Zpráva o činnosti SDH Suchý
za rok 2007
Sbor dobrovolných hasičů Suchý pořádal v roce 2007 celou řadu kulturněspolečenských akcí. V
únoru jsme pořádali reprezentační hasičský ples ve Valchově s výbornou účastí. Hlavní událostí
roku pak byly bezesporu oslavy 80. výročí založení SDH Suchý. Kladné ohlasy nasvědčují tomu, že
se akce zdařila . K této příležitosti byl pořízen i nový prapor SDH. Spolu s Českým svazem žen a
SDH Velenov jsme pořádali dětský den. Zúčastnili jsme se také Hasičských slavností v
Litoměřicích, kde jsme předvedli naši repasovanou Avii A21 Furgon a zejména jsme si převzali
ocenění za páté místo v celostátní soutěži o nejlepší hasičské webové stránky. Na podzim jsme se
zúčastnili největšího setkání dobrovolných jednotek v Přibyslavi s názvem PyroCar 2007. Na závěr
roku jsme spolu s fotbalisty pořádali zájezd do vinného sklípku.
I nadále se snažíme co nejvíce spolupracovat s obcí. V loňském roce jsme například povedli úklid
po kácení stromů, prořezávku, napouštění bazénu u tobogánu, dvakrát jsme sbírali železný šrot,
opravou prošla zbrojnice, atd.
Vzhledem k ostatním časově náročným aktivitám byla v loňském roce naše účast na soutěžích o
něco slabší. Zúčastnili jsem se okrskového kola v požárním sportu, kde jsme ale nedokončili
požární útok a byli jsme diskvalifikováni. Dále jsme se zúčastnili soutěže zásahových jednotek
okrsku Benešov, kde jsme skončili na čtvrtém místě.
Činnost našeho sdružení byla průběžně prezentována veřejnosti. Na našich webových stránkách
bylo v roce 2007 uveřejněno více jak 100 článků. V lednu vyšel na hasičském internetovém portálu
požáry.cz podrobný článek o přestavbě Avie. Ve dvou vydáních obecního zpravodaje vyšly články
zaměřenné na aktuální dění v SDH a také na prevenci. Velký zájem veřejnosti i médií vzbudily
oslavy 80. výročí a také historické záběry z roku 1968, promítané na slavnostní schůzi. Články na
toto téma vyšli v deníku Rovnost a v Zrcadle blanenska a boskovicka. Velký zájem jsme rovněž
zaznamenali o DVD, obsahující průběh oslav i historické záběry a fotky.
Také výjezdová jednotka vykázala v roce 2007 mnoho aktivit. Členové jednotky procházejí
pravidelným školením a zvyšují si svoji odbornost. Šest členů získalo odbornost Hasič III. stupně,
čtyři členové se zúčastnili školení Ochrana obyvatelstva  povodně a další živelné pohromy, dva
členové se zúčastnili konference Moravian Volunteer Fire Fighter konané v Brně. Čtyři členové v
současné době prochází školením na získání osvědčení pro práci s motorovou pilou.
V roce 2007 zasahovala jednotka u třinácti událostí. V šesti případech šlo o požár kontejneru na
odpadky, dále pak jeden planý poplach, pátrání po nezvěstné osobě, likvidace obtížného hmyzu,
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dvakrát likvidace následků vichřice, požár vznícených sazí v komíně a jedno taktické cvičení.
Podrobná čísla o hospodaření SDH, tj. sdružení, je součástí samostatné zprávy pokladníka. Co se
týká výjezdové jednotky zřizované obcí, bylo v roce 2007 pořízeno vybavení v celkové hodnotě
kolem 85.000, Kč. Tato částka v sobě zahrnuje dotaci z krajského úřadu, dotaci obce, peníze za
prodej CAS 32 Tatry T138 a peníze od sponzorů. Konkrétně byly zakoupeny 3 kusy zásahových
kompletů včetně zásahových rukavic, 6 kusů hadic, jedna proudnice Tajfun Profi C, dvě dobíjecí
svítilny, motorová řetězová pila a díky spozorskému daru firmy RIHO Suchý vysunovací žebřík. V
nejbližší době připravujeme nákup vysílaček a také pořízení dýchací techniky. Nové vybavení se již
uplatnilo při zásazích. Přesto i nadále narážíme na chybějící výzbroj a výstroj a našim cílem je tedy
i nadále postupně doplňovat potřebné vybavení.
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.

Zprávu vypracoval:
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
starosta SDH Suchý
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