VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005
V roce 2005 jsme měli celkem 8 zásahů. V sedmi případech šlo o požáry kontejnerů, v jednom
případě se jednalo o technický zásah, kdy se odklízel sníh ze střechy sokolovny z důvodu jejího
havarijního stavu. Do dnešního dne proběhlo jedno školení z první pomoci a v rámci školení se také
naše jednotka zúčasnila okrskového námětového cvičení.
Na okrskové soutěži na Kořenci jsme zvítězili v konkurenci jedenácti mužstev a dokázali jsme tak
po mnoha letech získat pro Suchý vítězný pohár. Zúročily se tak finance vynaložené v minulém
roce na nákup nového vybavení. Memoriál M. Ošlejška ve Velenově už pro nás tak dobře nedopadl,
skončili jsme na šestém místě.
Náš sbor v letošním roce pořádal nebo spolupořádal řadu akcí. Ve spolupráci s SDH Velenov a
Českým svazem žen jsme zorganizovali tradiční dětský den, podíleli jsme se také na zájezdu pro
děti. Samostatně jsme pořádali turnaj v nohejbale a petanque. Tyto turnaje nicméně nenaplnili ani
naše očekávání, ani pokladnu sboru. Příčin je asi více. Rozhodně mezi ně patří špatné načasování,
počasí, ale bohužel i nezájem ze strany samotných hasičů.
Z další činnosti sboru bych jmenoval: Vybudování oplocení tobogánu ve spolupráci s obcí,
zbudování sušáku na hadice, uspořádání dvou sběrů železného šrotu a účast na oslavách v
Protivanově a na Kořenci. Pokračují také práce na přestavbě Avie A21 Furgon. Dokončení prací je
naplánováno na jaro 2006.
I nadále se rozvíjí oboustranná spolupráce s obecním úřadem. Členové výboru se zúčastnili
zasedání zastupitelstva, kde seznámili zastupitele se stavem a potřebami SDH. Ze strany
zastupitelstva nám byly přislíbeny finance na nákup ochranných prostředků a vybavení. Ještě letos
dojde k nákupu šesti zásahových přileb s příslušenstvím. V rámci úprav okolí pomníku bylo
zbudováno stanoviště pro sání požárních vozidel.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem členům SDH za jejich podporu. Zvláštní dík patří všem,
kteří se aktivně zapojují do akcí sboru.

