo nezačalo 

nejlépe a 40 trestných bodů na požárním útoku znamenalo velkou ztrátu, kterou ne nepodařilo 



dohnat i v tradičně úspěšné disciplíně našeho družstva, štafetě CTIF. V druhém kole došlo ke 

zlepšení výkonu, přesto však družstvo obsadilo celkové 8. místo. I tímto nepřesvědčivým 

výsledkem však družstvo splnilo svůj cíl a vybojovalo si účast na nejvýznamnější hasičské 

akci vůbec – hasičské olympiádě 2009 v Ostravě. Tato soutěž se koná ve dne 19. – 26. 

července 2009 a družstvo by si jistě zasloužilo i hlasitou podporu vás, členů sboru. Přijmutím 

nominace na tuto soutěž však pro organizaci vyvstal problém v zajištění dostatečných 

finančních prostředků určených na tuto soutěž. Za startovné a vybavení družstva bude nutné 

vynaložit cirka 70 000 korun. Toto nebude možné bez finanční výpomoci kraje, obce, 

sdružení, sponzorů a v neposlední řadě i členů družstva samotného. Věříme však, že tato 

investice nebude vynaložena zbytečně a účast na této významné akci otevře pro sbor nový 

okruh jeho činnosti.  

V současné době již probíhá zimní příprava družstva, které nás bude reprezentovat. Po 

skončení zimy pak vše propukne naplno. Rád bych tímto apeloval na členy družstva, aby si 

uvědomili, že se již nepřipravují na soutěž místního významu, ale na soutěž kde budou 

reprezentovat nejen svůj sbor, ale i všechny dobrovolné hasiče z České republiky. Neúčast na 

poslední chvíli na trénincích narušuje celou přípravu, protože zejména požární útok se jinak 

než v úplné sestavě trénovat nedá.  

Závěrem této zprávy mi již dovolte představit naše reprezentanty. Jedná se o bývalé či 

současné členy družstva dorostenců, kterým předávají rozum a řád starší členové, kteří se již 

několik let nevěnují soutěžím v požárním sportu. Přesto však odvádějí pro náš sbor mnoho 

jiné cenné práce. Členy družstva tak jsou: Jiří Beneš, Milan Hradecký, Lukáš Krejčí, Simon 

Krpata, Pavel Macek, Tomáš Matějů, Adam Novotný, Martin Novotný, Michael Stodůlka a 

Lukáš Vašíček. Do soutěže družstvo povede Michal Dusílek, kterému snad radu a pomoc 

poskytne Václav Novotný. 

 
7) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2008.  

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. 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 2008 byly následující: 
 

Položka Částka 
  
příspěvek od krajského sdružení SH ČMS na reprezentaci 10 000,- 
členské příspěvky 9 150,- 
výtěžek z pořádání hasičského plesu 8 831,- 
dotace od OÚ na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky 30 000,- 
dar OÚ na zajištění činnosti sboru 20 000,- 
výtěžek z pořádání Pomlázkové zábavy 4 575,- 
výtěžek z pořádání školení vedoucích mládeže 5 266,-  
odměna za 2. místo v okresním kole Plamen 1 000,- 
odměna za 1. místo v okresním kole v PS 1 500,- 
odměna za 2. místo v okresním kole v PS 1 000,- 
odměna za 2. místo na MČR dorostu 2 000,- 
příspěvek okresního sdružení SH ČMS na účast v MČR 5 000,- 
příspěvek okresního sdružení SH ČMS družstvu mužů 5 000,- 
odměna za 2. místo na MČR v PS 1 000,- 
dar od rodičů MH 700,- 
odměna za umístění v Dobrušském poháru 500,- 
zisk za sběr železného šrotu 11 495,- 
provize od HVP 989,- 
dotace dětským kolektivům od MŠMT 6 692,- 
úrok připsaný na běžný účet 369.45,- 
CELKEM 134 947.45,-  

 
Výdaje sboru v roce 2008 pak byly následující: 
 

Položka Částka 
  
výroční valná hromada 10 572,- 
odvod členských příspěvků 8 560,- 
pronájem tělocvičny 3 360,- 
sportovní trika pro soutěžní družstva 4 668,- 
stravování MH při soustředění 2 344.50,- 
stravování MH při soutěžích 4 508,- 
Hry bez hranic, Slovensko 5 221,- 
soutěž CTIF – Amstetten, Rakousko 7 424,- 
materiál na výrobu polic do klubovny 3 762,- 
stravování dorostenců při soutěžích 1 134,- 
startovné při soutěžích 1 630,- 
ubytování a stravování při soutěži – Třebíč 4 194,- 
drobná údržba soutěžního materiálu 624,- 
nákup upomínkových předmětů 1 610,- 



pohoštění pro soutěžní družstva na závěr sezony 3 098,- 
soutěžní materiál 3 000,- 
kancelářské potřeby 1 084.50,- 
pohonné hmoty 10 837.50,- 
povinné ručení Š 1203 1 644,- 
dárky k životním jubileím 1 087,- 
předplatné Hasičských novin 500,- 
čerpání dotace OÚ na činnost zásahové jednotky 30 000,- 
čerpání daru na činnost SDH 20 023.50,- 
poplatky za transakce na běžném účtu 260,- 
CELKEM 128 185,- 

 
K 31. 12. 2008 bylo na běžném účtu organizace 47 165.83,- Kč a v pokladně 1 728,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 48 893.83,- Kč.   

I v roce 2009 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.  


