Výroční zpráva SDH Suchý
za rok 2006
Loňská výroční valná hromada stanovila několik základních cílů. Jedním z hlavních úkolů bylo
dokončení přestavby požárního vozidla Avia A21 Furgon. Tento cíl jsme beze zbytku naplnili.
Veřejně byl vůz představen 2. září na neformálním hasičském dnu. Rovněž byly publikovány
informace o přestavbě v podobě barevné přílohy Suchovského zpravodaje a prostřednictvím
Internetu. Dostali jsme mnoho pozitivních reakcí z celé České republiky. Použitím speciálního
reflexního nástřiku na autě jsme inspirovali mnoho dalších sborů. Věříme, že nové auto bude dobře
reprezentovat nejen náš sbor, ale celou obec Suchý.
Druhým úkolem bylo zahájení příprav oslav osmdesátého výročí založení SDH Suchý. V roce 2006
bylo zakoupeno deset nových vycházkových uniforem. Financování bylo provedeno podle dřívější
dohody, tj. sako a kalhoty si jednotliví členové financovali sami a pouze ostatní doplňky, košile a
značení se platili z pokladny. Uniformy byly navíc podpořeny i sponzorských darem Milana
Ošlejška. Přesto tento nákup pokladnu sdružení značně zatížil, nicméně byl pro připravované oslavy
nezbytný. Rovněž bylo zahájeno jednání s obcí o místě a průběhu oslav a postupně jsou zajišťovány
ukázky techniky. Současná aktivita se také zaměřuje na zhotovení praporu SDH a na způsob jeho
financování.
Naši členové se také zúčastnili řady okrskových aktivit. Kromě tradičního okrskového plesu to bylo
setkání hasičů – důchodců na Benešově a oslavy 110. výročí založení SDH Okrouhlá. Ve spolupráci
s SDH Velenov a Českým svazem žen jsme také pořádali tradiční dětský den. Byly zorganizovány
dva sběry železného šrotu a další brigády.
V roce 2006 jsem se zúčastnili dvou soutěží: okrskového kola v požárním sportu a memoriálu M.
Ošlejška ve Velenově. Přestože jsme na Benešově obhajovali loňské prvenství, soutěž se nám příliš
nepovedla a v požární útok jsme nedokončili. Ani ve Velenově jsme nedopadli o nic lépe. Nezbývá
než věřit, že příští sezona bude úspěšnější.
V roce 2006 měla jednotka celkem 8 výjezdů. Dvakrát hořely kontejnery na komunální odpad,
jednou jsme čerpali vodu ze zatopeného sklepa a ve třech případech šlo o technické zásahy, kdy
jsme odstraňovali sníh z budov. Naše jednotka se také zúčastnila jednoho prověřovacího a jednoho
taktického cvičení. Cvičení proběhla u ZŠ Benešov a cílem byl mimo jiné nácvik evakuace lidí,
likvidace požáru a vyhledání osob v zakouřené budově. Taktické cvičení proběhlo ve spolupráci s
HZS Boskovice a bylo bedlivě sledováno i vedením HZS Blansko. Výsledek byl hodnocen velice
kladně. V průběhu roku byly provedeny celkem 4. školení jednotky.
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I nadále se rozvíjí spolupráce s obcí. Členové výboru se zúčastnili zasedání zastupitelstva, kde
seznámili zastupitele se stavem a potřebami SDH. Nezbytná bude podpora obce při pořádání oslav.
Díky finančním prostředkům od obce byla zdárně dokončena přestavba auta. Byly zakoupeny nové
pracovní stejnokroje PSII, které sponzorovala firma RIHO CZ, a.s. O zprostředkování tohoto daru
se významně zasloužil Petr Vybíhal, kterému tímto patří dík. Obec na příští rok získala dotaci ve
výši 20.000, Kč na nákup vybavení zásahové jednotky. Dalších 40.000, Kč jsme získali prodejem
Tatry T138. Peníze půjdou na nákup chybějícího vybavení a ochranných prostředků včetně několika
kusů zásahových obleků.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem členům SDH za jejich podporu a obecnímu úřadu za
spolupráci. Zvláštní dík pak patří všem, kteří se aktivně zapojují do akcí sboru.
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