
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2009 
 

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) Činnosti zásahové jednotky 

4) Práci žen, mužů, dětí a dorostu 

5) Soutěžích v disciplínách CTIF. 

6) Hospodaření sboru 

 

1) K 31. prosinci 2009 máme 117 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 29 chlapců a 8 

dívek, v kategorii 15 – 18 let 7 chlapců a 2 dívky. Ve věku 18 – 26 let máme 11 mužů a 2 

ženy, v kategorii nad 26 let máme 42 mužů a 16 žen. Celkem tak máme v našem sboru 89 

chlapců a mužů a 28 dívek a žen.   

2) Desátého ledna 2009 se konala výroční valná hromada našeho sboru, které se zúčastnilo 54 

členů a 18 hostů. Letošní hasičský ples jsme pořádali 7. února 2009 tradičně v místním 

hostinci. Dvacátého osmého února se konala výroční valná hromada 14. okrsku v Deštném. 

Představitelé našeho sboru se zúčastnili shromáždění představitelů SDH v Tutlekách, které se 

konalo 28. března 2009. V dubnu 2009 zajišťoval náš sbor občerstvení při školení vedoucích 

mládeže v naší klubovně. Duben se objevil i v datu další akce – Pomlázkové zábavy, která se 

konala v neděli dvanáctého. Dvacátého druhého května se konala schůze 14. okrsku 

v Sedloňově za účasti členů našeho sboru. Letošní pouťová zábava, která se konala 22. srpna 

2009, byla tentokrát pro náš sbor prodělečná. Další schůze 14. okrsku se konala 2. října 2009 

v Dobřanech. Starosta sboru Josef Dusílek se zúčastnil porady starostů sborů v Opočně, 5. 

listopadu 2009. Sedmého listopadu 2009 jsme pak pořádali Posvícenskou taneční zábavu. 



V závěru roku, 30. prosince 2009 se v naší klubovně konala závěrečná schůze 14. okrsku 

v tomto roce.  

Jako každý rok jsme navštívili oslavence z našeho sboru při jejich životních jubileích. Pátého 

ledna oslavil 80. narozeniny náš člen Vlastimil Hartman. Sedmnáctého března jsme 

pogratulovali Gerlindě Povolné a 11. dubna nás čekala dvojgratulace, Janu Přibylovi 

k šedesátým a Miloši Světlíkovi k padesátým narozeninám. Osmnáctého dubna slavily své 

narozeniny tajemnice našeho sboru Marie Martínková a členka sboru Dana Netíková. 

Dvanáctého července oslavil své 65 narozeniny Bohuslav Netík. Ke stejnému jubileu jsme 

gratulovali i Pavlu Matyskovi, 30. prosince 2009. Po letech jsme měli možnost popřát hodně 

štěstí i na svatbách našich členů. Desátého října to bylo Leoši Ševcovi a sedmého listopadu 

2009 Lukáši Krejčímu. Členové okrskového výboru 14. okrsku z řad našeho sboru se 

zúčastnili pohřbu dlouholetého funkcionáře okrsku Pavla Czerenieho ze Sedloňova.    

Náš sbor i v tomto roce dále rozvíjel družební styky. Ve dnech 16. – 18. ledna 2009 jsme 

navštívili naše slovenské kolegy při jejich Výroční valné hromadě. Zde byla velmi 

obdivována a kladně hodnocena naše vzájemná spolupráce představiteli prešovského kraje. 

Dvacátého třetího ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili Výroční valné hromady sboru 

dobrovolných hasičů v Dobřanech. Poslední den v únoru jsme se zúčastnili Výroční valné 

hromady hasičů v Lewině Klodzkém, se kterými náš sbor spolupracuje již 17 let. Ve dnech 4. 

– 5. července 2009 jsme pak byli pozváni na oslavy 75. výročí založení sboru v německém 

Diedersdorfu. Na počátku srpna jsme pak navštívili naše nové přátele z Vysokého Chlumce u 

Sedlčan. Zde jsme byli přijati starostou obce, navštívili Lobkovický pivovar a zhlédli v obci 

budovaný skanzen. 

Po celý rok se každé první pondělí v měsíci scházel výbor našeho sboru. Všechna zasedání 

výboru jsou přístupná všem členům sboru, kteří však této možnosti nevyužívají.  

 

3) Činnost zásahové jednotky v roce 2009 

 
Obec Bystré poskytla ze svého rozpočtu na činnost našeho SDH celkem částku 50.000,-Kč. 

Z této částky bylo 30 tisíc Kč přiděleno na vybavení a činnost jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a 20 tisíc Kč na činnost a potřeby SDH jako podpora určená převážně na spotřebu 

pohonných hmot. Tímto bychom chtěli poděkovat naší obci a všem členům OZ za poskytnuté 

prostředky.  

V roce 2009 se výjezdová jednotka podílela na následujících aktivitách. 

Naštěstí jsme nemuseli ani v tomto roce řešit žádné velké požáry. Jediným, ale dá se říci již 



tradičním požárem v obci tak bylo zahoření kontejneru na komunální odpad, a to 21. března, 

kdy neukáznění obyvatelé vhodili do kontejnerů nevychladlý popel a členové našeho SDH 

byli nuceni v jedenáct hodin večer toto řešit. Dále se členové výjezdové jednotky podíleli na 

každoročním čištění požární nádrže v areálu „Koupaliště“. S ohledem na naplněný program 

našich hasičů byl termín stanoven na 9. května 2009 od 8 hodin. Pro všechny zúčastněné bylo 

ze strany Obce Bystré opět připraveno drobné občerstvení a taktéž obec Bystré vystavila 

volné vstupenky pro rok 2009 na vstup do areálu. Letos se po drobných problémech na 

začátku povedlo celou nádrž vyčistit velmi rychle, a tak mnozí byli již na oběd doma.  

Během celého roku probíhalo třídění a odvoz šrotu. V této činnosti patří velký dík p. Jiřímu 

Andršovi. 

Dále se podařilo provést celkový úklid v hasičské zbrojnici. Byl opraven a natřen sušák na 

hadice a nástřikové terče. Zde patří velký dík Marku Duškovi a Michalu Dusílkovi a jeho 

svěřencům. Koncem roku se provedlo každoroční zazimování techniky. Provedla se rovněž 

příprava materiálu na police v klubovně. 

Ve dnech 20. – 21. června se členové podíleli na organizaci krajského kola mládeže, jehož 

jedna část se uskutečnila právě v Bystrém. V součinnosti s obcí se zajistilo doplnění výstroje 

zásahové jednotky – 10 kusů zásahových uniforem a 11 párů zásahových bot. V Bruntále byla 

provedena oprava čerpadla AVIA. 

Stále je v řešení žádost o získání ojetého dodávkového vozidla bezplatným převodem od 

Policie ČR do majetku obce. Tento automobil by postupně nahradil již zastaralý vůz Š 1203. 

Vozidlo Avia najelo v tomto roce celkem 1301 km, PS12 absolvovala 3 motohodiny. 

4) Práce s mládeží, činnost soutěžních družstev mužů a žen 

 
Práce s mládeží 
Uplynul další rok v historii našeho sboru. Tato historie je po mnohá léta nerozlučně spojena 

s činností mládeže. Avšak nejenom historií může být sbor živ a proto je i naše současnost 

spojena s dětmi a mládeží. Posuďme nyní společně, jaká tato současnost je.  

Ke konci roku 2009 bylo členem našeho sboru 46 mladých hasičů a dorostenců a tvořilo tak 

téměř 40% naší členské základny. Ne všichni se však aktivně zúčastňují běžné činnosti sboru 

a tak se v roce 2009 zapojilo do organizovaných soutěží 26 z nich. Kromě těchto členů pak 

náš sbor reprezentovalo dalších 7 členů jiných sborů. To, že jsou tito členové ochotni 

reprezentovat náš a nikoliv svůj „domácí“ sbor nás přesvědčuje o tom, že nejen naše práce 

samotná, ale i její prezentace přináší cenné plody.  



Všichni aktivní členové byli zapojeni do 3 soutěžních družstev. Ani v roce 2009 jsme tak 

nezapojili do soutěží žádné jednotlivce.  

Všechna družstva a jejich vedoucí strávila při pravidelné činnosti více než 100 hodin a mohou 

tak jít v aktivitě příkladem mnohým členům našeho sboru.  

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.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Družstvo mladších, které se podařilo po několika letech obnovit, zažilo svůj soutěžní křest 

v zahajovacím Závodu požárnické všestrannosti, který se konal 11. října 2008 ve Slatině nad 

Zdobnicí. Zde se družstvo nezaleklo zkušenějších družstev a obsadilo dobré 6. místo. Během 

jarní části přípravy se však družstvo potýkalo s několika problémy. Dlouho se nedařilo 

definitivně určit nasazení do jednotlivých disciplín a nácviky se také musely často 

přizpůsobovat těm členům, kteří se kromě hasičské práce věnovali i dalším volnočasovým 

aktivitám. Tím vším byla velmi narušena příprava na okresní kolo hry Plamen, které se 

konalo za deštivého počasí od 29. do 31. května 2009 ve Voděradech. Zde družstvo doplatilo 

na nezkušenost a především předchozí nedokonalý nácvik disciplín. Družstvo uspělo pouze ve 

štafetě požárních dvojic, kde obsadilo 2. místo. Součet umístění, ke kterému přispělo i 15 

trestných bodů z hodnocení celoroční činnosti tak stačil na celkové 10. místo.  

Dvacátého sedmého června 2009 se družstvo mladších zúčastnilo dětského dne v Bystrém a o 

den později vyrazilo do minizoologické zahrady v Častolovicích. 

Nový soutěžní ročník družstvo zahájilo 10. října 2009 Závodem požárnické všestrannosti 

v Záměli. Zde se potýkalo se smůlou a obsadilo v něm 10. místo. V rámci celoroční činnosti 

vyrazilo družstvo 19. listopadu 2009 opět do bazénu v Kudowě Zdroji a společně s družstvem 

starších se zúčastnilo přednášky o hasičské olympiádě v Ostravě, 11. prosince 2009 

v klubovně sboru.  

Výsledky, které jste slyšeli, naznačují, že se je třeba nad činností družstva mladších hlouběji 

zamyslet. Toto zejména v souvislosti s faktem, že mladších družstev na okrese Rychnov nad 

Kněžnou přibývá a bez výrazných změn ve způsobu přípravy i nahlížení na družstvo samotné 

nebude toto družstvo na ostatní družstva stačit.  

Družstvo starších vstoupilo do roku 2009 s 1. místem ze Závodu požárnické všestrannosti ve 

Slatině nad Zdobnicí.  



V klidu se tam mohlo připravovat na hlavní cíl sezóny – postup a úspěch v krajském kole hry 

Plamen. Již tradičně zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce, kde se tentokrát věnovalo zejména 

zvyšování fyzické kondice.  

První prověrkou úspěšnosti této přípravy byla soutěž v Nízké Srbské, 3. května 2009. Zde se 

družstvo spíše rozběhávalo a především díky požárnímu útoku obsadilo 2. místo. O čtrnáct 

dnů později vyrazilo družstvo na další soutěž do Bohdašína, kde prokázalo zejména běžecké 

schopnosti a obsadilo opět 2. místo. Týden před okresním kolem pak vyrazilo na poslední 

přípravnou soutěž do Bílého Újezda, kde využilo možnosti 3 soutěžních pokusů k doladění 

požárního útoku. Společně s družstvem mladších pak vyrazilo na okresní kolo hry Plamen do 

Voděrad. V první disciplíně, požárním útoku CTIF družstvo chybovalo a platný čas byl 

výrazně za jeho očekáváním. Ani první pokus požárního útoku, při kterém došlo k prasknutí 

hadice, na optimismu příliš nepřidal. Druhý pokus na požárním útoku a obě úspěšné štafety 

však vše v dobré obrátily. Malé zaváhání ve štafetě požárních dvojic tak již nemohlo nic 

změnit na celkovém vítězství v okresním kole a postupu do kola krajského. V rámci přípravy 

na toto kolo vyrazilo družstvo 13. června 2009 po delší době opět do Opočna, kde se mu však 

příliš nedařilo a zaznamenalo zde 5. místo.  

Krajské kolo hry Plamen se konalo na domácí půdě stadionu v Solnici a koupaliště v Bystrém 

ve dnech 20. a 21. června 2009. Družstvo do tohoto kola vstupovalo s předsevzetím využít 

domácího prostředí a výrazně promluvit do celkového pořadí. Po úvodních běžeckých 

disciplínách se zařadilo na průběžné 3. – 4. místo. Zcela fantastický výkon pak podalo ve své 

nejsilnější disciplíně, požárním útoku. Zde zaznamenalo výkon těsně pod úrovní 22 sekund a 

po dlouhé době tak ustavilo i bysterský dětský rekord v této disciplíně. Mohlo se tak vrátit 

zpět do Bystrého s nadějí na medailové pozice. Nedělní část soutěže začala závodem 

požárnické všestrannosti, po kterém se družstvo posunulo na 3. místo. Toto umístění udrželo i 

po požárním útoku CTIF, který probíhal za deštivého počasí a vydatného povzbuzování 

domácích fanoušků, za které děkujeme. Celkově tak družstvo starších vybojovalo po delší 

době opět medailové umístění v krajském kole hry Plamen. 

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

v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti v Záměli. Ve velmi rychlém závodě družstvo 

neudělalo žádnou výraznější chybu a po zásluze obhájilo vítězství z předcházejícího roku. 

Výrazný dojem také zanechali všichni jednotlivci, kteří se zúčastnili vloženého závodu v běhu 

na 60 m s překážkami jednotlivců. Tito obsadili první čtyři a 6. místo v celkovém pořadí.  

Tím soutěžní činnost pro rok 2009 skončila, protože vzhledem k velké nepřízni počasí se 

družstvo nezúčastnilo plánovaného Závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. 



Kromě soutěžní činnosti se družstvo zapojilo i do celoroční činnosti mladých hasičů. Šest 

členů družstva vykonalo zkoušky odbornosti mladých hasičů a celé družstvo se pak zapojilo 

do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Letní prázdniny si pak družstvo starších zpestřilo 

výletem do Harrachova a okolí. Ve zdejším lanovém centru projevili někteří členové více 

odvahy či lehkomyslnosti než jejich vedoucí. Výlet byl všemi účastníky a především jejich 

rodiči velmi oceněn. V podzimních měsících pak družstvo vypomohlo s renovací terčů na 

požární útok a sušáku hadic.  

Třetím družstvem, o kterém jste doposud nečetli, je družstvo dorostenců. To rovněž vstoupilo 

do své soutěžní činnosti Závodem požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, kde 

podle očekávání zvítězilo.  

První jarní soutěží pak byla 16. května 2009 okrsková soutěž v Olešnici, kde družstvo 

obhájilo 3. místo.  

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu se letos znovu konalo společně s okresním kolem 

soutěže dospělých 7. června v Malé Čermné. Naše družstvo nadále nemá v našem okrese 

výraznější konkurenci, a přestože udělalo několik chyb, celkově zvítězilo. V kategorii mužů 

pak obsadilo 3. místo. Tím se nominovalo do krajského kola celoroční činnosti dorostu, které 

se konalo 20. června 2009 na stadionu v Solnici. Již od počátku soutěže bylo jasné, že 

generační obměna, kterou družstvo prošlo je více než výrazná. Družstvu se nedařilo téměř nic 

a snaha soutěž vyhrát nemohla na dobře připravené konkurenty z Meziměstí stačit. Družstvo 

obsadilo celkové 2. místo a po několika letech si nevybojovalo účast na vrcholné akci sezóny 

– MČR. Přesto však mělo na této akci zastoupení v podobě Adama Novotného, který 

reprezentoval Královéhradecký kraj v družstvu Meziměstí.  

V průběhu letních prázdnin bylo družstvo obměněno.  Kromě příchodu nových členů také 

došlo k vyřazení jednoho člena z družstva. Všech členů družstev si vážíme a snažíme se je 

spíše získávat nežli ztrácet. Být platným členem družstva, týden před nejdůležitější soutěží 

sezóny odjet na dovolenou a tím téměř znemožnit účast družstva v soutěži je zkrátka 

nepřijatelné. Toto si musí uvědomit všichni členové družstva. Ti totiž mají zodpovědnost 

nejenom sami za sebe, ale i za družstvo jako celek.  

Obměněné družstvo se zúčastnilo Závodu požárnické všestrannosti v Záměli, kde znovu 

zvítězilo.  

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

disciplínách CTIF na hasičské olympiádě v Ostravě a další zde působili jako dobrovolníci.  

Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou kroniku a 

dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce sboru. 



Na konci roku 2009 skončilo volební období dosavadního výboru našeho sboru. Toto období 

bylo doposud nejúspěšnějším obdobím této činnosti vůbec. Družstvo dorostenců se zúčastnilo 

4 mistrovství České republiky v Plzni, Liberci, Zlíně a Trutnově. Nikdo z nás doufám 

nezapomene na celkové vítězství ve Zlíně a těsné 2. místo v Trutnově.  

Družstvo starších se dvakrát zúčastnilo krajského kola hry Plamen, ve kterém v roce 2009 

vybojovalo 3. místo. Družstvo mladších rovněž dvakrát zvítězilo v okresním kole.  

Pravidelně jsme se zúčastňovali Her bez hranic u našich partnerů. Bohužel se však doposud 

nepodařilo rozvinout spolupráci s dalšími sbory v zahraničí. Postupně se nám daří vytvářet a 

udržovat systém práce s mládeží, který je rodiči oceňován a který nám umožňuje pravidelné 

získávání nových posil do soutěžních družstev. Na vytváření tohoto systému má mimo jiné 

velký podíl výbor sboru, který se snaží činnost mládeže po všech stránkách podporovat.  

Je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, 

Daně Francové, Marii Martínkové. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, 

Zdeně Tomášové, Josefu Dusílkovi, Lukáši Krejčímu a Zdeňku Martínkovi, bez jejichž 

pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů ve výše uvedeném 

rozsahu. Poděkování patří i rodičům, kteří pro družstvo starších připravili malé pohoštění po 

krajském kole. Děkujeme pochopitelně i všem dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné 

práci s mladou generací v roce 2009. 

 

Činnost soutěžních družstev mužů a žen 
Tento rok se družstvo mužů zaměřilo na postupové soutěže a ostatním se plánovalo věnovat 

pouze v rámci tréninku. Bohužel i uspěchaná doba a pracovní zatížení jednotlivých členů plně 

zasáhlo i náš tým. Také je si nutno přiznat, že někteří dlouholetí členové družstva mají už svá 

léta a jen těžko se shání plnohodnotná náhrada.  

Tradičně se zimní příprava odehrává v tělocvičně a větší část týmu zamířila do Skuhrova n. 

Bělou a do Deštného v O. h., kde s místními hráli florbal. Ten alespoň trochu po Vánočním 

válení rozpohybuje celé tělo.  

Ročník byl zahájen okrskovou soutěží 16. května 2009 v Olešnici v O. h. Květnové počasí 

spíše připomínalo podzim a tak přišly vhod deštníky, či něco na zahřátí. Naši nasadili do 

tohoto kola dvě družstva, která předvedla vyrovnané výkony. Letos se již na okrskové soutěži 

běhali štafety 4x100m a tak se celé klání o něco více zpestřilo. Bohužel našemu A týmu při 

útoku zhasla mašina a tak se museli smířit s celkově 4. místem, B-tým byl třetí. 

Okresní kolo zavítalo 7. června do vzdálené Malé Čermné a naši zde nasadili A i B tým. Od 

samého počátku udávalo tempo družstvo našeho „Ačka“ a po prvních dvou disciplínách si již 



vybudovalo slušný náskok. Družstvo B soutěžilo zároveň v kategorii dorostu a bojovalo o 2. 

postupové místo s družstvem ze Sněžného. Celou soutěž pak rozhodl požární útok. Tým A 

s náskokem zvítězil a tým B obsadil nakonec 3. nepostupové místo.        

Krajské kolo Jičín 

Soutěž se konala 27. června 2009 v Jičíně. Počasí bylo ideální a tak se všichni mohli těšit na 

pěkné závody. Tradičně se začalo rozběhy jednotlivců a po poměrně vyrovnaných výkonech 

se náš tým poměrně těsně usadil na prvním místě před největším soupeřem z Meziměstí.  

Následovala štafeta 4x100m, kdy naši již zapomněli na dva neplatné pokusy právě na tomto 

stadionu před šesti lety. Tentokrát vše dopadlo dobře a naši obsadili i v této disciplíně první 

místo a vše se tradičně mělo rozhodnout v útocích. Tato disciplína je nejsilnější z pohledu 

našeho družstva a tak se čekalo, zdali nás nezradí nějaká technická závada, či jiná smolná 

událost. Naštěstí se tak nestalo a po nádherném útoku a rekordním čase na široké hadice 24, 

26 s. jsme tuto disciplínu s jistotou vyhráli a mohli jsme tak slavit další postup do celostátního 

kola. 

MČR Ústí nad Labem 18. - 20. září 2009 

Mistrovství České republiky v požárním sportu se pro letošní rok přemístilo do Ústí nad 

Labem. Oproti loňskému roku, kdy jsme zaznamenali historický úspěch (2. místo), nám ze 

základní sestavy vypadl nejrychlejší běžec Petr Mařan a museli jsme si přiznat, že to velmi 

chybělo. Ještě ke všemu jsme měli vylosováno startovní číslo 1, což také nebylo to nej. 

První den po příjezdu – v pátek proběhlo ubytování a v podvečer slavnostní zahájení. Oproti 

Přerovskému nástupu, se tentokráte moc toto slavnostní zahájení nepodařilo. 

Druhý den se již začalo soutěžit a téměř letní počasí vybízelo k tomu, že by tato soutěž mohla 

být plná kvalitních výkonů. Jako vždy i tentokrát se začínalo běhy na 100m. Naši podali 

opravdu slušné výkony, kdy po všech propočtech jsme měli být na 7. místě, tak jsme při 

vyvěšení výsledků zjistili velkou nesrovnalost, kdy jednomu z našich byl zapsán neplatný 

pokus, i když mu byl při pokusu uznán jako platný. Po velkém pátrání a dokazování jak vše 

bylo, se zjistilo, že rozhodčí udělali chybu a neplatný pokus měl závodník z jiné dráhy. 

Celému týmu se ulevilo. Odpoledne následovaly štafety. I zde náš tým musel projít 

nepříjemným kolem protestů, po té co se po opakovaném startu ozvala píšťalka z hlediště a 

naše štafeta přestala běžet. Sice se nakonec podařilo uspět v protestu a naše lepší štafeta 

mohla opakovat svůj pokus, ale bohužel se vše seběhlo tak zdlouhavě a pak již psychicky 

ovlivněná štafeta nedokázala podat bezchybný výkon a v této disciplíně jsme zaznamenali až 

11. místo a po prvním dni se propadli na celkové 9. místo. Trochu jsme si zavzpomínali na 

minulý ročník, kde organizátoři měli techniku mnohem lépe připravenou. 



Poslední den nás čekali útoky a chtěli jsme si alespoň trochu zlepšit náladu a všem dokázat, že 

loňské vítězství v této disciplíně nebyla náhoda. Se startovním číslem 1 jsme předvedli pěkný 

útok a s časem těsně nad hranicí 26 sekund jsme se dlouho drželi na čele. Pak ale přišli dva 

nádherné pokusy družstev se startovními čísly 11 a 13 a náhle jsme se ocitli na 3. místě. To se 

nakonec podařilo po velkém dramatu v této disciplíně uhájit a v celkovém umístění jsme se 

zařadili na pěkné 6. místo, se kterým byl nakonec celý tým spokojen.  

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 a i to, 

aby těchto úspěchů dosahovali i nástupci z mladší generace.  

 
5) Soutěže v klasických disciplínách CTIF 

Druhým rokem přinášíme zprávu o činnosti družstva CTIF, které bylo vytvořeno roku 2005 

z tehdejších členů družstva dorostenců a které tak zahájilo další kapitolu činnosti našeho 

sboru. 

Letošní zpráva nemůže informovat o ničem jiném, než o nejvýznamnější hasičské akci, která 

se uskutečnila od 19. – 26. července 2009 v Ostravě – Mezinárodní hasičské soutěži.  

Na tuto soutěž si družstvo našeho sboru vybojovalo nominaci v kategorii mužů A na 

kvalifikaci ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2008. Přijetím této nominace vzalo družstvo 

na sebe velkou zodpovědnost jak za předvedený výkon, tak především za získání 

dostatečného množství finančních prostředků požadovaných pořadateli akce. Tito 

zodpovědnost však někteří členové družstva pojali poněkud svérázně a 14 dnu před odjezdem 

oznámili, že se soutěže nezúčastní. Aby nedošlo ke ztrátě uhrazených finančních prostředků 

ve výši téměř 80 tisíc korun, musela být narychlo upravena soutěžní sestava a náš sbor si tak 

do Ostravy odvážel asi nejstaršího náhradníka v celé soutěži. Těmto dvěma členům za tuto 

kuriozitu děkujeme. 

Nyní již k samotné soutěži. 

Za deštivého nedělního počasí jsme vyrazili směr Ostrava. Při cestě do Ostravy se také poprvé 

projevila závada na našem vozidle Avia, která způsobila menší časové zpoždění. Po příjezdu 

do Ostravy následovala trochu zmatená prezence a ubytování na kolejích v Porubě. 

Druhý den začalo vše naplno prvním seznamovacím tréninkem na hřišti u soutěžního 

stadionu. Šlo zde především o seznámení se s materiálem, který bude v soutěži použit. 

Vzniklé chyby tak zde nehrály žádnou roli. Po půlhodině trénování byl náš program tento den 

ukončen a družstvo se mohlo věnovat sledování tréninků v kategorii požárního sportu.  



Úterní trénink však už bylo úplně něco jiného. Probíhal přímo na soutěžním stadionu již za 

účasti fanoušků. Čas na úrovni 50 s odpovídal našim možnostem. Po natrénování útoku 

následoval ostrý trénink štafety s atraktivním závěrem v podobě plastové roury. Náš finišmen 

svůj první „průlet“ rourou zvládl bez úhony a tak jsme mohli být klidní. 

Na středeční slavnostní zahájení celé soutěže mnozí s nás nezapomenou. Síla celé 

reprezentace a především skandování tribuny „Češi, češi“ při slavnostním průvodu bylo to, co 

mnozí z nás zažívali poprvé. 

Čtvrtek byl pro nás dnem volna a členové sboru se za pomocí hasičů v Porubě pokusili 

opravit naše vozidlo tak, aby bylo schopné provozu.  

V pátek nás již čekala premiéra na hasičské olympiádě v kotli stadionu ve Vítkovicích. Za 

velmi teplého počasí a s hodinovým zpožděním jsme nastupovali na stadion, kde v tu dobu 

nebylo téměř slyšet vlastního slova. Naše dráha 7 startovala v první skupině a po hvizdu 

píšťalky vše vypuklo. Na této soutěži se nám poprvé podařilo provést požární útok bez chyb a 

trestných bodů. Škoda jen, že čas nebyl z nejlepších. Druhá disciplína – štafeta se neobešla 

bez pádu, ale i tuto jsme úspěšně dokončili. Tím naše snažení v Ostravě skončilo.  

V deštivé sobotě večer proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení celé olympiády. 

Naše družstvo se umístilo na celkovém 56. místě, tedy na 4. místě mezi dobrovolnými hasiči 

z České republiky. Splnil se tak náš cíl – nebýt ani poslední z Čechů ani celkově. 

Nedělní cesta domů pro nás skončila dříve, než jsme čekali. Avie po 30 kilometrech 

definitivně vypověděla službu a nechala nás v kopcích. Díky pomoci kolegů z HZS jsme ji 

dopravili alespoň do Bruntálu, odkud jsme mohli zorganizovat návrat domů. Děkujeme tímto 

Jiřímu Tomášovi a Jaroslavu Pokornému za pomoc s návratem. Děkujeme rovněž Marku 

Duškovi a Jakubu Zajíčkovi, kteří se této akce zúčastnili jako dobrovolníci. Děkujeme 

pochopitelně i zúčastněným fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. 

Na začátku zprávy jste se dozvěděli to, že tato soutěž pro nás znamenala velký finanční 

náklad. Bez vydatné pomoci následujících organizací bychom nebyli schopni tento náklad 

uhradit. Díky této pomoci se soutěž na hospodaření sboru neprojevila a finanční prostředky 

tak pouze přešly přes pokladnu a účet našeho sboru. 

Na soutěž tak přispěli: 

Královéhradecký kraj (dar)  30 000,- 

Obec Bystré    15 000,- 

Krajské sdružení SHČMS  10 000,- 

Okresní sdružení SHČMS  7 000,- 

Nadace na podporu has. hnutí  5 000,- 



Členové soutěžního družstva  10 000,- 

 

Na závěr sezóny se družstvo tradičně zúčastnilo Svatováclavského poháru ve Dvoře Králové 

nad Labem, 27. září 2009. Zde jsme obsadili 4. místo.  

Po této soutěži došlo k obměně družstva. Někteří členové se již dále nechtěli do těchto soutěží 

zapojovat a jiní se ke své další účasti nevyjádřili vůbec. Do družstva tak přišli někteří členové 

družstva dorostu, kteří snad budou pro družstvo především běžeckou posilou. Takto nově 

sestavené družstvo pak již nyní zahájilo přípravu k dosažení dalšího cíle – účasti na 

mezinárodní hasičské soutěži v roce 2013 v Itálii. Doufejme, že se jím tohoto cíle podaří 

dosáhnout a budou moci znovu zažít fantastickou atmosféru takto významné akce.  

 
6) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2009.  

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.  

 
Příjmy sboru v roce 2009 byly následující: 
 

Položka Částka 
  
členské příspěvky od členů 9 150,- 
výtěžek z pořádání hasičského plesu 7 518,- 
dotace od OÚ na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky 30 000,- 
dar OÚ na zajištění činnosti sboru 20 000,- 
příspěvek od Královéhradeckého kraje na činnost SDH 30 000,- 
příspěvek od OS HČMS na výdaje spojené s reprezentací 7 000,- 
výtěžek z požádání Pomlázkové taneční zábavy 2 770,- 
výtěžek z pořádání školení vedoucí mládeže okresu 2 524,- 
příspěvek od KS HČMS na výdaje spojené s reprezentací 10 000,- 
příspěvek na stravování MH při okresní soutěži 540,- 
odměna za 1. místo v OK hry Plamen 1 200,- 
odměna za 1. místo v OK PS muži  1 500,- 
odměna za 3. místo v OK PS muži B 500,- 
příspěvek od OÚ Bystré na výdaje spojené s reprezentací 15 000,- 
příspěvek od Nadace na podporu hasičského hnutí 5 000,- 
výtěžek ze spolupořádání krajského kola hry Plamen a dorostu 17 205,- 
příspěvek od SH ČMS na výdaje spojené s reprezentací 5 000,- 
příspěvek členů družstva CTIF na reprezentační oděvy 7 000,- 



sběr železného šrotu 10 550,- 
výtěžek z pořádání Posvícenské taneční zábavy 1 208,- 
odměna z umístění v pohárové soutěži 100,- 
provize od HVP 678,- 
dotace MŠMT na činnost mládeže 8 239,- 
výtěžek z pořádání okrskové schůze 631,- 
úrok připsaný na běžném účtu 263,05 
CELKEM 193 576.05,-  

 
Výdaje sboru v roce 2009 pak byly následující: 
 

Položka Částka 
  
výroční valná hromada 5 720,- 
odvod členských příspěvků 9 120,- 
pronájem tělocvičny 3 510,- 
soutěžní dresy pro družstva mládeže 10 704,- 
potisk dresů 900,- 
cvičná dětská hadice 476,- 
soutěžní legíny pro družstva mládeže 8 420,- 
údržba materiálu, klubovny, překážek 5 704,- 
příprava Š 1203 na technickou prohlídku 2 090,- 
technická prohlídka Š 1203 840,- 
náklady na reprezentaci – CTIF Ostrava 78 630,- 
stravování MH při soutěži Plamen 7 855,- 
trička pro družstvo mužů 1 430,- 
ztráta z pořádání Pouťové zábavy 780,- 
dárky členům k životním jubileím 4 483,- 
upomínkové předměty pro zahraniční kolegy 725,- 
startovné na soutěžích 1 050,- 
kancelářské potřeby 1 009,- 
pohonné hmoty 2 830,- 
šatní skříňka 119,- 
pohonné hmoty za odvoz železného šrotu 1 200,- 
plachty na zakrytí překážek 178,- 
povinné ručení za Š 1203 1 629,- 
dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO 30 000,- 
příspěvek na činnost SDH 20 005,- 
poplatek za vedení na BÚ 278,- 
CELKEM 199 685,- 

 
K 31. 12. 2009 bylo na běžném účtu organizace 40 817.88,- Kč a v pokladně 1 967,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 42 784.88,- Kč.   



I v roce 2010 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.  


