VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004
V roce 2004 došlo v našem SDH k mnoha událostem. Proto je projdem zkratkovitě, s tím že se k
nim můžeme vrátit v diskuzi.
15.2. 2004
Školení hasičů SDH Suchý z požárních predpisů.
6.4. 2004
Zkouška výkonu a sání motorové stříkačky po výměně motoru, spojená z úklidem parkoviště.
13.4. 2004
Výjezd k požáru domu ve Žďárné a plnění zasahujících vozidel vodou.
25.4. 2004
Odplachtování a technická prohlídka Tatry.
16.5. 2004
Školení hasičů v první pomoci. Zúčastnilo se 10 členů.
23.5. 2004
Sběr železného šrotu.
29.5. 2004
Okrsková soutěž na Kořenci, kde jsme skončili pátí.
12.6. 2004
Dětský den pořádaný spolu s SDH Velenov a Svazem žen.
27.6. 2004
Memoriál Miroslava Ošlejška ve Velenově – 3. místo z 8.
4.7. 2004
Memoriál Bohuslava Andrlíka na Okrouhlé – 10. místo z 13.
18.7. 2004
Účast na výročí 110 let založení místního sboru ve Valchově.
31.7. 2004
Turnaj v nohejbale.
1.8. 2004
Výročí založení místního sboru na Benešově.
29.8. 2004
Výjezd k hořící trávě ve sběrném kontejneru „v obůrce“. O několik hodin později nový
výjezd k hořícímu kontejneru na odpadky, umístěného jen 2 metry od předchozího požáru.
5.9. 2004
Mazurácký pohár v Boskovicích. 8. místo, starý způsob.
Přestože sání se nám podařilo znamenitě, lepší umístění nám uniklo díky chybám v útoku. V
doplňkové soutěži "pivní štafeta" naše družstvo už tak dobře nenasálo a umístilo se na desátém
místě. Shodli jsme se na nutnosti zintenzivnit trénink.
11.9. 2004
Memoriál V. Trnečky v Habrůvce (štafeta a požární ůtok): 2. místo ze 7,
v čase útoku 32,6 což je dosavadní rekord. Tato poslední akce nám udělala nemalou radost a byla to
třešnička na dortu našeho úsilí. Plně jsme zde využili nového vybavení, o kterém bude zmíňka ve
zprávě pokladníka.
Mimo této řady událostí jsme domluvili se ZD Benešov užívání pásu louky směrem na „huťskou“,
jako tréninkovou plochu, na kterou bychom rádi do jara postavili kladinu a bariéru.
Během minulého roku se prohloubila spolupráce s obecním zastupitelstvem. Díky této spolupráci a
díky pěnězům sehnaným od sponzorů se nám podařilo alespoň částečně obnovit již velice zastaralé
vybavení našeho sboru. Nakoupily se nové hadice typu B, cvičná káď, savice s košem a proudnice.
Jak jste se již mohli dočíst v obecním Zpravodaji, největší investicí ze strany obce byl nákup
staršího auta Aiva A21 Furgon v sedmimístném provedení, které nahradí již prodanou skříňovou

Avii A30. Momentálně na novém autě probíhá přestavba na hasičské vozidlo.
Za účelem lepší propagace sboru a lepší informovanosti uvnitř našeho sdružení byly zřízeny nové
webové stránky. Naleznete na nich aktuální informace o akcích SDH, podrobné údaje o naší
technice, fotogalerii, zákony a vyhlášky z oblasti požární ochrany a další relevantní informace.
Adresa je sdhsuchy.aktualne.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hasičům kteří se aktivně podílejí na fungování místního sboru
a nebojí se žádné práce.
Zdeněk Ošlejšek
velitel

