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Předmluva
Kronika, kterou právě držíte v ruce, vznikla z textů postupně uveřejňovaných na webových
stránkách SDH Suchý. Jedná se o již třetí kroniku, která byla tímto způsobem vytvořena. Na rozdíl
od předchozích svazků byly texty ručně vybírány a upravovány tak, aby co nejvíce splňovaly
tradiční představy o náplni kroniky jakožto archiválie. Přesto se v textu mohou objevit i poněkud
netradiční informace dokreslující dění ve sboru nebo v okrsku.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
jednatel SDH Suchý
starosta okrsku Benešov
člen odborné rady prevence OSH Blansko
Suchý, srpen 2017
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Rok 2014 přinesl rekordní návštěvnost webu i
facebookových stránek
Elektronická propagace a prezentace Sboru dobrovolných hasičů obce Suchý patří k jejím
dlouhodobým aktivitám. První webové stránky vznikly již v roce 2004, kdy bylo podobných webů
na českém internetu jako šafránu. A tato aktivita přináší svoje ovoce. Webové stránky skončily
dvakrát na pátém místě v celostátní soutěži o nejlepší hasičský web, díky podrobné textové a
fotografické dokumentaci naší techniky se naše auta dostala do počítačové hry, na pexeso a
přispěly i k výrobě modelu cisterny Zil131. Informace z našeho webu jsou nezřídka přebírány
regionálními deníky. Unikátní kolekce stužek vyznamenání je zase odkazována mnohými
hasičskými weby. Čas od času dokonce přijde pochvalný email. Největším odměnou pro nás je
ale to, že k nám návštěvníci chodí a čtou. A to v čím dál větším počtu.

Návštěvnost webu
Celý rok jsme vám přinášely měsíční statistiky návštěvnosti webu a jak rok plynul, bylo čím dál
jasnější, že rok 2014 předčí veškerá naše očekávání. Hned dva měsíce, leden a prosinec,
překonaly absolutní rekord z roku 2013, jak dokládá následující graf:

Obr. 1: Počet unikátních návštěv od roku 2007
Vzrůstající trend návštěvnosti je ještě lépe vidět na následujícím grafu, který zaznamenává
průměrné roční statistiky. Rok 2014 byl dosud nejúspěšnějším rokem. Průměrná měsíční
návštěvnost byla 1446 (v roce 2013 to bylo 1083) a celkem jsme zaznamenali 17357
unikátních návštěv. Oranžová regresní přímka ukazuje dlouhodobý vzrůstající trend:

Obr. 2: Průměrná měsíční návštěvnost v jednotlivých letech.
A pro zajímavost ještě uvádíme návštěvnost v jednotlivých měsících napříč všemi roky. Zde je
vidět, že nejsilnější je leden a nejslabší říjenlistopad:

Obr. 3: Průměrná návštěvnost v jednotlivých měsících napříč všemi roky (měřeno od roku 2004)

Návštěvnost facebookového profilu
Náš sbor ale neprovozuje pouze webové stránky. Koncem roku 2009 jsme založili profil i na
Facebooku, který měl na konci roku 2013 70 fanoušků. Za rok 2014 toto číslo stouplo na 99 a ke
24. lednu 2015 se dokonce vyšplhalo na 111. Následující graf ukazuje nárůst počtu fanoušků od
začátku roku 2014:

Obr. 4: Nárůst počtu fanoušku facebooku od začátku roku 2014

Počet výjezdů byl nadprůměrný. Statistika JSDH
Suchý za rok 2014
Průměrný počet výjezdů naší jednotky za posledních 11 let je 7.54 ročně. Rok 2014 byl pro nás
tedy s 10 poplachy nadprůměrný. Největší podíl měly požáry, a to zejména požáry kontejnerů, ke
kterým jsme vyjížděli čtyřikrát. V jednom případě se jednalo o požár lesa. Dvakrát nám byl
vyhlášen poplach na odstranění spadlého stromu, v jednom případě jsme ale nevyjeli. Dále jsme
hlídali nevybuchlou munici a byli jsme povoláni k požáru ve firmě RIHO Suchý (naštěstí se
jednalo o falešný poplach způsobený vadným čidlem požární signalizace). Zúčastnili jsme se
jednoho taktického okrskového cvičení.
Ve statistice chybí odstranění stromu v rámci tzv. činnosti jednotky, což je novinka roku 2014 pro
události, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí. V rámci tohoto výjezdu byla rovněž odchycena
kočka s plechovkou na hlavě.
Detailní popisy všech událostí a roční statistiky od roku 2004 jsou k dispozici v sekci Jednotka.

Obr. 1: Struktura výjezdů JSDH Suchý v roce 2014.

Obr. 2: Počet poplachů od roku 2004 (včetně těch, kdy jsme nevyjeli)

Obr. 3: Typy řešených událostí od roku 2004.

Suchovký Šmodrch 2015

V sobotu 17. ledna 2015 proběhl v penzionu U Petra druhý ročních akce s názvem suchovský
Šmodrch. Na účastníky čekala soutěž v uzlování, spousta hlasité hudby, taneční kreace i
hamburgery. Rozdávaly se pamětní placky se Zilem i medaile. Říká se, že děcka neutaháš. Jak
ale dokládají fotografie, nám se to v sobotu povedlo. Tedy aspoň částečně.

Benešovský okrsek má nové vedení
V sobotu 31. ledna 2015 proběhla v Ludíkově výroční valná hromada okrsku Benešov.
Mezi hlavními body programu byla volba výkonného výboru a kontrolní a revizní rady.
Výkonný výbor
Radek Ošlejšek, SDH Suchý – starosta
Milan Tlamka, SDH Okrouhlá – náměstek a velitel
Pavol Herda, SDH Benešov – zástupce velitele
Martin Látal, SDH Suchý – jednatel
Jan Paděra, SHH Žďárná – hospodář
Petr Šindelka, SDH Ludíkov – vzdělavatel
Petr Barák, SDH Valchov – sportovní referent
Zdeněk Srba, SDH Velenov – vedoucí sboru rozhodčích
Lenka Fialová, SDH Kořenec – kronikářka
Kontrolní a revizní rada
Miloslav Klíč. SDH Žďárná – předseda KRR
Josef Tichý, SDH Kořenec – člen KRR
Stanislav Veselý, SDH Valchov – člen KRR

Zemřel bratr Bedřich Trnečka

Ve středu 4. března 2015 nás opustil dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů obce Suchý
bratr Bedřich Trnečka. Ve sboru aktivně působil od roku 1959, tedy dlouhých 56 let. Byl držitelem
několika ocenění. V roce 1977 za svoji práci získal Čestné uznání Okresního sdružení hasičů v
Blansku, v roce 2007 medaili Za příkladnou práci a v roce 2012 pak medaili Za zásluhy. Do
konce loňského roku zastával post předsedy kontrolní a revizní rady SDH Suchý.
Se zesnulým se rozloučíme v sobotu 7. března 2015 ve 14 hodin v kostele sv. Bartoloměje ve
Žďárné. Čest jeho památce.

Náš sbor má proškoleného rozhodčího

Jak už jsme na tomto webu avizovali, proběhlo v sobotu 14. března 2015 v Lysicích školení
rozhodčích požárního sportu organizované Okresním sdružením hasičů v Blansku. Z našeho
sboru se přihlásil jediný zájemce, a to Radek Ošlejšek. Suchý tak získalo svého prvního
kvalifikovaného rozhodčího a naplnilo tím Směrnici okrskových soutěží, která mimo jiné
předepisuje, aby každý sbor benešovského okrsku měl ve svých řadách alespoň jednoho
rozhodčího s platnou licencí. Osvědčení má platnost pět let.
Samotné organizační zajištění tohoto školení rozhodně nebylo bez chyb. Sbory dostaly
různorodé informace o začátku akce a navíc školící místnost nebyla vytopena, takže se 30
účastníků mačkalo sedm hodin v náhradní místnosti o rozměrech 4×5 metrů. To by se asi u akce
organizované OSH stávat nemělo. Obsahově však bylo školení velmi dobře připraveno a
rozhodně se nejednalo o sedm promarněných hodin. Právě naopak. Kurz posluchačům přinesl
velké množství informací týkajících se zabezpečení hasičských soutěží. Každý sbor by rozhodně
měl mít ve svých řadách alespoň jednoho člověka s těmito znalosti, což jen potvrzuje
smysluplnost výše zmiňované okrskové směrnice.

Členové zásahové jednotky si vyzkoušeli
výcvikový polygon ve Valchově

Valchovští hasiči si na půdě zbrojnice vytvořili fantastický výcvikový polygon. A čtyři členové
zásahové jednotky SDH Suchý měli možnosti si ho v sobotu 21. března 2015 vyzkoušet.
Výcvikový polygon je jakási překážková dráha, která slouží k výcviku nositelů dýchací techniky.
Už jsme měli možnost vyzkoušet si polygon Hasičského záchranného sboru v Brně a Prostějově
a proto jsme bili velmi zvědaví na ten valchovský. A naše hodnocení: valchovský polygon se
svou náročností snadno vyrovná těm profesionálním. Skvělá kombinace překážek je náročná na
fyzickou kondici. Nechybí např. průlez škvírou, u které člověk dlouho váhá, jestli se tudy lze
vůbec protáhnout, či lehce klaustrofobický tunel.
Oběma dvojicím (v dýchací technice se vždy pracuje ve dvojicích) trvalo projití dráhy něco přes
dvacet minut, což tak akorát stačí na zásobu vzduchu ve velké láhvi o objemu 7 litrů dýchacího
přístroje Saturn. Celá dráha se prochází po čtyřech, občas po břiše, a hlavně poslepu (se
zalepenými zorníky masek). Podmínky tedy odpovídají reálnému zásahu, kdy průzkum probíhá
těsně při zemi z důvodu nižší teploty ve spodních vrstvách vzduchu a potmě, protože v
zakouřené budově hasič nevidí ani na špičku svého nosu, bez ohledu na to, jak silné světlo
používá. Nenechte se tedy zmást fotkami ve fotogalerii osvětlenými bleskem fotoaparátu. Hasiči
vůbec nic nevidí a vše se odehrává čistě po hmatu.

Zastupitel M. Dosedla se vzdal svých odměn ve
prospěch hasičů

Moc často se nestává, aby někdo dělal něco zadarmo. A ještě méně, aby se někdo dobrovolně
vzdal peněz, které za svoji činnost dostává. Je nám proto velkým potěšením oznámit, že
zastupitel obce Miloslav Dosedla se rozhodl částku 709, Kč měsíčně, která mu za jeho činnost
náleží na základě schválených zastupitelských odměn, odvádět na účet suchovských hasičů.
Tyto prostředky budou použity ve prospěch mladých hasičů a práci s dětmi. Sbor dobrovolných
hasičů obce Suchý tímto velice děkuje.

V Rudici se volilo nové okresní vedení a udělovala
se vysoká vyznamenání

V sobotu 28. března 2015 se v Rudici uskutečnilo Shromáždění delegátů sborů, kde se volilo
nové vedení Okresního sdružení hasičů (OSH) Blansko. Novým starostou byl zvolen Mgr. Milan
Vykydal z SDH Velké Opatovice. Jeho náměstky se stali Pavol Herda z SDH Benešov a Jaroslav
Ondrráček z SDH Bukovina. Do výkonného výboru pak byli zvoleni 3 vedoucí odborných rad a
dalších 8 členů. Kompletní složení výboru, odborných rad a kontrolní a revizní rady bude zcela
jistě brzy na webu OSH Blansko.
Celé shromáždění se neslo ve znamení loučení dosavadního starosty OSH Blansko a
někdejšího dlouholetého starosty našeho okrsku Františka Nečase z Valchova. Nejprve mu byla
hejtmanem udělena a předána Zlatá medaile Jihomoravského kraje. Současně byla Antonínu
Zouharovi z SDH Senetářov udělena bronzová medaile JMK. V závěru shromáždění pak
František Nečas obdržel Záslužný řád českého hasičstva. Jedná se o nejvyšší vyznamenání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které se uděluje za zvláště vynikající
zásluhy za rozvoj dobrovolného hasičstva. Vyznamenání předal Ludvík Procházka, člen
výkonného výboru SH ČMS, a Zdeňka Jandová, náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů
Jihomoravského kraje.

Suchý vítalo jaro, hasiči vynesli Moranu

Neděle 29. března 2015 byla vyhrazena tradičnímu vítání jara a vynášení Morany. Nejprve děti z
mateřské školy předvedly hojnému obecenstvu svůj program. Poté byla vynesena Morana.
Vlastně hned dvě Morany. Ta, kterou vynesli mladí hasiči, byla zapálena a posléze utopena v
suchovském rybníku. Morana z chleba, kterou nesly děti z mateřské školy, skončila rovněž v
rybníku, k velkému potěšení místních kaprů.

Web prošel radikální proměnou

Již na první pohled je asi patrné, že na našem webu se něco změnilo. A změnilo se toho
opravdu hodně. V následujícím textu jsou popsány hlavní důvody předělání celého webu i
samotná podstata úprav.
Začneme u té nejméně viditelné změny, kterou je redakční systém. Starý web byl provozován na
starém redakčním systému PHPRS, který ale za dobu existence webových stránek SDH Suchý
prošel tolika změnami, že z původním redakčním systémem neměl již téměř nic společného. A o
to hůře se systém udržoval. Proto jsme přešli na nový moderní WordPress, který přináší
administrátorům, ale i čtenářům, řadu výhod.
Jednou z těch viditelných výhod je tzv. responzivní design, kdy se vzhled webových stránek
automaticky přizpůsobuje velikosti a vlastnostem displeje. V dnešní době chytrých telefonů a
dotykových tabletů je tato vlastnost nepostradatelná pro pohodlí a spokojenost uživatelů. A
přestože nejsme komerční subjekt, tak o spokojenost uživatelů nám rozhodně jde.
Protože zásah do systému byl pravdu radikální, zahrnoval například předělání všech statických
stránek podle pravidel responzivních webů, využili jsme toho i k pročištění a mírnému
přeuspořádání některých informací. Doufáme, že ke spokojenosti vás čtenářů. Nicméně další

úpravy a dodělávky budou pokračovat i za provozu, takže uvítáme vaše názory, náměty či
připomínky buďto mailem na adrese webmaster@sdhsuchy.org, nebo v diskuzi na facebooku.
A na závěr vizuální srovnání staré a nové verze: pohled na hlavní stránku a na jeden z článků.

Titulní strana starých stránek

Titulní strana nového webu

Výjezd: Požár kontejneru
Na velikonoční pondělí 6. dubna 2015 byl jednotce vyhlášen poplach – požár kontejneru na
komunální odpad za obchodem. Požár byl uhašen naší jednotkou pomocí jednoho proudu C52.
Na místo události byla vyslána také jednotka HZS PS Boskovice. Jednalo se o letošní první
výjezd.
Časový sled a zasahující technika:
Typ: Požár – kontejner
Vyhlášení poplachu: 20:05 hod.
Výjezd jednotky: cca 20:09 hod.
Návrat na základnu: 20:41 hod.
Počet zasahujících členů: 1+5
Zasahující technika:
CAS 24 ZiL131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)

Náš web získal Zlatý Erb Jihomoravského kraje

SDH Suchý má nejlepší web v Jihomoravském kraji v kategorii Dobrovolní hasiči. Alespoň to si
myslí porotci krajského kola tradiční soutěže Zlatý Erb, která každoročně srovnává stránky
přihlášených obcí a měst a vyhlašuje tři nejlepší weby v několika kategoriích. A letos se soutěžilo
i v kategorii Dobrovolných hasičů, kde náš web zvítězil. Na druhé příčce se umístili hasiči
Novosedly a na třetím místě skončilo Brno – Bohunice. Účastníci soutěže si ocenění převzali 7.
dubna 2015 v sídle Krajského úřadu JMK z rukou hejtmana Michala Haška.
Web SDH Suchý prochází neustálým vývojem a proto je nutné dodat, že porotci posuzovali ještě
staré stránky, které nyní běží na adrese old.sdhsuchy.org. Nový web, který byl zprovozněn o
uplynulém velikonočním víkendu, na svoji šanci teprve čeká. Na druhou stranu se nejedná o
první ocenění naší webové prezentace. V letech 2007 a 2010 jsme se umístili na pátém místě v
celostátní soutěži o nejlepší webové stránky SDH konané u příležitosti Hasičských slavností v
Litoměřicích.

Suchovští hasiči prošli zdravotním školením

V neděli 12. dubna 2015 se všichni členové výjezdové jednotky zúčastnili spolu s vedoucími a
instruktory mladých hasičů více jak dvouhodinového školení z první pomoci. Školícím byl
zkušený záchranář a současně člen JSDH Suchý Michal Kolář. Kromě výkladu a videoukázek
došlo i na praktický výcvik. K dispozici byly dvě figuríny dospělých osob, jedna dětská figurína a
tzv. AED – automatizovaný externí defibrilátor.

Den Země 2015

22. duben naleznete v kalendáři jako den věnovaný Zemi. V různých obcích a městech se tento
den připomíná jinak, obvykle je ale spojen s úklidem přírody. V naší obci byl Den Země velmi
dlouho opomíjen. Teprve v roce 2011 se organizace chopila Kateřina Hebelková, někdejší
zastupitelka obce, a spolu s Petrem Vybíhalem ml. a dalšími lidmi začala Den Země organizovat
i u nás.
Pátý ročník, který se uskutečnil v sobotu 18. dubna 2015, se nesl v duchu hesla “Voda je otec i
matka, zdroj všeho bytí. Voda budiž pozdravena.” – citátu klasika hindké poezie Súrdáse, který
stvořil v první polovině 16. století chvalozpěv na vodu, jehož je tento citát součástí. Za těch pěl
let se Den Země vyvinul z čistě uklízecí akce na akci kombinující úklid, zábavu i poučení. A
nutno dodat, že tuto ambiciózní kombinaci se organizátorům daří skvěle skloubit. Letos se
účastníci vydali k pramenu řeky Punkvy.
Někdo by si mohl položit otázku, proč článek o Dni Země přinášíme na hasičském webu, když
evidentně nemá nic společného s hasiči? Omyl! Den Země i činnost SDH sdílí společné cíle a
hodnoty, kterými jsou nezištná pomoc, snaha učit děti empatii, přenášet na ně znalosti a učit je
skupinové spolupráci. A je jedno, jestli se to děje v oblasti pomoci druhým, či v oblasti pomoci
přírodě. Jsme proto rádi, že jako sbor můžeme tuto akci podpořit personálně, materiálně,
propagací mezi mladými hasiči, nebo takto na našem webu. A alespoň touto kapkou přispět k
práci výše zmiňovaných organizátorů a jejich úzkému realizačnímu týmu.

Sběr železného šrotu

V sobotu 2. května 2015 od 17:00 sbírali hasiči železný šrot. Opět se podařilo zcela naplnit
jeden kontejner. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. Výtěžek půjde jako vždy na činnost
sboru.

Mše sv. Floriána

Sbory dobrovolných hasičů žďárenské farnosti zvou širokou veřejnost na slavnou mši svatou ke
cti svatého Floriána, patrona hasičů, která bude sloužena v neděli 3. května 2015 v 10:30
hod. v chrámu sv. Bartoloměje ve Žďárné. Mše svatá bude obětována za všechny živé i zemřelé
hasiče celé žďárenské farnosti, tj. obcí Suchý, Velenov, Ludíkov, Valchov a Žďárné. Slavnostní
průvod za doprovodu dechové hudby vyjde od hasičské zbrojnice v 10.15 hod.

Výsledky okresního kola v požárním sportu

V sobotu 23. května 2015 proběhla na stadionu v Blansku okresní soutěž v požárním sportu.
Benešovský okrsek reprezentovali hasiči z Okrouhlé, a to jak v kategorii muži, tak i ženy.
Nicméně družstvo žen bylo posíleno třemi členkami SDH Suchý: Karolínou Blahovou, Dominikou
Učňovou a Michaelou Machekovou.
Mužům z Okrouhlé nevyšel požární útok, kdy obě kola skončila neplatným pokusem. Celkové
pořadí tak už nezachránila ani dobrá štafeta výkon jednotlivců a Okrouhlá skončila celkově na
sedmém místě. O jednu příčku lépe, tj. šesté místo, vybojovaly ženy.

Suchovský pohár nám přinesl první úspěchy

V neděli 24. května 2015 se na velkém parkovišti uskutečnil druhý ročník Poháru starosty SDH
Suchý. Na úvod Pavol Herda, náměstek Okresního sdružení v Blansku, předal ceny a diplomy
třem mladým hasičům ze Žďárné, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí a jejichž výtvory byly vybrány jako nejlepší a postoupily do kola krajského. Poté již začala
samotná soutěž – požární útoky mladých hasičů a žen.
Jako první nastoupili mladší žáci. Vítězem se stalo družstvo SDH Žďárná, které s časem 22:72
porazilo obě družstva Okrouhlé i obě naše družstva. Žďárná si tak připsala i prvních 13 bodů do
celoročního okrskového poháru, druhá Okrouhlá o 2 body méně a Suchý si započítá 9 bodů.
V soutěži starších žáků dominovalo naše družstvo s výborným časem 20:00 a porazilo jak
Protivanov, tak i obě družstva Žďárné. Do okrskového poháru si tak odnášíme 13 bodů, Žďárná
11.
Na konec soutěžního odpoledne nastoupila dvě družstva suchovských žen proti Žďárné a
Okrouhlé. A opět jsme v soutěži dominovali, kdy naše ženy obsadily první dvě příčky, třetí
skončila Okrouhlá. Jako bonus pak předvedly svůj požární útok “Kočke vod rebnika”.
Partnerem soutěže byl
PENZION U PETRA

Dětský den

V sobotu 30. května 2015 se uskutečnil tradiční společný dětský den obcí Suchý a Velenov.
Tentokrát bylo místem konání hřiště ve Velenově.

Hasiči čerpali sedm hodin vodu z nádrže. V rámci
cvičení

V neděli 31. května 2015 se uskutečnilo taktické cvičení benešovského okrsku. Námětem bylo
dlouhotrvající čerpání vody z benešovské nádrže.
Únava všech přítomných hasičů na konci cvičení vypovídala o nelehkém námětu a hlavně dobře
odvedené práci. Jednotky byly na místo události vysílány ve dvou vlnách. Po příjezdu první a to
místní jednotky byl veliteli předán námět a jednotlivé úkoly, které mají jednotky splnit: Při
dlouhodobých deštích došlo ke zvýšení přítoku vody z polí a lesa do požární nádrže. Vlivem
špatného technického stavu hráze a nemožnosti regulace hladiny stavidlem hrozí přelití vody a
vyplavení přilehlých zahrad a rodinných domů.
Na čerpání byla nasazena všechna dostupná čerpadla. Aby to ale nebylo tak jednoduché, bylo
nutné četpat hlavní část vody přes horizont kopce vzdálený 250 m, tak aby nedocházelo k
opětovnému vtékání do nádrže. Do dešťové kanalizace pod nádrží byla vypouštěna voda pouze
ze dvou vedení B75. Z ostatního vedení, a to celkem 7 x paralelních vedení B75, byla voda
vypouštěna přes horizont kopce do lesního porostu. Na místě byla tedy realizovaná dálková
doprava vody ze stroje do stroje, čerpání pomocí elektrických a motorových kalových čerpadel a
plovoucích čerpadel různého výkonu.
Vzhledem k tomu, že jednalo o dlouhodobý zásah, byla nasazena i předurčená jednotka OOB
(JSDH Okrouhlá) na vytvoření týlového zázemí. Stravu a ochranné nápoje zajistila obec
Benešov.
Po téměr 7 hodinách čerpání bylo rozhodnuto. Hasiči si připsali na konto velké vítězství a
vyčerpali celou nádrž, která projde v nejbližších dnech rekonstrukcí. Nicméně ztráty byly veliké:
na místo zásahu nedojela jedna CAS 25 – závada na spojce, další CAS 25 – porucha
čerpadlové části, porucha 3 ks PS 12 a jedna prasklá hadice B75. Alespoň takhle byly sečteny
předběžné ztráty. Na starších strojích se podepsal dlouho trvající zásah.
Cvičení se zúčastnily jednotky Benešova, Okrouhlé, Suchého, Velenova, Valchova a Ludíkova.
SDH Suchý nasadil jak Avii A21 Furgon s PPS 12, tak i cisternu Zil.

Výjezd: Odstranění stromů

Ve čtvrtek 4. června 2015 byl jednotce vyhlášen poplach Krajským operačním střediskem
(KOPIS) – Technická pomoc, odstranění stromů. Jednalo se o dva stromy na hrázi rybníka, které
hrozily pádem na vozovku. Spodní větve byly prvního stromu byly odřezány s pomocí žebříku,
na zbytek musela být velitelem povolána výšková technika. Druhý strom byl ponechán. Velitel
zásahu (řídící důstojník HZS územní odbor Blansko) a starosta obce se dohodli na dalším
postupu likvidace stromu.
Časový sled a zasahující technika:
Typ: Technická pomoc – odstranění stromů
Výjezd jednotky: cca 09:18 hod.
Návrat na základnu: 11:53 hod.
Počet zasahujících členů: 1+2
Zasahující technika:
DA 10 L1Z Avia A21 Furgon (JSDH Suchý)
DA 8 Ford Transit (JSDH Žďárná)
Iveco AZ 30 (HZS PS Blansko)
Typ: Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Vyhlášení poplachu: 09:10 hod.

Z okrskové soutěže jsme přivezli čtyři poháry

V sobotu 6. června 2015 se na Okrouhlé za krásného počasí odehrál další ročník okrskové
soutěže v požárním sportu. Jako první nastoupili k požárnímu útoku muži nad 35 let. V této
kategorii se soutěžilo jednokolově a bohužel se zúčastnila jen dvě družstva. Muži z Okrouhlé
měli neplatný pokus a tak naše družstvo v klidu zvítězilo s časem 44:62.
požární útok – muži nad 35 let

start.
č.

družstvo

čas – útok

pořadí

1

Okrouhlá

46,65 (DNF)

2

2

Suchý

44,62

1

Druhou disciplínou byl požární útok mužů dvoukolově. Z osmi sborů se do soutěže zapojilo
pouze pět sborů. Naši borci vybojovali třetí místo za Benešovem a suverénní Okrouhlou, která
bude náš okrsek příští rok reprezentovat na okresním kole. Tato disciplína se navíc započítávala
do okrskového poháru, takže si zúčastněná družstva rozdělila příslušné body.
požární útok – muži

start. č.

družstvo

1. pokus

2. pokus

pořadí

body do
poháru

1

Okrouhlá

24,55

24,78

1

13

2

Valchov

48,61

–

4

7

3

Benešov

50,11

34,81

2

11

4

Žďárná

49,03

DNF

5

5

5

Suchý

46,6

47,83

3

9

Po mužích nastoupily k dvoukolovému požárnímu útoku ženy. My jsme nasadili hned dvě
družstva. A obě byla velmi úspěšná. Družstvo A skončilo třetí a družstvo B předvedlo napínavý
souboj o první příčku, kdy jen těsně podlehlo domácí Okrouhlé. Takže i ženy z Okrouhlé budou
náš okrsek příští rok reprezentovat na okresním kole.
požární útok – ženy

start.
č.

družstvo

1. pokus

2. pokus

pořadí

1

Suchý A

46,92

45,95

3

2

Žďárná

76,51

52,9

4

3

Suchý B

40,17

33,34

2

4

Okrouhlá

32,93

31,36

1

Jako doplňkovou samostatná soutěž byl do letošního ročníku zařazen běh mužů na 100 metrů s
překážkami. Naši tři zástupce sice bojovali srdnatě, ale na opět suverénní Okrouhlou to
nestačilo.
100m s překážkami – muži jednotlivci

jméno

sbor

čas

pořadí

Horák Petr

SDH
Okrouhlá

18,05

1

Horák Jiří

SDH
Okrouhlá

19,5

2

Konečný Petr

SDH
Okrouhlá

19,8

3

Štarman Michal

SDH
Okrouhlá

21,85

4

Klíč

SDH Žďárná

24,9

5

Kolář Ondřej

SDH Suchý

27,2

6

Slepánek Mojmír

SDH
Benešov

27,5

7

Žáček

SDH Žďárná

29,37

8

Hartl

SDH
Valchov

31,43

9

Vybíhal Květoslav

SDH Suchý

35

10

Kočvara Martin

SDH Suchý

39,06

11

Parák Jiří

SDH
Valchov

DNF

12

Děnál Lukáš

SDH
Benešov

DNF

12

Barbora Blahová zvítězila na memoriálu J.
Šindelky

V sobotu 13. června 2015 se v Ludíkově uskutečnil první ročník vědomostněsportovní soutěže
jednotlivců s názvem Memoriál Mgr. Josefa Šindelky. SDH Suchý mělo zastoupení ve všech
kategoriích, tj. předškolní děti, mladší žáci (1. – 4. třída) a starší žáci (5. – 9. třída). A právě v
poslední kategorii nám největší radost udělal Barbora Blahová, která v silné konkurenci zvítězila.
V kategorii předškoláků měl náš sbor dva zástupce, dvojčata Ošlejškovy. Adam byl o něco
úspěšnější a skončil sedmý. Aleš se umístil na 14. místě.
POŘADÍ

JMÉNO

OBEC

BODY

1

Anička Mezníková

Ludíkov

99,5

2

Karolína Kopecká

Ludíkov

98

3

Nela Trnečková

Ludíkov

97

4

Zdeněk Novák

Ludíkov

95

5

Maruška Mezníková

Ludíkov

94,5

6

Vilém Bílek

Ludíkov

94

7

Adam Ošlejšek

Suchý

94

8

Matyáš Hebelka

Ludíkov

93

9

Tomáš Kala

Němčice

93

10

Laura Veselá

Ludíkov

90,5

11

Tomáš Zemánek

Žďárná

90

12

Dominik Vitoul

13

Markéta Černochová

14

Aleš Ošlejšek

15

Sloup

89,5

Ludíkov

89

Suchý

87

Mojmír Matuška

Ludíkov

86

16

Viktorie Procházková

Ludíkov

85

17

Monika Kozlová

Valchov

82

18

Sabina Filoušová

Ludíkov

82

19

Patrik Dokoupil

Valchov

81,5

20

Eliška Veselá

Ludíkov

75

Mezi mladšími žáky byla obrovská konkurence. Celkem se zúčastnilo 55 soutěžících.
Nejúspěšnější naší zástupkyní byla Nela Zemánková na čtrnáctém místě. Její umístění nám
mezi sbory benešovského okrsku přineslo 7 bodů do okrskového poháru, kde po dvou soutěžích
je SDH Suchý třetí se 16 body za druhou Okrouhlou (20 bodů) a vedoucí Žďárnou (24 bodů).
POŘADÍ

JMÉNO

OBEC

BODY

BODY DO
POHÁRU

1

Rostislav Kořínek

Lipůvka

107

2

Anna Lajchmanová

Malhostovice

103

3

Anna Sotolářová

Lipůvka

102,5

4

Tereza Zedníková

Ludíkov

98

13

5

Pepa Kočvara

Žďárná

97

11

6

Vanesa Andrlíková

Okrouhlá

96

9

7

Dominik Zámečník

Lipůvka

96

8

Šimon Zedník

Ludíkov

95

9

Jakub Sedlák

Žďárná

94,5

10

Linda Popovičová

Lipůvka

94,5

11

Adriana Janků

Žďárná

94

12

Eliška Hanáková

Žďárná

94

13

Adam Mikulášek

Okrouhlá

94

14

Nela Zemánková

Suchý

15

Vitorie Peclová

Okrouhlá

92

16

Tereza Hebelková

Ludíkov

91

17

Tomáš Buňka

Lipůvka

91

18

Jonáš Filouš

Ludíkov

90,5

19

Kristýna Trnečková

Protivanov

90,5

20

Nátalie Jelínková

Ludíkov

89,5

21

Jana Foltýnová

Ludíkov

89

22

René Kavanová

Žďárná

88,5

23

Michal Matuška

Ludíkov

88,5

24

Kristýna Lajchmanová

25

93,5

Malhostovice

88

Aneta Veselá

Valchov

88

26

Michalela Kořínková

Lipůvka

88

27

David Přikryl

Suchý

88

28

Tomáš Jelínek

Ludíkov

86,5

29

Jan Jablunka

Valchov

86,5

30

Kateřina Jelínková

Ludíkov

86

31

František Buš

Lipůvka

86

32

Vanessa Hebelková

Ludíkov

85,5

33

Jan Hartl

Valchov

85,5

34

Anička Hartlová

Valchov

83

35

Pavel Trnečka

Protivanov

83

36

Tomáš Filka

Lipůvka

83

37

Sabina Peclová

Okrouhlá

82

38

Simona Ošlejšková

Okrouhlá

81,5

39

Monika Křenková

40

David Staněk

Lipůvka

81

Okrouhlá

80

7

5

41

Šárka Foltýnová

Ludíkov

79

42

Daniela Staňková

Okrouhlá

78,5

43

Veronika Staňková

Valchov

78

44

Petr Trnečka

Valchov

78

45

Krystýna Hamplová

Okrouhlá

76,5

46

Jakub Mikulášek

Okrouhlá

76

47

Kateřina Roudná

Suchý

76

48

Adam Kašpárek

Němčice

75,5

49

Adéla Dlábková

Valchov

74

50

Ludmila Vrajová

Kořenec

73,5

51

David Veselý

Okrouhlá

73,5

52

Dominik Veselý

Ludíkov

73

53

Karolínka Schwarzová

Lipůvka

70

54

Lucie Veselá

Ludíkov

69

55

Martin Matuška

Ludíkov

DNS

3

Jak jsme již zmínili, mezi staršími žáky kralovala Barbora Blahová. Její první místo nám vyneslo
13 bodů do okrskového poháru, ve kterém SDH Suchý po dvou soutěžích vede s 26 body.
Prozatím druhá Žďárná ztrácí 4 body.
POŘADÍ

JMÉNO

OBEC

BODY

BODY DO POHÁRU

1

Barbora Blahová

Suchý

87

13

2

Ondra Polívka

Žďárná

86

11

3

Ondra Kavan

Žďárná

84

4

Michal Sedlák

Žďárná

84

5

Adam Janků

Žďárná

83,5

6

Jan Urban

Ludíkov

83

9

7

Metoděj Vraj

Kořenec

83

7

8

Tomáš Veselý

Ludíkov

82,5

9

Radek Látal

Suchý

82,5

10

Veronika Vitoulová

Sloup

81

11

Barbora Sedláková

Žďárná

81

12

Anna Minxová

Suchý

81

13

Michal Hudec

Ludíkov

80,5

14

Adéla Králová

Žďárná

79

15

Mirek Urban

Ludíkov

78,5

16

Vojtěch Parák

Žďárná

77,5

17

Anna Sochorová

18

Sloup

76

Veronika Staňková

Valchov

75

19

Katka Kovářová

Žďárná

73

20

Eliška Králová

Žďárná

72,5

21

Jan Sedlák

Suchý

70,5

22

Anna Kovářová

Žďárná

65,5

5

V Letovicích oslavili 145 let

V sobotu 20. června 2015 se v Letovicích slavilo 145. výročí od založení místní hasičské
jednotky. Vše začalo ráno v 10:00 spanilou jízdou, která byla zopakována ještě ve 14:00. Poté již
prostranství před hasičskou zbrojnicí patřilo ukázkám historické i současné techniky. Nechyběli
jsme ani my s cisternou Zil 131. Našim úkolem bylo vyjet na mez, začít hasit z lafety a současně
rozvinout jeden C proud s pěnou. Poté dorazila cisterna Tartra 148 JSDH Lazinov, která měla za
úkol plnit naši cisternu a současně hasit z obou lafet, vodní i pěnovou. Vše klaplo na jedničku a v
jednu chvíli prostranství vypadalo jak uprostřed sněhové bouře, což nejvíc odnesl náš proudař a
velitel v jedné osobě.

Na Memoriálu B. Andrlíka jsme soutěžili ve všech
kategoriích
V neděli 28. června 2015 se na Okrouhlé konal další ročník Memoriálu B. Andrlíka. Soutěžilo se
v požárním útoku mužů, žen i mladých hasičů. Suchovští hasiči opět zasáhli do bojů ve všech
uvedených kategoriích a dovezli dva poháry.

Muži
V soutěži mužů se závodilo podle speciálních pravidel memoriálu. V konkurenci pěti družstev
jsme obsadili čtvrté místo s penalizací 10 sekund za nedodržení správného postupu při
rozvinování proudu. Zvítězili domácí borci z Okrouhlé.
Doplňkovou disciplínou memoriálu byla štafeta trojic. Úkol prvního závodníka bylo obléci se do
zásahového oděvu a nasadit si dýchací přístroj. Poté byl přenesen dalšími dvěma účastníky za
pomocí jednoho dílu nastavovacího žebříku. V posledním úseku pak musel závodník s
dýchačem napojit hadici B75 na hydrantový nádstavec, napojit proudnici a doběhnout do cíle. To
vše do poměrně strmého kopce.
Požární útok byl započítáván do okrskového poháru. Umístění nám vyneslo 9 bodů a v
průběžném pořadí jsme spolu s Valchovem a Žďárnou na děleném třetím místě. Na vedoucí
Okrouhlou ztrácíme 4 body a vzhledem k tomu, že se nemůžeme zúčastnit posledního letošního
závodu ve Velenově, tak toto umístění už nezlepšíme.

Ženy
Požární útok žen se odehrával podle pravidel požárního sportu. Běželo se ale do kopce a
nástřikové terče tvrdě trestaly každý metr, který závodnicím chyběl k nástřikové čáře. Dotáhnout
útočné proudy až na nástřikovou čáru čáru přitom dělalo holkám velké problémy. Družstvo žen s
časem 1:28:09 nakonec obsadilo druhé místo za vítěznou Okrouhlou (čas 0:30:24) a před třetím
Kořencem.
Doplňková štafeta čekala i na ženy. Na rozdíl od mužů se ale závodnice nemusely převlékat do
zásahového oděvu (k nelibosti mužského publika), žebřík nesly ve čtveřici a navíc nesly pouze
dýchací přístroj.

Mladí hasiči
Obě věkové kategorie mladých hasičů ovládly Jabloňany. Suchovští mladší žáci skončili na
posledním pátém místě s časem 27:14. Starší žáci se v konkurenci čtyř družstev umístili na třetí
příčce s časem 27:00.
Také soutěž mladých hasičů se započítává do okrskového poháru. Mladší žáci získali 9 bodů a s
celkově 25 body jsou průběžně třetí za Okrouhlou (31 bodů) a vedoucí Žďárnou (37 bodů).
Starší žáci vybojovali 11 bodů a se 37 body vedou celkové pořadí. Druhá Žďárná ztrácí 6 bodů.
V této sezoně se přitom uskuteční ještě dvě soutěže započítávané do poháru: velenovský
memoriál a okrouhlecký branný závod. Naši starší žáci tak mají velmi dobře našlápnuto k
úspěchu.

Letem světem 2015

Léto sice teprve začalo, ale letní soustředění mladých hasičů s názvem Letem světem je již
minulostí. Letos 40 dětí a dospělých zavítalo do Šafránkova mlýna v Drahoníně na Tišnovsku,
kde jsme strávili 5 dní, od soboty 4. července do středy 8. července. Počasí bylo výtečné, což
mělo za následek, že někteří členové výpravy získali poněkud indiánské zabarvení. V tropických
třicítkách jsme se naštěstí mohli zchladit v jednom ze dvou bazénků. Ten menší, vyhrazený pro
nás, ale evidentně nebyl zvyklý na tolik osazenstva, a tak postupně změnil barvu z modré na
zelenou a členové výpravy si začali hromadně stěžovat na svědění na různých částech těla. Ale
to by nebylo letní soustřední suchovských hasičů, aby se nějaká podobná příhoda nevyskytla. V
minulých letech jsme například zažili hromadné pobodání od vos nebo žaludeční problémy. Ten,
komu se vyhnulo spálení od Slunce i ekzém, mohl získat alespoň památku od některého z
početných ovádů. A věřte, že tomu se nevyhnul vůbec nikdo.
Ale aby popis soustředění nevyzněl nějak špatně. Ve skutečnosti to byl velmi podařený pobyt v
krásném prostředí, plný her a zábavy, jak dokládá fotogalerie. Část osazenstva si pobyt zpestřila
odjezdem na velenovský memoriál, jak jsme vás již ostatně informovali, část si udělala výpravu
na skálu tyčící se nad areálem, všichni absolvovali stezku odvahy a poslední den jsme všichni
navštívili malou vodní elektrárnu na přehradě Vir s velmi zajímavým výkladem.
Za finanční a materiální podporu, bez které by se soustředění nedalo uskutečnit, děkujeme:
Dopes s.r.o – pekárna Benešov
Autoškola Václav Nečas, Boskovice
Obecní úřad Suchý

Výsledky memoriálu M. Ošlejška

V neděli 5. července 2015 se ve Velenově konal další ročník memoriálu M. Ošlejška. Suchovští
hasiči původně s účastí nepočítali, protože se termín kryl s letním soustředěním. Jenže naše
družstvo starších žáků má velmi dobře našlápnuto na celkové vítězství v okrskovém poháru, a
tak bylo rozhodnuto, že si odskočí zasoutěžit i do Velenova. V přímém souboji s jediným
konkurentem – Žďárnou – sice prohráli, ale svojí účastí si zajistili 11 bodů do poháru a i nadále
tak tuto celoroční soutěž vedou.

Povozili jsme hendikepované. Odměnou bylo
jejich nadšení

Tak, jako my jezdíme s mladými hasiči na letní soustředění, jezdí zase různé skupiny k nám.
Pravidelnými návštěvníky suchovské rekreační oblasti je i skupina hendikepovaných se svými
ošetřovateli. A ti nás také požádali, abychom jim přijeli předvést naši techniku. Rádi jsme
vyhověli, ukázali cisternu Zil a všechny, včetně vozíčkářů, jsme povozili. Bylo úžasné vidět jejich
nadšení.

Hasili jsme auto pěnou. Na oslavách v Suchdole

V sobotu 11. července 2015 jsme zavítali do Suchdola (okres Prostějov), kde tamní sbor
dobrovolných hasičů slavil krásných 130 let od svého založení. Program byl pro oslavy poměrně
tradiční, tj. slavnostní průvod, kladení věnců a ukázky techniky proložené hudbou. Kromě toho
byla vysvěcena obě hasičská auta SDH Suchdol. Ukázky techniky obsahovaly kromě požárních
útoků, ukázky vyprošťování, lehké pěny, hašení oleje či staré kombinované stříkačky (kombinace
ruční a motorové) také ukázky policejních složek a bojových umění. Nechyběli například
policejní psovodi, nebo komando vojenské policie.
Naše ukázka přišla na řadu jako poslední. Úkolem bylo uhasit hořící auto pomocí těžké pěny a
navíc ukázat hašení z lafety. Organizátoři byli trochu zbrklí a auto postavené na suché trávě
zapálili v okamžiku, kdy jsme si teprve připravovali dýchací přístroje. Vše se tedy odehrálo v
poněkud rychlejším tempu, aby nedošlo k nějakému průšvihu. Nicméně požár auta i hořící trávy
jsme zlikvidovali poměrně rychle. Nakonec jsme ukázali i sílu naší lafety, která dokázala
proudem vody auto posunout asi o metr.

Likvidovali jsme vosy

Ve čtvrtek 16. července 2015 jsme byli požádání místním občanem o pomoc při likvidaci vosího
hnízda na jeho pozemku. Za normálních okolností na likvidaci obtížného hmyzu vyjíždí tomu
předurčené jednotky (např. JSDH Žďárná), a to navíc pouze v případech, kdy přímo někoho
hmyz ohrožuje. Což nebyl tento případ. Po domluvě s brněnským Krajským operačním a
informačním střediskem (KOPIS) jsme proto vyjeli vosy zlikvidovat v rámci kondičních jízd, tedy
bez vyhlášení poplachu. Jednotka vyjela s dopravním automobilem Avia A21 Furgon v počtu
1+2. Rýč a účinný sprej udělal s hnízdem krátký proces během několika minut.

SDH Kořenec slaví 120 let. Sbor získal Medaili sv.
Floriána

V pátek 17. července 2015 proběhla na Kořenci slavnostní valná hromada u příležitosti 120.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Schůze se mimo jiné zúčastnili Mgr. Milan Vykydal –
starosta OSH Blansko, Michal Kobylka – vedoucí odborné rady velitelů OSH Blansko a člen
výkonného výboru KSH Brno, Pavol Herda – náměstek OSH Blansko, Dr. Radek Ošlejšek –
starosta benešovského okrsku, či František Nečas – čestný starosta OSH Blansko. V průběhu
slavnostní schůze byla předána vyznamenání členům SDH Kořenec a na závěr byla SDH
Kořenec předána Medaile sv. Floriána, kterou sboru udělilo Krajské sdružení hasičů v Brně na
základě doporučení benešovského okrsku.
Oslavy vyvrcholí v neděli 19. července slavnostním odpolednem s mnoha ukázkami.

Výjezd: Pátrání po pohřešované bylo úspěšné

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 jsme byli požádáni o pomoc při pátrání po pohřešované
sedmadvacetileté ženě, která v odpoledních hodinách odešla z chatky v chatové oblasti Suchý –
Obůrka a panovaly odůvodněné obavy, že žena může být v ohrožení života. Její mobil byl sice
lokalizován, ale velmi nepřesně. Jednalo se o oblast přibližně mezi obcemi Žďárná, Okrouhlá a
Kořenec. Po celou dobu zásahu se přitom poloha mobilu neměnila.
V 21 hodin proto vyjela naše jednotka s oběma auty a začala v hlídkách propátrávat cesty v
Obůrce směrem k Hornímu (Benešovskému) rybníčku a dále v Borkách směrem k buku. Jedna
naše hlídka projela oblast kolem radiolokátoru Skalky. Tam narazila na svědkyni, která si podle
popisu byla jistá, že ženu odpoledne u radiolokátoru viděla. Zpráva byla předána Policii a
svědkyně později poznala pohřešovanou ženu i na fotografii.
Kolem 23. hodiny byly proto svolány do obce Suchý jednotky z okolí a profesionální hasiči z
Boskovic. O půlnoci začala padesátka hasičů a dobrovolníků v rojnici pročesávat les v oblasti
mezi radiolokátorem Skalky a obcí Suchý. Oblast od radiolokátoru směrem k Protivanovu
mezitím prohledával policejní pes. To trvalo až do rozbřesku kolem páté hodiny ranní, kdy se
pohřešovaná žena sama ozvala po telefonu. Netušila ale, kde přesně se nachází. Na základě
jejího popisu se proto rozjeto další pátrání. V šest hodin ráno byla žena nalezena mírně
podchlazená nedaleko obce Suchý a předána zdravotní záchranné službě. Bylo to asi 150 metrů
od oblasti, kde se v noci pohybovala rojnice.
Časový sled a zasahující jednotky:
Typ: Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Vyhlášení poplachu: 20. 8. 2015 ve 21:32 hod.
Výjezd jednotky: 20. 8. 2015 ve 21:36 hod.
Návrat na základnu: 21. 8. 2015 v 6:19 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 2+6
Zasahující jednotky: JSDH Suchý, JSDH Žďárná, JSDH Benešov, JSDH Okrouhlá, JSDH
Velenov, HZS PS Boskovice, krajské ředitelství HZS JmK, Policie ČR.

Naše ženy zvítězily ve Vratíkově

Po dlouhé prázdninové pauze se 3. září 2015 naše družstvo žen zapojilo do soutěže ve
Vratíkově. A návrat to byl úspěšný, protože zvítězily s časem 48:46s. V soutěži žen sice byla
pouze dvě družstva, ale přesto je toto vítězství cenné Poraženým týmem byla totiž Okrouhlá,
která se spolu se dvěma našimi členkami účastní okresní ligy.

V Bořitově oslaví 130 let. Náš Zil se vrátí na
dřívější působiště

Letos jsme předváděli naši cisternu Zil už na třech výročích: v Letovicích, Suchdole a Šošůvce. A
čeká nás další představení. V sobotu 5. září 2015 oslaví SDH Bořitov 130 let od svého
založení. Pro nás má toto výročí ještě jeden speciální význam. Od roku 1976 totiž cisterna Zil
sloužila několik letos bořitovským hasičům. A nebyla to ledajaká cisterna Zil, ale přímo náš stroj.
Je tedy zřejmé, že na oslavách nemůže chybět. A tímto zveme i všechny zájemce, protože se
pravděpodobně jedná o poslední letošní veřejné předvedení.
Autentická černobílá fotografie zachycuje naši cisternu právě za svého působení v Bořitově. A
pokud byste fotku porovnali se současným stavem, nabyli byste dojmu, že se na autě změnily
jen drobnosti. Ve skutečnosti těch změn bylo poměrně dost, ale některé nejsou vidět. Například
pravý maják byl nahrazen větším majákem Tesla se sirénou, přibyly polepy na dveřích, některá
boční okénka mají za sebou výměnu, byl zcela vyměněn motor, letos prošlo generálkou
čerpadlo, atd. Jo a promáčklin a odřenin taky hodně přibylo. Vždyť tento Zil, dost možná
poslední aktivní Zil ve výjezdu, má za sebou mnoho náročných zásahů v lesích Drahanské
vrchoviny. A my jsme na jeho bojové šrámy hrdí, protože přidávají našemu auto na autentičnosti.

Na Mazuráckém poháru vybojovaly ženy třetí
místo

V neděli 13. září 2015 se družstvo žen SDH Suchý zúčastnilo v Boskovicích Mazuráckého
poháru. A bylo z toho třetí místo.
1. Mazurie: 42,66
2. Chrudichromy: 48,20
3. Suchý: 49,36

Branný závod s přespáním v sokolovně

Sobota 19. září 2015 patřila na Suchým mladým hasičům. Odpoledne pro ně byl připraven
branný závod. Jednalo se o tréning na okrouhlecký branný závod, kterým příští týden vyvrcholí
letošní sportovní sezóna a obě naše družstva mají velkou šanci stanout na pomyslné bedně.
Starší žáci budou dokonce bojovat o celkové vítězství. Večer jsme se pak sešli u sokolovny, kde
proběhlo opékání párků, ohňostroj a nakonec přenocování v sokolovně.

Starší žáci zvítězili v okrskovém poháru. Mladší
žáci skončili třetí

V neděli 27. září 2015 se na Okrouhlé odehrál Branný závod. SDH Suchý se zúčastnilo pouze s
družstvem starších žáků, kteří vybojovali krásné třetí místo. Mnohem důležitější ale pro nás byl
fakt, že okrouhlecký branný závod byl posledním závodem okrskového poháru, ve kterém jsme
měli medailové ambice.
Pořadí okrskového poháru v kategorii mladších žáků bylo vzhledem k bodovým rozestupům
jasné už před tímto posledním závodem. A skutečně, žádné překvapení se nekonalo. Pořadí na
prvních třech místech zůstalo následující:
1. Žďárná (63 bodů)
2. Okrouhlá (53 bodů)
3. Suchý (25 bodů)
Žďárná tedy obhájila loňské vítězství a odvezla si již podruhé putovní pohár. Suchý skončilo na
krásném třetím místě.
Zatímco karty v soutěži mladších žáků byly již předem rozdány, v kategorii starších žáků šlo o
hodně. Suchý s jedním družstvem se o vítězství utkalo v přímém souboji se dvěma družstvy
Žďárné. A protože Suchý obě soupeřova družstva porazilo, získalo zaslouženě putovní pohár.
Kompletní pořadí na první třech místech je následující:
1. Suchý (61 bodů)
2. Žďárná (55 bodů)
3. Valchov (14 bodů)

Sběr kamení vydělal hasičům peníze

Sobotní odpoledne 3. října 2015 strávili někteří členové (a členky, abychom byli genderově
korektní) SDH Suchý na polích Prostějovska. Smyslem pobíhání za dvěma traktory byl sběr
kamení, za což nám byla vyplacena finanční odměna, která byla uložena do hasičské pokladny.
Po tříhodinové šichtě čekalo na zúčastněné v penzionu U Petra menší občerstvení. Pro úplnost
je nutné podotknout, že na skupinové fotce nejsou všichni sběrači.

Během odstraňování stromu z chaty spadl další
strom

V neděli 11. října 2015 byl jednotce SDH Suchý vyhlášen brněnským Krajským operačním a
informačním střediskem (KOPIS) výjezd na likvidaci stromu, který vlivem silného větru spadl na
chatu v chatové oblasti Suchý – Borky. Když jednotka začala strom odstraňovat pomocí
motorové řetězové pily, nečekaně spadl další strom na sousední chatu. Naštěstí se nikomu nic
nestalo. Druhý strom byl odstraněn jednotkou HZS PS Boskovice, která na místo události rovněž
dorazila. Po přesunu zpět na základnu bylo jednotce SDH Suchý nahlášeno, že na další chatě
ve stejné oblasti leží vršek stromu. Jednotka se proto na místo vrátila a i tento třetí strom z chaty
odstranila. Pouze tato třetí část je zachycena na fotografiích.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Technická pomoc – odstranění stromů
Vyhlášení poplachu: 10:49 hod.
Výjezd jednotky: 10:56 hod.
Návrat na základnu: 13:33 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 2+2
Zasahující technika:
DA 10 L1Z Avia A21 Furgon (JSDH Suchý)
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)

Začala topná sezóna. V noci jsme hasili kontejner
V noci 15. října 2015 si suchovský občan všiml plamenů šlehajících z železného kontejneru na
komunální odpad umístěného pod hrází rybníka. Jako první se o požáru dozvěděli strojník a
velitel jednotky, který událost nahlásil na Krajské operační a informační středisko (KOPIS).
Následně byl vyhlášen jednotce poplach pomocí SMS. Požár byl uhašen jedním proudem C52.
Na místo byla rovněž povolána jednotka HZS PS Boskovice, která již nezasahovala. Příčinou
požáru byl žhavý popel vysypaný do kontejneru.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Požár – kontejner
Vyhlášení poplachu: 00:01 hod.
Výjezd jednotky: 00:04 hod.
Návrat na základnu: 00:49 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+3
Zasahující technika:
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)

Cisterny ZIL jezdí i na západ od nás

Cisteren Zil 131 je u nás jen pár. A v EU je to spíše rarita. Ale najdou se. Tento krasavec jezdí
pravděpodobně v Německu. Nutno dodat, že úložné prostory jsou u tohoto stroje dost upraveny.

Převzali jsme dotaci od Povodí Moravy

V srpnu 2015 zveřejnilo Povodí Moravy výzvu na podávání žádosti o finanční podporu
hasičských jednotek a sborů. Grant byl zaměřený na financování hasičského vybavení, hasící
techniky, prvky požární ochrany a výzbroj a výstroj pro hasiče, a to zejména se zaměřením na
pomoc při povodních a živelních pohromách. Celkem bylo podáno více jak čtyřicet žádostí, z
nichž komise vybrala čtyři a mezi vítězné jednotky rozdělila celkem 60.000, Kč. „Nejčastěji
sbory žádaly o zakoupení kalových čerpadel, osobních ochranných pomůcek pro práci ve vodě,
osvětlovacích systémů nebo motorových člunů,“ shrnul generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan
Hodovský.

Zdroj: Povodí Moravy, www.pom.cz

Mezi čtyřmi vybranými žádostmi byl i návrh SDH Suchý. Šek na 15.000, Kč byl slavnostně
předán 12. listopadu 2015 na ředitelství Povodí Moravy v Brně. Za darovanou částku budou
pořízeny svítilny. Dalšími obdarovanými byly obce Městečko Trnávka, Opatovice a Šarovy.
Povodí Moravy vyhlašuje tuto soutěž pravidelně. Jako malá, i když aktivní, jednotka kategorie
JPO V oceňujeme, že Povodí Moravy nad rámec svých povinností tímto způsobem hasiče
podporuje. Dotace jsou jasně cíleny a přitom jsou dosažitelné právě i pro malé jednotky. Kéž by
to byla inspirace i pro jiné subjekty.

František Nečas se stal čestným starostou OSH
Blansko

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhlo v Rudici výroční Shromáždění představitelů sborů a
okrsků Blanenského okresu. Průběh byl tradiční a ničím zvlášť nevybočoval. Účastníci si
vyslechli zprávy o činnosti Okresního sdružení hasičů v Blansku, zprávy jednotlivých odborných
rad, kontrolní a revizní rady a další příspěvky. Jednu zvláštnost ale přece jen shromáždění mělo.
František Nečas, člen Sboru dobrovolných hasičů ve Valchově, někdejší starosta benešovského
okrsku a poté dlouholetý starosta OSH Blansko, převzal od současného starosty Milana
Vykydala sošku sv. Floriána a titul Čestný starosta OSH Blansko.
Okrsek Benešov a jeho sbory byly vůbec na letošním shromáždění hodně zmiňované, což
svědčí o dobré aktivní práci. Předseda kontrolní rady prevence Zdeněk Špaček ve své zprávě
pochválil benešovský okrsek za aktivní účast na školení prevence a zmínil SDH Suchý v
souvislosti s programem preventivně výchovné činnosti Hasík (o tomto programu a souvislosti s
SDH Suchý budeme informovat v blízké budoucnosti). SDH Okrouhlá pak byla zmíněna v
Zaměření činnosti OSH Blansko v roce 2016 v souvislosti se zvažovaným zřízením Odborné
rady ochrany obyvatelstva.

V přehledu vyznamenání je již víc jak 120 stužek

Přehled hasičských vyznamenání, který je unikátní na českém webu a který naleznete v menu
Sbor>Vyznamenání, prošel důkladnou aktualizací. Přidáno bylo několik desítek stužek převážně
z dílny Bohuslava Cermana (tímto děkujeme za možnost sdílení). Upraveny a rozšířeny byly
také kategorie vyznamenání. V současné době kolekce obsahuje již více jak 120 stužek.
Pozornosti se dočkalo i schéma, které názorně zobrazuje pravidla pro udělování vyznamenání
jednotlivcům a organizačním jednotkám dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Objevují se
první žádosti o použití schématu na jiných webech.
Samotný kód, který stránky generuje, prošel důkladným přepracováním. Nyní poskytuje více
možností, jak vkládat přehledy stužek do externích webů. Kód byl přepsán do podoby pluginu
redakčního systému WordPress a kromě vkládání všech kategorií nyní umožňuje i vybrat si
pouze jednu kategorii, např. stužky SH ČMS.
Pro pobavení si neodpustíme jednu “historku” ze zákulisí. Omlouváme se za jadrnější slovník,
jedná se o přepis mailové komunikace:
Webmaster sdhsuchy.org:
Dobrý den,
když už přebíráte obsah z cizích webů, bývá slušností uvést alespoň zdroj. Mám na mysli vaši
stránku http://sdhjamy.webnode.cz/stuzkyavyznamenani/
Odpoveď:
Víc co ty kreténe běž do prdele klidně to smažeme a o tobě si budeme mysle že jsi debil.
Tímto zdravíme pana Petra Starého, starostu SDH Jámy. Nutno dodat, že jak řekl, tak učinil

Máme nový přehled členské základny

Stránka s přehledem členské základny již dříve obsahovala poměrně nadstandardní informace.
Kromě jmen to byly například podrobné grafy znázorňující vývoj členské základny od roku 2002
nebo vyznamenání udělená jednotlivým členům. Aby toho nebylo málo, přidali jsme navíc
přehled dalších školení a odborných kvalifikací. Informace jsou generovány jednou za čas z naší
interní evidence. Vše naleznete v menu Sbor>Členská základna.

Výjezd: Požár kontejneru
Topná sezona pokračuje a s ní i požáry kontejnerů na komunální odpad. Letos je v permanenci
zejména kontejner umístěný pod hrází suchovského rybníka. Kromě oficiálních výjezdů jsme ho
již mnohokrát hasili jen tak, bez vyhlášení poplachu, za pomoci kýble a lopaty. Bylo to v
případech, kdy byl začínající požár zpozorován v době, kdy se z kontejneru teprve začínalo
kouřit. Příčina je vždy stejná: žhavý popel vysypaný na snadno hořlavý odpad. Nejinak tomu bylo
i v úterý 15. prosince 2016, kdy byl jednotce vyhlášen poplach Krajským operačním a
informačním střediskem, KOPIS. Průzkumem byl zjištěn požár na ploše asi jedné čtvrtiny plochy
kontejneru. Likvidace byla provedena pomocí 1 proudu C52.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Požár – kontejner
Vyhlášení poplachu: 17:38 hod.
Výjezd jednotky: 17:46 hod.
Návrat na základnu: 18:25 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+3
Zasahující technika:
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)

Na výroční valné hromadě se udělovala ocenění
za 50 a 60 let u sboru

V sobotu 19. prosince 2015 se v penzionu U Petra konala výroční valná hromada SDH Suchý.
Kromě tradiční agendy, jakou je zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření apod., bylo předáno
také pět ocenění za věrnost, a to Liborovi Dokoupilovi a Vladimíru Učňovi za 10 let u sboru,
Martinu Látalovi za 30 let, Pavlu Vybíhalovi st. za neuvěřitelných 50 let a Františku Koudelkovi
za ještě neuvěřitelnějších 60 let. Všem oceněným gratulujeme.

Jednotka má novou elektrocentrálu a osvětlovací
stožár

Kromě dvou nových svítilen pořízených z dotací Povodí Moravy (viz získání dotace jsem vás
informovali v článku Převzali jsme dotaci od Povodí Moravy) pořídila naše jednotka navíc
elektrocentrálu a osvětlovací stojan v celkové hodnotě 35.000, Kč. Větší část nákladů byla
pokryta dotacemi Jihomoravského kraje, zbytek z obce.
Elektrocentrála s osvětlením se stala nezbytnou součástí výbavy zasahujících hasičů, a to
zvláště při dlouhodobých nočních zásazích, jakým bylo např. podzimní pátrání po pohřešované
osobě. V našem vybavení tato výbava dosud citelně chyběla. Kromě osvětlení navíc plánujeme
pořízení ponorného kalového čerpadla, které nám umožní řešit technické zásahy typu čerpání
vody ze zatopených sklepů apod.
Kromě výjezdů najde elektrocentrála své uplatnění i při jiných příležitostech, jako jsou venkovní
kulturní a sportovní akce.
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Popularita webu zůstává vysoká. Facebook strmě
roste
Začátek roku bývá časem bilancování. Po statistikách výjezdů naší jednotky se dnes zaměříme
na statistiky návštěvnosti webu a facebookového profilu v minulém roce. A to ohlédnutí bude
více jak příjemné.

Webové stránky
Na začátek připomeňme, že první webové stránky vznikly již v roce 2004, kdy bylo podobných
webů na českém internetu jako šafránu. A tato aktivita přináší svoje ovoce. Webové stránky
skončily dvakrát na pátém místě v celostátní soutěži o nejlepší hasičský web, a v roce 2015
získaly Zlatý Erb Jihomoravského kraje v kategorii dobrovolní hasiči. Poté prošel web dalšími
úpravami tak, aby byl snadno použitelný i na mobilních zařízeních.
Návštěvnost v roce 2014 nasadila laťku hodně vysoko a udržet ji i v roce 2015 nebylo
jednoduché. Nicméně díky změnám v designu spolu s obsahovou náplní se podařilo průměrnou
návštěvnost ještě malinko navýšit z celkových 17357 návštěv na 17449. Přepočteno na
průměrnou měsíční návštěvnost se jedná o více jak 1400 unikátních přístupů měsíčně, jak
ukazuje následující graf:

Průměrná měsíční návštěvnost v jednotlivých letech

Absolutní rekord v návštěvnosti z ledna 2014 překonán nebyl, ale jinak téměř každý kalendářní
měsíc o trochu vylepšil svoji statistiku, jak dokládá následující podrobnější graf:

Počet unikátních návštěv od roku 2007

A pro zajímavost ještě uvádíme průměrnou návštěvnost v jednotlivých měsících napříč všemi
roky. Zde je vidět, že nejsilnější je leden a nejslabší říjenlistopad:

Průměrná návštěvnost v jednotlivých měsících napříč všemi roky
(měřeno od roku 2004)

Facebook
SDH Suchý má svůj facebookový profil od konce roku 2009. Před rokem, tj. začátkem 2015,
jsme se radovali, že profil nasbíral 100 fanoušků. To jme ještě netušili, že za další rok se jejich
počet téměř ztrojnásobí na současných 292, a že mezi příznivci budou lidé ze všech koutů
České republiky. Děkujeme za přízeň a těšíme se, že brzy přivítáme jubilejního třístého přítele
SDH Suchý.

Nárůst počtu fanoušku facebooku od začátku roku 2014

Počet výjezdů byl průměrný. Statistika JSDH
Suchý za rok 2015
Průměrný počet výjezdů naší jednotky za posledních 12 let je 7.58 ročně. Rok 2015 s 8 zásahy
byl pro nás tedy víceméně průměrný. Největší podíl měly technické pomoci v podobě
odstraňování stromů a požáry, zejména požáry kontejnerů. Jedou jsme byli v rámce výjezdu
vyslání na dvě události, což se nám nestává příliš často. Jednalo se o odstraňování stromů v
chatové oblasti. Dalším ne zcela běžným zásahem bylo úspěšné celonoční pátrání po nezvěstné
osobě.
Detailní popisy všech událostí a roční statistiky od roku 2004 jsou k dispozici v sekci Jednotka.

Obr. 1: Struktura výjezdů JSDH Suchý v roce 2015.

Obr. 2: Počet zásahů od roku 2004 (včetně těch, kdy jsme nevyjeli)

Obr. 3: Typy řešených událostí od roku 2004.

Sbor získal živnostenský list. Po ročním úsilí

Když jsme se před rokem rozhodli ujmout pořádání okrskového plesu, věděli jsme, že nás čeká
jeden důležitý úkol: získání živnostenského listu. Důvod byl prostý. Na plese se prodává alkohol
a kdo chce v dnešní době prodávat alkohol, musí mít kvůli nedávné lihové aféře koncesi na
prodej alkoholu. A koncese je vázána na platné živnostenské oprávnění.
Za normálních okolností je získání obou dokumentů otázkou jedné návštěvy živnostenského
úřadu. Tedy teoreticky, pokud máte u sebe stoh všech požadovaných listin. Naivní představa
rychlého vyřízení nám dlouho nevydržela. Celé to zkomplikoval fakt, že v roce 2015 nastala
povinnost nově se registrovat v rejstříku spolků, což bylo podmínkou pro získání živnosti. Tato
monstrózní akce se vlekla celý rok. Není divu. Přeregistrovat se musely všechny sbory a
koordinováno to bylo přes ústředí a okresy. A tak přeregistrace našeho sboru proběhla až
koncem prosince 2015.
Vytrvalost a hlavně trpělivost se ale vyplatily. Dnes, ve čtvrtek 7. ledna 2016, po několikeré
návštěvě živnostenského úřadu se podařilo nashromáždit dostatečně vysoký stoh listin a naše
roční martyrium bylo završeno vydáním živnostenského listu. Dva dny před konáním plesu.
Možná vás napadá, co bychom dělali, kdybychom živnostenský list včas nezískali? Každý
správný stratég má v záloze několik variant útoku. A pro boj s úřady to platí dvojnásob. Takže i
my měli plán B. A dokonce ani plán C. Plánem B bylo, že se oficiální organizace plesu ujme
penzion U Petra, který nás dlouhodobě podporuje (a nejen hasiče). Tímto ještě jednou děkujeme
Milanovi Ošlejškovi za ochotu. Plánem C bylo vykašlat se na nařízení a udělat ples na černo.
Bystrý čtenář se jistě dovtípil, že plán C byl myšlen pouze v legraci, a že jsme ve skutečnosti o
ničem podobném neuvažovali

Okrskový ples je za námi. Máme fotky i video

V sobotu 9. ledna 2016 pořádal náš sbor po velmi dlouhé době okrskový hasičský ples ve
Valchově. K tanci a poslechu hrála naše oblíbená skupina Trio KENT. Pro asi 140 účastníků byla
připravena bohatá tombola, ve které se nashromáždilo 143 přímých výher. V půlnočním
slosování pak bylo připraveno dalších 11 hlavních cen:
Kávovar NESPRESSO
Sada kvalitních kuchyňských nožů Fiskars
Akumulátorový šroubovák Bosch
Vysavač Zanussi
Bezdrátová meteostanice Sencor
Ruční mixér Bosch
Gola sada YATO
Sprchová vanička
Vana
Camping box
Závěsná skříňka

Na začátku plesu došlo k vyhlášení mužské kategorie Poháru starosty benešovského okrsku,
který vyhráli hasiči z Okrouhlé před druhou Žďárnou a třetím Benešovem. Suchý skončilo na
pátém místě.
Na programu bylo i jedno překvapení: Vystoupení suchovských hasiček, jehož podoba byla tak
dobře utajena, že ani mužská část organizátorů netušila, co se bude dít. A nutno říct, že
vystoupení sklidilo zasloužený bouřlivý potlesk:

Výroční zpráva benešovského okrsku za rok 2015

V neděli 7. února 2016 proběhla na Kořenci Výroční valná hromada okrsku Benešov. Zde
přinášíme zprávu o činnosti, kterou přednesl starosta okrsku Radek Ošlejšek:
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,
opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících
minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku
Benešov. Poté vystoupí zástupci jednotlivých sborů s krátkou zprávou o jejich činnosti.
Výčet aktivit začneme tradičně statistickými informacemi. Výkonný výbor okrsku Benešov se v
roce 2015 sešel pětkrát. Jednotky benešovského okrsku měly v roce 2015 celkem 68 výjezdů,
což je o dva méně než loni. Celkový počet událostí je ovšem nižší, protože na jednu událost
často vyjíždí více jednotek. Ve statistice je započítáno i okrskové taktické cvičení.
V roce 2015 začal okrskový výbor pracovat v novém složení s omezenějším počtem lidí, než
tomu bylo v předchozích letech. Smyslem této změny bylo to, aby jednotlivé sbory byly ve
výboru rovnoměrně zastoupeny, aby každý zástupce měl na starosti jasně danou agendu a
zodpovědnost a aby se tak zjednodušila komunikace. Zatím je brzy hodnotit, jestli nová struktura
splní svůj účel nebo ne. Nicméně bych tímto rád apeloval na členy výboru, aby si uvědomovali
svoji roli prostředníka mezi okrskem a svým sborem, a na vás ostatní, abyste takto vnímali
svého zástupce v okrsku a dožadovali se od něj nebo od ní informací. Zároveň upozorňuji, že
jednání okrskového výboru jsou veřejná, pokud nebude řečeno jinak, a jsou na něm vítáni
všichni členové sboru benešovského okrsku. Pokud chcete dostávat přímo mailem aktuální
informace a zápisy z jednání výboru, i to je možné. Stačí se registrovat. Podrobnosti naleznete
na okrskovém webu nebo u mne.
Nové volby proběhly také na úrovni okresu a přinesly široké zastoupení našeho okrsku na této
úrovni. Jsem rád, že aktivity okrsku se promítají i do této podoby. Náměstkem starosty se stal

Pavol Herda z Benešova, Zdeněk Serba z Velenova a Lenka Fialová z Kořence jsou členové
odborné rady velitelů, Radek Ošlejšek ze Suchého je členem odborné rady prevence a Jiří
Veselý z Okrouhlé je členem odborné rady mládeže. Velkého uznání se dostalo končícímu
okresnímu starostovi Františku Nečasovi z Valchova, kterému byla udělena Zlatá medaile
Jihomoravského kraje a Záslužný řád českého hasičstva. Jedná se o nejvyšší vyznamenání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které se uděluje za zvláště vynikající
zásluhy za rozvoj dobrovolného hasičstva. František Nečas byl rovněž jmenován čestným
starostou OSH Blansko. Ještě jednu gratulujeme.
Rok 2015 nám přinesl jednu starost, která zasáhla všechny sbory. Jednalo se o povinnou
registraci v rejstříku spolků. Chtěl bych vám poděkovat za váš přístup a za to, že registrace v
našem okrsku proběhla bez problémů a včas. A to přesto, že ne ve všech obcích šlo všechno
zcela hladce. Kromě sborů byla provedena i registrace okrsku se sídlem na obecním úřadě v
Benešově. Nyní má tedy i okrsek svoje sídlo a IČO. Zároveň bych rád uvedl na pravou míru
mylnou informaci o chybějící registraci SDH Velenov, která zazněla na shromáždění delegátů
sborů v Rudici z úst člena okresního výboru.
A nyní chronologicky k jednotlivým okrskovým akcím. Začnu ale poněkud kriticky, protože první
akcí roku bývá obyčejně okrskový ples. V roce 2012, kdy úroveň okrskových plesů velmi
upadala, jsme zavedli opatření, aby tato celookrsková akce opět získala patřičnou úroveň.
Opatření zahrnovala například odvod celého zisku pořádajícímu sboru, povinnost sborů věnovat
dar do tomboly v hodnotě 1000, Kč či rozdávání 3 vstupenek sborům zdarma. V roce 2014, kdy
ples pořádala Žďárná, jsem ve výroční zprávě pochvaloval jak úroveň plesu, tak i účast a
obecně se zdálo, že přijatá opatření fungují. Jenže pak přišel rok 2015, kdy měl být ples pořádán
Benešovem, ale vůbec neuskutečnil. V lednu 2016 se pořádání ujalo Suchý, a nutno říct, že
účast byla hodně vzdálená tomu, jak bych si osobně u okrskového plesu představoval. Částečně
to bylo způsobeno kolizí termínů, kdy ve stejnou dobu probíhal ples na Okrouhlé a ve Velenově,
ale tyto kolize měl řešit okrskový kalendář, který, zdá se, není sbory dostatečně využíván. Těžko
pochopitelná je pak neúčast sborů, které ples v ten den nepořádaly. Jeden sbor si dokonce ani
nepřijel převzít pohár za třetí místo v Okrskovém poháru v kategorii mužů. Nemá cenu tady nyní
hořekovat, ale ples je jedna z mála celookrskových akcí, a proto bude nutné se v rámci
okrskového výboru, ale i v rámci jednotlivých sborů, důkladně zamyslet nad jeho další
budoucností. Protože dosavadní opatření evidentně nestačí. Pro úplnost připomeňme, že ples v
roce 2017 připadá na Velenov.
V květnu jsme si připomněli sv. Floriána, patrona hasičů, mší svatou ve Žďárné a na Benešově.
V květnu rovněž proběhlo okresní kolo požárního sportu, kde nás reprezentovali hasiči z
Okrouhlé, a to v obou kategoriích. Muži skončili sedmí, ženy o jedu příčku lépe. Posledního
května pak čekalo na zásahové jednotky doslova „vyčerpávají“ taktické cvičení. Vyčerpávající
proto, že úkolem bylo vyčerpat vodní nádrž na Benešově, ale také proto, že trvalo úmorných 7
hodin a prověřilo nejen zasahující hasiče, ale i jejich techniku. Cvičení se zúčastnily jednotky
Benešova, Okrouhlé, Suchého, Velenova, Valchova a Ludíkova.
První kolo požárního sportu organizačně zajišťovala Okrouhlá a soutěžilo se v požárním útoku
a v závodu 100m s překážkami. Obě soutěže ale byly odděleny a jako výsledek 1. kola
požárního sportu se počítal pouze požární útok. Mezi účastníky chyběl Ludíkov, Velenov a
Kořenec. V tomto bodě musím být opět kritický. To, že se občas některý ze sborů nemůže
zúčastnit, se stát může, ale neúčast 3 z osmi sborů okrsku je alarmující a musíme se jí zcela
vážně zabývat. Nyní ale k výsledkům. V kategorii Muži nad 35 let zvítězilo Suchý před
Okrouhlou. V kategorii Ženy zvítězila Okrouhlá před Suchým B, Suchým A a Žďárnou. V
kategorii Muži vyhrála opět Okrouhlá, za ní pak skončil Benešov, Suchý, Valchov a Žďárná.
Doplňkovou soutěž jednotlivců vyhrál Petr Horák z Okrouhlé a Okrouhlá také obsadila první 4
místa.

V říjnu zorganizovalo OSH Blansko v Boskovicích a Blansku druhé školení prevence. Tato
školení nyní budou organizována pravidelně dvakrát do roka a budou sloužit jako povinná
školení pro udržení odbornosti Preventista. Školení zaznamenalo velkou účast zástupců z
našeho okrsku, což bylo oceněno vedoucím odborné rady prevence Zdeňkem Špačkem.
V průběhu roku se uskutečnil již zmiňovaný Pohár starosty benešovského okrsku, který byl
nově rozšířen o kategorii muži. Do kategorie mladých hasičů bylo zapojeno 5 soutěží a bodovalo
v nich 6 sborů. V kategorii Mladších žáků zvítězila Žďárná před Okrouhlou, Suchým, Ludíkovem,
Valchovem a Kořencem. V kategorii starších žáků zvítězilo Suchý před Žďárnou, Valchovem,
Okrouhlou, Ludíkovem a Kořencem. Do kategorie mužů byly zapojeny 4 soutěže a bodovalo v
nich 7 sborů. Vyhrála Okrouhlá před Žďárnou, Benešovem, Valchovem, Suchý, Velenovem a
Kořencem.
Důležitými událostmi v okrsku jsou bezesporu výročí. V roce 2015 slavil 120 let od založení sbor
z Kořence. U této příležitosti mu byla udělena Medaile sv. Floriána. V roce 2016 oslaví 125 let
SDH Žďárná a 120 let SDH Okrouhlá.
Aktivní činnost ve sboru je řehole, ale krásná řehole. V konkurenci sportovních klubů, zábavních
podniků a dalších lákadel dnešního světa je těžké přesvědčit lidi k dobrovolné činnosti, když
trendem dnešní doby je spíše starat se sám o sebe a svůj majetek. Je těžké udržet chod sboru
za dnešní legislativy, která klade enormní nároky na funkcionáře a nutí je neustále se vzdělávat
a nést obrovskou zodpovědnost s vědomím možných postihů. Ale být zapáleným hasičem je
kombinace radosti, adrenalinu a sounáležitosti s lidmi podobného smyšlení. A to za tu námahu
stojí. Radost dětí po vítězství v soutěži, radost z nového hasičského auta, radost z povedené
oslavy výročí, radost v očích starších hasičů, když jim přijdou zástupci sboru pogratulovat. To
jsou všechno okamžiky, které nás pohánějí dál a dávají nám sílu pokračovat navzdory nezdarům
a těžkostem, které se zákonitě objevují a vždycky objevovat budou. Navzdory všudepřítomného
pocitu, že to tu pomyslnou káru táhne jen pár lidí. Ale buďte si jistí, že i těch pár lidí dřív nebo
později strhne další.
Přeji vám, aby se vám dařilo v oblasti hasičiny a ve vašich osobních životech a těším se na
zajímavý přehled aktivit jednotlivých sborů, který teď bude následovat.
Děkuji za pozornost.

Šmodrch přinesl skvělé výsledky. A diskotéku
nakonec

V sobotu 13. února 2016 se v suchovské sokolovně uskutečnil Suchovský Šmodrch. V minulých
letech se jednalo o čistě domácí uzlovací soutěž určenou mladým hasičům SDH Suchý. Letošní
třetí ročník byl ale zařazen do benešovského poháru a otevřen i pro ostatní sbory. Do soutěže se
zapojilo celkem 13 družstev ze šesti sborů, celkem pak 53 mladých hasičů. Zavítaly k nám
dokonce dva sbory z Prostějovska: Čelčice a Hrochov. Po skončení soutěže následovala
diskotéka.
A nyní k výsledkům. Naši mladší žáci skončili v soutěži družstev na druhém místě za vítěznou
Žďárnou a před třetím Kořencem. Starší žáci v soutěži družstev zvítězili a porazili obě družstva
Žďárné. Také v soutěži jednotlivců byli suchovští hasiči velmi úspěšní. V obrovské konkurenci 36
mladších žáků zvítězila Nela Zemánková, Jaroslav Staněk skončil třetí. Nutno podotknout, že
čas Nely byl nejlepším časem vůbec a porazila tak i svoje starší kolegy. Jedinou kategorií, ve
které jsme nezískali pódiové umístění, byli jednotlivci – starší žáci. V okrskovém poháru se SDH
Suchý v obou kategorií ujalo vedení spolu se Žďárnou. Sportovní sezona tak začala velmi
napínavě. Následují podrobné výsledky.
Soutěž družstev
MLADŠÍ ŽÁCI
pořadí

sbor

čas

chybných
uzlů

předčasný
start

výsledný
čas

00:30:00

01:44:34

1

Žďárná

01:14:34

0

2

Suchý

01:30:11

2

02:30:11

3

Kořenec

02:12:13

1

02:42:13

4

Okrouhlá B

01:47:15

2

02:47:15

5

Okrouhlá A

02:36:09

2

03:36:09

6

Hrochov B

02:06:09

4

04:06:09

7

Hrochov A

04:31:30

3

06:01:30

STARŠÍ ŽÁCI
pořadí

sbor

čas

chybných
uzlů

předčasný
start

výsledný
čas

1

Suchý

00:45:23

1

01:15:23

2

Žďárná A

01:14:54

1

01:44:54

3

Žďárná B

01:22:23

1

01:52:23

4

Čelčice

00:55:35

1

5

Kořenec

01:26:20

1

00:30:00

01:55:35
01:56:20

Soutěž jednotlivců
MLADŠÍ ŽÁCI
pořadí

jméno

sbor

čas

chybných
uzlů

předčasný
start

výsledný
čas

1 Zemánková Nela

Suchý

00:35:35

0

00:35:35

2 Ošlejšková Katka

Žďárná

00:47:16

0

00:47:16

3 Staněk Jaroslav

Suchý

00:50:28

0

00:50:28

4 Kavanová René

Žďárná

00:57:08

0

00:57:08

5 Káňa Martin

Čelčice

01:02:40

0

01:02:40

6 Hanáková Eliška

Žďárná

01:10:31

0

01:10:31

7 Staňková Nikol

Suchý

01:11:09

0

01:11:09

8 Mazánková Terka

Žďárná

01:28:31

0

01:28:31

9 Mikulášek Adam

Okrouhlá

01:29:30

0

01:29:30

10 Eliaš Lukáš

Čelčice

01:02:28

1

01:32:28

11 Fiala Josef

Kořenec

01:37:24

0

01:37:24

12 Roudná Katka

Suchý

01:09:32

1

01:39:32

13 Kovářová Verča

Žďárná

01:14:34

1

01:44:34

14 Brázdilová Nikča

Žďárná

01:15:25

1

01:45:25

15 Janků Adriana

Žďárná

00:52:53

2

01:52:53

16 Veselý David

Okrouhlá

01:24:54

1

01:54:54

17 Horák Luboš

Okrouhlá

01:25:35

1

01:55:35

18 Ošlejšek Aleš

Suchý

01:13:18

2

02:13:18

19 Přikryl David

Suchý

01:43:28

1

02:13:28

20 Konečný Adam

Čelčice

01:44:18

1

02:14:18

21 Horák Jan

Okrouhlá

00:48:25

3

02:18:25

22 Vybíral Kryštof

Čelčice

01:18:28

2

02:18:28

23 Kaštylová Adriana

Kořenec

01:52:25

1

02:22:25

24 Staňková Daniela

Okrouhlá

01:42:36

2

02:42:36

25 Ošlejšková Simona

Okrouhlá

02:16:35

1

02:46:35

26 Vospěl Daniel

Hrochov

02:22:32

1

02:52:32

27 Vospěl Jakub

Hrochov

01:53:58

3

03:23:58

28 Kovářová Natálie

Hrochov

03:25:22

0

03:25:22

29 Mikulášek Jakub

Okrouhlá

02:29:58

2

03:29:58

30 Hamplová Kristýna

Okrouhlá

02:33:38

2

03:33:38

31 Zárubová Pavlína

Hrochov

03:39:20

0

03:39:20

32 Staněk David

Okrouhlá

02:40:35

2

03:40:35

33 Kolářová Markétka

Suchý

01:44:37

4

03:44:37

34 Ošlejšková Klára

Suchý

03:43:10

2

04:43:10

35 Burďáková Kateřina

Hrochov

04:24:17

2

05:24:17

36 Zemánek Vojtěch

Kořenec

05:25:18

2

06:25:18

STARŠÍ ŽÁCI
pořadí

jméno

sbor

čas

chybných
uzlů

předčasný
start

výsledný
čas

1 Kahajová Klára

Čelčice

00:41:34

0

00:41:34

2 Králová Adéla

Žďárná

00:48:37

0

00:48:37

3 Sedláková Barbora

Žďárná

00:50:24

0

00:50:24

4 Kočvara Josef

Žďárná

00:55:25

0

00:55:25

5 Blahová Barbora

Suchý

00:28:06

1

00:58:06

6 Minxová Anna

Suchý

00:34:34

1

01:04:34

7 Kyselá Karolína

Hrochov

00:37:35

1

01:07:35

8 Látalová Kateřina

Kořenec

01:10:28

0

01:10:28

9 Martinová Jitka

Čelčice

00:43:02

1

01:13:02

10 Nakládalová Michala

Čelčice

00:49:19

1

01:19:19

11 Kavan Ondřej

Žďárná

00:56:09

1

01:26:09

12 Kovářová Katka

Žďárná

01:00:00

1

01:30:00

13 Sedlák Matěj

Kořenec

01:33:31

0

01:33:31

14 Parák Vojta

Žďárná

01:17:09

1

01:47:09

15 Novotná Veronika

Kořenec

01:32:03

1

02:02:03

16 Janků Adam

Žďárná

01:13:53

2

02:13:53

17 Látal Tomáš

Kořenec

01:54:41

1

02:24:41

Ročenka HZS skrývá mnoho zajímavostí. I o naší
jednotce

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal podrobnou a velmi přehlednou
Statistickou ročenku 2015. Vyplývá z ní několik zajímavých faktů o JSDH Suchý.
V ročence má naše jednotka evidováno 6 výjezdů, což je o dva méně, než jsme referovali na
začátku roku. Evidentně totiž ve statistice nejsou započítána cvičení a navíc jedna technická
pomoc JSDH Suchý, která obsahovala dva samostatné zásahy, je patrně evidována pouze
jednou. To ale nemění nic na tom, že průměrný počet výjezdů dobrovolných jednotek na
Blanensku byl 4,8. I našich šest výjezdů je tedy nadprůměrných. Ze statistiky je také vidět, že
několik málo jednotek má velmi mnoho výjezdů a naopak hodně jednotek nemá výjezd žádný.
Více vypovídajícím údajem než průměr je v takovém případě medián (střední hodnota), která
činní pouhý jeden výjezd na jednotku. Takže našich šest je skutečně nadstandardních.
Předchozí údaje se vztahovaly na všechny dobrovolné jednotky Blanenského okresu, bez
ohledu na jejich zařazení. Zajímavé je proto porovnat se pouze se sobě rovnými, tj. pouze s
jednotkami kategorie JPO V s místní působností. Tam je průměr 1,08 a medián 0,5. Takže
mezi pětkami jsme na tom co do počtu výjezdů velmi dobře.
Pokud se suchovští patrioti právě začali dmout pýchou, tak pro ně máme jedno zchlazení. V
okrese Hodonín má totiž mezi všemi dobrovolnými jednotkami nejvíc výjezdů JSDH Hodonín, a
to celých 91. A ano, jedná se o jednotku kategorie JPO V, tj. s místní působností, stejně jako my.

Zájezd do vinného sklípku

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý pořádal v sobotu 5. března 2016 zájezd do vinného
klípku rodiny Fukalových ve Velkých Pavlovicích, viz www.vinarstvifukalovi.cz. Odjezd byl v
17:00, cena 500, Kč na osobu, zbytek dopláceli hasiči. Akce byla určena všem zájemcům, ne
jen hasičům.
V ceně bylo zahrnuto:
Doprava.
Ochutnávka 15 druhů vína s výkladem.
Poté neomezeně vína co hrdlo ráčí.
Po celou dobu bohaté občerstvení.

Přivítali jsme jaro a vynesli Moranu

V neděli 20. března 2016 obec Suchý vítala jaro. Nejprve na náměstíčku před ozdobenou
břízkou vystoupily s pásmem ukázek děti z mateřské školy. Poté mladí hasiči vynesli Moranu. V
mateřské škole byla po celou dobu výstavka prací s velikonoční tématikou.

Hasičský den v Boskovicích proběhl za velkého
zájmu

V sobotu 16. dubna 2016 bylo náměstí v Boskovicích zcela zaplněno hasičskou technikou,
uniformovanými hasiči, prapory a také veřejností. Konal se zde totiž Hasičský den.
Slavnost začala mší svatou v kostele sv. Jakuba. Poté průvod asi 30 historických hasičských
praporů napochodoval v doprovodu stráží a dalších uniformovaných hasičů do prostoru před
Boskovskou radnicí. Tam zaznělo několik projevů od významných hostů, včetně zahraničních.
Prapory se poté přesunuly k Muzeu Boskovicka, kde byly umístěny do expozice, která potrvá
celý měsíc. Před muzeem pronesl krátkou řeč hlavní organizátor celé akce, náměstek starosty
OSH Blansko Pavol Herda.
Následný program na náměstí obsahoval řadu zajímavých ukázek z činnosti hasičů.
Profesionální hasiči z Boskovic předvedli vyprošťování z havarovaného auta a rovněž se
pochlubili novou třicetimetrovou automobilovou plošinou, ze které se spustili dva členové lezecké
skupiny z Blanska. Své ukázky rovněž předvedli malí hasiči z Velkých Opatovic a z Lysic.
Po celou dobu hrála na náměstí Holóbkova mozeka a návštěvníci mohli obdivovat přes dvacek
kusů hasičské techniky. Vystavené stroje mapovaly vývoj techniky od koňských a parních
stříkaček až po nejnovější cisterny. Mezi vystavenými auty samozřejmě nechyběla suchovská
cisterna ZIL.

Mladí hasiči zapálili vatru. Pod dohledem
čarodějnic

V sobotu 30. dubna 2016 se v obci stavěl máj a upalovaly čarodějnice. Program začal u malého
rybníčku v 18:30 dětskými soutěžemi organizovanými suchovskými ježibabami. Ve 20:00 pak
mladí hasiči zapálili vatru.

Mše svatá ke cti sv. Floriána

V neděli 1. května 2016 proběhla ve Žďárné mše svatá ke cti sv. Floriána.

Sbor získává peníze sběrem železa i kácením
stromů

V sobotu 14. května 2016 sbírali členové SDH Suchý po obci staré železo. A sešlo se ho tolik,
že jedna vlečka nestačila. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. Jedná se o důležitý zdroj financí
pro naše široké aktivity.
Sběr železa ale samozřejmě není ani zdaleka jediným způsobem výdělku. Tři březnové víkendy
se například z obecního lesa v “Borkách” ozývaly motorové pily suchovských hasičů. Členové
výjezdové jednotky tam pro obec káceli stromy zasažené kůrovcem. Tato činnost nebyla
nezištná, nicméně byla výhodná jak pro obec, tak pro sbor. Cena, na které jsme se dohodli, byla
výrazně nižší, než by mohla nabídnout jakákoliv firma. A výtěžek jde, jak jinak, opět do pokladny
sboru, takže vlastně zpět do obce. Jako bonus si členové jednotky s osvědčením pro práci s
motorovou pilou splnili svoji povinnou praxi, kterou musí každoročně absolvovat.

Dětský den se nesl v duchu středověku

Ženy Suchý spolu s SDH Suchý a SDH Velenov zorganizovali v sobotu 28. května 2016 dětský
den. Tématicky byla akce zasazena do středověku. Na úvod vystoupila se svým přestavením
Militia Christi šermířská skupina Lucius. Poté děti plnily úkoly se středověkou tématikou a
odpoledne uzavřela ukázka požárního útoku našich nejmenších hasičů. Nechyběl ani tradiční
suchovskovelenovský duel, tentokrát v pojídání koláčů na čas.

Výsledky okrskové soutěže. Letos jsme nebyli
tolik úspěšní

V sobotu 4. června 2016 se na Benešově konal další ročník okrskové soutěže v požárním
sportu. Jako první nastoupili k požárnímu útoku muži nad 35 let. V této kategorii se soutěžilo
jednokolově za účasti dvou družstev. Naše družstvo předvedlo výborný čas 33:75, který však
stačil jen na druhé místo. Vyhrála Okrouhlá s časem 28:62.
požární útok – muži nad 35 let

start.
č.

družstvo

čas – útok

pořadí

1

Suchý

34:75

2.

2

Žďárná

44:00

3.

3

Okrouhlá

28:22

1.

Druhou disciplínou byl požární útok mužů dvoukolově. Ze osmi sborů okrsku se do soutěže
zapojilo sedm sborů. Naši borci skončili na pátém místě s časem 37:22. Družstvo starců tak
znovu dosáhlo lepšího času než mladina. Soutěž vyhráli muži z Okrouhlé, kteří náš okrsek budu
příští rok reprezentovat na okresním kole.
požární útok – muži

start. č.

družstvo

1. pokus

2. pokus

pořadí

body do
poháru

1

Kořenec

37:44

36:15

4.

7

2

Velenov

42:25

DNS

7.

1

3

Suchý

42:47

37:22

5.

5

4

Valchov

36:10

29:88

3.

9

5

Žďárná

37:87

DNF

6.

3

6

Okrouhlá

23:80

22:69

1.

13

7

Benešov

DNF

28:28

2.

11

Po mužích nastoupily k dvoukolovému požárnímu útoku ženy. My jsme oproti původním
plánům nasadili pouze jedno družstvo, které s časem 37:28 skončilo až na čtvrtém místě a
nezopakovalo tak loňský úspěch. Vyhrály ženy z Okrouhlé.
požární útok – ženy

start.
č.

družstvo

1. pokus

2. pokus

pořadí

1

Kořenec

38:06

30:56

2.

2

Suchý

37:28

1:06:97

4.

3

Žďárná

34:72

30:97

3.

4

Okrouhlá

28:88

DNS

1.

Do soutěže jednotek PO se zapojily i naše ženy

V sobotu 12. června 2016 se konala ve Žďárné soutěž hasičské všestrannosti s prvky
požárního sportu o pohár starosty SDH Žďárná. Pod tímto komplikovaným názvem se skrývá
dovednostní soutěž určená hlavně jednotkám požární ochrany, které se ale pravidelně
zúčastňují i ženská družstva.
Naše zásahová jednotka se akce zúčastňuje pravidelně nepravidelně. Naposledy to bylo v roce
2014, tedy před dvěma lety, kdy jsme si odvezli 4. místo. Letos jsem si o jednu příčku pohoršili a
vybojovali místo páté. Přesto si jako druhé nejlepší družstvo z okrsku odvážíme 11 bodů do
okrskového poháru.
Vůbec poprvé se do soutěže zapojily i suchovské hasičky, které se utkaly se třemi dalšími
ženskými družstvy a získaly výborné třetí místo.
Kategorie muži:
1. místo Svitávka B
2. místo Žďárná B
3. místo Žďárná A
4. místo Svitávka A
5. místo Suchý
6. místo Valchov

Kategorie ženy:
1. místo Žďárná B
2. místo Žďárná A
3. místo Suchý

Výsledky třetího ročníku suchovského poháru

V sobotu 18. června 2016 se na Suchým konal třetí ročník Poháru starosty SDH Suchý.
V kategorii mladších žáků se zúčastnilo celkem 7 družstev. Naše mládež skončila pátá a odnáší
si 7 bodů do celoročního okrskového poháru, kde je zatím druhá s nevelkou ztrátou.
1. Žďárná
2. Okrouhlá B
3. Okrouhlá A
4. Kořenec A
5. Suchý
6. Velenov
V kategorii starších žáků jsme porazili všechny 4 soupeře a za první místo si odnášíme 13 bodů
do okrskového poháru, který průběžně vedeme.
1. Suchý
2. Velenov
3. Kořenec
4. Žďárná A
5. Žďárná B
Ženy skončily na druhém místě z celkem tří soutěžících a jako obvykle nakonec předvedly
netradiční požární útok, tentokrát pod sloganem “ČARODĚJKY ZE ZILA”. To máme bohužel
zdokumentováno pouze na fotkách.
1. Kořenec
2. Suchý
3. Žďárná

Radost i zklamání. Takový byl Memoriál B.
Andrlíka
V neděli 26. června 2016 se na Okrouhlé konal další ročník Memoriálu B. Andrlíka. Náš sbor
tentokrát vyrazil na steč “pouze” se dvěma družstvy, a to muži a staršími žáky. Mladší žáci a
ženy se tentokrát bohužel nedali dohromady. Je to škoda zejména u mladších žáků, které
neúčast odsunula na čtvrté místo celoročního okrskového poháru. Ale ještě nás čekají 3
soutěže, rozdíly nejsou velké a tak je stále o co bojovat. Kompletní výsledky kategorie mladší
žáci jsou tyto:
1. Žďárná
2. Okrouhlá B
3. Okrouhlá A
4. Jabloňany
5. Kořenec
6. Velenov
Druhým menším zklamáním byl výsledek starších žáků, kteří skončili na posledním šestém
místě. I přesto ale v okrskovém poháru drží první místo spolu se Žďárnou a můžeme se tak ještě
těšit na napínavý souboj. Zde jsou výsledky:
1. Jabloňany
2. Žďárná B
3. Žďárná A
4. Velenov
5. Kořenec
6. Suchý
Velkou radost nám udělalo družstvo mužů, které bylo poraženo pouze Benešovem a vybojovalo
druhé místo. Díky tomu se ujalo vedení okrskového poháru a protože velenovský memoriál,
který proběhne tuto neděli, je poslední soutěží započítávanou u mužů do poháru, bude to pro
nás velmi důležité klání. Celkové výsledky mužů byly následující:
1. Benešov
2. Suchý
3. Velenov
4. Mazurie
5. Šebetov
6. Okrouhlá
Výsledky žen byly následující:
1. Okrouhlá
2. Žďárná
3. Kořenec

Ve Žďárné slavili 125 let. Sbor získal čestný
prapor SH ČMS

Sbor dobrovolných hasičů ve Žďárné je nejstarším sborem benešovského okrsku. V pátek 1.
července 2016 zahájili žďárenští hasiči oslavy svého výročí slavnostní schůzí za účasti
nejvyšších představitelů Okresního sdružení hasičů v Blansku starosty Mgr. Milana Vykydala,
náměstka Pavola Herdy, vedoucího kanceláře Milana Hubeného a zasloužilého starosty
Františka Nečase. Ti také předali sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné nejvyšší ocenění, které
lze získat: čestný prapor SH ČMS. Prapor byl udělen na základě návrhu benešovského okrsku
jako výraz ocenění žďárenským hasičům.
Oslavy pokračovaly v sobotu slavnostním průvodem a ukázkami. K vidění bylo například
vyprošťování z havarovaného auta, hašení hořícího auta, hašení hořícího oleje, nebo ukázka
požárního útoku mladých hasičů. Náš Zil předvedl hašení z lafety. Všechny ukázky byly
prováděny dobrovolnými jednotkami.

Do Memoriálu M. Ošlejška jsme zapojili všechna
družstva

V neděli 3. července 2016 se ve Velenově konal 13. ročník Memoriálu M. Ošlejška,
suchovského rodáka a dlouholetého člena SDH Suchý. Do letošního klání jsme vyslali všechny
tři družstva: muže, ženy a mladší i starší žáky.
Jako první byl silně obsazený a poměrně vyrovnaný požární útok mužů podle specifických
pravidel memoriálu. Náš tým skončil s časem 49:04 na šestém místě, vítězství obhájil Vratíkov.
1. Vratíkov
2. Mazurie
3. Velenov A
4. Žďárná
5. Okrouhlá
6. Suchý
7. Velenov B
8. Benešov
9. Kořenec
Do soutěže žen se zapojila pouze dvě družstva: Suchý a Žďárná. Naše ženy vyhrály a odvezly
si vítězný pohár.
1. Suchý
2. Žďárná

Soutěže mladých hasičů byly rovněž velmi dobře obsazeny. V kategorii mladších žáků zvítězila
Okrouhlá, Suchý skončilo na pátém místě.
1. Okrouhlá B
2. Okrouhlá A
3. Žďárná A
4. Velenov
5. Suchý
6. Kořenec
7. Žďárná B
V kategorii starších žáků jsme skončili druzí, těsně za vítězným domácím družstvem z
Velenova.
1. Velenov
2. Suchý
3. Žďárná B
4. Kořenec
5. Žďárná A

Naši techniku jsme předvedli hendikepovaným

Naši činnost a techniku, zejména cisternu ZIL, se snažíme často prezentovat na různých
oslavách nebo v rámci dětských dnů. Ve čtvrtek 7. července 2016 byla našim obecenstvem
skupina hendikepovaných, kteří po roce opět navštívili Suchý, a kteří si nás opět vyžádali. Jsme
rádí, že si na nás vzpomněli a snad jsme je nezklamali. My jsme si to rozhodně užili.
Během dvouhodinového programu jsme ukázali hašení lafetou, předvedli naši výzbroj a výstroj,
kterou si zájemci mohli i vyzkoušet, a na závěr jsme všechny povozili. Po celou dobu jsme čelili
palbě zajímavých zvídavých otázek.

Jsme vítězové okrskového poháru!

Pohár starosty okrsku Benešov je celoroční soutěž, do které se započítávají výsledky mužů a
mladých hasičů ze soutěží pořádaných na benešovském okrsku. Víkendový Memoriál M.
Ošlejška ve Velenově byl rovněž do poháru započítáván. V kategorii mužů se navíc jednalo o
poslední letošní soutěž a známe již tedy vítěze.
Velenovský memoriál byl pro nás velmi důležitý, protože jsme měli velkou šanci na pohárové
vítězství. V těsném závěsu za námi byl ale Benešov, který ztrácel pouhé tři body. V pohárové
matematice to znamenalo, že jsme si sice mohli dovolit s Benešovem prohrát, ale mezi námi a
nimi nesměl být žádný jiný sbor z okrsku. Šesté místo na memoriálu sice nelze považovat za
nějaký skvělý úspěch, ale protože Benešov skončil až osmý, základní cíl jsme splnili a stali jsme
se vítězi okrskového poháru, jehož slavnostní vyhlášení proběhne na okrskovém plese
počátkem příštího roku.
Velenovský memoriál zdramatizoval i pořadí na druhém a třetím místě. Bodově se totiž Okrouhlá
dotáhla na Benešov a pro stanovení přesného umístění se v takovém případě uplatňují
doplňková kritéria, jimiž jsou počty prvních míst, druhých míst, atd. Po započtení doplňkových
kritérií Benešov nakonec druhé místo uhájil. Celkové výsledky jsou tedy následující:
1. Suchý (34 bodů)
2. Benešov (29 bodů)
3. Okrouhlá (29 bodů)
4. Žďárná (27 bodů)
5. Velenov (23 bodů)
6. Valchov (18 bodů)
7. Kořenec (10 bodů)

Mladé hasiče čekají ještě dvě podzimní soutěže: vědomostní soutěž v Ludíkově a branný závod
na Okrouhlé. V kategorii mladších žáků zatím s velkým odstupem průběžně vede Žďárná, Suchý
je čtvrté. Bodové rozdíly ale nejsou velké a přinejmenším boj o druhé a třetí místo ještě bude
velmi napínavý. Ještě napínavější je pro nás boj v kategorii starších žáků, kde naše družstvo
prozatím těsně vede před Žďárnou. Podrobnosti jsou na okrskovém webu.

Na oslavy 120. výročí SDH Okrouhlá dorazil i
hejtman

Oslavy 120. výročí od založení dobrovolných hasičů na Okrouhlé začaly v pátek 15. července
2016 mší svatou pod širým nebem zakončenou požehnáním nových hasičských aut. Poté
pokračovaly slavnostní schůzí za účasti představitelů jihomoravského kraje, hasičského
záchranného sboru a zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A předávala se
ocenění. Vedoucí kanceláře Okresního sdružení hasičů v Blanku Milana Hubeného spolu s
náměstkem starosty OSH Blansko Pavlem Herdou předali sboru pamětní stuhu k praporu.
Pamětní stuhu Krajského sdružení předala také starostka KSH Jihomoravského kraje Bc.
Zdeňka Jandová. Na návrh benešovského okrsku získal sbor rovněž Čestné uznání KSH.
Velkolepé oslavy vyvrcholily v neděli 17. července slavnostním průvodem a ukázkami techniky. I
zde bylo k vidění mnoho hostů, včetně hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, který
předal sboru pamětní medaili Jihomoravského kraje a jednotce automatický externí defibrilátor.

Výjezd: Záchrana osoby z uzamčených prostor
V neděli 31. července 2016 byl jednotce SDH Suchý vyhlášen poplach na technickou pomoc –
záchrana osoby z uzamčených prostor v penzionu “V Borkách”. Po příjezdu na místo zjištěno, ze
na záchodech je uzamčená osoba, která nereaguje na volání. Podle svědků hrozila otrava léky.
Jeden člen jednotky se protáhl škvírou v horní části kabinky a zevnitř odemkl dveře. Osoba
nalezena při vědomí, postupně začala s hasiči komunikovat. Osoba byla předána Zdravotnické
záchranné službě, která se na místo dostavila spolu s HZS PS Boskovice.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, otevírání uzamčených prostor
Vyhlášení poplachu: 01:16 hod.
Výjezd jednotky: 01:21 hod.
Návrat na základnu: 02:00 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+6
Zasahující technika:
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)
ZZS

Mladí hasiči bojují o vítězství v okrskovém
poháru. Memoriál J. Šindelky nic nerozhodl

V neděli 4. září 2016 se naši mladí hasiči zúčastnili memoriálu Mgr. Josefa Šindelky v Ludíkově.
Jedná se o vědomostní soutěž se sportovními disciplínami, která je zapojena do okrskového
hasičského poháru. A podle předběžných neoficiálních výsledků si nevedli vůbec špatně.
V kategorii mladších žáků zvítězil Jan Havelka z Velenova před Jonášem Filoušem a Zdeňkem
Novákem z Ludíkova. Ze suchovského družstva si nejlépe vedl David Přikryl na 19. místě z
celkového počtu 63 soutěžících.
V kategorii starších žáků vyhrál Ondřej Fabiánek z Velenova před Janem Jablůnkou z Valchova
a Adamem Mikuláškem z Okrouhlé. Na děleném čtvrtém místě skončila Anna Minxová ze
Suchého spolu s Kateřinou Kovářovou ze Žďárné. Suchý a Žďárná přitom bojují o celkové
vítězství v okrskovém poháru. I po ludíkovském klání tak Suchý uhájilo těsný dvoubodový
náskok a v této celoroční soutěži zatím vede. O vítězi rozhodne až poslední soutěž, kterou je
branný závod na Okrouhlé.

Zveme vás na výlet do hasičského muzea

Sbor dobrovolných hasičů Suchý pořádá dne 10. 9. 2016 výlet pro děti a rodiče do hasičského
muzea a muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Odjezd ve 12.45 hodin od obecního úřadu,
předpokládaný návrat v 19 hodin. Cena výletu 100 Kč dospělí, děti neplatí nic. V případě zájmu
se hlaste do 5. 9. 2016 u Hany Látalové na tel. čísle 739064801.

.

Mladí hasiči vítězství v okrskovém poháru
neobhájili.

V neděli 25. září 2016 proběhl na Okrouhlé branný závod mladých hasičů. Tato soutěž byla
zároveň posledním závodem celoročního okrskového poháru.
V kategorii mladších žáků zvítězil Těchov. Naše družstvo skončilo na 15. místě. To znamenalo
4. místo v konečném pořadí okrskového poháru. O jedno místo jsme si tedy oproti loňsku
pohoršili. Na vině byla neúčast družstva na memoriálu B. Andrlíka. Celkové vítězství obhájili
hasiči ze Žďárné.
Rovněž v kategorii starších žáků vybojoval první místo Těchov. Nás ale hlavně zajímal boj o
celkové pořadí v okrskovém poháru. Suchý totiž vedlo nad Žďárnou o pouhé dva body. A nutno
říci, že tento přímý souboj lépe zvládl náš soupeř. A tak třetí místo v branném závodě vyneslo
vítězství v okrskovém poháru i žďárenským starším žákům a na Suchý zbylo místo druhé. I to je
oproti loňsku posun o jednu příčku směrem dolů. I přesto se jedná o vynikající výsledek.

Výjezd: Požár lesní hrabanky

V neděli 2. října 2016 vyjela jednotka SDH Suchý na nahlášený požár v lese směrem na
Bukovou u tzv.. “soví boudy”. Průzkumem na místě byl zjištěn požár lesní hrabanky o ploše asi
3×3 metry kolem ohniště, které si uprostřed lesa někdo udělal. Zasaženy byly i kořeny a spodní
část dvou smrků. Likvidace proběhla pomocí jednoho proudu C52. Na místo dorazily dvě
posádky HZS PS Boskovice a vyšetřovatel příčin požárů. S prolitím požářiště nám vypomohli i
mladí hasiči,kteří se přišli na místo události podívat a pro které to bylo zajímavé a poučné
zpestření jejich pravidelného nedělního výcviku.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Požár – lesní porost
Vyhlášení poplachu: 09:09 hod.
Výjezd jednotky: 09:12 hod.
Návrat na základnu: 11:00 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+3
Zasahující technika:
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)
CAS 30/9000/540 Tatra 8157 (HZS PS Boskovice)
Vyšetřovatel HZS Blansko

Hasičské cvičení důkladně prověřilo naši
připravenost

V pátek 14. října 2016 se v okolí obcí Suchý a Benešov konalo velké cvičení celého okrsku,
kterého se zúčastnilo 7 sborů: Benešov, Ludíkov, Okrouhlá, Valchov, Velenov, Suchý a Žďárná.
Tentokrát bylo pojato trochu netradičně, protože místo jednoho námětu jednotky plnily celkem
pět úkolů plus jednu doplňkovou disciplínu. Na správnost postupů dohlíželi profesionální hasiči,
kteří důkladně počínání sborů sledovali a hodnotili. Na základě jejich podkladů provede velitel
okrsku detailní vyhodnocení. My v následujících odstavcích zhodnotíme průběh očima jednotky
SDH Suchý.
Cvičení začalo v 17:00 na suchovském parkovišti u tobogánu. Na první stanoviště jsme to tedy
měli blízko, protože na tobogánu probíhalo slaňování. Pouze dvě jednotky byly schopny svými
znalostmi a zkušenostmi slanit bez pomoci instruktorů. V naší jednotce žádný specialistalezec s
praktickými zkušenostmi není a proto jsme si nechali vše vysvětlit. Poté se slanil velitel jednotky
Martin Látal.
Druhým stanovištěm byla ona doplňková disciplína v benešovské zbrojnici. Hasiči s oprávněním
pro práci s motorovou pilou měli za úkol co nejrychleji otočit lištu. Tato soutěž byla jako jediná
přímo vyhodnocená. V jednotce máme celkem 4 pilaře z nichž dva, Jan Vybíhal a Martin Látal,
se zúčastnili cvičení a plnili tedy tento úkol. Jan Vybíhal byl mezi všemi účastníky nejrychlejší
a je tedy nositelem titulu “nejlepší pilař benešovského okrsku pro rok 2016“. Honzovi
gratulujeme a přejeme, aby mu pila dobře řezala, a to i na normální ne jen na zpětný chod
Třetí disciplína pro nás byla fiaskem. Proč si to nepřiznat, vždyť od toho cvičení jsou. Jednalo se
o stanoviště u radiolokátoru Skalky. Toho radiolokátoru, prostřednictvím kterého sledují
miliony obyvatel České republiky vývoj oblačnosti, který slouží pro řízení letového provozu na
Moravou, je vysoký 37 metrů a nahoru vede nespočet schodů. Úkol zněl následovně: Nahoře
hoří, 3 hasiči si nasadí dýchací přístroje, do ruky minimax a vyběhnou nahoru. Tak jednoduchý
úkol a tolik toho jde zkazit. Nezajištění vozidla klínem, špatně provedená kontrola dýchače před

nasazením (unikal vzduch), nezaznamenání času a dalších nezbytných informací při vyslání
skupiny nahoru, rozdělení skupiny během výstupu, vzdálení se velitele zásahu od vstupu do
věže, atd. A korunu tomu nasadil závěrečný test, kdy jednotliví členové jednotky měli rozhodčímu
ukázat, kde se v autě nachází jím požadovaná výbava. Požadovány byly samozřejmě chuťovky
jako ležatý ejektor nebo klíč k motorové pile. Toto stanoviště nám tedy ukázalo nedostatky v naší
taktice a výcviku v plné nahotě, ale tím paradoxně nejvíce splnilo svůj účel.
Následoval opět přesun na Suchý k rybníku, kde oznamovatel nahlásil pohřešovanou osobu,
která na druhé straně volala o pomoc, ale už se neozývá. Tři členové jednotky, včetně medika,
se proto vystrojili záchrannými vestami a dalším potřebným vybavením a na člunu přeplavali
rybník. Osobu po chvíli pátrání nalezli podchlazenou, provedli nezbytné ošetření a transport přes
rybník zpět, kde již čekala fiktivní posádka záchranné služby. Po celou dobu komunikovala
průzkumná skupina s členem jednotky na břehu, který byl ve spojení s Krajským operačním a
informačním střediskem, KOPIS.
Pro plnění dalšího úkolu jsme se přesunuli opět na Benešov, a to ke hřišti. Ohlášen tam byl
menší požár ze špatně uhašeného ohniště. Cisternu jsme však museli nechat poměrně daleko a
vést dlouhé dopravní vedení náročným terénem. Na samotné, hřišti jsme pak rozvinuli jeden
útočný proud C52 a požár zlikvidovali. Vzhledem ke tmě, vzdálenosti a složitému terénu bylo
nutné po celou dobu udržovat radiové spojení.
Poslední disciplína byla zaměřená na zdravovědu. Oznamovatel ohlásil zraněnou osobu v
fotbalových šatnách. Na místě jsme zjistili, že muž má tepenné krvácení a navíc je v místnosti
ještě jedna osoba v bezvědomí. V plnění tohoto úkolu jsme naopak excelovali. Část jednotky
začala okamžitě s resuscitací osoby v bezvědomí, druhá část se snažila co nejrychleji zastavit
tepenné krvácení. Velitel mezitím komunikoval s KOPISem a upřesňoval informace. Nakonec
následoval transport jedné osoby na provizorních nosítkách vytvořených z lavičky k vozidlu
záchranné služby. To, že nám tento úkol sedl, není náhodou. Oproti ostatním jsme měli
obrovskou výhodu v tom, že v jednotce byl profesionální záchranář Michal Kolář, který se
dokázal v dané situaci velmi rychle zorientovat a řídit ostatní.
Cvičení končilo někdy kolem půl jedenácté v noci, většina úkolů tedy byla plněna potmě, což
kladlo větší nároky na jejich plnění. Přestože na podrobné vyhodnocení si budeme muset počkat
(a velmi se na ně těšíme, ať už pro nás dopadne jakkoliv), z pohledu naší jednotky se rozhodně
jednalo o nesmírně užitečné cvičení, které jsme si opravdu užili a snad se z něj i poučíme.
Složení našeho týmu: Martin Látal, Jan Vybíhal, Michal Kolář, Martin Kočvara, Pavel Látal a
Radek Ošlejšek.

Výjezd: Hašení požáru chaty komplikovaly tlakové
lahve

V noci v neděli 23. října 2016 vyjela jednotka SDH Suchý na ohlášený požár chaty na Suchým u
vícovského pomníku. Na místo jsme dorazili chvíli před první jednotkou HZS PS Boskovice.
Průzkumem zjištěno, že v plamenech je chata tvořená obytným karavanem umístěným pod
velkým uzavřeným přístřeškem. Plameny zachvátily i okolní stromy a v těsné blízkosti byl
umístěn další karavan. Na místě dvě zraněné osoby.
Jednotka SDH Suchý vytvořila dopravní vedení z cisterny ZIL tvořené jednou hadicí B75 a jeden
útočný proud C52 a spolu s jednotkou HZS PS Boskovice začala požár lokalizovat. Krátce po
zahájení hasebních prací byl zjištěn výskyt velké propanbutanové lahve v požářišti. Jednotky se
proto musely krýt a zaměřily se na její ochlazování. Postupně na místo dorazily další jednotky. V
průběhu lokalizace a likvidace požáru bylo postupně nalezeno a vyneseno 5 propanbutanových
lahví. Karavan i přístřešek byl požárem zcela zničen, druhý karavan byl poškozen žárem. Obě
zraněné osoby, jedna popálená a druhá s podezřením na nadýchání kouřem, byly odvezeny
Zdravotní záchrannou službou.
Podle prvotních zjištění je pravděpodobné, že požár vznikl od topidla umístěného v chatě.

Podrobnosti o zásahu:
Typ: Požár – nízké budovy
Vyhlášení poplachu: 02:33 hod.
Výjezd jednotky: 02:43 hod.
Lokalizace: 02:52 hod.

Likvidace: 04:14 hod.
Návrat na základnu: 04:29 hod.
Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+6
Zasahující technika:
CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
CAS K24 MAN (HZS PS Boskovice)
CAS 30/9000/540 Tatra 8157 (HZS PS Boskovice)
CAS 32 Tatra 815 (JSDH Žďárná)
DA 8 Ford Transit (JSDH Žďárná)
CAS K 25 Liaz 101 (JSDH Benešov)
DA 12 VW Crafter (JSDH Velenov)
Vyšetřovatel HZS Blansko

SDH Suchý má dva proškolené preventisty

V sobotu 12. listopadu 2016 proběhly zkoušku na získání odbornosti Preventista III. stupně
organizované Odbornou radou prevence při Okresním sdružení hasičů v Blansku. Zkoušky
úspěšně složili také dva členové SDH Suchý, a to Martin Kočvara a Radek Ošlejšek.

Opasky, stan i nové auto. Aneb nové vybavení
jednotky a sboru

Vánoce se blíží, a protože by to Ježíšek vše nestíhal, navštívil náš sbor o něco dřív. A museli jsme
být opravdu hodní, protože u (J)SDH Suchý naděloval opravdu štědře.
Jednotka si pořídila dva nové zásahové opasky Singing Rock Pole II, které jsou nezbytným
vybavením u událostí, kdy se zasahující hasiči musí jistit. A staré opasky již byly za svojí
životností. Od Hasičského záchranného sboru jsme navíc získali zdarma dva kompletní dýchací
přístroje Saturn S7.
Sbor zakoupil skládací party stan o rozměrech 3x3m. Jedná se o hliníkovou konstrukci, která
umožňuje snadné rozložení a složení. Stan bude sloužit převážně jako zázemí při soutěžích pro
naše mladé hasiče. Své uplatnění ale najde i při pořádání akcí naším sborem. V horní části je ze
všech čtyř stran opatřen znaky SDH Suchý a nápisem HASIČI OBCE SUCHÝ, takže stan bude
dělat reklamu sboru i obci. O reklamu v podobě dobrých soutěžních výsledků se už musíme
postarat sami.

Skládací party stan

Nový dopravní automobil JSDH Suchý. Seznamte
se prosím

Když jsme v roce 2004 pořizovali dopravní automobil, zkráceně DA, Avia A21 Furgon od
tehdejšího Telecomu, trvalo více než dva roky, než jsme z něj udělali svépomocí hasičský
automobil dle našich představ. Dokonce byl jako snad první automobil na jižní Moravě nastříkán
tehdy začínající reflexní barvou. A nutno říct, že nám dosud znamenitě sloužil. Dokonce jsme s
ním podnikli několik předváděcích výjezdů do vzdálených koutů České republiky, např. na
Hasičské slavnosti do Litoměřic nebo na Pyrocar do Přibyslavi.
Čas ale nejde zastavit a tak se náš dosavadní dopravní automobil postupně stal téměř
nejstarším dopravním automobilem na našem okrsku. Bylo proto nutné začít se poohlížet po
novějším autě, které by splňovalo naše náročné požadavky. Je potřeba si totiž uvědomit, že DA
slouží nejen jednotce, ale i sboru, a to pro dopravu na sportovní soutěže, při běžných
každotýdenních tréninzích mladých hasičů, nebo při organizování různých akcí, kterých věru
není málo. Proto když byla na konci roku 2015 zveřejněna výzva Ministerstva vnitra na
pořizování dopravních automobilů a na stavbu požárních zbrojnic, začali jsme podnikat nutné
kroky k tomu, abychom tuto příležitost nepropásli a ve velmi krátkých termínech, které byly k
dispozici, žádost podali.
To vše se odehrávalo v době, kdy zastupitelstvo obce nebylo usnášeníschopné a připravovaly se
další volby na jaro 2016. Aby vše bylo ještě komplikovanější, bylo nutné zkombinovat dotaci
Ministerstva vnitra s dotací Jihomoravského kraje, aby spoluúčast obce byla co nejmenší, což
vyžadovalo ne dvojnásobné, ale čtyřnásobné úsilí, protože co se týká byrokracie, tam
jednoduché matematické zákonitosti neplatí. Navzdory nejisté době se podařilo grantovou
přihlášku podat, dotaci získat a realizovat.
Pořízení automobilu z dotací má řadu výhod i nevýhod. Nespornou výhodou je rychlost
realizace, protože specializovaná firma je schopná auto připravit v řádu týdnů. Díky systému
otevřených veřejných zakázek dokonce za velmi rozumnou cenu cca 850.000, Kč. V našem

případě automobil dodala brněnská firma TECHSPORT, s.r.o. k naší plné spokojenosti. Jedná se
samozřejmě o zcela nový vůz. První “funglovku” v historii suchovských hasičů. Nevýhodou
dotací jsou pak omezení daná dotační výzvou. Dodaný automobil má například sice velký, zato
však prázdný zavazadlový prostor a je vybaven jen základním vybavením dle vyhlášky (LED
majáky, vozidlová radiostanice, hasicí přístroje apod.). Na rozdíl od původní Avie je Ford
vyveden v “klasických” hasičských barvách, tj. v tmavě červené. To nebylo dáno omezením
dotačního titulu, ale naším rozhodnutím, aby auto obec nestálo ani o korunu víc, než je
nezbytné.
Nový dopravní automobil vytrhne našemu sboru pověstný trn z paty týkající se přepravy osob a
běžné, většinou soutěžní, činnosti. Před námi jsou ale i další výzvy. V tuto chvíli cisterna Zil patří
jednoznačně k nejstarším cisternám na okrsku, a ne jen na okrsku. I sbory, které dříve žádnou
cisternu ani neměly, disponují novější technikou. Problém naší jednotky je ale zbrojnice, která je
pro jakoukoliv novější cisternu příliš malá a díky stavebním úpravám provedeným v minulosti na
budově obecního úřadu nerozšiřitelná. Naším strategickým cílem proto musí být snaha o
vybudování zbrojnice nové. Bez ní není možný rozvoj hasičů v obci. A chybějící rozvoj vede
nutně k úpadku a v horší případě k zániku. Víme, že to je běh na dlouhou trať, a že obec musí
vynakládat mnoho dalších investic, ale krůček po krůčku je třeba se k vysněnému cíli přibližovat.
Protože štěstí přeje připraveným. A rozhodně nehodláme jen stát s napřaženou rukou.

Technické parametry
Roky výroby
Kategorie vozidla
Palivo
Max. výkon motoru

2016
M1
nafta
96 kW při 3500 otáčkách za minutu

Zdvihový objem

1955

Posádka

8+1

Délka

5 981 mm

Šířka

2 059 mm

Výška

2 700 mm

Rozvor

3 750 mm

Provozní hmotnost

2 281 kg

Povolená hmotnost

3 500 kg

Max. hmotnost přípojného vozidla
Max. hmotnost jízdní supravy

2 000 kg brzděného / 750 kg nebrzděného
5 050 kg

Počet náprav

2, přední hnaná

Max. rychlost

150 km/h

Spotřeba paliva

7.2/6.0/6.4 l/100km

Proběhla valná hromada SDH Suchý

V sobotu 17. prosince 2016 proběhla v penzionu U Petra valná hromada SDH Suchý. Program
byl tradiční, zaměřený zejména na rekapitulaci končícího roku a představení plánů pro rok 2017.
Kompletní zpráva starosty sboru Michala Koláře o činnosti sboru je uvedena níže. Během večera
bylo udělena medaile za věrnost Michalu Kolářovi za 10 let u sboru a Stanislavu Sekaninovi za
40 let u sboru. Michaela Macheková obdržela gratulaci a dárkový balíček pro svého nového
potomka.

PF 2017

Veselé Vánoce a šťastný nový tok 2017 přejí hasiči obce Suchý

