
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2014 
 

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 2014 

 

Ani v tomto roce jsme nemuseli řešit žádný velký požár, neproběhl ani žádný cvičný poplach. 

Jednotka v počtu 7 členů však zasahovala 10. listopadu 2014 na Krahulci při zahoření komína 

u čp. 90 (paní Čtvrtečková). 

Oproti roku 2013 došlo ke snížení počtu členů výjezdové jednotky z 18 na 13. 

Tři členové VJ (Sozanský, Martinek, M. Dusílek) se zúčastnili 29. listopadu 2014 velitelského 

dne v Dobrušce zaměřeného na práci se žebříky. 

Náš SDH obdržel dar ve formě jedné ruční vysílačky, která je zatím v HK na KOPISu na 

přeprogramování a přidělení volacího znaku. Poté bude využívána pro činnost výjezdové 

jednotky. 

Od 1. listopadu 2014 došlo z důvodu centralizace ke zrušení operačního a informačního 

střediska územního odboru RK a následnému převedení jeho povinností na KOPIS v HK. 

Změnilo se také telefonické spojení – prioritní tel. kontakt je 950 530 100. 

Každoroční čištění koupaliště se uskutečnilo 3. května 2014, po třech týdnech na žádost 

provozovatele jsme provedli ještě přečištění. 



27 členů sboru i jejich rodinných příslušníků pracovali jako traťoví komisaři v sobotu 7. 

června 2014 při rychlostní zkoušce 4. ročníku soutěže Rallye Orlické hory. Rychlostní 

zkouška začínala na konci rovinky v aleji, vedla přes bysterské Doly do Kounova a dále na 

Dobřany. Jako je to pravidlem u tohoto sportu, došlo i k některým kolizím a zmačkání plechů. 

Co je však důležité, nedošlo k žádnému závažnému incidentu. 

Od října 2014 organizuje náš SDH sběr použitých elektrozařízení, které se průběžně ukládá ve 

sběrném dvoře obce Bystré v plechové garáži spolu se starým papírem. Garáž se zamyká. 

Kontaktní osobou je F. Sozanský. V prosinci bylo elektrozařízení poprvé odvezeno (jednalo 

se o 5 velkých spotřebičů, 13 monitorů, 4 pytle malých spotřebičů a 3 chladicí spotřebiče). 

Sbor obdržel finanční odměnu 1 749 Kč. 

V průběhu srpna byla provedena Jiřím Tomášem a Zdenkem Martinkem generální oprava 

brzdového systému na Avii. Motorová stříkačka PS12 absolvovala opravu vývěvy a následné 

přezkoušení velitelem a Jiřím Tomášem. Natočila 5 motohodin. Veškerá technika byla na 

podzim zazimována Zdenkem Martinkem a velitelem jednotky. 

František Sozanský, velitel sboru 

 

2) K 31. prosinci 2014 čítá náš sbor 107 členů. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 21 

chlapců a 7 dívek, v kategorii 15 – 18 let 7 chlapců, v kategorii nad 18 let máme 53 mužů 

a 19 žen. Celkem tak máme v našem sboru 81 chlapců a mužů a 26 dívek a žen.   

3) Jedenáctého ledna 2014 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 64 

členů sboru a 20 hostů. Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 28. února 2014 

v Bačetíně, 27. června 2014 v Dobřanech, 10. října 2014 v Kounově a 27. prosince 2014 

v Bystrém. Josef Dusílek a Josef Netík se 29. března 2014 zúčastnili okresního 

shromáždění představitelů sborů v Tutlekách. Starosta sboru se 7. listopadu 2014 zúčastnil 

porady starostů sborů v Opočně. Vedoucí mládeže Michal Dusílek zastupoval sbor na 

poradě vedoucích mládeže v Rychnově nad Kněžnou, která se konala 4. září 2014. Ve 

dnech 24. – 25. října 2014 jsme byli spolupořadateli školení vedoucích mládeže okresu. 

Tohoto školení se zúčastnili Michal Dusílek, Adam Novotný, Dana Francová a Marie 

Martínková. V rámci rozvoje družebních styků navštívili manželé Martinkovi oslavy 

založení sboru ve slovenském Bystrém u Vranova nad Topl´ou. Na společném setkání 

obcí Bystré v Bystrém u Poličky konaném 5. – 7. září 2014 jsme se sešli s domácími 

hasiči, slovenskými hasiči, hasiči z Bystrého u Stárkova a kolegy z Bystrého správní obci 

Janovice. Smutnou návštěvou byla cesta do Lewina Klodzkého na pohřeb zakládajícího 



člena našich česko – polských styků Witolda Strykozova. Na hojně navštívených 

smutečních obřadech okolními hasiči jsme taktéž vzdali čest jeho světlé památce.   

Josef Dusílek a Josef Netík se zúčastnili okresního setkání zasloužilých hasičů, které se 

konalo 14. srpna 2014 v Olešnici v Orlických horách a krajského setkání zasloužilých 

hasičů, 16. září 2014 v Hradci Králové.  

Rok 2014 byl rokem mnoha jubileí členů, ale i dnů smutku nad úmrtím členů sboru. 5. 

ledna 2014 oslavil 85. narozeniny Václav Hartman. 17. března 2014 se mezi jubilanty 

zařadila Gerlinda Povolná (70 let). Osmého dubna 2014 oslavil 65 let Jan Přibyl a 15. 

dubna 2014 70 let Dana Netíková. Dvacátého osmého června 2014 jsme popřáli k 60. 

narozeninám Jiřímu Tomášovi, 12. července 2014 k 70. narozeninám Bohuslavu Netíkovi 

a 19. srpna 2014 k 60. narozeninám Bohumilu Pabelovi. Řadu oslavenců zakončili 18. 

října 2014 Karel Přibyl (60) a 30. prosince 2014 Pavel Matyska (70 let). 

18. dubna 2014 zemřel bratr František Štěpán ve věku 92 let, 23. dubna 2014 bratr Václav 

Matuška ve věku 86 let. Sedmého srpna 2014 zemřel dlouholetý člen a funkcionář sboru 

bratr Josef Ševc.   

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 

 

Rok 2014 byl rokem, ve kterém řady našeho sboru navždy opustilo několik „tradičních“ 

členů, bez kterých jsme si hasiče v Bystrém nedokázali dlouhá léta představit. Aby bylo 

možné najít nové podobné členy, musíme být nadále velmi aktivní, co se činnosti hasičské 

mládeže týká. To, jak jsme byli aktivní v právě uplynulém roce 2014, se dozvíte z dalšího 

textu zprávy. 

K 31. prosinci roku 2014 bylo členem našeho sboru 37 mladých hasičů a dorostenců ve věku 

do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně byl v tomto roce 34%. V průběhu roku 

ukončili své členství někteří odchovanci, jež se nepodařilo zapojit do družstva dorostenců 

respektive sladit jejich studijní program s tréninkovým plánem.  

Kromě členů našeho sboru se do družstva dorostu zapojili i 2 členové z SDH Provoz.  



Všichni aktivní členové byli v roce 2014 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 družstva starších 

a 1 družstva dorostenců. Počet členů kategorie dorostenců v poslední době stagnuje nebo 

klesá. Proto náš sbor nezapojuje do soutěží žádné jednotlivce.  

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

kladlo vysoké nároky zejména na vedoucí jednotlivých družstev, kteří mají požadovanou 

kvalifikaci k jejich vedení.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo v roce 2014 11 dětí. Podobně jako ostatní družstva se 

družstvo zapojilo do soutěžního ročníku hry Plamen zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti, který se konal 5. října 2013 v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou. V tomto 

závodě družstvo obsadilo 4. místo. V zimním období roku 2014 se pak družstvo připravovalo 

na jarní část hry Plamen převážně v klubovně sboru. Do tělocvičny v Dobřanech prakticky 

nedojíždělo, čím se připravilo o cenný zimní čas potřebný k lepšímu nácviku disciplín. Ještě 

před termínem okresního kola se družstvo zúčastnilo dvou soutěží Ligy hasičské mládeže 

okresu Rychnov nad Kněžnou. Okresní kolo hry Plamen se v roce 2014 konalo ve dnech 23. – 

25. května za deštivého a bouřlivého počasí v Ještěticích. Družstvo zde nijak výrazně 

neváhalo. Na druhé straně ani příliš neoslnilo.  Třetí místa v disciplínách a zejména 10. místo 

v požárním útoku nemohlo v současné konkurenci v kategorii mladších stačit na lepší než 

celkové 5. místo. S technickými disciplínami se družstvo mladších potýká dlouhodobě a je 

jistě na diskusi, proč tomu tak je. 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 2 děti 

z družstva věkovou hranici pro účast v družstvu mladších. Obě dvě se úspěšně zapojily do 

družstva starších. Obměněné družstvo se zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické 

všestrannosti, který se tentokrát konal 11. října 2014 v Rokytnici v Orlických horách. 

Družstvo zde reprezentovaly dvě hlídky, kterým se na počátku soutěžního ročníku podařilo 

vybojovat 3. místo. Soutěží v Rokytnici pro družstvo mladších soutěžní rok 2014 skočil.    

Družstvo starších bylo v roce 2014 tvořeno 14 členy a bylo v průběhu sezóny doplňováno tak, 

aby bylo schopné podávat výkony na úrovni krajského kola.   

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

2013 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou. 

Oproti očekávání v tomto závodě zaváhalo a obsadilo 5. místo. S počátkem roku 2014 pak 

společně s družstvem dorostenců začalo družstvo dojíždět do tělocvičny Gymnázia 



v Dobrušce. První soutěží jarní části sezóny byla Havířovská hala 2014. Sem družstvo 

vyrazilo 22. února 2014. Po své premiéře v roce 2013 chtělo družstvo vybojovat lepší 

výsledek. Zlepšilo se zejména v uzlové štafetě. Místo mezi nejlepšími 5, ale stejně jako při 

minulé účasti ztratilo na posledních úsecích štafety 4 x 40 m. Celkové 12. místo však v dané 

konkurenci můžeme považovat za úspěch. Během jarní přípravy se družstvo zapojilo do 

soutěží Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Oproti minulým letem se 

družstvo nezúčastnilo žádných jarních soutěží na okrese Náchod. Další soutěží ročníku již 

bylo okresní kolo hry Plamen v Ještěticích. Družstvo vstoupilo do soutěže vlažně a neplatný 

pokus na štafetě 4 x 60 m nám na optimismu příliš nepřidal. Družstvo však včas zabojovalo a 

další tři disciplíny vyhrálo. S mírným náskokem 2 bodů obhájilo titul mistra okresu a 

vybojovalo si postup do krajského kola hry Plamen. Před krajským kolem muselo družstvo 

řešit problém se sestavou, neboť téměř polovina družstva odcestovala na školní výlet do 

zahraničí. Vedoucí družstva proto oslovil sbory z SDH Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a 

SDH Provoz, které nám s účastí v krajském kole vypomohly. Výše jmenovaným sborům 

tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci v budoucnu.     

V přípravě na krajské kolo se družstvo zúčastnilo závodu Ligy mládeže v Kvasinách. Na 

krajské kolo vyrazilo družstvo v sobotu 7. června 2014 do kempu v Přelouči. Za velmi teplého 

počasí družstvo v technických disciplínách doplácelo na nervozitu a jeho výkony zde zůstaly 

za očekáváním. ZPV na této soutěži pak byl doslova katastrofou. V běžeckých disciplínách na 

stadionu naopak družstvo bojovalo do posledních metrů. Výsledky z posledních dvou 

disciplín pak pro družstvo znamenaly celkové 6. místo. Po krajském kole se družstvo zaměřilo 

zejména na výkony v Lize hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Kromě těchto 

soutěží vyrazilo družstvo starších na sportovně turistický pobyt do Deštného v Orlických 

horách. Zde podniklo několik výletů a zjistilo, že 70 km na kole v jednom dni je přeci jenom 

trochu mnoho, a že obstarávat si potraviny a připravovat jídlo sami až není taková zábava, 

jako si sednout k plnému ešusu a z něj bez jakéhokoliv ochutnání polovinu připraveného jídla 

vyhodit.     

Nový ročník hry Plamen družstvo zahájilo zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti 

v Rokytnici v Orlických horách, kde obsadilo 4. místo. O týden později zakončilo soutěžní 

rok ZPV v Mezilesí, kde obsadilo 2. místo.  

Do výčtu soutěží, kterých se družstva mladých hasičů zúčastnila, jich zbývá ještě několik 

doplnit.  

V celé dosavadní zprávě byla několikrát zmíněna Liga hasičské mládeže okresu Rychnov nad 

Kněžnou. Její druhý ročník kopíroval ročník hry Plamen a v jeho programu bylo celkem 10 



soutěží. Družstvům mladých hasičů z našeho sboru se v těchto soutěžích dařilo následovně: 

21. 9. 2013 ZPV v Lukavici (4. místo mladší, 2. místo starší), 12.10.2013 60 m s překážkami 

v Javornici (6. místo mladší, 6. místo starší), 8. března – Uzlovka v Provozi (5. místo mladší, 

1. místo starší), 26. dubna  – CTIF v Bystrém (2. místo mladší, 2. místo starší), 10. května 

v Houdkovicích (3. místo mladší, 1. místo starší), 31. května – 60 m v Kvasinách (9. místo 

mladší, 8. místo starší), 22. června – Pohár hasičské mládeže v Opočně (6. místo mladší, 3. 

místo starší), 5. července – Požární útok v Čánce (3. místo mladší, 1. místo starší), 23. srpna 

v Ledcích (5. místo mladší, 1. místo starší). Poslední soutěží pak bylo 30. srpna hasičské klání 

v Křovicích (4. místo mladší, 1. místo starší). V celkovém hodnocení 1. ročníku Ligy hasičské 

mládeže pak družstvo mladších obsadilo 3. místo a družstvo starších s velkým náskokem 

zvítězilo. Do 3. ročníku Ligy hasičské mládeže vstoupila družstva 20. září ZPV v Lukavici 

(mladší se zde nezúčastnili a starší obsadili 3. místo). Poslední soutěží, o které jsme se 

nezmiňovali, byla Jablonecká hala Mladých hasičů, 29. března 2014 v Jablonci nad Nisou. 

Zde všichni zapojení jednotlivci bohužel skončili daleko za konkurencí.  

I v roce 2014 jsme pracovali s družstvem dorostenců. To se stejně jako družstva mladých 

hasičů zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Olešnici u Rychnova nad 

Kněžnou, kde zvítězilo. Cílem zimní přípravy v tělocvičně Gymnázia v Dobrušce bylo 

zejména zlepšení dovednosti potřebných pro disciplínu běh na 100 m s překážkami. Špatná 

morálka družstva bohužel pokračovala i v tomto roce, což se přirozeně projevilo na 

dosažených výkonech i výsledcích.  Nepodařilo se sestavit družstvo do jarní části soutěží a po 

letech, ve kterých pro nás byla tato kategorie velmi úspěšná, jsme se nezúčastnili okresního 

kola dorostu. Družstvo se tak v roce 2014 zúčastnilo pouze 2 soutěží v požárním útoku. Obě 

proběhly 17. května 2014 na domácí půdě v Bystrém. V soutěži Podorlické ligy obsadilo 9. 

místo a v okrskové soutěži místo 10. Nový ročník soutěže dorostu pak družstvo zahájilo 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách, kde obsadilo 

4. místo. Někteří členové výboru organizace i sboru si logicky kladou otázku, proč máme 

udržovat družstvo dorostenců, které nemá odpovídající výsledky. Zaznívá pak často názor, že 

by bylo dobré toto družstvo rozpustit. Domnívám se však, že utíkání od problémů je nevyřeší 

a že je naopak velmi nutné najít efektivní řešení. Bude zde nezbytně nutná výpomoc družstva 

mužů, se kterým má družstvo dorostenců shodné disciplíny a je tak možná společná příprava. 

Další oblastí, na kterou by se družstvo mělo v budoucnosti zaměřit, jsou klasické disciplíny 

CTIF. Ty po velkém rozvoji před rokem 2009 postupně ustupují do pozadí. Pro družstva, 

která nejsou schopna podávat špičkové sportovní výkony, jsou však tyto disciplíny příležitostí 



jak nejenom působit v oblasti požárního sportu, ale i získat návyky potřebné pro činnost 

zásahových jednotek.  

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. I v roce 2014 se družstva zapojilo do 

sběru starého papíru, který v tomto roce vynesl 2 569 Kč a do sbírky Ligy proti rakovině 

„Květinový den“, kterou získali 5 504 Kč.  

S koncem roku 2014 skončilo i volební období stávajícího vedení sboru a respektive kolektivu 

mládeže. Dovolte mi stručně shrnout vše, co se v období uplynulých 5 let v oblasti práce 

s mládeží v našem sboru událo. Po celou tuto dobu se podařilo udržet soutěžní družstva ve 

všech mládežnických kategoriích. Postupně se daří sjednocovat systém přípravy kategorie 

mladších a starších navzdory tomu, že se názory na tuto přípravu často liší. Sbor byl jedním 

z iniciátorů vzniku Ligy hasičské mládeže, která se velmi úspěšně rozvíjí a přispívá ke 

zvýšení výkonnosti družstev mladých hasičů v okrese. Nejmladší členy jsme zapojili i do 

akcí, které nejsou přímo propojeny s požárním sportem a mají spíše výchovný charakter. 

Bohužel se nám nepodařilo udržet vysokou laťku v činnosti dorostenců a velmi ochladla i 

mezinárodní spolupráce mezi mládežníky. Spolupráce s ostatními sboru se naopak i díky 

seriálu Ligy hasičské mládeže zlepšuje.  

Do nově začínajícího volebního období si tak přinášíme několik úkolů. Tím hlavním je 

založení družstva předškolních dětí, které doplní stávající soutěžní družstva a pomůže zajistit 

příchod dětí do našeho sboru již ve 3 letech a jejich zapojení do celého systému dobrovolné 

požární ochrany. V nejbližší budoucnosti se sbor musí držet linie přípravka – mladší – starší – 

dorost – požární sport + zásahová jednotka respektive CTIF + zásahová jednotka. Každé dítě, 

které vstoupí do našeho sboru, musí mít jistotu, že bude moci ve sboru aktivně pracovat. Již se 

nesmí stávat to, že budeme dorostencům v 18 letech říkat, že na „poháry jezdit nebudou“ a 

„zásahová jednotka je plná“. To je to, co se v současné době často děje. Sbor pak musí řešit 

problémy s personálním zajištěním, které se projevily i při sestavování návrhu nového složení 

výboru na příští volební období. Toto vše si jistě celou řadu diskusí, rozčilování, ale 

především času a energie. Věřím však, že v sobě tuto energii nalezneme stejně, jako jsme ji 

nalezli v dobách minulých a nenecháme se žádnými problémy odradit.            

Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se práci s mládeží v Bystrém podílejí a to 

konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, Adamu Novotnému a Filipu 

Marvalovi, který pomohl uskutečnit výlet mladých hasičů do Deštného. Velké poděkování 

náleží všem maminkám a babičkám, které připravily pro děti vynikající občerstvení na 



okresním kole v Ještěticích. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, 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. Největší dík si ale zaslouží tolerantní 

rodiče, kteří nám své potomky s důvěrou svěřují a bez nichž by činnost mládeže v našem 

sboru nebyla možná. 

Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže 

 

Činnost soutěžních družstev mužů a žen 

Co se týče sestavy družstva, tak ta se od roku 2013 prakticky nezměnila. Pouze se objevilo 

pár nových lidí, 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 tři. Nejprve 17. května 2014 okrsková soutěž v Bystrém. 

Při soutěži jako tradičně panovalo nepříznivé počasí, ale jako správní hasiči jsme se s 

podmínkami vypořádali a za pomoci našeho velitele jsme obsadili 4. místo. 1. června 2014 

jsme jeli na okresní kolo do Kvasin. Zde jsme se potýkali s problémy v sestavě, ale nakonec 

vše dobře dopadlo a celkově jsme obsadili 2. místo. V soutěži 100m překážek obsadil Adam 

Novotný 1. místo a Michal Štainer 3. místo. Druhé místo znamenalo rovněž jako v loňském 

roce postup do krajského kola. To se konalo 21. června 2014 na městském stadionu v Jičíně. 

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

bohužel nestalo a my obsadili jen 3. místo.   

Seriál soutěží Podorlické ligy měl letos 10 kol a je dle mého názoru úspěch, že se opět tento 

seriál začíná rozrůstat. Tímto bych chtěl poděkovat všem sborům, které tyto soutěže 

organizují. 

První soutěž byla jako vždy 8. 5. 2014 v Houdkovicích. Vzhledem k celoročnímu problému se 

sestavou se nám novou sezónu nepodařilo započít úspěšně. Bylo z toho pouze 7. místo. 

Druhá soutěž se konala 17. 5. 2014 u nás v Bystrém v areálu koupaliště. Na pořádání soutěže 

se počasí opravdu nevydařilo. Ačkoli jsme se snažili pro všechna družstva vytvořit dobré 

podmínky, nepodařilo se nám to. Dva dny nepřetržitého deště se podepsaly na kvalitě závodů 

a vypadalo to spíše na závody v blátě. Po probdělé noci a s potrhanými nervy jsme se vypnuli 

alespoň k 3. místu.  

Následující závod nám organizátoři malinko zkomplikovali a to tím, že se soutěž konala 

stejně jako krajské kolo v PS. Proto jsme museli na soutěž vyslat fiktivní družstvo a chlapci 



nám velice pomohli a obsadili krásné 4. místo. Tímto velice děkuji družstvu mužů z 

Ohnišova. 

Další závod byl 28. 6. 2014 v Semechnicích. Soutěž v Semechnicích byla jako vždy velmi 

kvalitní a i nám se dařilo a zvítězili jsme zde. Jako bonus jsme si odvezli putovní pohár za 

nejlepší útok druhého kola. 

Druhý víkend prázdnin, což bylo 13. 7. 2014, se konala soutěž ve Sněžném. Navázali jsme na 

úspěch ze Semechnic, zvítězili jsme a rovněž jsme získali pohár starosty SDH.  

19. 7. 2014 v Meziměstí se nám jako již několik posledních let nezadařilo a bylo z toho pouze 

5. místo. Naštěstí chybovali i naši soupeři a my byli pořád ve hře o celkové vítězství. 

Vzhledem k tomu, že nás čekala pauza od Podorlické ligy, vyrazili jsme na břeclavskou 

hasičskou ligu do Kobylí opět v nestandardní sestavě. Zde jsme obsadili celkové 6. místo. Ale 

co si budeme povídat, na Moravě až tak o úspěch nejde, po místní soutěži vždy následuje 

kulturní program, který by prý údajně neměl bez naší účasti tu správnou atmosféru. 

Po měsíční pauze se v neděli 31. 8. 2014 závodilo v Jeníkovicích. Trať zde byla pro všechna 

družstva nová a nám se s ní nepodařilo zrovna moc skamarádit. Po drobných chybách jsme 

obsadili 5. místo. 

Na Podorlickou ligu v Dobrušce jsme se velmi těšili. Místní trať je velmi rychlá a s časem 

23,72s jsme obsadili až 4. místo, ale stále jsme se drželi bod za celkovou 1. příčkou. 

Tento stav se ale bohužel po soutěžích v Opočně s Častolovicích stal minulostí. Na 

opočenském náměstí jsme dosáhli pouze na 5. příčku a v Častolovicích bylo umístění ještě 

horší a to 6. místo. Tím se sen o vítězství rozplynul. Celkovými vítězem se tedy stalo družstvo 

z Častolovic, 2. místo patří Semechnicím, kterým se povedlo nás v posledním závodě 

přeskočit. Na nás zůstalo „pouze“ 3. místo.  

Na příští rok je cíl sezóny myslím, že více než jasný, a to ustálit sestavu družstva a pokud 

možno zvítězit v celém seriálu soutěží Podorlické ligy 2015. 

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.  

Zúčastnili jsme se i jednoho závodu VČHL, ale bez úspěchu.  

Jako vždy bych rád poděkoval všem, co nám pomohli s organizací soutěže, všem řidičům, 

výboru SDH Bystré, klukům z HZS, požární stanici v Dobrušce. 

A v neposlední řadě všem rodičům, manželkám, přítelkyním, které s námi mají pevné nervy a 

tolerují nám víkendy strávené na soutěžích.  

Adam Novotný 



5) Zpráva o hospodaření sboru                         
                                                                                       
Nyní se již dostáváme ke zprávě o finančním hospodaření sboru za rok 2014.  

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 2014 byly následující: 

 

Položka Částka 

  

vybráno za členské příspěvky od členů sboru 12 750,- 

výtěžek z pořádání Hasičského plesu 7 245,- 

dotace od OÚ v Bystrém na činnost JSDHO 20 000,- 

příspěvek od OÚ v Bystrém na činnost SDH 20 000,- 

výtěžek z pořádání soutěže „O pohár starosty sboru MH“ 5 606,- 

výtěžek z pořádání soutěže Podorlické ligy a okrskové soutěže 15 165,- 

dotace Královéhradeckého kraje na činnost mládeže 3 500,- 

sběr starého papíru 2 569,- 

sběr železného šrotu 8 741,- 

příspěvek na stravování MH při soutěžích 560,- 

odměna za 1. místo v soutěži MH (okresní kolo Plamen) 1 200,- 

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

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

odměna za pořadatelskou službu při rallye 6 000,- 

výtěžek z pořádání školení vedoucích mládeže 3 348,- 

dotace MŠMT na činnost mládeže 10 000,- 

odměna pro SDH „Recyklujte s hasiči“ 1 749,- 

výtěžek z pořádání okrskové schůze 409,- 

vrácení obalů a lahví 950,- 

provize od HVP 277,- 

úrok na běžném účtu 3.64,- 

  

CELKEM 185 378.64,-  

 

Výdaje sboru v roce 2014 pak byly následující: 

 

Položka Částka 

  

výroční valná hromada 5 889,- 

odvod členských příspěvků 9 040,- 

oprava čerpadla u soutěžního PS 2 706,- 

drobný materiál k zajištění soutěží 2 677,- 



stravování MH při soutěžích 2 431,- 

startovné na soutěžích 2 900,- 

pohonné hmoty 3 120,- 

cestovné 3 117,- 

poštovné a pojištění 601,- 

fotografické práce 524 

poplatky za tiskopisy a BÚ 461,- 

  

DAR OÚ  

pohonné hmoty 14 158,- 

poháry do soutěže 2 469,- 

potisk soutěžních dresů 811,- 

pěnidlo do vozidla Avia 1 706, 

vlajky 672,- 

pryžové podložky 216,- 

  

DOTACE OÚ NA JSDHO  

pohonné hmoty 7 171,- 

údržba vozidla Avia 2 647,- 

technická kontrola vozidla Avia  1 985,- 

zásahové opasky 7 566,- 

oprava nabíječky 61,- 

doplnění lékárničky 570,- 

  

DOTACE MŚMT  

ubytování při soutěži v Havířově 550,- 

vstupné do muzeí 1 050,- 

ubytování MH při výletě 2 980,- 

pronájem tělocvičny 1 500,- 

startovné 1 830,- 

dresy pro MH 8 882,- 

sportovní kalhoty pro MH 6 790,- 

  

DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

věcné ceny do soutěže 3 519,- 

diplomy 711,- 

CELKEM 169 849,- 

 

K 31. 12. 2014 bylo na běžném účtu organizace 50 290.19,- Kč a v pokladně 4 859,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 55 149.19,- Kč.   

Karel Přibyl, pokladník sboru 

 



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

vedlo alespoň tak dobře, jako v roce minulém.   


