
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 18. prosince 2010 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2010

Uplynulý rok se nesl ve znamení voleb a to nejen sněmovních, senátních a komunálních, ale i na 
všech úrovních Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do výkonného výboru okrsku Benešov 
byli zvoleni dva naši členové: Slavomír Čapka jako člen výboru a Radek Ošlejšek jako starosta 
okrsku. Jednou z prvních aktivit našich zástupců na okrskové úrovni byla snaha o koordinaci akcí 
pořádaných jednotlivými sbory tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím. Vznikl proto okrskový 
web a zejména okrskový kalendář akcí, který je dostupný i na stránkách SDH Suchý a přispívá k 
lepší informovanosti o dění na okrsku.

V roce 2010 se členská základna rozrostla o 7 nových členů, z toho tři ženy. To představuje 
pozitivní signál o dobrém směřování sboru. 

Výkonný výbor SDH Suchý kladl v roce 2010 velký důraz na pořádání společenský akcí a akcí, 
které mají za úkol propagovat naši činnost a přitáhnout nové zájemce. V lednu jsme ve Valchově 
uspořádali úspěšný reprezentační ples. V únoru proběhlo v penzionu U Petra tzv. Zábavné 
odpoledne s hasiči, na kterém byly předvedeny ukázky činnosti mladých hasičů, ukázka použití 
dýchací techniky, videoprezentace o činnosti našeho sboru a vše bylo završeno diskotékou. 

V dubnu jsme pořádali návštěvu lázní v Boskovicích. SDH si na hodinu pronajalo celý bazén, který 
tak byl zdarma k dispozici všem zájemcům z obce. Akce se zúčastnili zejména členové našeho 
sboru, mladí i dospělí. Zájem ze strany širší veřejnosti nebyl nijak velký, i když několik výjimek se 
také našlo.

V květnu se pořádala ve Žďárné tradiční mše svatá ke cti sv. Floriána. I na této akci měl náš sbor 
hojné zastoupení a dobře tak reprezentoval naši obec.

V červnu se na pláži suchovského rybníka uskutečnil tradiční dětský den. Krásné slunné počasí a 
vysoká účast vytvořili výbornou atmosféru a akci lze hodnotit jako velmi zdařilou. Dětský den byl, 
stejně jako v minulých letech, pořádán spolu s ČSŽ Suchý a SDH Velenov.

Další společnou akcí s ČSŽ byla podzimní drakiáda, která proběhla v říjnu a kde jsme se jako sbor 
rovněž prezentovali.

V současných dnech probíhá vyhodnocení výtvarné soutěže „Hasiči očima dětí“. Tato soutěž 
vznikla na okrskové úrovni a u  nás se do ní zapojili mladí hasiči a žáci mateřské školy. Okrskové 
finále proběhne na okrskové výroční valné hromadě.
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Kalendářní rok bývá nabytý různými sportovními soutěžemi. Sportovní úspěchy mladých hasičů, 
stejně jako jejich další aktivity, si zaslouží samostatnou část a proto o nich bude řeč později. Co se 
týká soutěží dospělých, naše mužstvo se zapojilo do tří soutěží. Okrskové první kolo v požárním 
sportu proběhlo v květnu na Kořenci. Pro nepřízeň počasí se soutěžilo pouze v požárním útoku na 
dva pokusy. Náš tým skončil na šestém místě s časem 36.20 sekund. V červnu se členové naší 
jednotky zúčastnili soutěže zásahových jednotek a po loňském šestém místě vybojovali vynikající 
druhou příčku. Na memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově jsme skončili čtvrtí.

Po třech letech se letos opět konaly litoměřické Hasičské slavnosti. Jejich součástí byla i 
celorepubliková soutěž o nejlepší webové stránky SDH. Této soutěže jsme se opět zúčastnili a opět 
skončili pátí. Vyhlášení proběhlo v Litoměřicích za účasti ministra vnitra Martina Peciny. Letos 
bylo na webu SDH Suchý uveřejněno na 60 článků a návštěvnost se dlouhodobě pohybuje kolem 
1.000 unikátních návštěv měsíčně.

Práce s mládeží

Předchozí výčet činností se záměrně snažil vyhýbat těm akcím, které byly přímo spojeny s mladými 
hasiči. I přesto se o nich tato zpráva již několikrát zmínila. To ukazuje na fakt, že práce s mladou 
generací tvoří v současné době dominantní náplň činnosti. Pojďme si proto nyní zrekapitulovat 
nejdůležitější události spojené právě s mladými hasiči.

V letošním roce se řady mladých hasičů rozrostly o 4 členky, kroužek celkem navštěvuje 26 dětí. 
Také byli vyškoleni 3 noví instruktoři. 

V lednu jsme zahájili soutěžní rok ve Velké Roudce soutěží ve vázání uzlů, kde mladší i starší 
družstvo obsadili 3. místa. V únoru jsme pořádali v penzionu U Petra Sjezd na čemkoli. Na sněhu 
se děti proháněli na létajícím kotli, na plážovém lehátku či plechu na buchty. Ve sjezdu nezahálely 
ani dospělí členové SDH, kteří si pro sjezd vybrali nafouknutou duši z traktoru. V březnu jsme 
soutěžili v Šebetově opět na soutěži ve vázání uzlů, kde obě družstva skončila na 4. místech. 
Koncem března jsme se také zúčastnili vynášení Morany a vítání jara. V květnu jsme se zúčastnili 
dětské soutěže v požárním sportu v Ostrově u Macochy, kde mladší družstvo vybojovalo stříbrnou 
medaili. Poslední víkendovou sobotu v červnu jsme soutěžili na Memoriálu Bohumila Andrlíka na 
Okrouhlé, kde družstvo starších žáků obhájilo loňské první místo, mladší se o jednu příčku pohoršili 
a skončili na druhém místě. 

V červenci jsme si vyrazili zasoutěžit do sousedního Velenova, kde obě družstva předvedla našim 
starším kolegům ze sboru jak se dostat na první místa. Hned druhý den následoval odjezd na 
Horský pobyt mladých hasičů do obce Zdobnice v Orlických horách. Byl to týden plný zážitků. 
Účastníci mimo jiné podnikli výlet do Hradce Králové, kde si prohlédli stanici profesionálních 
hasičů a Obří Akvárium a výlet do Náchoda a na dělostřeleckou pevnost Dobrošov.     

V září jsme soutěžili hned na 4 soutěžích. První byla v Borotíně, kde mladší družstvo vybojovalo 
v Kýbl Cupu první místo. Druhá se konala v Boskovicích, zde mladší opět vybojovali druhé místo. 
Třetí soutěž se konala v Horním Štěpánově, kde obě družstva nezklamala a obsadila první příčky. 
Poslední zářijovou soutěží byl Pohár starosty Ostrova u Macochy, odkud si přivezlo mladší 
družstvo bronzový pohár. V okresní „Hře Plamen“, která se letos konala v Karolíně, naše družstva 
obsadila z více jak 40 družstev z okresu 15 místa. V listopadu jsme se zúčastnili Mikulášské soutěže 
v Doubravici nad Svitavou, kde jsme trochu pohořeli. A poslední letošní aktivitou bude „Hasičská 
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Diskopárty“, která se koná ve středu 22. prosince v Absolut Music Clubu ve Vyškově, na kterou 
jsou všichni srdečně zváni.

Činnost zásahové jednotky

Zásahová jednotka SDH Suchý v roce 2010 průběžně prokazovala svoji akceschopnost během 
výcviku i při řešení ostrých událostí. O úspěchu na soutěži zásahových jednotek již byla řeč. V 
Dubnu se jednotka zúčastnila okrskového taktického cvičení na Kořenci, které simulovalo požár 
fotbalových kabin. V říjnu proběhlo okrskové školení velitelů a strojníků na Okrouhlé. Všichni 
členové procházejí pravidelnými školeními a zkouškami odbornosti, ať už se jedná o školení 
velitelů, strojníků, školení pro práci s motorovou pilou atd. Mezi výcvik lze částečně považovat i 
kácení stromů v obecním lese, které probíhá v těchto dnech. Členové jednotky s osvědčením pro 
práci s motorovou pilou si tím plní povinnou praxi a zároveň tím SDH vypomáhá obci a šetří její 
finance.

Znalosti nabyté na školeních a při výcviku uplatnili členové jednotky při řešení šesti událostí. Ve 
čtyřech případech se jednalo o požár kontejneru na komunální odpad, jednou o požár slámy poblíž 
vodojemu a jednou o odstraňování nebezpečného stromu po vichřici.

Průběžně je obměňována a doplňována výbava jednotky. Bylo pořízeno výkonné plovoucí čerpadlo 
v hodnotě 50.000,- Kč, které bylo částečně financováno z dotace částkou 30.000,- Kč, 20.000,- Kč 
doplatila obec. Z rozpočtu obce byl rovněž zakoupen přívěsný vozík na převoz čerpadla a dalšího 
materiálu, proudnice C a B a několik hadic.

Poděkování a závěr

Jak již bylo zmíněno na začátku, tento rok byl rokem volebním i na komunální úrovni. Vedení SDH 
si proto klade za cíl navázat a dále rozvíjet spolupráci s novým obecním zastupitelstvem. SDH má 
potenciál v lidech, kteří jsou dobře organizovaní, disponují jistými znalostmi a dovednostmi a 
dokáží ovládat dostupnou techniku. Toho lze využít pro šetření nákladů obce. Na oplátku 
očekáváme podporu nejen zásahové jednotky, jejíž zřizovatelem je právě obec, ale i dalších aktivit, 
zejména těch, které směřují k práci s dětmi a mládeží. Nehodláme je čekat s nataženou rukou, ale na 
druhou stranu je tato činnost natolik časově a finančně náročná, že bez aktivní podpory obce je 
takřka nemožná.

Výbor SDH Suchý by rád poděkoval všem, kteří se aktivně zapojují do aktivit sboru, zejména 
vedoucím a instruktorům mladých hasičů. Rádi bychom také poděkovali Milanu Ošlejškovi, bez 
jehož vstřícnosti by se mnohé akce nedaly uskutečnit. Všem přítomným přejeme klidné prožití 
Vánočních svátků a ať se zde za rok všichni ve zdraví sejdeme. 

Zprávu vypracovali:

Radek Ošlejšek, Taťána Vybíhalová
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