Zpráva o činnosti SDH Suchý
za rok 2008

V roce 2008 se podařilo uskutečnit dlouhodobě plánovaný cíl: začít pracovat s mladými hasiči.
Největší zásluhu na tom má Pavel Vybíhal ml., který tuto činnost zaštiťuje a řídí. Do našeho sboru
rovněž vstoupila historicky první žena, Taťána Ševčíková, která se spolu s Květoslavem Vybíhalem
ml. zapojila právě do práce s mladými hasiči. Díky mladým hasičům se sbor rozrostl o 19 nových
členů a celkově jich má k dnešnímu dni 67.

Kulturní a společenské dění
Sbor dobrovolných hasičů Suchý zahájil rok 2008 pořádáním reprezentačního plesu. Ten proběhl
počátkem února ve Valchově. Přestože byla účast o něco menší než v předchozích letech, ples
splnil svůj účel. Nejenže se účastníci pobavili, ale do pokladny sdružení přibyla nezanedbatelná
částka.
V dubnu se konalo setkání hasičů-důchodců okrsku Benešov. Setkání proběhlo na Benešově a
zúčastnilo se ho i šest členů SDH Suchý. Účastníci byli mimo jiné seznámeni s aktuálním děním v
okrsku a se současným vybavením.
V květnu jsme vysvětili hasičský prapor a auto. Svěcení proběhlo ve Žďárné u příležitosti mše,
konané za všechny živé a zemřelé hasiče.
V červnu jsme pořádali dětský den spolu s Českým svazem žen a SDH Velenov. Tentokrát se akce
uskutečnila na pláži suchovského rybníka za velkého zájmu dětí i dospělých.
Koncem srpna jsme byli požádáni o ukázku pro postižené děti, které trávily část prázdnin v
penzionu Athéna. Této žádosti jsme ochotně vyhověli. Nejprve jsme provedli ukázku zásahu při
požáru za pomocí cisterny CAS 24 Zil. Poté mladí hasiči předvedli požární útok. Nakonec jsme
zájemce vozili Zilem po okolí. Odměnou nám bylo pohoštění a diplom. Největší odměnou ale bylo
nadšení postižených dětí, pro které se tato akce uskutečnila.
Na podzim proběhl druhý ročník setkání dobrovolných hasičů PyroCar 2008 v Příbyslavi. Stejně
jako loni jsme tuto dvoudenní akci navštívili i my s Avií A21 Furgon, spolu s kolegy z Okrouhlé a
Benešova. Podle údajů organizátorů se letošního PyroCaru zúčastnilo 284 hasičských automobilů a
asi 23.000 návštěvníků. Kromě techniky dobrovolných jednotek bylo k vidění i velké množství
prodejců a výrobců z oblasti požární ochrany. Doprovodný program v sobě zahrnoval ukázky
činnosti integrovaného Záchranného sboru ČR, hudbu v podobě cimbálové muziky, country kapely
i rockové skupiny, hromadné houkání, ohňostroj, vatru atp.

Požární sport
První kolo požárního sportu proběhlo na přelomu května a června na Benešově. Soutěžilo se podle
nových pravidel, kdy o konečném pořadí již nerozhoduje součet časů, ale součet pořadí
jednotlivých disciplín. Podle nových pravidel se tedy může poměrně dobře umístit i družstvo, které
nedokončí požární útok. To se stalo např. mužům z družstva Okrouhlá A, kteří sice útok
nedokončili, vyhráli ale štafetu a celkově skončili pátí. Mnoho sborů o novém způsobu
vyhodnocování nevědělo a to vedlo k některým sporům. Na neznalost jsme doplatili i my. Po
nezdařeném útoku, kdy se nepodařilo dotáhnout proudy na dostatečnou vzdálenost od terčů, jsme
ke štafetám již nenastoupili v domnění, že stejně nemáme šanci na jakékoliv rozumné umístění.
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Soutěž vyhráli muži z Ludíkova, v kategorii žen zvítězila Okrouhlá, v kategorii muži nad 35 let
Žďárná.
V červnu jsme se zúčastnili memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově. Muži soutěžili podle
speciálních propozic memoriálu a ani zde se nám útok příliš nepovedl a skončili jsme až devátí.
V současné době má SDH Suchý dvě družstva mladých hasičů: mladší a starší žáky. Obě družstva
se rovněž zapojila do soutěží, prozatím jen v požárním útoku. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří
druhé místo mladších žáků v soutěži pořádané na Kořenci a třetí místo starších žáků z Ostrova u
Macochy.

Brigády a práce pro obec
I nadále se snažíme co nejvíce spolupracovat s obcí a se sponzory. Provedli jsem např. kácení
stromů pro obec, čištění cest a parkoviště, pomáhali jsme ve firmě RIHO s čistěním silnice a
napouštěním filtru a mnoho dalších drobnějších aktivit. Mezi větší akce patřila renovace prostoru
kolem pumpy, tzv. Břízek. Peníze, které jsme brigádnickou činností v břízkách ušetřili obci, byly
převedeny do pokladny SDH.

Zásahová jednotka
Začátkem roku bylo dokončeno školení pro práci s motorovou pilou. Toto osvědčení má nyní pět
členů jednotky. Získaná odborná kvalifikace byla využita při několika výjezdech i během
brigádnické činnosti pro obec.
Z rozpočtu SDH byly pořízeny dvě ruční radiostanice. Ručními radiostanicemi je již vybavena
většina jednotek okrsku Benešov, což velmi usnadňuje jejich koordinaci při zásahu.
Naše jednotka v současné době disponuje dvěma vzduchovými dýchacími přístroji Saturn S5. Šest
členů jednotky letos absolvovalo řadu zdravotních testů, nezbytných školení a praktických výcviků
a získalo osvědčení nositelů dýchací techniky. K ostrému nasazení dýchací techniky došlo letos na
podzim při požáru sklepních prostor v penzionu Athéna. JSDH Suchý byla na místě události jako
první a dva členové jednotky proto prováděli v dýchací technice prvosledový průzkum a hašení v
silně zakouřených prostorách sklepa.
V roce 2008 zasahovala jednotka SDH Suchý celkem u osmi událostí. Ve dvou případech šlo o
požár kontejneru na odpadky, dvakrát požár budovy (chata a penzion Athéna), jeden požár lesní
hrabanky, dvakrát odstraňování následků vichřice a jedno taktické cvičení.

Závěr
Výbor SDH Suchý by rád poděkoval všem členům za jejich podporu a spolupráci a popřál hodně
zdraví a elánu do příštího roku. Dále bychom rádi poděkovali za podporu obecnímu úřadu a
sponzorům, bez nichž by práce našeho sdružení byla velmi omezená, ne-li zcela nemožná.

Zprávu vypracoval:

_____________________________________
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
starosta SDH Suchý
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