
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2012 
 

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 2012 

 

Rok 2012 byl po velmi náročném předchozím roce poněkud klidnější. Připomeňme, že v roce 

2011 probíhaly náročné opravy střechy hasičské zbrojnice. V roce 2012 byly provedeny 

nezbytné opravy devítimístného vozu Transporter, který jsme v předchozím roce dostali do 

správy od naší obce. Automobil nahradil původní Š 1203, která už dosloužila. Vůz je 

v současné době plně využíván jak pro přepravu dětí, tak i dospělých.  

Již v únoru (28. 2. 2012) proběhla odborná příprava členů výjezdové jednotky formou kvízu. 

Každoroční mytí koupaliště se uskutečnilo dvakrát – 5. května 2012 se dostavil poměrně 

hojný počet hasičů i ostatních občanů obce. Pátého července 2012 malá skupina provedla 

dočištění po náplavě bahna.  

Naštěstí jsme nemuseli ani v tomto roce řešit žádné velké požáry. Tím, že odpady v obci se 

likvidují formou vyvážení popelnic, bylo také odstraněno hoření kontejnerů, které jsme 

museli několikrát za rok řešit. Třicátého května 2012 absolvovala výjezdová jednotka cvičný 

poplach v Bystrém za účasti 13 mužů výjezdové jednotky, což je 72% účast. Čtvrtého srpna 

2012 byla čištěna propusť pod silnicí na Doly u bývalé slepičárny (Dědek, Duška, Sozanský). 



Veškerá technika výjezdové jednotky byla na podzim zazimována. S Avií se najelo 1 111 km. 

Motorová stříkačka PS 12 byla v provozu 5 motohodin. 

František Sozanský, velitel sboru 

 

2) K 31. prosinci 2012 čítá náš sbor 116 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 19 

chlapců a 6 dívek, v kategorii 15 – 18 let 17 chlapců a 2 dívky, v kategorii nad 18 let 

máme 53 mužů a 19 žen. Celkem tak máme v našem sboru 89 chlapců a mužů a 27 dívek 

a žen.   

 

3) Patnáctého ledna 2012 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 60 

členů sboru a 20 hostů. Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 17. února 2012 

v Kounově, 28. června 2012 v Kounově, 12. října 2012 v Bystrém a 28. prosince 2012 

opět v Kounově. Josef Dusílek se 31. března 2012 zúčastnil okresního shromáždění 

starostů sborů v Pohoří a 8. listopadu 2012 porady starostů sborů v Opočně. V rámci 

rozvoje družebních styků navštívili zástupci sboru výroční valné hromady našich kolegů. 

Dvacátého prvního ledna 2012 to bylo v Bystrém u Poličky a 25. února 2012 v Lewině 

Klodzkém. Tradiční hasičský ples se konal 28. ledna 2012 v Hostinci U Divočáka. Účast 

na plese byla průměrná a byl i finančně přínosný. Třetího března 2012 se konal Celostátní 

hasičský ples v Náchodě. Tohoto plesu se zúčastnili členové našeho sboru. Ve dnech 6. – 

8. července 2012 se konalo setkání obcí Bystré, tentokrát v Bystrém u Janovic 

v Beskydech. Pozdravili jsme zde místní hasiče a prohloubili s nimi družební styky 

v rámci obcí Bystré. 

Čtrnáctého července 2012 oslavoval sbor našich kolegů v Bystrém u Poličky 140 let od 

svého založení. Zástupci sboru popřáli k tomuto výročí a velmi obdivovali zřízený nový 

areál za hasičskou zbrojnicí sloužící k pořádání všech kulturních akcí. Šestnáctého srpna 

2012 se konalo setkání zasloužilých hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, kterého se 

zúčastnil Josef Dusílek. Náš sbor byl 25. srpna 2012 pořadatelem Pouťové taneční zábavy. 

Tato zábava skončila pro sbor záporným finančním výsledkem. Josef Dusílek a Josef 

Netík se zúčastnili krajského setkání zasloužilých hasičů, které se konalo 20. září 2012 

v Broumově – Olivětíně. Dvacátého sedmého října 2012 se sbor organizačně podílel na 

školení vedoucích mladých hasičů okresu. Tohoto setkání se zúčastnil senátor Miroslav 

Antl, který zde přednesl přednášku o právních aspektech volnočasové práce s mládeží. 

Starosta sboru Josef Dusílek převzal 28. října 2012 jako jeden ze čtyř dobrovolných 

hasičů královéhradeckého kraje Záslužnou medaili III. stupně za budování a podporu 



integrovaného záchranného systému. Třetího listopadu 2012 pořádal sbor posvícenskou 

taneční zábavu, která byla tentokráte dobře navštívena a byla i finančně přínosná. Ve 

dnech 8. – 9. prosince 2012 se v Jánských Koupelích konalo celostátní setkání zástupců 

sborů u příležitosti 40. výročí založení hry Plamen. Tohoto setkání se zúčastnili Josef 

Dusílek a Josef Netík. V roce 2012 bylo také nutné zajistit zhotovení nového soutěžního 

žebříku, kterého se zhostil pan Honěk z Bohdašína. Muži ze soutěžního družstva se 

chopili opravy vozidla Transporter a strávili opravou mnoho hodin. Paní Hana Drašnarová 

dopsal kroniku sboru. V průběhu roku jsme zajišťovali technické kontroly našich vozidel. 

Velké množství času si vyžádaly přípravy na dvě soutěže, které jsme pořádali. Dvacátého 

osmého dubna 2012 to byl Pohár starosty sboru v disciplínách CTIF a 6. října 2012 

zahajovací Závod požárnické všestrannosti. Další hodiny strávili členové sboru při úklidu 

zbrojnice a inventarizaci majetku sboru. Sbor nadále vedl podvojné účetnictví, jež je 

podmínkou při žádostech o granty a dotace na činnost mládeže v našem sboru. Ani v roce 

2012 jsme nezapomněli na životní jubilea našich členů. Devatenáctého února 2012 oslavil 

70. narozeniny Josef Povolný, 27. března 2012 60. narozeniny Ryzsard Grebocki a 31. 

března 2012 95. narozeniny nejstarší člen našeho sboru Josef Langr. Oslava jubileí 

pokračovala 5. září 2012, kdy oslavil 85. narozeniny Václav Matuška. Třicátého září 2012 

oslavil 70. narozeniny Václav Šinták, 5. listopadu 2012 člen výboru Jiří Andrš a 21. 

prosince 2012 za přítomnosti čelních představitelů sdružení 70. narozeniny Josef Netík. 

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 

I v právě uplynulém roce 2012 tvořila práce s dětmi a mládeží velkou část činnosti našeho 

sboru. Kromě tradičních akcí se členové mládežnických kolektivů zapojili i do akcí pro ně 

zcela nových. To jak se jim to podařilo, se dozvíte z následující zprávy.    

Ke konci roku 2012 bylo členem našeho sboru 44 mladých hasičů a dorostenců ve věku do 18 

let. Hasičská mládež tak tvořila 38% naší členské základny. V průběhu roku žádní členové 

kolektivů naši členskou základnu neopustili, naopak došlo k rozšíření naší členské základny. 

Do soutěží a celoroční činnosti se v roce 2012 aktivně zapojilo 32 dětí z našeho sboru a 

Václav Grulich z SDH Provoz. Všechny děti byly rozděleny do 1 družstva mladších, 1 



družstva starších a 1 družstva dorostenců. Ani v roce 2012 jsme nezapojili žádné členy do 

soutěží dorostenců jednotlivců.  

Zimní, jarní a podzimní příprava družstev si vyžádala desítky hodin volného času, což kladlo 

vysoké nároky zejména na vedoucí jednotlivých družstev.   

Všichni vedoucí družstev mají požadovanou kvalifikaci k jejich vedení.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo v roce 2012 14 dětí. Podobně jako ostatní družstva se 

družstvo zapojilo do soutěžního ročníku hry Plamen zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti, který se konal 6. října 2011 v Houdkovicích. Zde obsadilo díky chybám na 

jednotlivých kontrolách celkové 14. místo. V zimním období roku 2012 se pak v tělocvičně 

v Dobřanech připravovalo na vyvrcholení celého ročníku – okresní kolo hry Plamen. To se 

konalo ve dnech 25. – 27. května 2012 v Jílovicích. Družstvo zde statečně bojovalo a ve všech 

disciplínách se snažilo vymazat ztrátu v podzimní části ročníku. Deváté místo ve štafetě 4 x 

60 m a zejména 12. místo v požárním útoku však nemohlo stačit na lepší než 5. místo 

v celkovém hodnocení. V disciplíně požární útok se družstvu dlouhodobě nedaří a bude proto 

třeba její nácvik podstatně zlepšit. Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších 

zúčastnilo dalšího ročníku Poháru hasičské mládeže v Opočně. Zde pak obsadilo 9. místo. Do 

nového ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo ve stabilním složení, účastí v zahajovacím 

Závodě požárnické všestrannosti na domácí půdě zde v Bystrém. Zde po dobrém výkonu 

obsadilo 3. místo a vytvořilo si tak dobrý základ do jarní části soutěží. O týden později 

završilo soutěžní činnost roku 2012 účastí v závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde 

dvě soutěžní hlídky obsadily 11. a 13. místo.          

V družstvu starších působilo v uplynulém roce 10 dětí. Jediná obměna nastala v podzimní 

části roku, kdy jeden člen přestoupil do kategorie dorostenců. Stejně jako družstvo mladších 

se i družstvo starších zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti 

v Houdkovicích. Zde obsadilo celkové 6. místo.  

Po celé zimní období dojíždělo družstvo společně s družstvem dorostenců do tělocvičny 

v Dobrušce. Zde se společně s družstvem malých atletů z Dobrušky pilně připravovalo na 

jarní soutěže. Za významnou metodickou pomoc při nácviku běžeckých dovedností tímto 

trenérům z TJ Dobruška velmi děkujeme.   

V jarní části roku bylo pro soutěžní družstvo naplánováno několik soutěží se záměrem získat 

co nejvíce soutěžních zkušeností. V Nízké Srbské družstvo zaznamenalo 2 neplatné pokusy a 

obsadilo 8. místo. O týden později, 12. května 2012, družstvo poprvé vyrazilo soutěžit O 

Pohár Malé Hané do Jevíčka. Z důvodu nemoci nestartovalo družstvo v plné sestavě. Přesto 



však za prakticky trvalého deště obsadilo celkové 6. místo. Pak už na družstvo čekalo tradiční 

vyvrcholení jarních částí soutěží – okresní kolo hry Plamen v Jílovicích. V běžeckých 

disciplínách zde družstvo podalo dobré výkony a jediným zaváháním tak bylo 6. místo ve 

štafetě požárních dvojic. Ve vyrovnané soutěži pak družstvo při rovnosti získaných bodů 

obsadilo díky horšímu pokusu v požárním útoku celkové 2. a tedy postupové místo do 

krajského kola. Krajské kolo se konalo ve dnech 16. – 17. června 2012 v Novém Městě nad 

Metují. Zde se naopak v běžecké části družstvu vůbec nedařilo. Chválit jsme naopak mohli 

bezchybně provedený požární útok CTIF a zejména těsné 3. místo v závodě požárnické 

všestrannosti. Při své první účasti v krajském kole obsadilo družstvo starších 7. místo. 

V měsíci červnu se družstvo starších zapojilo ještě do dvou soutěží nad rámec hry Plamen. 

Tou první byl Pohár hasičské mládeže, 24. června 2012 v Opočně. Zde se družstvo umístilo 

na celkovém 4. místě. Na prahu prázdnin se pak šest členů družstva zapojilo do závodu 

v běhu na 60 m překážkami v Kvasinách. Radim Práza zde obsadil 5. místo ve své kategorii. 

Závěr prázdnin si pak družstvo zpestřilo vítězstvím v Hasičském klání v Křovicích, které se 

konalo 18. srpna 2012. Podzimní část přípravy družstva byla rozdělena do dvou částí – 

tradiční přípravy na zahajovací závod požárnické všestrannosti a do přípravy na kvalifikaci 

mladých hasičů na mezinárodní hasičskou soutěž ve Francii 2013. Zejména díky dobrému 

počasí se podařilo obě části přípravy úspěšně absolvovat. V zahajovacím Závodě požárnické 

všestrannosti na domácí půdě v Bystrém, 6. října 2012 družstvo zaslouženě zvítězilo. 

Vítězství si odneslo i ze Závodu požárnické všestrannosti, který se konal 13. října 2012 

v Mezilesí. Zakončením soutěžního roku byla pro družstvo účast na kvalifikační soutěži 

v disciplínách CTIF, která se konala 28. října 2012 ve Skutči. Zde se za mrazivého počasí 

soutěžilo na téměř kompletně zasněženém stadionu o právo reprezentovat Českou republiku 

na Mezinárodní hasičské soutěži 2013. V této kvalifikaci obsadilo družstvo celkové 4. místo, 

což na postup bohužel nestačilo. V disciplínách CTIF jsme však mohli od jara zaznamenat 

výrazný posun, který bude, doufáme pokračovat i v dalším období.          

Poslední soutěží, o které jsme se doposud nezmiňovali, byl 1. ročník Poháru starosty SDH 

Bystré v disciplínách CTIF. Zde obě domácí družstva vybojovala první místa.    

V roce 2012 pokračovalo ve své činnosti i družstvo dorostenců. To vstoupilo do soutěžního 

ročníku smolným závodem požárnické všestrannosti v Houdkovicích, který z důvodu zranění 

nedokončilo. V zimním období se pak připravovalo společně s družstvem starších 

v tělocvičně v Dobrušce na jarní soutěže. První postupovou soutěží roku bylo pro družstvo 

okrsková soutěž, která se konala 19. května 2012 v Olešnici. Zde se družstvu nepodařil ani 

jeden z pokusů v požárním útoku a družstvo tak obsadilo 11. místo. Druhého června 2012 



družstvo vyrazilo na okresní kolo soutěže dorostenců do Pohoří. Již od první disciplíny bylo 

bohužel jasné, že družstvo tentokrát do boje o postup do krajského kola nezasáhne. Dvě 4. a 

dvě 3. místa nemohla na vítězství stačit a družstvo tak obsadilo celkové 4. místo. V průběhu 

letní přestávky hledalo vedení kolektivu způsob, jakým výkony družstva zlepšit. Byla 

domluvena nová pravidla fungování družstva. Funkčnost těchto pravidel se poprvé, a 

doufejme ne naposledy, projevila v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti v Bystrém, 

kde družstvo vybojovalo 1. místo. Snad se tedy vrací doba, kdy bysterští dorostenci drželi 

čelní podstavení nejen v okrese, ale i v kraji. Kromě postupových soutěží se družstvo 

zúčastnilo i závodů Podorlické ligy v Houdkovicích a Opočně, kde obsadilo 15. respektive 12. 

místo.    

Kromě soutěžní činnosti se mladí hasiči v roce 2012 věnovali i plnění úkolů celoroční 

činnosti MH. Kromě tradičního čistění místní požární nádrže a zkoušek odbornosti navštívilo 

družstvo mladších ZOO ve Dvoře Králové nad Labem (1. května 2012), bazén v Kudowě 

Zdroji (5. května 2012) a obec Neratov, jejíž návštěvu spojilo s návštěvou muzea v Deštném 

(8. května 2012). Společně s družstvem starších se pak 14. října 2012 zapojilo do projektu 72 

hodin pro neziskový sektor v Sedloňově. Družstvo starších pak svoji celoroční činnosti 

rozšířilo o dvě nové akce. Tou první byl sběr starého papíru, který se v roce 2012 uskutečnil 

dvakrát (24. února a 24. listopadu). Tímto sběrem se podařilo pro činnost družstva získat cca. 

3 500 Kč. Druhou akcí bylo zapojení družstva do Květinového dne pořádaného Ligou proti 

rakovině 16. května 2012. Na konto boje proti této nemoci se podařilo vybrat 4 304 Kč. 

Finanční efekt těchto akcí však není tím nejdůležitějším. Důležitějším efektem je to, že 

všechny tyto akce si děti organizují zcela sami, od propagace až po úklid po akci. Zejména 

Richard Poul se projevuje jako velmi schopný organizátor. Mnozí členové sboru by si 

z podobné činnosti dětí měli vzít příklad pro svoji práci ve sboru.   

Jedním z úkolů pro vedení družstva bylo v uplynulém období obnovení tradice Her bez 

hranic. Podle dosavadních jednání se zdá, že tento úkol bude splněn a mladí hasiči tak budou 

moci znovu vyrazit za svými kamarády nejen z České republiky.     

Za práci v uplynulém roce je třeba především poděkovat vedoucím, kteří se na této práci 

podíleli: Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, Adamu Novotnému 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 všem, kteří se podíleli na organizaci 

jarní soutěže a Zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Bystrém. Děkujeme rovněž p. 



Radku Poulovi za poskytnutí finančního daru při ZPV v Bystrém. Zapomenout nechceme ani 

na tolerantní rodiče, kterým tímto velmi děkujeme. 

Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže 

 

Činnost soutěžních družstev mužů a žen 

Nejprve bych vás rád seznámil s členy družstva mužů. Jsou to: Strojník Josef Ševc, savice 

Marek Duška, košař Adam Novotný, béčkaři Simon Krpata a Jiří Beneš, rozdělovač Jan 

Voborník, proudaři Jakub Holeček a Jakub Zajíček. Dále se s námi pár soutěží zúčastnili 

David Moravec a Jan Klouček z HZS HK, Martin Ševc z HZS hl. m. Prahy, Jan Felcman 

z SDH Křovice, Martin Štainer a Richard Štěpán z SDH Sněžné, Pavel Slovák z SDH 

Meziměsí a Jakub Pospíšil z SDH Tuř. 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. března 2012. Při této brigádě jsme opravili pár věcí na našem sportovním stroji, vyčistili 

jsme ho a připravili na sezónu. Další akcí byla Podorlická liga v Houdkovicích, která se 

konala 8. května 2012 a zde jsme obsadili 6. místo. Následující víkend jsme se chopili 

povinnosti zúčastnit se okrskového kola v PS v Olešnici. Umístili jsme se na 3. místě a 

zajistili jsme si tak účast v okresním kole PS, které se konalo 2. června 2012 na fotbalovém 

hřišti v Pohoří. Zde se nám ze začátku moc nedařilo. V disciplíně 100 m překážek jsme 

obsadili až 4. místo, 2. místem ze štafety jsme si malinko polepšili, ale stále jsme byli na 

nepostupovém 3. místě. Vše rozsekla až ruleta požárních útoků, které jsme vyhráli a díky 

nepovedeným pokusům družstev před námi jsme se vyhoupli na celkové 1. místo a postoupili 

jsme na krajské kolo PS do Hradce Králové. Na tuto soutěž jsme díky posilám z HZS jeli 

v roli favoritů, což se po 100 m překážek i potvrdilo – 1. místo, štafeta 4x100m se nám po 

drobných chybách nevydařila, ale i tak jsme z ní brali 3. místo. Před disciplínou požární útok 

jsme ztráceli 1 bod na družstvo z Meziměstí, což nám dávalo za úkol, že musíme být v útoku 

před nimi. Po nádherně rozběhlém pokusu se časomíra zastavila na hodnotě kolem 25 s a my 

jsme věděli, že tento čas SDH Meziměstí nepřekoná a mohli jsme začít slavit. Celkově jsme 

tedy obsadili první místo a stali jsme se mistry Královéhradeckého kraje a postoupili jsme na 

MČR do Uherského Hradiště. Nyní bych se rád vrátil k ostatním soutěžím, kterých jsme se 

zúčastnili. 9. června 2012 Podorlická liga v Semechnicích, zde se nám moc nedařilo a obsadili 

jsme 10. místo. 14. července 2012 jsme vyrazili na PL do Sněžného. Tato trať nám byla velmi 

známá a věřili jsme si na dobrý úspěch, ale ten se nedostavil. Skončili jsme na 14. místě. Další 



týden nás zavedl na PL do Meziměstí, kde jako vždy panovalo velmi špatné počasí - 5. místo. 

Další akcí byla soutěž O pohár obce Kobylí -  11. pozice.  Na této soutěži ani tak nejde o 

úspěch, jako o stmelení týmu. Po srpnové pauze jsme se spolu s ženami z SDH Meziměstí 

vypravili na MČR v PS do Uherského Hradiště. Po příjezdu do Hradiště jsme byli hned 

rozhořčeni a to díky našemu ubytování. Ačkoli jsme si ho zajednali jako první, museli jsme se 

přemístit na jinou ubytovnu, která byla přes celé město. Nakonec jsme se s tím smířili a uznali 

jsme, že ubytování je pěkné. Tento názor jsme během noci opět ztratili, jelikož se náš pokoj 

nacházel přímo nad místní diskotékou. Po probdělé noci jsme vyrazili na stadion, kde nás 

čekaly disciplíny 100m překážek, kde jsme obsadili 8. místo a odpoledne štafeta 4x100m 

překážek. Na štafetu jsme si hodně věřili, ale bylo z toho jen 7. místo. Ovšem rozdíl mezi 7. a 

3. místem byl necelé 2 sekundy, což svědčí o velké vyrovnanosti družstev. V neděli na nás 

čekali už jen požární útoky. Zde jsme s časem 26,12 s obsadili 5. místo. Za povšimnutí stojí 

čas vítězů (24,84 s) což je pouze 1,5 s rozdíl od našeho času. Celkově jsme tedy obsadili 7. 

místo, což je pro nás velmi dobrý výsledek. Cesta domů z Uherského Hradiště byla velmi 

veselá. Škoda jen, že naše nadšení nesdílelo i družstvo z Meziměstí. Další soutěž byla 8. září 

2012 a byla to PL v Opočně – obsadili jsme 8. místo. Po kratší pauze jsme vyrazili na PL do 

Častolovic, kde jsme soupeřům ukázali, že i na sklopné terče jsme potrénovali a obsadili jsme 

6. místo. Nebýt toho, že se týmy z VČHL přihlásili do závodu PL, byli bychom ze všech týmů 

z PL první. V PL jsme letos nedosáhli moc dobrého výsledku, dva závody jsme vynechali a 

celkově z toho bylo 6. místo. Toto umístění jsme se dozvěděli na oficiálním vyhlášení PL 10. 

listopadu v Opočně. Tímto jsme loňskou sezónu ukončili.  

Během roku jsme se účastnili brigád. Značně jsme se podíleni na opravě VW Transporter. 

Dále se někteří z nás účastnili soutěží ve 100m překážek, jako byly například: Jablonecká hala 

2012, memoriál V. Málka a J.Rompotla v Hradci Králové, Velká říjnová stovka Rychnov, 

Přebor nejen dorostu Žernov atd. 

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

bezpečně nás dopravovali na soutěže. Zvláště pak Jaroslavu Duškovi, který nám zařizuje 

spoustu užitečných věcí. V letošním roce mu patří velké díky za nové sportovní oblečení. 

Zdenku Martínkovi za dopravu Avie na tréninky a v neposlední řadě veliteli Františku 

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. A velké díky patří i Královéhradeckému kraji, KSH KHK, 

OSH Rychnov nad Kněžnou za poskytnutí finančních prostředků na MČR. 

Adam Novotný 



5) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2012.  

Obecní úřad přispěl částkou 20 000,- 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 2012 byly následující: 

 

Položka Částka 

  

příspěvek ke stuze praporu 1 000,- 

vybráno za členské příspěvky od členů sboru 8 700,- 

výtěžek z pořádání Hasičského plesu 9 000,- 

provize od HVP 617,- 

sběr starého papíru 3 353,- 

sběr železného šrotu 11 150,- 

dotace OÚ na činnost JSDHO 20 000,- 

dar OÚ na činnost SDH 20 000,- 

výtěžek z pořádání soutěže MH v CTIF 5 213,- 

příspěvek od účastníků výletu do ZOO 1 470,- 

odměna za 2. místo v soutěži MH (okresní kolo Plamen) 1 000,- 

odměna za 5. místo v soutěži MH (okresní kolo Plamen) 150,- 

příspěvek OSH ČMS na stravování při soutěži MH 560,- 

odměna za 1. místo v soutěži PS (okresní kolo) 1 500,- 

dotace od Královéhradeckého kraje 7 000,- 

příspěvek na reprezentaci od OSH ČMS 5 000,- 

dar od firmy Profialarm s.r.o. 3 000,- 

příspěvek družstvu mužů na ubytování 2 400,- 

zapůjčení stanů 300,- 

výtěžek z pořádání ZPV 8 536,- 

výtěžek z pořádání okrskové schůze 303,- 

výtěžek z pořádání školení vedoucích mládeže 4 392,- 

výtěže z pořádání Posvícenské zábavy 2 440,- 

zapůjčení soutěžního stroje 2 000,- 

vyčistění propusti v Novém Městě nad Metují 2 000,- 

dotace MŠMT na činnost mládeže 7 000,- 

úrok na běžném účtu 3,- 

  

CELKEM 154 736,-  

 

 

 



Výdaje sboru v roce 2012 pak byly následující: 

 

Položka Částka 

  

výroční valná hromada 4 373,- 

odvod členských příspěvků 8 640,- 

drobná údržba VW Transporter 7 300,- 

startovné na soutěžích 1 000,- 

povinné ručení 4 994,- 

prodělek při Pouťové zábavě 400,- 

účast družstva mužů na MČR 9 249,- 

dary k životním jubileím 3 180,- 

pohonné hmoty 14 092,- 

předplatné Hasičských novin 586,- 

poplatky za tiskopisy a BÚ 398,- 

  

DAR OÚ  

oprava vozidla VW 2 857,- 

stravování MH při soutěži 3 048,- 

emise a TK na vozidle VW 950,- 

zakrývací plachty na překážky 154,- 

pohonné hmoty 12 991,- 

  

DOTACE OÚ NA JSDHO  

zásahové hadice a spojky 9 880,- 

emise a TK na vozidle Avia 1 980,- 

materiál na opravu vozidla Avia 1 416,- 

pohonné hmoty 6 580,- 

doplnění autolékárny 153,- 

  

DOTACE MŚMT  

zakoupení hadice 480,- 

pronájem tělocvičny 4 875,- 

úhrada vstupného do ZOO 1 470,- 

pohonné hmoty 700,- 

potisk dresů pro MH 396,- 

stravování při soutěži CTIF 1 040,- 

startovné při soutěžích 1 750,- 

  

DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

zakoupení sportovních kalhot 4 410,- 

poháry pro soutěž MH 2 869,- 

dresy pro MH 6 030,- 

CELKEM 144 664,- 



 

K 31. 12. 2012 bylo na běžném účtu organizace 43 372.10,- Kč a v pokladně 3 155,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 46 527.10,- Kč.   

Karel Přibyl, pokladník sboru 

 

Na závěr bych Vám chtěla popřát hodně zdraví v nadcházejícím roce a našemu sboru, aby se 

mu vedlo alespoň tak dobře, jako v roce minulém.   


