
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2011 
 

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) Činnosti zásahové jednotky 

2) Stavu členské základny  

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

4) Práci žen, mužů, dětí a dorostu 

5) Hospodaření sboru 

 

1) Činnost zásahové jednotky v roce 2011 

Již na začátku roku 2011 rozhodl výbor sboru, že bude upuštěno od pořádání oslav 125 let od 

založení sboru a výročí bude vzpomenuto na výroční valné hromadě. Sbor k tomu vedlo 

provádění náročných oprav budovy zbrojnice a techniky. Velkou opravou byla oprava střechy 

hasičské zbrojnice, kteráž to budova je v majetku obce. Zbrojnice se nacházela ve stavu, že 

uhnitím tří stropních trámů se propadala střecha a hrozilo prolomení krovů při větším zatížení. 

Připomeňme si, že zbrojnice byla vystavěna v roce 1923. První poděkování patří starostovi 

obce a obecnímu zastupitelstvu za uvolnění finančních prostředků na opravu a organizaci 

prací. Dále je třeba poděkovat bývalým zaměstnancům obce za provedené práce. Následuje 

zhodnocení prací členů SDH při stěhování vozidel a materiálu, odstranění krytiny, vyrovnání 

hřebenu střechy, vyztužení uhnilých trámů a stropu, zpevnění stropu podpůrnou traverzou a 

provedení opravných zednických prací. Dík patří i občanům – nečlenům za pomoc při pracích 

a v neposlední řadě firmám, které provedly výměny krytiny střechy a nátěry, instalaci 

sádrokartonového podhledu a elektroinstalaci. Druhou technickou záležitostí bylo provedení 

generální opravy zásahového stroje PS 12 z finančních prostředků určených pro výjezdovou 

jednotku. Celkovou opravu provedl Jiří Tomáš, za což mu také patří dík. Třetí záležitostí byla 

výměna dopravního prostředku. Vozidlo Š1203, které bylo uvedeno ve sboru do provozu 



v roce 1995 a absolvovalo množství jízd po republice, tři výpravy na Slovensko, jednu do 

Berlína a celkovým najetím okolo 60 000 km již dosloužilo a bylo odprodáno i s náhradními 

díly do Brna. Po čtyřletých žádostech obce o přidělení vyřazeného vozidla od Policie České 

republiky obdržela obec devítimístné vozidlo VW Transporter, které převedla do správy 

sboru. Na vozidle je třeba zajistit nezbytné opravy, aby sloužilo dopravním potřebám sboru. 

V další činnosti zásahové jednotky byl zásah při hašení travního porostu, provedení dvojího 

čištění koupaliště, hašení skládky dřevin na Bučině, kontejneru na odpadky. V rámci výcviku 

se jednotka účastnila námětového cvičení zkoušky strojů, konaném v Bačetíně. Dle našeho 

názoru jsou pro náš sbor cvičení tohoto druhu zbytečná, neboť zkoušku obou strojů při 

nácvicích a soutěžích provádí sbor nejméně 20 x za rok. V dalších pracích zajistila výjezdová 

jednotka opravu rozdělovačů, absolvování technické kontroly vozidla AVIA a podzimní 

zazimování strojů.           

 

2) K 31. prosinci 2011 čítá náš sbor 116 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 20 

chlapců a 8 dívek, v kategorii 15 – 18 let 17 chlapců a 2 dívky, v kategorii nad 18 let 

máme 50 mužů a 19 žen. Celkem tak máme v našem sboru 87 chlapců a mužů a 29 dívek 

a žen.   

 

3) Patnáctého ledna 2011 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 71 

členů sboru a 7 hostů. Výroční valná hromada byla doplněna o přednášku p. Melouna o 

nové vyhlášce týkající se údržby komínů. Dvacátého devátého ledna pořádal náš sbor 

tradiční hasičský ples s průměrnou návštěvou hostů. Ve dnech 19. a 26. února 2011 se 

člen sboru Zdeněk Martinek zúčastnil školení rozhodčích, kde úspěšně vykonal potřebné 

zkoušky. Josef Dusílek a Josef Netík se zúčastnili okresního shromáždění představitelů 

SDH, které se konalo 26. března 2011 v Trnově. Obec Bystré uhradila členské příspěvky 

v rámci smlouvy o kolektivním členství. Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu. 

Stejně jako v minulých letech uzavřel sbor s obecním úřadem smlouvy o poskytnutí 

neinvestičních dotací na činnost sboru a výjezdové jednotky.  Ve dnech 22. – 23. dubna 

2011 se sbor organizačně podílel na zajištění školení vedoucích mládeže okresu Rychnov 

nad Kněžnou. Dvacátého třetího dubna pak sbor pořádal Pomlázkou taneční zábavu. Tuto 

zábavu navštívilo pouze 38 hostů a byla tak pro sbor velmi prodělečná. Prvního dubna 

2011 proběhla schůzka členů výjezdové jednotky. Dvacátého šestého listopadu se sbor 

opět organizačně podílel na školení vedoucích mládeže okresu. Členové našeho sboru se 

po celý rok 2011 zúčastňovali okrskových schůzí, které se konaly v Bystrém, Bačetíně, 



Dobřanech a Kounově. Vedoucí mládeže se zúčastnili porady vedoucích v Opočně, 6. září 

2011. Starosta sboru Josef Dusílek se 3. listopadu 201 zúčastnil porady starostů SDH 

v Opočně.  

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

Sedmnáctého ledna oslavil své 60. narozeniny Jaroslav Krejčí. Dvanáctého března oslavil 

65 narozeniny člen sboru Josef Mach. Stejné životní jubileum oslavila 13. března 2011 

Marie Šubrtová. Významné životní jubileum 90 let oslavil 13. srpna 2011 člen sboru 

František Štěpán. Popřáli jsme mu hodně zdraví, které se po přestálých nemocech zlepšilo.    

I v roce 2011 rozvíjel náš sbor družební styky s ostatními hasiči. Dvacátého druhého ledna 

jsme navštívili dvě výroční valné hromady – v Bystrém u Poličky a v Bystrém na 

Slovensku. Třináctého srpna jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Bohdašín. 

Na místo jsme dopravili historickou automobilovou stříkačku, kterou jsme zde i vystavili. 

Sedmnáctého září jsme se zúčastnili svěcení praporů SDH Val a SDH Provoz ve Valu. 

Zde jsme se také setkali s hasiči z Lewina Klodzkého. Člen sboru Josef Netík se zúčastnil 

okresního setkání zasloužilých hasičů, 27. srpna 2011. Společně s Josefem Dusílkem se 

pak zúčastnil krajského setkání zasloužilých hasičů v Nové Pace, 13. září 2011.  

Kromě výše uvedené činnosti pak v roce 2011 proběhly tyto akce: 

 úklid tréninkového hřiště 

 zapůjčení vzduchovek na dětský den 

 zapůjčení soutěžního stroje stanici HZS v Dobrušce 

 kondolence p. Scheepersové k úmrtí manžela a účast zástupců sboru na rozloučení 

před stěhováním  

 zapůjčení stanu na slavnosti v Bačetíně 

 podzimní úklid materiálu ve zbrojnici a překážek 

 likvidace nebezpečných odpadů ze zbrojnice 

 zajištění tělocvičen v Dobrušce a Dobřanech pro přípravu soutěžních družstev 

 inventarizace majetku sboru. 

Od začátku roku přešel sbor na podvojné účetnictví, zejména z důvodu zachování možnosti 

čerpání dotací na činnost mládeže z rozpočtu MŠMT.  

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.  

 

 



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

 

Práce s mládeží 

Nezbytnou součástí každoročního bilancování činnosti na Výroční valné hromadě je 

hodnocení práce s dětmi a mládeží v našem sboru. Tato práce přináší všem vedoucím hodně 

starostí i radostí. To, jestli jsme se v minulém roce mohli spíše radovat nebo smutnit se 

dozvíte z následujícího textu.  

Ke konci roku 2011 bylo členem našeho sboru 47 mladých hasičů a dorostenců ve věku do 18 

let. Hasičská mládež tak tvořila 40% naší členské základny. V průběhu roku došlo k odchodu 

několika členů do jiných sborů, v případě kategorie dorostenců, a bohužel také k úplnému 

ukončení činnosti některých dětí ve sboru.  

Do aktivní účasti v soutěžích se pak zapojilo 30 dětí a 1 člen jiného sboru. Tyto byly 

rozděleny do 1 družstva mladších, 1 družstva starších a 1 družstva dorostenců. Do soutěží 

dorostenců jednotlivců jsme v roce 2011 nikoho nezapojili.  

Zimní, jarní a podzimní příprava družstev si vyžádala více než 100 hodin času, což kladlo 

vysoké nároky jak na vedoucí, tak na děti samotné.  

V roce 2011 se náš sbor 2x organizačně podílel na školení vedoucích mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou. Domácího prostředí zde využil Marek Duška, který získal základní 

kvalifikaci pro práci s mládeží a podílel se na přípravě družstva mladších. 

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Družstvo mladších vstoupilo podobně jako ostatní družstva do soutěží hry Plamen 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 2. října 2010 v Česticích. Zde obsadilo 

slušné 8. místo. To dávalo dobré šance na úspěch v jarní části soutěží. Ta vyvrcholila 

okresním kolem hry Plamen, které se konalo ve dnech 27. – 29. května 2011 v Přepychách. 

Družstvu se zde dařilo se střídavými úspěchy, avšak 2 jedenáctá a 2 devátá místa 

z jednotlivých disciplín nestačila na lepší než 10. místo v celkovém pořadí. Největšími 

problémy pro družstvo byly disciplíny požární útok a požární útok CTIF, tedy paradoxně ty 

disciplíny, ke kterým má sbor veškeré potřebné vybavení. Po účasti v okresním kole se 

družstvo mladších do žádné další soutěže nezapojilo a ve své činnosti tak pokračovalo až 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, který se konal 8. října v Houdkovicích. Zde 

družstvo obsadilo 14. místo a výrazně tak zaostalo i za družstvy o něco mladšími. Soutěží 

v Houdkovicích pro družstvo mladších soutěžní sezóna skončila. V závěru roku družstvo 

začalo dojíždět do tělocvičny v Dobřanech a rozvíjet zde svoji další činnost.      



Pro družstvo starších byl rok 2011 prvním rokem soutěžení mezi starší konkurencí. Do tohoto 

soutěžení vstoupilo družstvo rovněž účastí v Zahajovacím závodě požárnické všestrannosti 

v Česticích. Zde na úvod sezóny obsadilo 11. místo.  

V průběhu zimní přípravy družstvo zajíždělo společně s družstvem dorostenců do tělocvičny 

v Dobrušce, kde se věnovalo zejména nácviku štafety požárních dvojic a požárního útoku. 

Jarní část přípravy začínala v roce 2011 velmi záhy a byla tradičně zaměřena na přípravu na 

okresní kolo hry Plamen v Přepychách. Sem družstvo dorazilo společně s družstvem 

mladších. V soutěži družstvo získalo 2 druhá, 1 třetí a jedno 7. místo. Pád při štafetě CTIF 

však znamenal až 14. místo v této disciplíně a 6. místo v celkovém hodnocení. Nebýt tohoto, 

stačily by výkony družstvu na 3. místo, těsně za postupujícími družstvy. V roce 2011 se 

z organizačních důvodů družstvo nezapojilo do žádné z jarních soutěží na okrese Náchod, 

které byly v minulých letech velmi efektivním způsobem, jak získat potřebné zkušenosti. 

Jedinou přípravnou soutěží před okresním kolem tak byla soutěž „O pohár újezdecké 

sekyrky“ v požárním útoku, která se konala v Bílém Újezdě. Zde družstvo obsadilo 5. místo. 

Po soutěži v Přepychách vyrazilo družstvo v závěru června na soutěž do Opočna. Zde 

nestačilo zejména v běžecké části soutěže a obsadilo celkové 7. místo. Do nového ročníku hry 

Plamen vstupovalo družstvo obměněno a posíleno. Při přípravě na zahajovací Závod 

požárnické všestrannosti byl kladen hlavní důraz na uzlování, topografii a celkovou 

vytrvalost. Tuto přípravu družstvo proměnilo v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti 

v Houdkovicích ve slušné 6. místo. O týden později pak družstvo vyrazilo do nedaleké obce 

Mezilesí, kde ve stejném druhu závodu obsadilo 13. místo. Závodem v Mezilesí tak i pro 

družstvo starších skončila soutěžní sezóna. Společně s družstvem dorostenců pak družstvo 

začalo opět zajíždět do tělocvičny v Dobrušce. Zde se bude společně s mladými atlety 

z Dobrušky věnovat nácviku běžeckých dovedností, které mu jistě pomohou dosahovat 

dobrých výsledků v jarních soutěžích.  

V průběhu roku se družstva mladších i starších zapojila do celoroční činnosti mladých hasičů, 

která je povinnou součástí práce s mladými hasiči v našem sdružení. Svoji ruku k dílu pak 

přiložila i při čištění požární nádrže v areálu „U koupaliště“. V družstvu starších pak probíhal 

pohár aktivity, jehož vítězem se pro soutěžní ročník 2010 – 2011 stal Jan Dyntar. Kromě toho 

se družstvo starších vydalo do bazénů v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou.          

Třetím družstvem, které bylo v roce 2011 zapojeno do soutěží a které si také odbylo premiéru 

ve své kategorii, je družstvo dorostenců. To vstoupilo do soutěží poněkud vlažně, v Závodě 

požárnické všestrannosti v Česticích, kde obsadilo 2. místo. Po celou zimu pak zajíždělo do 

tělocvičny v Dobrušce, kde se věnovalo přípravě na jarní soutěže. Ty začaly okrskovou 



soutěží ve Sněžném, která se konala 14. května 2011. V této soutěži družstvo obsadilo 9. 

místo. Společně s družstvem mužů pak družstvo vyrazilo na okresní kolo celoroční činnosti 

dorostu, které se konalo v sobotu 4. června 2011 v Křovicích. Zde podalo dobré výkony 

v běhu na 100 m s překážkami a štafetě 4 x 100m, po kterých se dostalo na čelo soutěže. 

Nezvládnutý požární útok a zejména 3 chyby ve znalostním testu znamenaly ztrátu náskoku a 

bohužel i vedení. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 2. místo a soutěžní ročník tak pro 

něj skončil o mnoho dříve, než jsme všichni po předchozích úspěšných sezónách očekávali. 

Ve společném hodnocení družstev mužů i dorostenců pak družstvo obsadilo 6. místo. Období 

po okresním kole bylo plné napětí a přemýšlení, jak dál v práci pokračovat. Během tohoto 

období jsme oslovili 2 dorostence z nedalekého Bohdašína, kteří se zapojili do podzimních 

soutěží. Se smutkem jsme se loučili s dobrou duší družstva Mitchelem Scheepersem, který se 

z rodinných důvodů odstěhoval zpět do Holandska. Obměněné družstvo se společně 

s ostatními bysterskými družstvy zúčastnilo zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti 

v Houdkovicích, 8. října 2011. Z důvodu zranění v průběhu závodu, však tento nedokončilo a 

obsadilo tak poslední 5. místo. Svoji náladu si trochu vylepšilo o týden později v ZPV 

v Mezilesí, kde obsadilo 2. místo. Chyby družstev v průběhu celé sezóny nebyly způsobeny 

nedostatečnou přípravou, ale spíše nezkušeností a nesoustředěností. Družstvo dorostenců 

v sobě má potenciál do budoucnosti, který prokázalo i na soutěži zcela jiného typu – krajské 

atletické soutěži v Novém Městě nad Metují. Zde našim dorostencům jako neatletům utekl 

postup na mistrovství České republiky mezi atlety v některých disciplínách místy jen o 

vlásek. Doufám proto, že v jarní části soutěží dorostenci tento svůj potenciál využijí a vrátí se 

na pozice, na které jsme byli v posledních letech zvyklí.  

Kromě postupových soutěží se družstvo dorostenců zapojilo do několika soutěží Podorlické 

ligy v požárním útoku a to v Trnově, Semechnicích, Meziměstí, Dobrušce, Opočně a 

Častolovicích. Často měněné a na poslední chvíli doplňované sestavy způsobovaly, že se 

v těchto soutěžích družstvo objevovalo na posledních místech výsledkových listin. Za toto si 

družstvo vysloužilo kritiku od některých členů družstva mužů, kteří jakoby zapomněli, jak 

vypadaly jejich výkony v požárním útoku v době nedávno minulé, včetně výkonů 

v postupových soutěžích.  

Ti z vás, kteří pravidelně sledují práci mládežnických družstev, mohou rok 2011 vnímat jako 

rok méně úspěšný či neúspěšný. Je nezbytné jim dát částečně za pravdu. V roce 2011 se 

v oblasti práce s mládeží objevilo několik problémů, které musíme co nejrychleji řešit. Je 

třeba znovu vyhodnotit to, jak se nám daří práce s našimi nejmladšími. Zde musíme ukončit 

experimentování a využívání poznatků z jiných družstev, které k dobrému výsledku nevedou. 



Máme dostatek vlastních léty ověřených zkušeností. Znovu se zde musíme vrátit k funkčnímu 

modelu družstvo + precizní nácvik disciplín rovná se dobrý výsledek. Děti jiné nemáme a mít 

nebudeme. Družstvo starších je třeba zapojit do více přípravných soutěží. V budoucnu již 

nebudeme moci využívat výhody velmi vhodného prostředí tělocvičny SPŠE v Dobrušce. 

Nájemné zde neustále stoupá a v prostorách této tělocvičny nemůžeme používat náš soutěžní 

materiál. Nácvik disciplín zde tedy není možné realizovat.  

Rovněž musíme řešit i finanční stránku činnosti mládežnických družstev. Zdroje, zejména 

dotační, se rok od roku krátí. Je tedy nutné nalézt takový model hospodaření, který bude 

efektivní a zároveň nebude na újmu pravidelné činnosti družstev.        

Společně s našimi partnery je třeba dohodnout další budoucnost Her bez hranic, které jsou 

našim společným pojítkem.         

Za práci v uplynulém roce ať již byla úspěšná více či méně je třeba především poděkovat 

vedoucím, kteří se na této práci podíleli: Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii 

Martínkové a Marku Duškovi, kteří se ujali družstev mladších. Poděkování je třeba vyslovit i 

Jiřímu Tomášovi staršímu, Martinu Dědkovi, Leoši Ševcovi, Zdeňku Martínkovi a veliteli 

sboru Františku Sozanskému, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost 

kolektivu mladých hasičů ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování náleží i TJ Dobruška za 

spolupráci při atletické přípravě družstev. Poděkování patří v neposlední řadě i rodičům, kteří 

svým dílem přispívají k úspěšné práci s mladou generací v našem sboru. 

Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže 

 

Činnost soutěžních družstev mužů a žen 

V roce 2011 byli členy družstva mužů strojník Josef Ševc, savice Marek Duška, košař Adam 

Novotný, béčkaři Simon Krpata a Jiří Beneš, rozdělovač Jan Voborník, a proudaři Jakub 

Holeček a Jakub Zajíček. Dále se s námi pár soutěží zúčastnili David Moravec z HZS HK a 

Jan Felcman z SDH Křovice. Tímto bych jim rád poděkoval za jejich ochotu pomoci nám. 

Teď bych vás stručně seznámil s naší činností. Letošní rok jsme započali brigádou, která byla 

17. dubna. Při této brigádě jsme shrabali spadané listí a klacky na našem hřišti a vypleli jsme 

zámkovou dlažbu kolem základny. Další akcí byla Podorlická liga v Houdkovicích, která se 

konala 8. května a zde jsme obsadili 4. místo. Následující víkend jsme se chopili povinnosti 

zúčastnit se okrskového kola v PS ve Sněžném, umístili jsme se rovněž na 4. místě a zajistili 

jsme si tak účast v okresním kole PS, které se konalo 4. června na fotbalovém hřišti 

v Křovicích. Zde jsme i s „menším“ ukřivděním od rozhodčích skončili na celkovém druhém 



místě a postoupili jsme tak na krajské kolo v PS do Trutnova Na tuto soutěž jsme jeli v roli 

outsiderů, což se po 100m překážek i potvrdilo, v ostatních disciplínách jsme také zrovna 

neexcelovali, ale i tak jsme obsadili celkově krásné 3. místo, což si myslím, že je docela 

úspěch na to že jsme přešli z dorostenecké kategorie. Tím naše působení v postupových 

soutěžích skončila. Nyní bych se rád vrátil k ostatním soutěžím, kterých jsme se zúčastnili. 

12. června, podorlická + východočeská liga v Trnově. Místní podmínky zřejmě nevyhovovali 

našemu stroji, a když jsme stáli na startu, tak vypověděla službu a my jeli domů s neplatným 

pokusem. Chuť jsme si malinko napravili 12. června v Semechnicích na PL, kde jsme zaujali 

4. místo. 16. června jsme vyrazili na PL do Sněžného, tato trať nám byla velmi známá a věřili 

jsme si na dobrý úspěch a ten se taky dostavil. Skončili jsme na krásném 2. místě. Další týden 

nás zavedl na PL do Meziměstí, kde jako vždy panovalo velmi špatné počasí a nepřízeň větru 

nás odsunula na 9. místo. Další akcí byla soutěž O pohár obce Kobylí. Na tuto soutěž jsme 

zavítali spolu s muži z družstva, které zde působilo před námi. Kluci nám předvedli, že to 

ještě nezapomněli a obsadili 4. místo, na nás zbyla 12. pozice. Další soutěž byla 3. září a byla 

to PL v Dobrušce – obsadili jsme 5. místo. Následující víkend jsme zavítali na Opočenské 

náměstí, kde byla soutěž opět zařazena do seriálu PL. Obsadili jsme 4. místo, ale v druhém 

kole jsme měli nejlepší čas a ten byl započítáván do soutěže o putovní pohár, což znamená, že 

jsme si tento nádherný pohár mohli na rok odvést domů. Následující víkend byl náročný, 

jelikož jsme měli 2 soutěže ve 2 dnech. Jako první byla PL+VCHL v Častolovicích, kde jsme 

soupeřům ukázali, že i na sklopné terče jsme potrénovali a obsadili jsme 11. místo a dosáhli 

jsme na naše první body ve VCHL. Další den jsme jeli do Pšánek, kde se nám ani jeden pokus 

nevydařil a jeli jsme domů s písmenkem N. V PL jsme celkově obsadili 3. místo, což je pro 

nás dobrý výsledek. Toto umístění jsme se dozvěděli na oficiálním vyhlášení PL 1. října 

v Opočně. Tímto jsme loňskou sezónu ukončili.  

Během roku jsme se účastnili brigád při opravě naší zbrojnice, dále se někteří z nás účastnili 

soutěží ve 100m překážek, jako byli například: Jablonecká hala 2011, Hlinecká stovka, Big 

SHOCK pohár Bludov, memoriál V. Málka a J.Rampotla v Hradci Králové. 

Družstvo nacvičující disciplíny CTIF se zúčastnilo MČR ve Dvoře Králové nad Labem, 24. 

září 2011. Zde obsadilo 5. místo.  

Závěrem bych rád poděkoval všem řidičů z SDH Bystré, kteří s námi tuto sezónu odjezdili a 

bezpečně nás dopravovali na soutěže, zvláště Jaroslavu Duškovi, který nám zařizuje spoustu 

užitečných věcí, Zdenku Martínkovi za dopravu Avie na tréninky a v neposlední řadě veliteli 

Fratišku Sozanskému, dále bych rád poděkoval HZS HK, ÚO Rychnov nad Kněžnou, PS 



Dobruška, za to, že nám umožňují trénovat na jejich prostorách a rovněž bych jim rád 

poděkoval za údržbu našeho sportovního stroje. 

Děkuji za pozornost a přeji vám vše nejlepší v novém roce. 

Adam Novotný 

 

5) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2011.  

Obecní úřad přispěl částkou 25 000,- 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 2011 byly následující: 

 

Položka Částka 

  

členské příspěvky od členů 10 800,- 

výtěžek z pořádání hasičského plesu 7 290,- 

příspěvek na uniformu od člena družstva CTIF 1 000,- 

dar OÚ na akceschopnost výjezdové jednotky 25 000,- 

dar OÚ na zajištění činnosti SDH  20 000,- 

výtěžek z pořádání okrskové schůze 707,- 

provize od HVP 692,- 

sběr železného šrotu 9 565,- 

příspěvek OSH na stravování při OK hry Plamen 560,- 

odměna za 6. místo v okresním kole hry Plamen 350,- 

výtěžek z pořádání školení vedoucích mládeže okresu  8 888,- 

zapůjčení stanů TJ Ohnišov  500,- 

odprodej automobilu Š1203 5 000,- 

vrácený přeplatek pojistného za Š1203 567,- 

dotace dětským kolektivům 7 870,- 

úrok připsaný na běžném účtu 6.29,- 

CELKEM 98 795.29,-  

 

Výdaje sboru v roce 2011 pak byly následující: 

 

Položka Částka 

  

výroční valná hromada 6 170,- 

odvod členských příspěvků 9 520,- 

ztráta z pořádání pomlázkové zábavy 417,- 



startovné v soutěžích a pohárech 2 550,- 

stravování MH při soutěžích 7 203,- 

údržba historického vozidla Smekal 1 387,- 

údržba automobilu Š1203 605,- 

údržba překážek 998,- 

zakoupení kroniky pro družstvo dorostu 300,- 

dárky k životním jubileím 1 421,- 

nafta za odvoz železného šrotu 850,- 

oprava a údržba automobilu VW 4 692,- 

kancelářské potřeby 807,- 

dotace OÚ 45 023.20,- 

pronájem tělocvičny  6 600,- 

stravování MH při soustředění 1 507,- 

zakoupení hadic a proudnice pro MH 3 194,- 

poplatky BÚ 196,- 

CELKEM 93 440.20,- 

 

K 31. 12. 2011 bylo na běžném účtu organizace 32 560.10,- Kč a v pokladně 3 895,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 36 455.10,- Kč.   

I v roce 2011 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, tak i při nácvicích a soutěžích všech 

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


