
 

 

 

 

 

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2015 

IČO: 67438661 
 

Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH 

 

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči. Dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s činností 

našeho dobrovolných hasičů v právě uplynulém roce 2015.  

 

Mimo jiné budete informováni o: 

1) Činnosti JSDHO 

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 JSDHO v roce 2015 

Ani v roce 2015 jsme nemuseli řešit žádný velký zásah, neproběhl ani žádný cvičný poplach. 

Jednotka v počtu 7 členů však vyjížděla 10. dubna 2014 na bysterský rynek k ohlášenému 

požáru ve sklepních prostorech rodinného domu (bývalá budova Drutky). Ovšem jednalo se o 

planý poplach. 

Tři členové VJ (Sozanský,Ševc a Krpata) se zúčastnili 11. listopadu 2015 velitelského dne 

v Dobrušce zaměřeného na hašení  profi D/C proudnicemi. 

Ruční vysílačku, kterou jsme obdrželi darem v roce 2014 už máme připravenou k využívání 

pro činnost výjezdové jednotky a je uložena v zásahovém vozidle AVIA 

Každoroční čištění koupaliště se uskutečnilo 10. května 2015, po třech týdnech na žádost 

starosty obce jsme provedli ještě přečištění. 

Několik členů sboru i jejich rodinných příslušníků pracovali jako traťoví komisaři v sobotu 

13. června 2015 při rychlostní zkoušce 5. ročníku soutěže Rally Orlické hory. Rychlostní 

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

Dobřany. Bohužel došlo k tragické nehodě jedné z posádek, a proto byl závod ukončen. 



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

sběrném dvoře obce Bystré v plechové boudě spolu se starým papírem. Od té doby byly 

provedeny již tři odvozy tohoto odpadu. 

V průběhu srpna a září byla provedena Jiřím Tomášem, Zdenkem Martinkem a některými 

členy soutěžního družstva oprava AVIE a poté byla provedena technická prohlídka v České 

Skalici. DPA Avia najel 642 km. Veškerá technika JSDHO byla na podzim zazimována 

Zdenkem Martinkem a velitelem JSDHO. 

František Sozanský, velitel sboru 

 

2) Stav členské základny v roce 2015 

K 31. prosinci 2015 čítá náš sbor 104 členy. Ve věkové kategorii 6 – 14 let máme 21 chlapců 

a 6 dívek, v kategorii 15 – 17 let 6 chlapců, v kategorii nad 18 let máme 52 mužů a 19 žen. 

Celkem tak máme v našem sboru 79 chlapců a mužů a 25 dívek a žen.   

 

3) Činnost sboru v roce 2015 

Desátého ledna 2015 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 55 členů 

sboru a 12 hostů. V průběhu Valné hromady proběhly volby nového vedení sboru na volební 

období 2015 – 2020. Do vyšších článků sdružení byli navrženi Josef Netík a Michal Dusílek. 

Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 20. února 2015 v Deštném, 5. června 2015 

v Sedloňově, 2. října 2015 v Bačetíně a 28. prosince 2015 v Bystrém. Josef Dusílek, Josef 

Netík, František Sozanský a Marie Martinková se 28. března 2015 zúčastnili okresního 

shromáždění delegátů v Albrechticích. Starosta sboru se 6. listopadu 2015 zúčastnil porady 

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

vedoucích mládeže v Rychnově nad Kněžnou, které se konaly 15. dubna 2015 a 9. září 2015. 

Ve dnech 4. – 5. července 2015 proběhl v Pardubicích Sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Zde byl náš sbor zastoupen místostarostou OSH Josefem Netíkem. Josef Dusílek a 

Josef Netík se zúčastnili okresního setkání zasloužilých hasičů, které se konalo 6. srpna 2015 

v Potštejně a krajského setkání zasloužilých hasičů, 8. září 2015 v Kuksu. K úspěšnému 

průběhu okresního setkání přispěl sbor zajištěním dopravy účastníků.   

Ve dnech 30. – 31. října 2015 jsme byli spolupořadateli školení vedoucích mládeže okresu. 

Tohoto školení se zúčastnili Michal Dusílek, Dana Francová a Marie Martínková. Děkujeme 

tímto všem za pomoc s uskutečním školení, kterého se zúčastnilo 83 vedoucích mládeže.  

Rok 2015 byl rokem mnoha jubileí členů, ale i dnů smutku nad úmrtím členů sboru. 8. ledna 

2015 zemřel Bohuslav Netík, bysterský rodák a dlouholetý člen sboru, který žil v Tisu. 



Sedmého března 2015 oslavil 75. narozeniny starosta sboru Josef Dusílek. Devatenáctého 

června 2015 oslavil své 50. narozeniny Jaroslav Duška a 25. června 70. narozeniny Václav 

Drašnar. Pátého září zemřel ve věku 73 let Josef Povolný. Sbor zaslal kondolenci zarmoucené 

rodině a zařadil fotografie z jeho práce do kroniky sboru. Devatenáctého září oslavil své 50. 

narozeniny Jiří Povolný. Dvacátého září jsme poblahopřáli dlouholeté člence Evě Ševcové 

k 70. narozeninám.  

Tradiční hasičský ples jsme pořádali 7. února 2015. Poměrně dobrá návštěvnost byla 

dosažena předprodejem vstupenek a zejména bohatou tombolou. Osmnáctého listopadu 2015 

navštívili náš sbor redaktoři Českého rozhlasu, kteří natočili příspěvek o činnosti našeho 

sboru, zveřejněný v rámci ankety „Dobráci roku“.  

V roce 2015 pokračoval sbor v rozvíjení družebních styků s ostatními hasiči. Jedenáctého 

ledna 2015 navštívili zástupci sboru VVH v Bystrém u Poličky. Ve dnech 27. a 28. února se 

konala VVH DHZ v Bystrém na Slovensku, kam byli pozváni i představitelé našeho sboru. 

Michal Dusílek jednal v německém Grossbeerenu a slovenském Bystrém o možnosti obnovy 

tradice setkávání mladých hasičů „Hry bez hranic“.  

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.  

Přes veškeré úspěchy v naší práci jsou oblasti, ve kterých musíme svoji činnost výrazně 

vylepšit.  

Někteří členové JSDHO neplní bohužel své úkoly, jako je například účast na školeních. Bude 

zřejmě nutné se zamyslet nad velikostí jednotky, která se jeví jako nepřiměřená a v jednotce 

ponechat ty členy, kteří mají o práci v jednotce zájem.  

Činnost sboru se neobejde bez dostatečného finančního zajištění. Chtěla bych touto cestou 

poděkovat Josefu Dusílkovi a Michalu Dusílkovi, jež se o toto finanční zajištění osobně 

starají.  

 

4) Práce s mládeží, činnost soutěžních družstev mužů a žen v roce 2015 

 

Práce s mládeží 

 

Právě uplynulý rok 2015 byl dalším rokem, ve kterém se náš sbor staral o nemladší hasičskou 

generaci a tím i o své budoucí nástupce. Byl to rok velmi úspěšný, co se výsledků týká. Byl to 

ale i rok, ve kterém přetrvávaly některé problémy z minulosti, ke kterým se přidaly problémy 



především s personálním zajištěním mládežnické práce. To, jakým způsobem se sbor dokázal 

s problémy poprat, se dozvíte z následujícího textu zprávy.  

K 31. prosinci roku 2015 bylo členem našeho sboru 33 mladých hasičů a dorostenců ve věku 

do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně byl v tomto roce 31%.  

Kromě členů našeho sboru se do družstva dorostu zapojil i 1 člen z SDH Provoz.  

Všichni aktivní členové byli v roce 2015 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 družstva starších 

a 1 družstva dorostenců.  

Celoroční práce s mládeží si vyžádala mnoho hodin trpělivé a poctivé práce. V průběhu roku 

došlo k dlouhodobému onemocnění vedoucí družstva mladších D. Francové, což mělo značný 

vliv na četnost a efektivitu schůzek družstva mladších. To se tak nezapojilo do některých pro 

družstvo tradičních soutěží a nezúčastnilo se rovněž několika plánovaných akcí. Sbor řešil 

otázku vedení obou soutěžních družstev snahou o zapojení dvou členů odcházejících 

z družstva starších pravidelné práce. Ti si však prozatím vyhodnotili, že pro jejich práci není 

žádného školení a kvalifikace třeba. Situaci s personálním zajištěním se tak v roce 2015 

vyřešit nepodařilo.    

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo na počátku roku 2015 11 dětí, v podzimní části celoroční 

činnosti však již pouze dětí 8. Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem 

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

soutěže nasadilo družstvo 2 soutěžní hlídky, které získaly v celkovém hodnocení závodu 3. 

místo a zajistily si tak dobrý vstup do soutěžní sezóny. Dlouhé zimní období roku 2015 pak 

družstvo k přípravě téměř nevyužilo. Okresní kolo hry Plamen se v roce 2015 konalo ve 

dnech 29. – 31. května v Přepychách. Ve třech z pěti disciplín vybojovalo družstvo 1. místa, 

k nim přidalo 5. místo z požárního útoku a bohužel až 7. místo z požárního útoku CTIF. I přes 

ztráty v technických disciplínách obsadilo družstvo celkové 2. místo za družstvem z Opočna.    

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 tradiční prázdninový pobyt. Před začátkem nového ročníku hry Plamen překročily 

3 děti z družstva věkovou hranici pro účast v družstvu mladších a úspěšně se zapojily do 

družstva starších. Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu 

požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal 24. října 2015 ve Slatině nad Zdobnicí. Zde 

družstvo nenavázalo na předchozí výsledky a obsadilo 8. místo v celkovém hodnocení. 

Soutěží ve Slatině pro družstvo mladších soutěžní rok 2015 skončil.    



Družstvo starších bylo v roce 2015 tvořeno 12 členy a bylo v průběhu sezóny stabilní, což se 

pozitivně projevilo na dosažených výsledcích.    

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

2014 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách. 

V závodě se nevyvarovalo některých chyb a do nového soutěžního ročníku hry Plamen 

vstoupilo 4. místem. Po krátké přestávce vyplněné odbornou přípravou zahájilo každoroční 

zimní přípravu společně s družstvem dorostenců v tělocvičně gymnázia v Dobrušce. Zde se 

nejprve připravovalo na halovou soutěž v Havířově. Sem vyrazilo 28. února 2015. Na rozdíl 

od let minulých se zde družstvu příliš nedařilo a to obsadilo v celkovém hodnocení až 20. 

místo.  

Během jarní přípravy se družstvo zapojilo do soutěží Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov 

nad Kněžnou. Po krátké přestávce se družstvo znovu vrátilo do soutěží pořádaných na okrese 

Náchod. Již 25. dubna 2015 vyrazilo do Náchoda na memoriál J.Beka v disciplínách CTIF. Po 

vítězné štafetě si družstvo vyzkoušelo požární útok CTIF s 30 trestným body, což nemohlo 

stačit na lepší než 2. místo. Druhou soutěží na Náchodsku byl pohár starosty SDH Nízká 

Srbská. Zde družstvo předvedlo průměrnou štafetu 4 x 60 m a požární útok. Naopak ve štafetě 

požárních dvojic si družstvo vytvořilo první osobní rekord sezóny s časem 54,34 s. To 

družstvu stačilo na stříbrnou příčku v této soutěži.  

Další soutěží ročníku již bylo okresní kolo hry Plamen v Přepychách. Do této soutěže 

vstupovalo družstvo vzhledem ke svým minulým výsledkům jako jedno z favoritů. Svoji roli 

favorita splnilo. Ve čtyřech disciplínách obsadilo první místa a k nim přidalo 3. místo 

z požárního útoku, který byl spíše větrnou loterií. V požárním útoku CTIF po prvním 

neplatném pokusu zaznamenalo druhý osobní rekord v sezóně za čas 50,25 s. . O celkovém 

vítězství družstva a jeho postupu do krajského kola nemohlo být pochyb. Družstvo se tak 

mohlo plně soustředit na krajské kolo hry Plamen, které se letos konalo na domácí půdě.  

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

kolo vyrazilo družstvo v sobotu 20. června 2015 na stadion v Týništi nad Orlicí. Za velmi 

proměnlivého počasí začalo družstvo usilovat o postup na MČR.  Do soutěže vstoupilo 3. 

místem ve štafetě požárních dvojic, na které navázalo 1. místem v požárním útoku, 2. místem 

ve štafetě 4 x 60 m (v rekordu družstva) a 3. místem ve štafetě CTIF. Do domácího prostředí 

se pak vracela na průběžném 1. místě s náskokem 1 bodu. Za sychravého nedělního počasí 

pak přidalo vítězství v požárním útoku CTIF a zvýšilo hubený náskok na 2 body. O celé 

soutěži tak musela rozhodnout poslední disciplína – závod požárnické všestrannosti. Zde se 

však štěstí od družstva odvrátilo. Chyba na topografii znamenala 5 trestných bodů. Na 3. 



místo v disciplíně, které by stačilo k postupu na mistrovství České republiky, scházelo 1,5 

minuty, tj. například o 2 sestřelené špalíčky více. V celkovém hodnocení tak družstvo 

obsadilo 2. místo za vítězi z Brady – Rybníčka, kteří posléze vybojovali na  MČR stříbrné 

medaile. Při závěrečném nástupu sice došlo i na slzy smutku, družstvo se však vůbec 

nemuselo za nic stydět. Soutěží prošlo od začátku až do konce na maximum a ukázalo, že 

trpělivá a efektivní práce přináší výsledky.  Všichni členové družstva si za tento výkon 

zasloužili poděkování.  Náladu si zpravilo v dalších soutěžích Ligy mládeže a hlavně účastí na 

43. setkání dolnorakouské hasičské mládeže v rakouském Wolfsbachu, kam vyrazilo ve dnech 

9. – 12. července 2015. Na tomto setkání se sešla konkurence v podobě 213 družstev 

soutěžících o bronzový odznak, 159 družstev soutěžících o stříbrný odznak a 865 jednotlivců. 

V konkurenci 5 500 mladých hasičů se družstvo neztratilo. Otáčku na hadici v požárním 

útoku CTIF napravilo dobrým běžeckým výkonem ve štafetě CTIF. To mu stačilo na zisk 2. 

místa mezi zahraničními účastníky a 13. místa absolutně. I za tento výsledek si družstvo 

vysloužilo uznání od rakouských hasičských kamarádů.        

Nový ročník hry Plamen družstvo zahájilo zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti ve 

Slatině nad Zdobnicí, kde obsadilo 2. místo. Toho jistě dosáhlo i díky kvalitní přípravě, jejíž 

součástí byla účast na memoriálu J. Kárníka v ZPV v Mezilesí, kde jeho hlídky obsadily 3. a 

10. místo.  

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

Kněžnou. V jejím třetím ročníku podávala všechna soutěžní družstva dobré výkony a začal se 

tak naplňovat cíl, se kterým byla Liga mládeže před několika lety zakládána. A jak se v Lize 

mládeže dařilo našim soutěžním družstvům? 

Družstvo mladších se zapojilo do 9 soutěží ročníku. V žádné soutěži Ligy nezvítězilo. 

Vybojovalo tři 2. místa (Bystré, Houdkovice, Křovice), jedno 3. místo (Čánka), čtyři 5. místa 

(Provoz, Kvasiny, Opočno, Ledce) a jedno 6. místo (Jílovice). To stačilo na zisk 4. místa 

v celkovém hodnocení ročníku. Družstvo starších vstupovalo do dalšího ročníku Ligy 

mládeže jako obhájce celkového vítězství a absolvovalo všech 10 soutěží. V šesti z nich 

vybojovalo vítězství (Bystré, Houdkovice, Jílovice, Opočno, Čánka, Křovice), ve dvou 2. 

místa (Provoz, Ledce) a ve dvou 3. místa (Lukavice, Kvasiny). S velkým náskokem 22 bodů 

se družstvu podařilo obhájit loňské vítězství. Svoji suverenitu neztratilo ani na počátku 

dalšího ročníku Ligy v ZPV, 19. září v Lukavici. Zde opět zvítězilo. Kromě soutěží s účastí 

celého družstva se několik členů družstva zúčastnilo závodu v běhu na 60 m s překážkami 

v Jablonci nad Nisou, který se konal 28. března 2015. V dlouhé soutěži nedosáhli jednotlivci 

žádných výrazných výsledků. Toto jenom potvrdilo, že hlavní síla družstev starších z našeho 



sboru je v dobře sladěném nasazení do jednotlivých disciplín, kterému pomáhá i konkurence 

uvnitř družstva.  

I v roce 2015 jsme pracovali s družstvem dorostenců. S prací v této kategorii jsme nemohli 

být v uplynulých letech v žádném případě spokojeni. Toto se bohužel nezměnilo ani v prvním 

pololetí, kdy se družstvo nezúčastnilo žádné soutěže a prakticky se tak rozpadlo. Nevyužilo 

tak šance získané 4. místem v ZPV v Rokytnici v Orlických horách. Tato situace je pro sbor 

nadále neúnosná. Před začátkem soutěžního ročníku tak bylo vytvořeno družstvo nové, na 

jehož přípravě se budou podílet členové družstva mužů. Budou tak moci družstvo 

s dostatečným předstihem připravit na vstup do soutěží požárního sportu dospělých. První 

soutěží v novém ročníku byl pro družstvo Memoriál J. Kárníka v ZPV, který se konal 

v Mezilesí. Zde družstvo zvítězilo. O týden později ve Slatině nad Zdobnicí pak obsadilo 

místo 2. . Doufejme, že družstvo zcela využije potenciál získaný v kategorii mládeže a vrátí 

naše dorostence tam, kde jsme na ně byli v minulých letech zvyklí.      

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 2015 se družstva zapojila do 

sběru starého papíru a do sbírky Ligy proti rakovině „Květinový den“, kterou získali 5 530 

Kč.  

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

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

se začal zapojovat do přípravy družstva dorostenců. Velké poděkování náleží všem 

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

v Přepychách. 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. Velké poděkování náleží 

všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru hasičské mládeže, krajského kola hry 

Plamen v Bystrém a v neposlední řadě školení vedoucích mládeže okresu Rychnov nad 

Kněžnou, které se rovněž konalo na naší půdě za účasti 83 vedoucích z celého okresu. 

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 2014 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 23. května 2015 okrsková soutěž 

v Bohdašíně. Zde jsme obsadili 2. místo. Šestého června 2015 jsme vyrazili na okresní kolo 

v požárním sportu v Pohoří. Zde došlo v průběhu požárního útoku k závadě na nářadí 

dodaném pořadatelem. Po podaném prostestu naše družstvo pokus opakovalo a obsadilo 

v celkovém hodnocení 1. místo, což znamenalo postup do krajského kola. Krajské kolo se 

konalo 27. června 2015 v Lanškrouně. Zde jsme obsadili celkové 2. místo. Ani v tomto roce 

se nám tak nepodařilo vybojovat postup na MČR.  

Seriál soutěží Podorlické ligy měl v roce 2015 10 soutěžních kol.  

První soutěž byla jako vždy 8. května. 2015 v Houdkovicích. Naším výsledkem v této soutěži 

bylo 6. místo. Druhá soutěž se konala 16. května. 2015 u nás v Bystrém v areálu koupaliště. 

Na domácí půdě jsme se vyšponovali k 2. místu. Další závod byl naplánován na 14. června 

2015 do Jílovice. Zde nám opět patřilo 2. místo. Po soutěži v Jílovici pro nás nastala série 3. 

míst a to konkrétně 27. června. 2015 v Semechnicích, 11. července 2015 ve Sněžném a 18. 

července 2015 v Meziměstí. Na 3. místa ze soutěží bohužel navázala čtyři čtvrtá místa ze 

soutěží v Jeníkovicích (25. července 2015), Dobrušce (5. září 2015), Častolovicích (12. září 

2015) a ve finále v Opočně (19. září 2015). Po finále na nás čekal pohár za celkové 2. místo 

v tomto ročníku Podorlické ligy.   

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

akcí, také jsme navštěvovali místní kulturní akce.  

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 2015                         

                                                                                       
Obecní úřad přispěl částkou 20 000,- Kč na činnost výjezdové jednotky a částkou 20 000,- 

jako dar naší organizaci na její činnosti. Dosti vysokou částkou přispívají do rozpočtu dotace 

na činnost dětí a mládeže.  

 

Příjmy sboru v roce 2015 byly následující: 

 

Položka Částka 

  

vybráno za členské příspěvky od členů sboru 9 150 

vstupné ha hasičský ples, losy do tomboly 16 940 

dotace od OÚ v Bystrém na činnost JSDHO 20 000 

příspěvek od OÚ v Bystrém na činnost SDH 20 000 

příjmy z pořádání soutěží mládeže a dospělých 38 325 

sběr železného šrotu, starého papíru a elektroodpadů 13 553 

příspěvek OSH na stravování MH při soutěžích 460 

odměny za umístění v soutěžích 3 400 

dotace MŠMT na činnost mládeže 20 685 

dotace Královéhradeckého kraje na podporu mládeže 3 500 

dar Královéhradeckého kraje na materiální vybavení 15 000 

příjmy z pořádání akcí mimo soutěží 20 633 

  

CELKEM 172 496 

 

Výdaje sboru v roce 2015 pak byly následující: 

 

Položka Částka 

  

výroční valná hromada 4 245 

odvod členských příspěvků na OSH 8 480 

stravování při soutěžích 5 079 

startovné při soutěžích 4 010 

pohonné hmoty 20 067 

cestovné 2 542 

údržba techniky 2 940 

materiál pro MH 27 580 

  

 74 943 

  

  

  

  



PŘEHLED VYUŽITÍ DOTACÍ, DARŮ, PRÍSPĚVKŮ 

DAR OÚ  

oprava vozidla Citroen 20 000 

  

DOTACE OÚ NA JSDHO  

pohonné hmoty 4 488 

údržba a opravy PS 12 4 895 

údržba a opravy DPA Avia 10 539 

ostatní 78 

  

DOTACE MŚMT  

lano na nácvik 620 

skládací stůl a lavice 1 693 

teplákové soupravy 2 076 

rukávové znaky na stejnokroje 2 197 

rukojeti ke džberové stříkačce 594 

párty stan 7 690 

oděvy PS pro mladé hasiče 13 278 

vlajky na PS 480 

pronájem tělocvičny 2 145 

startovné při soutěžích 1 910 

  

DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

poháry a medaile do soutěže MH 3 500 

  

VÝHRA „DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU“  

3 sady pro běh na 100 m 9 620 

materiál pro hasičskou přípravku 5 254 

rozdělovač pro hasičskou přípravku 4 749 

těsnění spojek 363 

sprej na spojky 75 

  

 

K 31. 12. 2015 bylo na běžném účtu organizace 53 822.19,- Kč a v pokladně 32 564,- Kč. 

V celkové výši finančních prostředků 86 386.34,- Kč je zahrnuta vázaná částka 15 000 Kč 

z daru Královéhradeckého kraje, jež bude využita v roce 2016. Celkem tak organizace 

disponuje 71 386.34,- Kč.   

 

 

V Bystrém dne 9.1.2016     Josef Dusílek 

        starosta sboru 


