SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 19. prosince 2009 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2009
Činnost sboru v roce 2009
Rekapitulaci letošního dění začneme účastí ve sportovních soutěžích. Z čistě sportovních soutěží
jsme se letos zúčastnili pouze jediného závodu a to základního kola v požárním sportu, které
proběhlo na Benešově. Útok nám vůbec nevyšel a na soutěži jsem tedy neuspěli. O něco lépe jsme
si vedli ve výborně obsazené soutěži zásahových jednotek ve Žďárné, která se skládala z
technických a znalostních disciplín jako např. přesného couvání s požárním autem, zdravověda,
rozmotávání hadic apod. Zde jsme trochu doplatili na fakt, že jsme se jako jediní zúčastnili s velkou
a těžkou cisternou ZIL, zatímco ostatní přijeli vesměs s lehkými pohyblivými dopravními
automobily.
O mnoho lepší účast i výsledky prokázala naše dvě družstva mladých hasičů. Nebudu zde udávat
kompletní výčet soutěží, ani konkrétní umístění. Za vše hovoří sbírka trofejí zde, v penzionu U
Petra.
Pro děti a mladé hasiče byla zorganizována celá řada dalších aktivit, např. dětský den, návštěva
HZS v Boskovicích a Blansku, návštěva ZOO a HZS v Brně, diskotéka pro mladé hasiče na konci
roku a zejména třídenní pobyt v lanovém centru v Baldovci na začátku prázdnin.
Zásahová jednotka zaznamenala doposud 7 výjezdů. Dvakrát se jednalo o taktické respektive
prověřovací cvičení, jednou o odstraňování následků vichřice, třikrát požár kontejneru na odpadky a
jednou požár slámy na poli mezi Suchým a Žďárnou.
V září se několik členů jednotky zúčastnilo spolu s JSDH Okrouhlá a JSDH Brno-Slatina třídenního
výcviku zásahových jednotek na Melkově. Výborně připravená a přínosná akce v sobě zahrnovala
např. noční zásah v lese, nácvik činnosti u dopravní nehody, výcvik v dýchací technice a další.
Hodnocení uplynulých pěti let
Letos končí pětileté volební období a čekají nás nové řádné volby. Dovolte mi tedy, abych zprávu o
činnosti zakončil podrobnějším ohlédnutím za právě uplynulými pěti lety.
Dá se říci, že všechny zásadní cíle, které jsme si při nástupu do funkce kladli, se podařilo realizovat.
Vlastními silami a tudíž s minimálními náklady se podařilo zrekonstruovat dopravní automobil
Avia A21 Furgon. Jako první dobrovolný sbor jsem si troufli použít reflexní barvu, která podtrhla
výsledný vzhled. Toto auto dělá velmi dobrou reklamu sboru, inspirovali jsem i další sbory v České
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republice a dodnes nám chodí dotazy na tuto povedenou repasi.
Velkou výzvou a zároveň strašákem pro nás byla organizace oslav 80. výročí založení SDH Suchý.
Důvodem našich obav byl fakt, že se u nás dlouho žádná akce podobných rozměrů nepořádala a na
naší straně tak chyběly zkušenosti. Také finanční prostředky dostupné v pokladně SDH byly v té
době velmi omezeny. Díky úsilí celé členské základny a také mnoha lidí mimo SDH se akce
nakonec vydařila. Bylo třeba pořídit nové vycházkové uniformy, historický prapor, opravit
zbrojnici a mnoho dalších dílčích činností. Velmi dobrou odezvu mělo DVD, které při této
příležitosti vzniklo. Doslova senzaci pak vzbudil 40 let starý historický film, který zachycuje mimo
jiné oslavy 40. výročí založení SDH Suchý, a který byl zdigitalizován a poprvé veřejnosti
představen právě na slavností schůzi, konané při příležitosti oslav.
Pro lepší informovanost a propagaci naší činnosti byly vytvořeny webové stránky. Tyto stránky se
dokonce umístily na pátém místě v celostátní soutěži nejlepší webové stránky SDH. Je to skvělé
ocenění zejména pokud si uvědomíme, konkurencí byly i weby velkých měst s týmy lidí placených
pouze za vývoj a provoz webových prezentací. Ani po tomto úspěchu rozvoj našich stránek neustal
a postupně se stal vyhledávaným informačním zdrojem s vynikající návštěvností pravidelně
překračující 1000 návštěv měsíčně.
Sbory dobrovolných hasičů již od svého vzniku nepředstavují jen represivní složku, ale jsou
důležitými organizátory kulturního a společenského života v obcích. Jsem rád, že i u nás se tyto
aktivity podařilo opět probudit k životu. Za uplynulých pět let jsme dokázali zorganizovat, ať už
sami nebo jako partneři, několik sportovních akcí, dětských dnů, plesů apod.
Jakákoliv aktivita časem upadne, pokud se nenajdou noví následovníci, ochotní převzít na sebe část
zodpovědnosti a aktivně navázat na existující činnost. To platí i o fungování SDH. Výchova
následovníků je přitom dlouhodobý a časově velmi náročný úkol. Jsem proto velmi rád, že se nám v
loňském roce nejen podařilo vytvořit kolektiv mladých hasičů, ale že jejich aktivity se postupně
rozrůstají a letos v podstatě tvořily dominantní náplň činnosti našeho sboru.
Přestože kulturně-společenská náplň SDH je velmi důležitá, hlavním posláním členů SDH zůstává
ochrana obyvatelstva a pomoc druhým. Zásahové jednotky jsou nyní sice zřizovány obcí, a tudíž
nemají přímou souvislost s SDH, přesto jsou ve většině obcí jednotky tvořeny právě členy SDH a
nejinak je tomu i u nás. Nákup vybavení je ale zodpovědností zřizovatele, tedy obecního úřadu. V
posledních letech se velmi zpřísnily požadavky na vybavení i výcvik jednotek požární ochrany. Pro
udržení akceschopnosti naší jednotky proto bylo a je nutné neustále dovybavovat jednotku
nezbytnou výstrojí a výzbrojí. To se nám spolu s obcí po malých krůčcích daří. Byl pořízen již
zmiňovaný dopravní automobil, motorová pila, dýchací technika, zásahové přilby a komplety,
svítilny, radiostanice a další. Nutno však podotknout, že ve srovnání s ostatními okolními sbory se
nejedná o žádný nadstandard, ale naopak o minimální vybavení, které již našlo uplatnění při mnoha
zásazích. Nezbytnou součástí jsou také školení a výcvik, kterými členové jednotky pravidelně
procházejí. Ze specializovaných školení mohu jmenovat pravidelná školení řidičů a velitelů,
školení a výcvik nositelů dýchací techniky, školení pro práci s motorovou pilou atd. Bez této
specializované odborné přípravy i běžného výcviku by jednotka nemohla fungovat a plnit svoji roli.
Za chod jednotky zodpovídá velitel, který musí všechny výše zmíněné informace a požadavky znát
a konkrétní činnosti organizovat a evidovat. Je zřejmé, tato funkce vyžaduje mnoho času,
zodpovědnosti i organizačních schopností a jsem rád, že ani JSDHO Suchý v tomto nezůstala
pozadu.
Troufám si tvrdit, že se nám za posledních pět let podařilo nastartovat a nasměrovat činnost SDH
Suchý. Podařilo se stabilizovat finance, kdy na začátku předchozího volebního období bylo v
pokladně cca 15.000,- Kč, což pro konání větších akcí typu oslavy, nebo plesy představuje značný
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problém. Nyní sbor disponuje s více jak 100.000,- Kč. Udržet a dále rozvíjet existují činnost je ale
náročnější než ji nastartovat. Je potřeba zamezit případnému útlumu v jakékoliv z výše zmíněných
oblastech činností, protože všechny činnosti se vzájemně doplňují a např. útlum jednotky by
okamžitě znamenal útlum celého SDH. Je třeba nepodlehnout pokušení a prohýřit nastřádané
finanční prostředky. Naopak je nutné mít neustále dostatečnou finanční rezervu a zbylé peníze
rozumně investovat do budoucnosti a dalšího rozvoje SDH, např. do sportovního vybavení mladých
hasičů, do nákupu uniforem, na ocenění zasloužilých členů apod. Rozhodně Je třeba se vyvarovat
tzv. projedení peněz. V tomto ohledu bude mít nové vedení před sebou nelehký úkol a bude na něj
kladena velká zodpovědnost.
Poděkování a závěr
Chtěl bych proto novému vedení popřát, aby se se všemi nástrahami zdárně vypořádalo. Chtěl bych
poděkovat všem členů SDH, kteří nám aktivně pomáhali a pomáhají rozvíjet naši činnost, a které to
často je to stojí velké množství času. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří v uplynulých
pěti letech jakkoliv přispěli na rozvoj naší činnosti. Sponzory nebudu jmenovat, protože bych jistě
na nějakého zapomněl. Dovolím si ale speciálně poděkovat Milanovi Ošlejškovi, bez něhož by se
mnohé naše cíle vůbec nedaly realizovat.
Za současný výbor SDH přeji všem přítomným klidné prožití Vánočních svátků a ať se zde za rok
zase všichni ve zdraví sejdeme.

Zprávu vypracoval:

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
starosta SDH, jednatel
e-mail: starosta@sdhsuchy.org
tel.: +420-604 890 163
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