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Vážení bratři hasiči, vážení hosté,
příští pátek tomu bude přesně osmdesát let, kdy byl založen Sbor dobrovolných hasičů Suchý.
Za tu dobu se událo mnoho, měnily se generace hasičů, měnila se technika i budovy, které hasičům
sloužily a slouží. Co se ale nezměnilo, je láska, obětavost a nasazení, se kterým se my hasiči
snažíme pomáhat druhým a chránit jejich majetek, bez ohledu na to, jestli se jedná o požár,
povodeň, kalamitu, nebo pomoc v nouzi. Dnes mám tu čest stručně vám přiblížit činnost našeho
sboru od jeho počátků až po současnost.
Založení SDH Suchý
Sbor dobrovolných hasičů Suchý byl založen dne 29. června 1927 v půl třetí odpoledne na
ustavující valné hromadě, konané v hostinci pana Františka Kočvary. Přítomen byl župní náčelník
František Hlouška, župní místostarosta, okrskový náčelník a další hosté. Do sboru vstoupilo 14
členů činných a 20 členů podporujících, kteří se zavázali, že budou sbor podporovat hmotně i
morálně. Historicky prvním starostou byl zvolen Jaroslav Kejík, jednatelem Josef Ošlejšek,
náčelníkem Augustin Krejčíř a místostarostou František Ošlejšek.
O tom, že žádné začátky nejsou lehké, svědčí fakt, že po vzájemných neshodách v roce 1928 na
protest se sboru vystoupily dva členové, Josef Kočvara a Albín Ošlejšek, aby o rok později, po
vyjasnění celé záležitosti, do sboru opět vstoupili.
SDH ale nezačalo svoji činnost pouze rozmíškami. Ihned po založení se zapojilo do okrskových a
župních cvičení a již v roce 1928 se podílelo na likvidaci svého prvního lesního požáru. V témže
roce se také členové SDH zúčastnili záchranných prací při povodni. Od té doby se SDH Suchý
zúčastnilo nespočetně mnoha zásahů, cvičení a soutěží. V současné době má naše jednotka kolem
sedmi zásahů ročně, což je na jednotku zařazenou v kategorii JPO5 nezanedbatelné číslo. Většinou
se jedná o požáry kontejnerů na odpadky.

Vybavení
Žádný sbor dobrovolných hasičů nemůže fungovat bez potřebného vybavení. Již na podzim roku
1927, tedy půl roku po založení, byla pořízena první stříkačka. Jednalo se o ruční zápřahovou
stříkačku z Otinovsi taženou dvěma koňmi. Sdružení k ní zakoupilo také 100 metrů hadic, 16
přileb, 2 povelky, dvě houby do kouře a další prostředky.
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Hasičské vybavení bylo zpočátku uskladněno jen provizorně a teprve v roce 1932 bylo vybudováno
a slavnostně otevřeno hasičské skladiště, což je starý výraz pro zbrojnici. Každý člen měl za
povinnost na stavbě bezplatně odpracovat nejméně dva dny, přesto se sbor na čas dostal do finanční
tísně. O nutnosti a prospěšnosti této stavby přesto nemůže být pochyb. V letech 1958 až 1959 pak
byla vybudována nová zbrojnice, kterou používáme i nyní.
Technika u SDH Suchý také prošla od svého počátku celou řadou změn. Ve čtyřicátých letech
minulého století nahradila koněspřežku motorová stříkačka PS12. Konstrukční vada dynama u
nového stroje ale způsobovala problémy při startování za nízkých teplot, což se málem vymstilo při
místním požáru stodoly v prosinci roku 1956. Proto byla později tato motorová stříkačka nahrazena
modernější verzí, která u nás s menšími úpravami slouží dodnes.
Prvním autem v naší výbavě byl valník značky Citroen, zakoupený v roce 1949. V roce 1962 byl
Citroen nahrazen jiným valníkovým automobilem. Jednalo se o, troufám si říct legendární, Tatru
805. Po tzv. Kačeně sbor vlastnil skříňovou Avii A30 a od roku 2006 pak Avii A21 Furgon.
První cisternou u sboru byl, a stále ještě je, ZIL 131. Přestože se ZIL stále více blíží kategorii
veteránů, jedná se o velmi spolehlivé auto s nedostižnými terénními vlastnostmi a svoje kvality již
mnohokrát dokázal při lesních požárech. Ve vybavení sboru byla také několik let cisterna Tatra
T138. Protože ale tak velké auto nebylo kde garážovat, tak jsme se této cisterny po zralé úvaze v
loňském roce zbavili.
Současná činnost
Přestože prvotním impulsem pro vznik dobrovolného hasičstva byla snaha chránit majetek obyvatel
před přírodními živly, již od svého počátku hrály sbory dobrovolných hasičů také důležitou
společenskou úlohu. A nejinak tomu bylo a je u SDH Suchý. Z nepřeberného množství různých
akcí mohu jmenovat pořádání plesů, výletů, ale například v roce 1930 i financování a výstavbu
pomníku padlých, výstavbu sokolovny a mnoho dalších aktivit.
V současné době má náš sbor 49 členů. Také my se v současné době snažíme rozvíjet aktivity
směřující k rozvoji a propagaci nejen našeho sdružení, ale celé obce. Kromě tradičních dětských
dnů jsme v uplynulých letech uspořádali a i několik sportovních soutěží a na přelomu roku jsem
navázali na tradici pořádání plesů. Nová doba otevírá i nové možnosti. Proto jsme v zájmu
propagace SDH i pro lepší komunikaci uvnitř sboru vytvořili již v roce 2004 webové stránky SDH
Suchý a zařadili jsme se tak mezi první sbory, které začali tímto způsobem využívat možnosti
moderních technologií. V letošním roce byly dokonce naše stránky vyhlášeny v celorepublikové
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soutěži jako páté nejlepší stránky SDH u nás.
Náš sbor nezanedbává ani represivní činnost. Výjezdová jednotka má v současné době 12 členů,
kteří procházejí pravidelnými školeními a výcvikem. Šest členů jednotky letos získalo odbornost
Hasič třetího stupně, čtyři členové se zúčastnili školení Ochrana obyvatelstva  povodně a další
živelné pohromy, konaného v rámci celorepublikového programu MOST. Současná legislativa nutí
dobrovolné sbory k čím dál větší profesionalizaci a odborný růst jednotlivých členů zásahových
jednotek se proto stává nezbytnou součástí naší činnosti. Rovněž nároky na výzbroj a výstroj
radikálně stouply. Díky dobré spolupráci s obcí se nám nezbytné technické vybavení daří postupně
doplňovat.
Závěr
V tomto stručném referátu nelze popsat vše, co se během 80. let trvání sboru událo. Stejně jako ve
všech spolcích a organizacích, i v našem sboru se střídala léta úspěšná s léty, kdy činnost byla
utlumena. Sbory dobrovolných hasičů, jakožto organizované složky s velkou členskou základnou,
ale mají velký potenciál pro podporu a rozvoj společenského dění. Věřím, že se nám tradice svěřené
našimi předky podaří udržet a předat následujícím generacím. Sbory dobrovolných hasičů si během
své dlouholeté činnosti vydobyly dobré jméno a být hasičem bylo vždy považováno za prestižní
záležitost. Přeji nám všem, abychom vysokou prestiž hasičů udrželi, abychom byli na své členství
vždy hrdí a abychom byli vždy připraveni pomáhat ostatním. Protože to je naše hlavní poslání.

Suchý, 22.6.2007
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
starosta SDH Suchý

