
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2013 
 

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 2013 

 

V roce 2013 jsme naštěstí nemuseli zasahovat u žádných velkých požárů. Tím, že došlo ke 

změně ve sběru odpadů v obci, zaniklo hoření kontejnerů, které jsme v minulých letech 

museli řešit několikrát za rok.  V roce 2013 byla pro velitele jednotky zakoupena nová 

uniforma a doplněny byly všechny používané lékárničky ve vozidlech a prostorách hasičské 

zbrojnice. Každoroční mytí koupaliště se uskutečnilo 4. května 2013 za účasti hojného počtu 

hasičů i ostatních občanů obce. Dne 28. srpna byla provedena tlaková zkouška hadic 

výjezdového vozidla (Dusílek, Poul, Sozanský). Dvanáctého října 2013 proběhl v Dobrušce 

velitelský den se zaměřením na práci ve výškách a vyprošťování uvízlých osob. Na počátku 

listopadu jsme opravili vrata hasičské zbrojnice. Veškerá technika výjezdové jednotky byla 

26. října zazimována. V průběhu roku byla provedena oprava brzdového systému vozidla 

Avia Jiřím Tomášem. Koncem měsíce července byla na vozidle Avia provedena technická 

prohlídka. DPA Avia najel v roce 2013 952 km, motorová stříkačka PS 12 byla v provozu 5 

motohodin. Vozidlo VW, které má sbor ve správě, najelo v roce 2013 3 676 km.  

František Sozanský, velitel sboru 

 



2) K 31. prosinci 2013 čítá náš sbor 110 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 17 

chlapců a 6 dívek, v kategorii 15 – 17 let 11 chlapců, v kategorii nad 18 let máme 57 

mužů a 19 žen. Celkem tak máme v našem sboru 85 chlapců a mužů a 25 dívek a žen.   

 

3) Výroční valná hromada sboru za rok 2012 se konala 19. ledna 2013 v místním hostinci. 

Výroční valné hromady se zúčastnilo 68 členů sboru a 13 hostů. Členové výboru okrsku 

se účastnili okrskových schůzí 22. února v Dobřanech, 28. června v Deštném, 11. října 

v Sedloňově a 27. prosince 213 v Bačetíně. Okresního shromáždění představitelů SDH, 

30. března 2013 v Doudlebách, se zúčastnili Josef Dusílek a Josef Netík. Tito zástupci se 

zúčastnili rovněž porady starostů sborů v Opočně, která se konala 12. listopadu 2013. 

V rámci rozvoje družebních styků navštívili zástupci sboru výroční valné hromady našich 

kolegů. Nejprve to bylo 5. ledna v Lewině Klodzkém, poté 12. ledna 2013 v Bystrém u 

Poličky. Ve dnech 8. – 10. února 2013 vyrazila početná delegace sboru na Výroční valnou 

hromadu do slovenského Bystrého. Svým kolegům z Lewina Klodzkého jsme rovněž 

předali pozvání na naši VVH za rok 2013.  Ani v roce 2013 jsme nezapomněli na tradiční 

hasičský ples. Ten se tentokrát konal 2. února. Ples měl průměrnou návštěvnost, na kterou 

si bohužel musíme zvyknout. Dvacátého pátého srpna proběhlo v prostorách hasičské 

zbrojnice a klubovny sboru natáčení propagačního videa pro Dobrovolný svazek obcí 

Orlické hory. Na počátku září bylo po 36 letech od uzavření místní školy obnovena tradice 

školství v naší obci. Otevřena zde byla mateřská škola, která se snad v budoucnu stane 

základnou zejména pro naše kolektivy mladých hasičů. Josef Dusílek a Josef Netík se 

zúčastnili 18. září 2013 setkání Zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje 

v Doudlebách. Dne 26. září 2013 jsme se rozloučili s nejstarším členem našeho sboru 

bratrem Josefem Langrem, který zemřel ve věku 96 let.  

Výkonný výbor sboru se pravidelně scházel každé první pondělí v měsíci v prostorách 

klubovny sboru. Schůze výboru jsou otevřené jak členům sboru, tak i občanům obce, kteří 

se chtějí o činnosti našeho sboru informovat. Členové sboru však této možnosti 

nevyužívají, což je ke škodě jak jich samotných, tak celého sboru. Členové výboru a sboru 

se kromě výše uvedených akcí zúčastňovali i jednání v rámci OSH Rychnov nad 

Kněžnou. Čtvrtého září 2013 se M. Dusílek zúčastnil porady vedoucích kolektivů mládeže 

v Rychnově nad Kněžnou. Společně s ním se M. Martinková a A. Novotný zúčastnili 

školení vedoucích mládeže, které se konalo 19. října 2013 v Křovicích. Velké množství 

času si vyžádaly přípravy na soutěž Ligy mládeže v disciplínách CTIF, kterou jsme 

pořádali 1. květně 2013. Ani v roce 2013 jsme nezapomněli na životní jubilea našich 



členů. Pátého října 2013 oslavila 50. narozeniny Eva Macková a 14. prosince 2013 70. 

narozeniny Václav Šubrt. 

Přes všechny úspěchy našeho sboru na sportovních polích nás trápí jeden problém a tím je 

vybírání členských příspěvků od členů. Tyto se nám nedaří efektivně vybírat. Přestože se 

situace zlepšila, máme ve svém sboru členy, kteří dluží členské příspěvky za 2 a více let. 

Někteří členové se rovněž domnívají, že k ukončení jejich členství postačuje ústní 

informace. Opakovaně je musíme upozorňovat na to, že tak tomu není.  

 

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

 

Práce s mládeží 

Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem 

za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie, 

finanční prostředků a v neposlední řadě i nutných organizačních změn, se kterými na počátku 

roku nebylo počítáno, a které byly vynuceny rozhodnutími vyšších orgánů našeho sdružení.  

To, jak se vedení dětského kolektivu s těmito změnami vypořádalo, se dozvíte z dalšího textu 

zprávy.    

K 31. prosinci roku 2013 bylo členem našeho sboru 38 mladých hasičů a dorostenců ve věku 

do 18 let. Tito členové tak tvořili 34% členské základny našeho sboru. V průběhu roku bylo 

ukončeno členství 5 dětem z dětského domova v Sedloňově, které po delší dobu nebyly 

zapojeny do běžné činnosti družstev. Spolupráce s Dětským domovem ale nekončí a 

v nejbližší době se do činnosti družstev zapojí 3 nové děti. Kromě členů našeho sboru se do 

družstva dorostu zapojili i 2 členové z SDH Provoz.  

Všichni aktivní členové byli v roce 2013 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 družstva starších 

a 1 družstva dorostenců. Do podzimní části soutěží jsme zapojili 1 dorostence jednotlivce.  

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

kladlo vysoké nároky zejména na vedoucí jednotlivých družstev. V průběhu roku se vedení 

družstva mládeže potýkalo s problémem dostatečného personálního zajištění činnosti družstva 

mladších, který vznikl v důsledku změněných pracovních úvazků jednotlivých vedoucích. 

Problém se podařilo řešit pouze částečně a zůstává tak jedním z úkolů pro rok 2014.   

Všichni vedoucí družstev mají požadovanou kvalifikaci k jejich vedení.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo v roce 2012 12 dětí. Podobně jako ostatní družstva se 

družstvo zapojilo do soutěžního ročníku hry Plamen zahajovacím Závodem požárnické 



všestrannosti, který se konal 6. října 2012 na domácí půdě v Bystrém. V tomto závodě 

družstvo obsadilo 3. místo. V zimním období roku 2013 se pak družstvo připravovalo na jarní 

část hry Plamen střídavě v klubovně sboru a v prostorách tělocvičny v Dobřanech. Oproti 

letům minulým se první soutěž roku 2013 konala již 2. března 2013. Touto soutěží bylo 

neoficiální halové mistrovství České republiky v Havířově. V oslabené sestavě zde družstvo 

obsadilo celkové 22. místo. Do termínu konání okresního kola hry Plamen se družstvo 

zúčastnilo 2 soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Okresní kolo hry Plamen 

se v roce 2013 konalo ve dnech 24. – 26. května za chladného počasí v Pohoří. Družstvu se 

zde podařilo navázat na dobrý výsledek z října roku 2012. V jedné z disciplín zvítězilo, 

v dalších dvou obsadilo 2. místa a zaváhalo tak pouze v požárním útoku, kde díky neplatnému 

1. pokusu obsadilo 13. místo. Celkový počet 26 bodů pak družstvu stačil na získání 

výborného 2. místa v celkovém hodnocení. Po okresním kole se družstvo společně 

s družstvem starších zúčastnilo dalších soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. 

V průběhu letních prázdnin byl pro členy družstva uspořádán prázdninový pobyt naplněný 

výlety od blízkého i vzdálenějšího okolí naší obce. Před začátkem nového ročníku hry Plamen 

překročily 4 děti z družstva věkovou hranici pro účast v družstvu mladších. Tři z těchto dětí se 

úspěšně zapojily do družstva starších. Obměněné družstvo se zapojilo do zahajovacího 

Závodu požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal 5. října 2013 v Olešnici u Rychnova 

nad Kněžnou. Družstvo zde čerpalo ze získaných zkušeností a obsadilo celkové 4. místo. 

Soutěžní rok 2013 pak družstvo zakončilo 2 soutěžemi Ligy mládeže okresu Rychnov nad 

Kněžnou.        

Družstvo starších bylo v roce 2013 tvořeno 11 členy. Kromě podzimní části soutěžního 

ročníku nedocházelo v družstvu k žádným změnám a družstvo tak bylo stabilní. Stejně jako 

družstvo mladších, zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry Plamen v říjnu 2012 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Bystrém. Podle očekávání zde obsadilo 1. 

místo a mohlo se tak v klidu připravovat na další jarní soutěže. S počátkem roku 2013 pak 

společně s družstvem dorostenců začalo družstvo dojíždět do tělocvičny Gymnázia 

v Dobrušce. Podobně jako družstvo mladších, soutěžilo i družstvo starších v soutěži 

Havířovská hala. Ve štafetě požárních dvojic a štafetě 4 x 40 m udrželo družstvo krok 

s nejlepšími družstvy. Chyba v uzlové štafetě však znamenala pokles až na celkové 21. místo. 

Během jarní přípravy se družstvo kromě soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou 

zapojilo i do dvou soutěží mládeže na okrese Náchod. Ta první se konala v Nízké Srbské, 5. 

května 2013. Družstvo zde tentokrát neváhalo a obsadilo 3. místo. O dva týdny později pak 

vyrazilo na další soutěž do Bohdašína u Červeného Kostelce. Smíšené družstvo složené 



z členů družstva starších i mladších zde nezvládlo požární útok a obsadilo celkové 14. místo. 

Další soutěží ročníku již bylo okresní kolo hry Plamen v Pohoří. Od začátku celé soutěže si 

šlo družstvo za celkovým vítězstvím. Chybu z 1. pokusu štafety CTIF napravilo 2. vítězným 

pokusem a zaváhalo tak jenom ve štafetě 4 x 60 m, kde po neplatném prvním pokusu a pádu 

na překážce muselo štafetu dokončit tzv. na půl plynu. Zejména zde se ukázala důležitost 

připravovat obě štafety tak, aby byly, co se časů týče vyrovnané a družstvo tak nemuselo 

spoléhat pouze na jeden pokus. Devět bodů v celkovém součtu pak znamenalo celkové 1. 

místo a postup do krajského kola. V přípravě na krajské kolo se družstvo zúčastnilo závodu 

Ligy mládeže v Kvasinách. Na krajské kolo vyrazilo družstvo v sobotu 15. června 2013 na 

stadion do Trutnova. Krátce před soutěží došlo ke zranění 2 členů družstva a tak družstvo 

neodjíždělo na tuto soutěž s nejlepšími pocity. To se projevilo prakticky ve všech 

disciplínách, kdy družstvo sice nijak zvláště nechybovalo, avšak na ta nejlepší družstva přeci 

jenom kousek výkonnosti chybělo. Celou soutěž pak družstvo zakončilo vyčerpávajícím 

Závodem požárnické všestrannosti. Celkové 6. místo z této soutěže bylo trochu zklamáním, 

protože jsme všichni doufali v jednu z medailí.  

V letní části soutěží se družstvo společně s družstvem mladších zapojilo do dalších soutěží 

Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Srpnové změny pravidel hry Plamen se bohužel 

podepsaly i na složení družstva starších, které díky nim přišlo o jednu z největších opor. 

Družstvo se však podařilo velmi rychle doplnit a zapojit ho do podzimní části soutěží. Nový 

ročník hry Plamen družstvo zahájilo zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti 

v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou, kde obsadilo 5. místo. Do výčtu soutěží, kterých se 

družstvo starších v roce 2013 zúčastnilo, zbývá doplnit ještě dvě soutěže.  

V celé dosavadní zprávě byla několikrát zmíněna nově vzniklá Liga mládeže okresu Rychnov 

nad Kněžnou, která vznikla z iniciativy vedoucích mládeže a prakticky tak sjednotila většinu 

soutěží mládeže pořádaných na okrese Rychnov nad Kněžnou. Dosažené výsledky 

v soutěžích je třeba rozdělit do dvou částí – 1. ročníku (do srpna) a 2. ročníku zahájeného 

v září. V prvním ročníku se naše soutěžní družstva zapojila do šesti soutěží s těmito výsledky: 

9. března – Uzlovka v Provozi (9. místo mladší, 6. místo starší), 1. května – CTIF v Bystrém 

(1. místo mladší, 1. místo starší), 8. června – 60 m v Kvasinách (5. místo mladší, 6. místo 

starší), 23. června – Pohár hasičské mládeže v Opočně (4. místo mladší, 1. místo starší), 6. 

července – Požární útok v Čánce (3. místo mladší, 1. místo starší). Na této soutěži 

zaznamenalo družstvo starších doposud nejlepší čas bysterské hasičské mládeže v požárním 

útoku, který tak v současné době činí 21,84 s. na nástřikové terče. Poslední soutěží 1. ročníku 

bylo 31. srpna hasičské klání v Křovicích (8. místo mladší, 3. místo starší). V celkovém 



hodnocení 1. ročníku Ligy mládeže pak družstvo mladších obsadilo 3. místo a družstvo 

starších 2. místo. Do 2. ročníku Ligy mládeže vstoupila družstva 21. září ZPV v Lukavici (4. 

místo mladší, 2. místo starší) a soutěžní ročník zakončila družstva 12. října 2013 během na 60 

m překážkami v Javornici (6. místo mladší, 7. místo starší). Po těchto dvou závodech 

přezimuje družstvo mladších na 3. místě a družstvo starších se drží na 1. místě celé Ligy.  

I v roce 2013 jsme pracovali s družstvem dorostenců. To se stejně jako družstva mladých 

hasičů zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Bystrém, kde zvítězilo. 

Cílem zimní přípravy v tělocvičně Gymnázia v Dobrušce bylo zejména zlepšení dovednosti 

potřebných pro disciplínu běh na 100 m s překážkami. Díky nepříliš příznivé atmosféře 

v družstvu, která se projevuje již delší dobu, se tento cíl nepodařilo dostatečně naplnit. To se 

projevilo nejen v okresním kole soutěže dorostu, ale již v okrskové soutěži, která se tentokráte 

konala 11. května 2013 v Deštném.  Zde družstvo obsadilo 9. místo. Jedinou soutěží 

v požárním sportu se pro družstvo dorostenců stalo v roce 2013 okresní kolo soutěže dorostu, 

které se konalo 1. června v Malé Čermné. Zde družstvo obsadilo 2. místo a nevybojovalo si 

tak postup do dalších kol soutěži. Nový ročník soutěže dorostu pak družstvo zahájilo 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou, kde 

zvítězilo. V kategorii jednotlivců obsadil Filip Marval 4. místo. Stejný výsledek vybojovalo 

družstvo i o týden později při ZPV v Mezilesí. V roce 2013 se družstvo dorostenců 

nezúčastnilo žádného závodu Podorlické ligy v požárním útoku a jeho budoucí účast 

v soutěžích této Ligy je prozatím nejistá. Přes výše uvedené můžeme být spokojeni se 

zapojením družstva do soutěží v klasických disciplínách CTIF. To na své první soutěži, MČR 

ve Dvoře Králové nad Labem 28. září 2013, obsadilo 4. místo. 

Již několik let je bohatá soutěžní činnost družstev mládeže doplňována o neméně bohatou 

celoroční mimosoutěžní činnost.  Sem patří především pravidelná účast na čištění místního 

koupaliště, konání zkoušek odbornosti MH a výlety. O výletu družstva mladších jsme se již 

zmínili výše. Družstvo starších pak vyrazilo ve dnech 9. – 12. července 2013 do Harrachova.  

Družstvo starších dále vyrazilo 11. října 2013 do nově otevřené místní mateřské školy, kde 

v rámci projektu 72 hodin pro neziskový sektor připravilo pro děti z MŠ hasičský program. I 

v roce 2013 se družstva zapojilo do sběru starého papíru, který v tomto roce vynesl 2 762 Kč. 

Po úspěchu akce v roce 2012 se družstva mládeže zapojila do dalšího ročníku Květinového 

dne pořádaného Ligou proti rakovině, který se tentokrát konal 15. května 2013. Na konto této 

sbírky bylo odesláno 4 712 korun.     

Rok 2013 byl na poli hasičské mládeže naplněn celou řadou úspěchů v soutěžích a úspěšně 

zvládnutých akcí. Ne všech cílů se však podařilo dosáhnout a nevyřešili jsme také některé 



déletrvající problémy. Nepodařilo se například navázat na tradici pořádání Her bez hranic a je 

třeba společně s partnerskými sbory vymyslet a uskutečnit nový model těchto setkávání. 

Společně s družstvem mužů je třeba najít cestu ke zvýšení výkonnosti členů družstva 

dorostenců. Jedním z hlavních cílů pro rok 2014 je i vytvoření hasičské přípravky ze žáků 

místní mateřské školy. Tento záměr se u některých členů výboru sboru setkává 

s nesouhlasem. Čím dříve však děti získáme pro hasičskou práci, tím lépe pro budoucnost 

celého sboru. Při plnění stanovených cílů i zdolávání problémů budou jistě nápomocni všichni 

ti, kteří v roce 2013 aktivně pomohli při práci s hasičkou mládeží.  

Konkrétně je třeba poděkovat Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, Adamu 

Novotnému a Marku Duškovi, kteří se ujali družstev mladších. Velké poděkování náleží všem 

maminkám a babičkám, které připravily pro děti vynikající občerstvení na okresním kole 

v Pohoří. 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 a dorostenců. Poděkování náleží 

také všem, kteří se podíleli na organizaci jarní soutěže. Děkujeme rovněž představitelům 

církve bratrské v Bystrém a zaměstnancům společnosti Trivium Plus Dobřany, kteří umožnili 

realizaci programu 72 hodin.  Nezapomínáme však ani na tolerantní rodiče, bez nichž by 

činnost mládeže v našem sboru nebyla možná. 

Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže 

 

Činnost soutěžních družstev mužů a žen 

Rád bych Vás seznámil se zprávou o činnosti družstva mužů v roce 2013. Co se týče sestavy 

družstva, tak ta se od loňského roku prakticky nezměnila. Pouze se objevilo pár nových členů, 

kteří nám během sezony pomohli jak v Podorlické lize, tak v postupových soutěžích. Tímto 

bych jim rád poděkoval a doufám, že nám v příštím roce opět pomohou.  

Ted bych rád přešel k událostem minulého roku. Nejprve bych začal postupovými soutěžemi. 

V loňském roce se nás týkaly pouze 3. Nejprve 11. května 2013 okrsková soutěž v Deštném. 

Soutěžní dráha na požární útok sice neodpovídala pravidlům pro požární sport, ale i tak jsme 

zde obsadili 2. místo. 1. června jsme jeli na okresní kolo do Malé Čermné. Zde jsme se 

potýkali s problémy v sestavě, ale nakonec vše dobře dopadlo a celkově jsme zvítězili a mohli 

jsme se tak začít připravovat na krajské kolo. To se konalo 22. června na městském stadionu 

ve Svitavách. Zde jsme nebyli v roli favoritů a spíše jsme doufali, že náš soupeř udělá chybu. 

Tak se bohužel nestalo a my obsadili jen 2. místo. Ale úplně s prázdnou jsme neodjeli a 



odvezli jsme si trofej v naší královské disciplíně a to za nejlepší útok Pardubického a 

Královéhradeckého kraje.  

Podorlická liga 2013 

Do tohoto seriálu jsme již jako tradičně vstoupili 8. května v Houdkovicích. Zde v trochu 

nestandardní sestavě jsme zvítězili a odvezli jsme si jak 10 bodů, tak putovní pohár. Po tomto 

závodě probíhaly postupové soutěže, takže následující závod byl až 29. června 

v Semechnicích. Zde se nám po úpravách sestavy moc nedařilo a obsadili jsme až 5. místo. 

Další závod byl o pohár starosty Sněžného. I přesto, že levý proudař Jakub Zajíček běžel se 

zlomeným prstem, jsme obsadili 4. místo. Následující týden jsme jeli na naší nejvzdálenější 

soutěž, do Meziměstí. Na místní nádherné dráze jsme obsadili 5. místo. 1. září jsme jeli do 

Opočna. Na zdejší nepopulární asfaltové trati se nám nedařilo a s problémy na stroji jsme 

obsadili 11. místo a připravili jsme se tak o možnost zvítězit v celém seriálu. Na PL do 

Dobrušky jsme vyrazili bez našeho stroje a se zapůjčeným strojem od kluků z Trnova jsme si 

zde vytvořili nový osobní rekord a zapsali se do historie Dobrušského poháru 2. nejlepším 

časem historie. Ve finálových kolech nám zapůjčili stroj ještě kluci ze Semechnic a holky 

z Opočna. Tímto díky všem. Závěrečný závod se jako tradičně konal v Častolovicích. Zde 

jsme opět měli zapůjčený stroj od Trnova a i zde jsme zvítězili. S časem jen o 4 setinky 

horším než v Dobrušce a to 22,24s. Po soutěži proběhlo vyhlášení celého seriálu Podorlické 

ligy. Celkově jsme obsadili 2. místo. Pro nás je to zatím nejlepší umístění v celém seriálu.  

Během roku jsme se zúčastňovali brigád při opravě vozového parku našeho sboru a jiných 

akcí. Také jsme navštěvovali místní kulturní akce. A zúčastňovali jsme se i pár soutěží ve 

100m s překážkami.  

Jako vždy bych rád poděkoval všem řidičům, výboru SDH Bystré, klukům z HZS, požární 

stanici v Dobrušce, atd… 

         Adam Novotný 

5) Zpráva o hospodaření sboru                         

                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2013.  

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. Za členy dětských kolektivů do 15 let hradil i v roce 2013 příspěvky 

sbor. Dvacátého dubna 2013 jsme podali Místní akční skupině Pohoda venkova žádost o 

příspěvek na zakoupení elektrocentrály a kopírky. Příspěvek nebyl sboru poskytnut.   

 



Příjmy sboru v roce 2013 byly následující: 

 

Položka Částka 

  

 vybráno za členské příspěvky od členů sboru 12 600,- 

 výtěžek z pořádání Hasičského plesu 7 341,- 

 dotace OÚ na činnost JSDHO 20 000,- 

 dar OÚ na činnost SDH 20 000,- 

 výtěžek z pořádání soutěže MH v CTIF 4 302,- 

 sběr starého papíru 2 762,- 

 sběr železného šrotu 6 900,- 

 příspěvek OSH ČMS na stravování při soutěži MH 560,- 

 odměna za 1. místo v soutěži MH 1 200,- 

 odměna za 2. místo v soutěži MH 700,- 

 odměna za 1. místo v PS – okresní kolo 1 500,- 

 odměna za 2. místo v PS – krajské kolo 2 000,- 

 dotace Královéhradeckého kraje na činnost MH 3 500,- 

 dotace MŠMT na činnost mládeže 10 903,- 

 provize od HVP 228,- 

 úrok na běžném účtu 4.45,- 

  

CELKEM 116 475.45,-  

 

Výdaje sboru v roce 2013 pak byly následující: 

 

Položka Částka 

  

 výroční valná hromada 4 804,- 

 odvod členských příspěvků 9 200,- 

 stravování MH při soutěžích 6 171,- 

 příspěvek na uniformu (velitel sboru) 3 000,- 

 startovné na soutěžích 3 020,- 

 příspěvek na výlet MH do Harrachova 1 637,- 

 pojistné na povinné ručení VW 4 043,- 

 pohonné hmoty 4 840,- 

 dary k životním jubileím 1 776,- 

 cestovné 2 031,- 

 předplatné Hasičských novin 298,- 

 poplatky za transakce na běžném účtu 407,- 

  

DAR OÚ  

 pohonné hmoty 17 202,- 



 dálniční známka 310,- 

 ventilová lanka 932,- 

 startovné při soutěžích MH 300,- 

 ubytování MH při soutěži v Havířově 500,- 

 alba a diplomy 990,- 

  

DOTACE OÚ NA JSDHO  

 hadice 5 830,- 

 záchranná a záchytná lana 3 836,- 

 technická kontrola DPA Avia 2 355,- 

 opravy a drobná údržba 1 292,- 

 oprava sacího víka 1 800,- 

 pohonné hmoty 4 887,- 

  

DOTACE MŚMT  

 teplákové soupravy pro MH 5 855,- 

 džberové stříkačky 7 792,- 

 pronájem tělocvičny 1 950,- 

 vstupné do muzea 480,- 

  

DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

 poháry pro soutěž MH 3 150,- 

 diplomy, přívěsky, pásky 720,- 

  

CELKEM 123 383,- 

 

K 31. 12. 2013 bylo na běžném účtu organizace 38 436.55,- Kč a v pokladně 1 183,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 39 619.55,- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   


