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Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2020 

IČO: 67438661 
 

Zpracovali: 

 

Josef Dusílek, starosta SDH 

Marie Martínková, jednatelka SDH 

František Sozanský, velitel SDH 

Mgr. Michal Dusílek, vedoucí mládeže 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 

v Orlických horách organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstvo 

dorostu, sportovní družstvo mužů.  
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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 2020 

K 31. prosinci 2020 čítá sbor 120 členů.  

Ve věkové kategorii 6–14 let: 18 chlapců a 15 dívek 

V kategorii 15–17 let: 8 chlapců a 5 dívek  

V kategorii 18–25 let: 13 mužů a 2 ženy 

V kategorii nad 25 let: 40 mužů a 19 žen.  

Členem našeho sboru tak je 79 chlapců a mužů, 41 dívek a žen.   

 

b) Činnost sboru v roce 2020 

Čtvrtého ledna 2020 se konala valná hromada sboru, které se zúčastnilo 57 členů sboru a 6 

hostů.  

Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 21. února 2020 v Dobřanech, 7. srpna 2020 

v Kounově.  

Josef Dusílek, Michal Dusílek, Marie Martinková, František Sozanský a Josef Netík se 30. 

března 2020 zúčastnili okresního shromáždění delegátů v Nové Vsi u Albrechtic.   

Starosta sboru se 11. ledna 2020 zúčastnil Valné hromady SDH Janov.  

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

poradě vedoucích mládeže v Opočně, která se konala 3. září 2020. 

Josef Dusílek a Josef Netík se zúčastnili okresních a krajských setkání zasloužilých hasičů, 

která se konala 13. srpna 2020 a 17.září 2020.  

I v roce 2019 pokračoval sbor v rozvíjení družebních styků s ostatními hasiči. Jedenáctého 

ledna 2020 navštívili zástupci sboru VVH v Bystrém u Poličky.   

V květnu 2020 jsme se bohužel naposledy rozloučili s nejstarším členem sboru bratrem 

Vlastimilem Hartmanem.   

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.  

 

c) Činnost JSDHO v roce 2020 

Epidemická situace roku 2020 měla vliv i na činnost JSDHO Bystré. Její činnost se tak 

omezila pouze na čištění místního koupaliště, které proběhlo 16. května 2020.  

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.  
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V průběhu července a srpna byla provedena Jiřím Tomášem, Zdenkem Martinkem a 

některými členy soutěžního družstva oprava AVIE a poté byla provedena její technická 

prohlídka. Nesoulad VIN kódu vozidla s velkým technickým průkazem byl ve spolupráci 

s obcí Bystré úředně vyřešen. Péčí o vozidlo Citroen, které má sbor zapůjčeno od obce Bystré, 

je pověřen bratr Lukáš Krejčí. Veškerá technika JSDHO byla v zazimována. 

V závěru roku jsme zapůjčili dvě kádě na prodej ryb u místní zastávky.  

 

d) Práce s mládeží, činnost soutěžního družstva mužů v roce 2020 

Práce s mládeží 
Rok 2020 byl v oblasti práce s mládeží ovlivněn stejně jako celá činnost sboru pandemií 

vyvolanou onemocněním Covid – 19 a s ní spojenými opatřeními. Tato opatření se významně 

promítla do každodenní práce s hasičskou mládeží. Celou činnost se podařilo v maximální 

možné míře zachovat a my se nyní můžeme zaměřit na to, jak práce s mládeží v roce 2020 

vypadala.   

K 31. prosinci roku 2020 bylo členem našeho sboru 48 mladých hasičů a dorostenců ve věku 

do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně tak v tomto roce činil 40,3 %. Do 

soutěží a pravidelné práce se všichni mladí hasiči a dorostenci nezapojují. Do soutěží jsme tak 

v roce 2020 zapojili 35 mladých hasičů a dorostenců.        

Všichni aktivní členové byli v jarní části roku 2020 zařazeni do 2 družstev mladších a 1 

družstva starších, v podzimní části roku do 1 družstva mladších a 1 družstva starších. Bohužel 

se nám nepodařilo nasadit žádné družstvo dorostu, a tak nás v kategorii dorostu reprezentovali 

2 dorostenci jednotlivci.  

Jedním z nezbytných předpokladů k práci s mládeží jsou kvalifikovaní vedoucí.  

Družstvo mladších bylo v roce 2020 tvořeno 20 dětmi, přičemž převládaly děti ve věku 2. a 3. 

ročníku povinné školní docházky.  

Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 

který se konal 5. října 2019 v Křovicích. V tomto závodě nás reprezentovaly tři soutěžní 

hlídky, které vybojovaly ve své soutěžní kategorii 4. a 10. místo. Zimní období přípravy pak 

družstvo trávilo čas převážně v tělocvičně bývalé školy a tělocvičně v Dobřanech. První 

soutěží v roce 2020 byla pro družstvo Havířovská hala, 29. února 2020 v Havířově. Po 

dobrém výkonu zde družstvo obsadilo 15. místo. V dalším období se družstvo zúčastnilo 

soutěže Ligy hasičské mládeže v Provozi, která také byla na dlouhou dobu poslední soutěží, 

ve které mohlo družstvo mladších startovat.   

Do nového soutěžního ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo zahajovacím Závodem 

požárnické všestrannosti na domácí půdě v Bystrém. Domácího prostředí využilo na 

výbornou a obsadilo v silné konkurenci 2. místo.   

Touto soutěží pro družstvo mladších celý soutěžní rok 2020 skončil. 

Družstvo starších bylo v roce 2020 tvořeno 11 členy. 

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

2019 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Křovicích. Zde družstvo nasadilo dvě 

soutěžní hlídky, kterým tentokrát dařilo a družstvo zde obsadilo 4. místo. Zimní přípravu 

družstva si již dlouhá léta neumíme představit bez návštěv tělocvičny, kde se družstvo věnuje 

zejména nácviku štafety 4 x 60 m a štafety požárních dvojic. Po letech, kdy družstvo zajíždělo 

do tělocvičny Gymnázia v Dobrušce došlo ke změně, a družstvo začalo dojíždět do tělocvičny 
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v Novém Městě nad Metují. Před koncem zimní přípravy vyrazilo družstvo 29. února 2020 do 

Havířova na 30. ročník Havířovské haly. Našemu družstvu se tentokrát dařilo lépe, než v roce 

2019 a to si tak z Havířova odvezlo 16. místo.  

Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších na začátku března zapojilo do soutěže 

Ligy hasičské mládeže v Provozi.  

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

zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Bystrém, kde obsadilo výborné 1. místo. I 

pro družstvo starších byla soutěž v Bystrém na dlouhou dobu soutěží poslední.  

V roce 2020 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou již 8. ročník Ligy hasičské mládeže. 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci však byly uspořádány pouze 3 soutěže, a proto 

odborná rada mládeže rozhodla o tom, že se nebudou vyhlašovat celkové výsledky Ligy pro 

rok 2020. 

Ve třech uskutečněných soutěžích dosáhlo družstvo mladších 5. místa v Lukavici, 5. místa 

v Provozi a 4. místa v Křovicích. Družstvo starších obsadilo ve stejných soutěžích 4., 17. a 1. 

místo.  

Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 19. září 2020 v Lukavici, kde mladší obsadili 

3. a starší 7. místo.    

Do nového ročníku soutěží dorostu jsme zapojili v ZPV v Bystrém dorostence jednotlivce 

Tomáše Dyntara a Štěpána Marka. Tomáš Dyntar ve své kategorii zvítězil a Štěpán Marek 

přidal 2. místo.  

Epidemická situace roku 2020 ovlivnila i tradičně bohatou celoroční činnost mladých hasičů, 

kterou bez fyzické přítomnosti členů nebylo možné konat.  

20. září 2020 se družstva zapojila do akce „Ukliďme Česko“, která byla tentokráte spojena i 

s přípravou trati na ZPV. Celostátní Květinový den byl z květnového termínu přesunut na 30. 

září 2020 opět z účastí našich mladých hasičů. Ti přispěli na konto Ligy proti rakovině 

částkou 4 705 Kč.    

Neobešlo se bez nás ani čištění místního koupaliště.  

Pro členy kolektivu jsme v roce 2020 uspořádali dva společné víkendové pobyty. První se 

uskutečnil ve dnech 17. – 19. července 2020 v Bystrém, druhý ji tradičně na chatě Horalka ve 

dnech 11. – 13. září 2020. Červencový pobyt byl spojen se společným nácvikem disciplin 

CTIF, kterého se zúčastnila 3 soutěžní družstva našeho okresu. Obě dvě soutěžní družstva se 

zapojila do sběru starého papíru, kterým získala částku 360 Kč. Více akci již aktuální 

epidemická situace uskutečnit nedovolila.  

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

konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, Pavlu Zahradníkovi, Jakubu 

Menclovi, Anně Sozanské, Michaele Hauferové a Lence Jiruškové. Poděkování je třeba 

vyslovit i Zdeňku Martínkovi, Lukáši Krejčímu a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez 

jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů a dorostenců.  

 

Mgr. Michal Dusílek 

Vedoucí kolektivu mládeže 
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Činnost soutěžního družstva mužů 

V roce 2020 nevyvíjelo soutěžní družstvo mužů bohužel žádnou činnost a žádné soutěže také 

nebyli pro družstva dospělých organizovány.  

 

e) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2020                         

                                                                                       
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 „Program VIII – Můj klub“ 

- Dotace Královéhradeckého kraje na podporu činnosti SHČMS 

- Příspěvek Nadace ČEZ na boj s pandemií Covid-19 

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 2020 (v korunách) 

     Výše  Spoluúčast 

Obec Bystré – JSDHO  20 000  59 

Obec Bystré – Činnost SDH  12 000  8 

MŠMT – Můj klub   63 800   98 

Dotace KHK – Podpora SHČMS 55 000  (zbývá vyčerpat 29 807 Kč) 

Dar Nadace ČEZ   26 000            5.01 

Celkem    176 800 7727.01 (4.37%) 

2) Příjmy sboru z vlastní činnosti v roce 2020 (hlavní položky – v korunách) 

Členské příspěvky          9 800,- 

Příjem z pořádání akcí (plesy, oslavy)           0,- 

Prodej občerstvení při soutěžích   17 910,- 

Sběr papíru a železného šrotu     11 227,- 

Příspěvky od účastníků akcí    33 850,- 

Odprodej knih           420,- 

Provize HVP           236,-  

Úroky z běžného účtu               8.45, - 
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3) Výdaje sboru v souvislosti s vlastní činností v roce 2020 (hlavní položky – v korunách) 

Odvod členských příspěvků     9 360,- 

Pohonné hmoty      1 558,- 

Dary sborům a jubilea     2 557,- 

Výdaje spojené s pořádáním akcí                      21 288,- 

Poštovné, bankovní poplatky         115,- 

Vlastní náklady k dotacím                        8 009.01,- 

 

4) Využití příspěvku na JSDHO v roce 2020 (v korunách) 

Ochranné štíty       3 000,- 

Hydrantový nástavec      4 787,- 

Vytyčující páska         519,- 

Pohonné hmoty DPA Avia     1 029,- 

Údržba a opravy DPA Avia     2 600,- 

Respirátory a rukavice                3 839,- 

Overaly                  1 296,- 

Ostatní        2 989,- 

Celkem                 20 059,- 

 

5) Využití příspěvku na podporu činnosti SDH v roce 2020 (v korunách) 

Pohonné hmoty – Citroen      2 614,- 

Pohonné hmoty – služební cesty        272,- 

Desky na fotokroniku                                              2480.50,- 

Baterie do signalizačních terčíků                   355,- 

Prodlužovací kabel                     673,- 

Obal na prapor                                                                550,- 

Příspěvek na dopravu - Havířov                                  5 170,- 

Celkem            12 114.50,- 

 

6) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Můj klub v roce 2020 (v korunách) 

Nájemné – tělocvična Dobřany     1 000,- 
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Nájemné – tělocvična Nové Město nad Metují           2 400,- 

Armádní stan                                                             12 990,- 

Nosiče hadic CTIF                                                         974,- 

Střelecké vaky                                                             2 550,- 

Kladina 4 m                                                               25 459,- 

Lano a mapa  na ZPV                                                  1 512,- 

Sací koš, vodní příkop                                                 7 953,- 

Startovné při soutěžích         710,- 

Ubytování Havířov          550,-  

Mzdové náklady       6 630,- 

Odvod srážkové daně       1 170,- 

Celkem      63 898,- 

 

7) Dotace KHK na podporu činnosti SH ČMS (celkové náklady – v korunách) 

Vstupné do bazénu – Rychnov nad Kněžnou            1 470,- 

Nákup termonádob               10 253,- 

Podzimní soustředění MH              13 470,- 

Celkem                25 193,- 

 

8) Využití prostředků z daru Nadace ČEZ v roce 2020 (celkové náklady – v korunách) 

Akumulátorové postřikovače         4 576,- 

Desinfekční roztok                  7 980,- 

Generátor ozonu                      13 359.01,- 

Ochranné rukavice                                                         90,- 

Celkem            26 005.01,- 

 

K 31. 12. 2020 bylo na běžném účtu organizace 86 393.39,- Kč a v pokladně 23 688,- Kč. Na 

využití v roce 2020 v rámci poskytnuté dotace KHK bylo vázáno 29 807 Kč. Celkem tak 

organizace disponuje 80 274.39, - Kč. Oproti roku 2019 došlo ke snížení finančních aktiv o 

12 152.06,-  Kč.  

Přírůstek majetku sboru činil 85 233.33 Kč v zásahovém materiálu, materiálu pro výcvik 

mládeže a dalším materiálu.   
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V Bystrém dne 8.1.2021     Josef Dusílek 

        starosta sboru 
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Příloha č. 1 – Účetní závěrka 
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