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Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2017 

IČO: 67438661 
 

Zpracovali: 

 

Josef Dusílek, starosta SDH 

Marie Martínková, jednatelka SDH 

František Sozanský, velitel SDH 

Mgr. Michal Dusílek, vedoucí mládeže SDH 

Adam Novotný, člen výkonného výboru SDH 

Mgr. Michal Dusílek, hospodář SDH 

 

1) Základní údaje o organizaci 

Název účetní jednotky: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bystré  

    v Orlických horách 

Sídlo:    Bystré 81, 518 01 Dobruška 

IČ:  67438661 

Právní forma:  Pobočný spolek  

Spisová značka:  L 37109 vedená u Městského soudu v Praze  

 

2) Charakteristika organizace 

SDH Bystré v Orlických horách je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní 

podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS.  

 

Cílem činnosti spolku je:  

a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. 

b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich 

osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a 

fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k 

vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně 

výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších 

mimořádných událostí.   

c) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.  

 

Nejvyšším orgánem SDH Bystré v Orlických horách je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta SDH. SDH Bystré 
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v Orlických horách organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstvo 

dorostu, sportovní družstvo mužů.  

Statutárním orgánem je: Josef Dusílek, starosta SDH 

 

3) Obsah zprávy 

a) Stav členské základny 

b) Činnost sboru, účast na valných hromadách, společenských, kulturních a dalších 

akcích 

c) Činnost JSDHO 

d) Práce mládeže a sportovního družstva mužů 

e) Hospodaření sboru 

 

a) Stav členské základny v roce 2017 

K 31. prosinci 2017 čítá sbor 113 členů.  

Ve věkové kategorii 6–14 let: 20 chlapců a 9 dívek 

V kategorii 15–17 let: 13 chlapců a 1 dívka  

V kategorii 18–25 let: 11 mužů a 1 žena 

V kategorii nad 25 let: 40 mužů a 18 žen.  

Členem našeho sboru tak je 84 chlapců a mužů, 29 dívek a žen.   

 

b) Činnost sboru v roce 2017 

Sedmého ledna 2017 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 58 členů 

sboru a 16 hostů.  

Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 10. února 2017 v Dobřanech, 16. června 2017 

v Bystrém, 6. října 2017 v Kounově a 29. prosince 2017 v Deštném.  

Josef Dusílek, Michal Dusílek a Josef Netík se 25. března 2017 zúčastnili okresního 

shromáždění delegátů v Tutlekách. Na tomto shromáždění proběhla volba nového starosty 

OSH z důvodů úmrtí stávajícího starosty Antonína Ulrycha. Novým starostou OSH byl 

zvolen Jiří Řeháček z SDH Častolovice.   

Starosta sboru se 3. listopadu 2017 zúčastnil porady starostů sborů v Opočně.  

Vedoucí mládeže Michal Dusílek, Dana Francová a Marie Martinková zastupovali sbor na 

poradách vedoucích mládeže v Rychnově nad Kněžnou, které se konaly 20. dubna 2017 a 5. 

září 2017. 

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2017 proběhlo školení vedoucích mládeže v Rokytnici v Orlických 

horách. Tohoto školení se zúčastnili Michal Dusílek a Pavel Zahradník. Pavel Zahradník 

získal na tomto školení kvalifikaci instruktora mládeže.   

Rok 2017 byl rokem 45. výročí založení hry Plamen. Setkání k připomenutí tohoto výročí, 

které proběhlo 16. listopadu 2017, se zúčastnili Josef Dusílek, Josef Netík a Gerlinda Povolná. 

Josef Dusílek společně s Josefem Netíkem se pak zúčastnili republikové setkání u příležitosti 

založení hry Plamen v Přibyslavi, 2. prosince 2017.   

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

konalo 10. srpna 2017 ve Dvoře Králové nad Labem a krajského setkání zasloužilých hasičů, 
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21. září 2017 v Novém Městě nad Metují a Slavoňově. Čtrnáctého prosince 2017 navštívili 

zasloužilí hasiči okresu nové prostory okresního sdružení hasičů v Rychnově nad Kněžnou.  

V roce 2017 pokračoval sbor v rozvíjení družebních styků s ostatními hasiči. Čtrnáctého ledna 

2017 navštívili zástupci sboru VVH v Bystrém u Poličky. Čtvrtého listopadu 2017 proběhlo 

slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Bystrém u Poličky. 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 příliš nevyužívají.  

Tradiční hasičský ples jsme pořádali 4. února 2017. Poměrně dobrá návštěvnost byla 

dosažena předprodejem vstupenek a zejména bohatou tombolou. 

 

c) Činnost JSDHO v roce 2017 

Ani v roce 2017 jsme nemuseli řešit žádný velký zásah, neproběhl ani žádný cvičný poplach. 

Velitel sboru František Sozanský absolvoval následný velitelský kurs. František Sozanský a 

Leoš Ševc se 7. října 2017 zúčastnili velitelského dne v Rychnově nad Kněžnou, který byl 

zaměřen na samozáchranu slaněním.   

Každoroční čištění koupaliště se uskutečnilo 14. května 2017.  

Na počátku července byla provedena tlakovou zkoušku zásahových hadic a vybetonován 

nájezd do hasičské zbrojnice. Třináctého října 2017 se sešla jednotka sboru, aby převzala 

nové zásahové přilby a rukavice. Členové jednotky se sešli i na dvou brigádách v lese, 28. 

října a 4. listopadu 2017. Zde připravili palivové dříví, které můžeme využít při našich akcích.  

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.  

V průběhu července a srpna 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 250 km. Veškerá technika JSDHO byla v říjnu zazimována 

Zdenkem Martinkem, Riszardem Grebockim a Petrem Štajnerem. 

 

d) Práce s mládeží, činnost soutěžního družstva mužů v roce 2017 

Práce s mládeží 

Ani v roce 2017 nemohla mezi náplní práce našeho sboru dobrovolných hasičů chybět práce 

s mládeží, která v našem sboru započala již před 45 lety, tedy s počátkem celorepublikové hry 

mladých hasičů Plamen. Práce s mládeží v tomto roce byla oproti minulým letům více 

zaměřena na aktivity celoroční činnosti mladých hasičů a důraz byl kladen i na společnou 

účast všech mládežnických družstev při veškerých aktivitách. Jaké výsledky tato práce 

přinesla se dozvíme z následující zprávy.  

K 31. prosinci roku 2017 bylo členem našeho sboru 44 mladých hasičů a dorostenců ve věku 

do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně tak v tomto roce byl 38,2 %. Kromě 

vlastních členů se do činnosti našich soutěžních družstev zapojili i 2 členové SDH Deštné.   

Všichni aktivní členové byli i v roce 2017 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 družstva 

starších a 1 družstva dorostenců.  

Všechna soutěžní družstva byla vedena kvalifikovanými vedoucími, jejichž řady rozšířil Pavel 

Zahradník, který úspěšně absolvoval školení instruktorů mládeže v Rokytnici v Orlických 

horách.  
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Družstvo mladších se po problémech se složením družstva v minulých letech stabilizovalo a 

počet jeho členů se v roce 2017 ustálil na 14. 

Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 

který se konal 8. října 2016 v Česticích. V tomto závodě nás reprezentovaly dvě soutěžní 

hlídky, které vybojovaly 6. místo. Během dlouhého zimního období roku 2017 pak družstvo 

trávilo čas převážně v klubovně sboru, respektive tělocvičny v prostorách bývalé školy. Jarní 

část soutěží zahájilo družstvo účastí v soutěžích Ligy hasičské mládeže a poté již všechno 

směrovalo k tradičnímu vyvrcholení jarní části sezóny, okresnímu kolu hry Plamen. To bylo 

naplánováno do Ještětic na dny 26. – 28. května 2017. V prvním dnu soutěží se družstvu 

dařilo v běžeckých disciplínách, kdy družstvo obsadilo 1. místo ve štafetě 4 x 60 m a 2. místo 

ve štafetě CTIF. V technických disciplínách, zejména v požárním útoku se družstvu již 

několik let nedaří. V Ještěticích proto v těchto disciplínách obsadilo družstvo 7. a 6. místo. 

Družstvo se naopak proti roku 2016 zlepšilo ve štafetě požárních dvojic, kde s časem 71 

s. zvítězilo. V celkovém pořadí okresního kola tak družstvo obsadilo 2. místo za družstvem 

z Jílovice.       

Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších soutěží Ligy 

mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. V průběhu června byl pro členy družstva uspořádán 

tradiční společný pobyt. Před začátkem nového ročníku hry Plamen překročil jeden člen 

družstva věkovou hranici pro účast v družstvu mladších a úspěšně se zapojil do přípravy 

družstva starších. Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu 

požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal 7. října 2017 v Orlických horách. V tomto 

po dlouhé době skutečně branném závodě obsadilo družstvo 5. místo.  Touto soutěží skončil 

pro družstvo mladších i celý soutěžní rok 2017. 

Družstvo starších bylo v roce 2017 tvořeno 10 členy. Část členů tvořili závodníci se 

zkušenostmi z MČR v roce 2016, druhou část závodnici, kteří své zkušenosti teprve sbírají. 

Toto se projevovalo během celého soutěžního ročníku, kdy se družstvo muselo velmi často 

vracet až k základům jednotlivých disciplín.  Stejně jako družstvo mladších, zahájilo i 

družstvo starších soutěžní ročník hry Plamen v říjnu 2016 zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti v Česticích. Zde družstvo nasadilo pouze jednu hlídku, která se však 

s nástrahami trati vyrovnala výborně a v celém závodě zvítězila. Zimní přípravu družstva si 

již dlouhá léta neumíme představit bez návštěv tělocvičny Gymnázia v Dobrušce, kde se 

družstvo věnuje zejména nácviku štafety 4 x 60 m a štafety požárních dvojic. Před koncem 

zimní přípravy vyrazilo družstvo 25. února 2017 do Havířova na 28. ročník Havířovské haly, 

které se v tomto ročníku účastnilo 29 družstev mladších a 38 družstev starších. Našemu 

družstvu starších se tentokrát v konkurenci ostatních příliš nedařilo. Oba dva pokusy štafety 

požárních dvojic byly zatíženy trestnými body, což znamenalo 28. místo, následovalo 20. 

místo v uzlové štafetě a opět 28. místo ve štafetě 4 x 40 m. Celkové 27. místo tak bylo velmi 

za očekáváním.  

Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších zapojilo před okresním kolem do soutěží 

Ligy hasičské mládeže. Družstvo se pak po celý měsíc květen intenzivně připravovalo na 

okresní kolo hry Plamen, které v minulých letech poměrně jednoznačně ovládalo. Soutěž pro 

družstvo začala poměrně slibně a to 4. místem ve štafetě 4 x 60 m. Pak však přišel výpadek 

v disciplínách, ve kterých se družstvu vždy velmi dařilo a mohlo na ně spoléhat. Nepovedené 

pokusy v požárním útoku CTIF a v požárním útoku znamenaly dvě 7. místa a vzdálení se 
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z postupových pozic. Čtvrté místo ve štafetě CTIF a vítězná štafeta požárních dvojic už 

nemohly nic změnit na tom, že družstvo starších bude po pěti letech na krajském kole chybět. 

Celkové 3. místo v okresním kole však není třeba hodnotit jako neúspěch.    

Do nového ročníku vstupovalo družstvo v upraveném složení, ve kterém se zúčastnilo 

zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Olešnici v Orlických horách. Zde obsadilo 

10. místo, čímž výčet nepřesvědčivých výsledků zakončilo. Náladu si pak družstvo zpravilo 

14. října 2017 ZPV v Mezilesí, kde hlídky obsadily 5. a 7. místo. Stejně jako v letech 

minulých, byl i v roce 2017 tento závod pro družstvo poslední soutěží roku. O výsledcích 

družstva v průběhu roku bylo velmi široce diskutováno. Jak už to však často bývá, diskuse 

končí, ale práce zůstává. Družstvo jde tedy dál a veškerá příprava je opět podřízena snaze 

navázat na výsledky z let minulých.    

V roce 217 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou 5. ročník Ligy hasičské mládeže. Deset 

soutěží ročníku prověří všechna soutěžní družstva usilující o přední umístění. A jak byla 

prověřena naše družstva? 

Družstvo mladších se zapojilo do všech 10 soutěží ročníku. Na domácí půdě v Bystrém 

zvítězilo, ve dvou soutěžích obsadilo 3. místa (Kvasiny, Křovice). V Čánce to pak bylo místo 

4.. Ve zbylých soutěžích obsadilo družstvo dvě 5. místa (Houdkovice, Opočno) a čtyři 6. 

místa (Lukavice, Provoz, Jílovice, Ledce). Tyto výsledky znamenaly pro družstvo celkové 2. 

místo v celém ročníku.      

Družstvo starších se rovněž zapojilo do všech soutěží ročníku. V Bystrém a Ledcích se 

podařilo družstvu vybojovat vítězství. Žádná další umístění na stupních vítězů si však již 

nevybojovalo. V Houdkovicích a Čánce obsadilo družstvo 4. místa, v Jílovici místo 5., 

v Kvasinách a Křovicích místa 6.. Tato umístění pak doplnilo 7. místo Opočně, 8. místo 

v Lukavici a 12. místo v Provozi.  Toto družstvo stačilo družstvu na celkové 5. místo 

v ročníku.  

Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 16. září 2017 v Lukavici, kde mladší skončili 

na místě 4. a starší na místě 14..   

Dalším družstvem, které zaznamenalo v roce 2017 zajímavé výsledky, bylo družstvo 

dorostenců. To vstoupilo do soutěžního ročníku stejně jako ostatní soutěžní družstva 

Závodem požárnické všestrannosti v Česticích, kde obsadilo 2. místo. Ještě před konáním 

okresního kola se družstvo zapojilo do soutěže Podorlické ligy na domácí půdě v Bystrém, 

kde obsadilo 5. místo a okrskové soutěže v Dobřanech, odkud si odvezlo 3. místo. Okresní 

kolo soutěže dorostu se konalo 3. června 2017 v Dobrušce. Zde družstvo bojovalo zároveň o 

postup do krajského kola v požárním sportu dospělých. V žádné disciplíně na konkurenci 

dospělých nestačilo a obsadilo tak druhé místo. Ve své kategorii však zvítězilo a postoupilo 

do krajského kola dorostu.  

Krajské kolo se konalo 17. června 2017 na stadionu v Hradci Králové. Soutěž družstvo 

zahájilo 3. místem v běhu na 100 m s překážkami. Na toto umístění navázalo dvěma 2.  místy 

v požárním útoku a štafetě 4 x 100 m. Chyba v testu, pro nás již tradiční, nás bohužel přišla 

draho. Bez této chyby by dělilo družstvo 11 setin od postupu na Mistrovství České republiky. 

Takto se však družstvo muselo smířit s celkovým 3. místem. Za tento výsledek se však 

družstvo nemusí v žádném případě stydět. Družstvo má velký potenciál pro budoucí soutěže 

v požárním sportu ať již postupové či pohárové. Pomoci s družstvem však musí i členové 

družstva dospělých, či jiný člen sboru, který mu může věnovat čas. Při deseti soutěžích 
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mladých hasičů v roce a dalších soutěžích Podorlické ligy totiž času na dotažení družstva na 

vrchol nezbývá. Je to tedy věc k zamyšlení pro ty, kteří teoreticky velmi dobře vědí, jak 

družstvem pracovat. Vyjádřit by se k celé věci měli pochopitelně hlavně členové družstva 

samotného.     

Do nového ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo 7. října 2017 v Olešnici v Orlických 

horách, kde obsadilo 1. místo.  

Jak již bylo zmíněno výše, byl v roce 2017 kladen větší důraz na celoroční činnost mládeže. 

Jako kuriozita pro ostatní občany obce působila družstva mladých hasičů při akci „Ukliďme 

Česko“, která se konala 8. dubna 2017. V roce 2017 jsme nezapomněli ani na akci 

„Květinový den“ (10. května 2017), při které jsme prodejem květin po obci a okolí získali 

6 535 Kč. Neobešlo se bez nás ani tradiční čištění koupaliště.  

Dvě akce však byly pro družstva zcela nové. Prvního dubna vyrazila družstva společně se 

staršími členy sboru na Letiště V. Havla v Praze. Zde si prohlédla prostory tamní hasičské 

stanice a s doprovodem se dostala až ke vzletové dráze.  

Druhou akcí byl Kurs záchrany tonoucího v prostorách bazénu v Dobrušce. Tento kurs se 

konal 17. listopadu 2017 v rámci projektu rozvoje fyzické zdatnosti členů kolektivu, který byl 

finančně podpořen Královéhradeckým krajem. Děti si vyzkoušely, že některé umějí plavat, a 

některé mohou úspěšně plnit roli tonoucího. Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě 

DENA Dobruška a bazénu v Dobrušce za zajištění celé akce.   

Rok 2017 byl pro všechna naše mládežnická družstva velmi úspěšný a patří jim za to velké 

poděkování. Je však třeba nepolevovat v práci s nemladší generací a usilovat o zisk co 

nejlepších výsledků pro náš sbor. Ty nám totiž nepřinášejí jenom dobrý pocit z práce, ale 

pomáhají i získávat finanční prostředky potřebné k zajištění činnosti mládeže v rozsahu, který 

byl popsán v této zprávě.          

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

to konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové a Pavlu Zahradníkovi. 

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. 

Velké poděkování náleží všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru hasičské mládeže. 

Děkujeme také členům, kteří společně s mladými hasiči vyrazili na výlet do Prahy.  Největší 

dík si ale zaslouží tolerantní rodiče, kteří nám své potomky s důvěrou svěřují místo toho, aby 

tyto seděly u počítače či televize. 

 

Činnost soutěžního družstva mužů 

Činnost družstva mužů SDH Bystré vypadal v roce 2017 takto. 

 

Postupové soutěže.  

• okrsková soutěž Dobřany 6.5.2017 – 9.místo – pouze v 6 závodnících 

 

Seriál soutěží Podorlické ligy 2017. Ten měl letos 9 závodů a naše úspěšnost byla následující: 

• Prvním závodem v sezóně pro nás byl závod 8.5. na Den vítězství v Houdkovicích. 

Svátek jsme oslavili symbolicky jako loni vítězstvím s časem 24,78s 
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• Druhý závod jsme pořádali na místním bojišti v Bystrém. V hojném počtu účastníků 

jsme obsadili druhé místo s časem 25,44s 

• Dne 10.6. se konala soutěž v Trnově, bohužel tento závod se musel obejít bez naší 

účasti.  

• Čtvrtý závod seriálu se přesunul dne 17.6. do Semechnic na místní větrnou trať – pro 

nás soutěž skončila 3. místem s časem 30,88s 

• Klasicky nejvzdálenější soutěž se konala na krásném tartanovém stadionu 

v Meziměstí. Zde se nám nikdy moc nedařilo a ani letošek nebyl výjimkou – 4. místo 

a čas 24,72 

• Druhý závod ligy na 2B se udál dne 22.7. a pro nás s časem 21,91s to znamenalo 3. 

místo. Čas vítěze byl 21,71s a druhý čas byl 21,90s. 

• Po letní pauze se konal 2.9. tradiční dobrušský pohár – tentokrát bez divácky 

atraktivního pavouka. Pro nás opět jako ve Sněžném 3. místo  

• Pro nás posledním závodem byla soutěž na fotbalovém stadionu v Opočně a to 9.9. 

zde jsme utrpěli nečekané vítězství s časem 24,63s 

• Celkově poslední závod ligy se jako již tradičně konal v Častolovicích dne 16.9. zde 

bohužel však opět bez naší účasti.  

Celkově jsme v seriálu Podorlické ligy 2017 získali 60 bodů a obsadili tak 2. místo, a to i přes 

neúčast na dvou závodech.  

Celkově se seriálu PL v loňském roce zúčastnilo 23 družstev mužů a 12 družstev žen. 

Bohužel však průměr na jednu soutěž je horší: mužů jezdilo 6,8 družstva na soutěž a žen 5,4 

družstev na závod. Což toto číslo je opravdu malé.   

V příštím roce bychom tyto číslo rádi zvedli. Jako první krok je ten, že ani jeden závod se 

nekryje se soutěžemi Východočeské ligy, další podpora by byla pochopitelně zkvalitnění tratí 

a cen. Toto bohužel nejsme schopni sami realizovat. Proto pokud by někdo věděl o jakémkoli 

štědrém sponzorovi, nechť se na mě obrátí. Cílem nového roku je také udržet seriál soutěží 

Podorlické ligy, tak aby mohl fungovat dál. Abychom aspoň dosáhli dvacátého ročníku 

působení. V roce 2018 se totiž bude konat již 19. ročník tohoto seriálu, a i proto že je tu tento 

seriál s námi již takto dlouho, byla by škoda abychom zrovna my byli ti, kteří ho zruší. 

Pro rok 2018 si určitě nedáváme velká předsevzetí jako třeba ligu vyhrát, budeme rádi, když 

se alespoň některých závodů zúčastníme a uspořádáme opět soutěž u nás v Bystrém.  Také 

bychom se rádi zúčastnili okrskové soutěže.  

 

e) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2017                         

                                                                                       
SDH Bystré financuje svoji veškerou činnost v průběhu roku z následujících zdrojů: 

- Vlastní zdroje (členské příspěvky, prodej zboží při akcích, prodej vstupného, sběr 

elektrospotřebičů, sběr druhotných surovin) 

- Příspěvek obce Bystré. Příspěvek je rozdělen na dvě části, a to na činnost JSDHO a 

podporu činnosti SDH.  

- Dotace MŠMT na činnost hasičské mládeže (materiálně technická základna, volnočasové 

aktivity) 
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- Dotace MŠMT „Program VIII – Sport“ 

- Dotace Královéhradeckého kraje (Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 

s mládeží) 

- Mimořádné příspěvky (příspěvky OSH na reprezentaci v soutěžích) 

Sbor vede účetnictví dle zákona O účetnictví a zveřejňuje svoji účetní závěrku v rejstříku 

ekonomických subjektů.  

1) Přehled přijatých dotací, darů a příspěvků v roce 2017 (v korunách) 

     Výše  Spoluúčast 

Obec Bystré – JSDHO  20 000  0 

Obec Bystré – Činnost SDH  20 000  0 

MŠMT – MTZ   10 000  11 965 

MŠMT – Volnočasové aktivity 3 439  2 346 

MŠMT – Sport   75 000   0 

KHK – Činnost mládeže  9 054  7 784 

Celkem    138 458 22 095 (13,76%) 

2) Příjmy sboru v roce 2017 (hlavní položky - v korunách) 

Členské příspěvky        11 400,- 

Příjem z pořádání akcí (plesy, oslavy)  17 506,- 

Prodej občerstvení při soutěžích   25 196,- 

Vybrané startovné od účastníků soutěží  2 900,- 

Sběr papíru a železného šrotu     13 457,- 

Odměny za umístění v soutěžích       2 500,- 

Příspěvek na stravování MH           520,- 

Příspěvky od účastníků akcí    13 405,- 

Příspěvky na vybavení od členů   2 016,- 

Sponzorské dary a příspěvky    3 700,- 

Provize od HVP     218,- 

Úroky z běžného účtu           8.77,- 

3) Výdaje sboru v roce 2017  (hlavní položky - v korunách) 

Občerstvení při VVH     6 300,- 

Odvod členských příspěvků    9 100,- 

Startovné při soutěžích    1 600,- 
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Pohonné hmoty     4 551,- 

Dary sborům a jubilea    3 613,- 

Výdaje spojené s pořádáním akcí            17 243,- 

Nákup materiálu     3 889,- 

Stavování – OK Plamen    3 239,- 

Kancelářské potřeby     1 097,-  

Poštovné, bankovní poplatky    903,- 

Vlastní náklady k dotacím                  22 340,- 

4) Využití příspěvku na JSDHO v roce 2017 (v korunách) 

Údržba a opravy DPA Avia    4 891,- 

Technická kontrola DPA Avia   2 435,- 

Úvazky k zásahovým opaskům   3 078,- 

Nákup zdravotnického materiálu   2 894,- 

Nákup nářadí      619,- 

Ostatní       2 671,- 

Celkem      20 000,- 

5) Využití příspěvku na podporu činnosti SDH v roce 2017 (v korunách) 

Nákup pohárů do soutěže – Podorlická liga  1 532,- 

Náhradní díly – PS     4 544,- 

Přepravka na tunel CTIF    330,- 

Magnetické nápisy na vozidlo   606,- 

Oprava vozidla Citroen    6 552,- 

Technická kontrola Citroen    1 470,-     

Pohonné hmoty     4 966,- 

Celkem      20 000,- 

6) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Materiálně technická základna 

v roce 2017 (celkové náklady – v korunách) 

Oprava terčů CTIF        280,- 

Majáky k terčům CTIF    518,- 

Kolíky k tunelu CTIF     557,- 

Vázací lano k tunelu CTIF    480,- 

Žebříková stěna CTIF     9 889,- 
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Bariéra       9 435,- 

Poštovné      788,- 

Celkem      21 965,- 

7) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Volnočasové aktivity v roce 2017 

(celkové náklady – v korunách) 

Bruslení MH           350,- 

Nájemné tělocvičny – Gymnázium Dobruška         2 925,- 

Ubytování – soutěž Havířov               550,- 

Startovné při soutěžích – MH   1 960,- 

Celkem      5 785,- 

8) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Sport v roce 2017 (v korunách) 

Ochranné přilby pro MH, dorost    17 180,- 

Sportovní kalhoty pro MH    7 420,- 

Dresy pro MH      11 108,- 

Štafetové hadice – DIN    7 623,- 

Štafetové hadice – ROTT    7 623,- 

Rozdělovač ROTT     5 784,- 

Hadice ke džberové stříkačce    508,- 

Pojistky proti rozpojení hadic   347,- 

Proudnice bez uzávěru    895,- 

Nájem tělocvičny     585,- 

Mzdové náklady     12 750,- 

Odvod daně z příjmu     2 250,- 

Celkem      75 000,- 

9) Využití prostředků z dotačního programu Královéhradeckého kraje v roce 2017 (v 

korunách) 

Nákup cen do soutěže MH    5 035,- 

Vstupné do bazénu – RK    1 019,- 

Rezervace krytého bazénu – Dobruška  3 000,- 

Vratka nevyčerpané dotace    946,- 

Celkem      10 000,- 
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Celkové příjmy sboru činily v roce 2017 celkem 230 309.77 Kč, celkové výdaje činily 

230 379 Kč.  

K 31. 12. 2017 bylo na běžném účtu organizace 73 576.03,- Kč a v pokladně 5 721,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 79 297.03,- Kč. Oproti roku 2016 došlo k poklesu 

finančních aktiv o 69.23 Kč.  

Přírůstek majetku sboru činil 82 646 Kč v zásahovém materiálu, materiálu pro výcvik 

mládeže a dalším materiálu.  Do majetku sboru byl zaveden rovněž majetek ve výši 70 000 

Kč (68 000 přenosná stříkačka PS 12 + 2 000 akcie HVP v nominální hodnotě 100/Kč na 

akcii).   

 

 

 

 

 

V Bystrém dne 6.1.2018     Josef Dusílek 

        starosta sboru 
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Příloha č. 1 – Účetní závěrka 
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