SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 28. prosince 2011 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2011
V současné době naše SDH čítá 79 členů z toho je 47 mužů , 6 žen a 26 mladých hasičů. Počet žen
se zvýšil oproti loňsku o 2 děvčata , které dovršili 18 let a přešli z mladých hasičů do žen.
SDH Suchý se v letošním roce aktivně podílelo na veřejných a kulturních akcích nejen v naší obci,
ale také na akcích organizovaných okrskem Benešov. Jednou z těchto akcí bylo březnové setkání
hasičů seniorů na Okrouhlé, kterého se zúčastnilo 50 členů SDH z našeho okrsku.
Další společnou akcí byla mše svatá ke cti svatého Floriana sloužená v kostele ve Žďárné 8. května.
Této mše se zúčastnili nejen naši dospělí členové, ale také naši mladí hasiči.
V měsíci květnu se konali další 2 akce. První z nich byl tradiční sběr železného šrotu. Druhou a
myslím si, že nejvýznamnější akcí letošního roku bylo bezplatné darování krve na transfuzní
stanici nemocnice v Boskovicích. Této akce se opět zúčastnili členové sborů celého okrsku. Celkem
se k odběru krve dostavilo 38 hasičů. Z našeho sboru svoji krev darovalo 14 členů. Z celkového
počtu 38 dárců bylo 10 , kteří darovali krev poprvé a doufám že ne naposled. Jménem výkonného
výboru SDH Suchý bych chtěl všem dárcům poděkovat.
V roce 2011 se naši zástupci také zúčastnili oslav výročí založení 2 sborů okrsku Benešov. Byly to
SDH Okrouhlá, kde slavili 115 let a SDH Žďárná kde slavili 120 let od založení SDH.
V měsíci srpnu proběhl 3 ročník srazu hasičské techniky pod názvem Pyrocar 2011. I když jsme
nevyslali oficiální výpravu, akce se naši členové také zúčastnili.

Činnost zásahové jednotky SDH
V roce 2011 byla naše jednotka vyslána ke 4 událostem . Ve 3 případech se jednalo o požár , kdy
jsme v květnu hasili les mezi Suchým a Benešovem, v červenci požár balíků sena na louce směrem
k Velenovu .
A v listopadu se vznítila jedna z velkoobjemových popelnic které nahradili kontejner na křižovatce
v Borkách. U této události se na chvíli zastavím jelikož se jedná o dlouhodobý problém.
V lokalitách Borky a Obůrka se požáry tohoto typu vyskytují opakovaně . Myslím si a není to jen
můj názor, že tyto události jsou zapříčiněny žhavým popelem, který někteří méně bystří lidé
vysypou do nádob na komunální odpad. Jak jsem uvedl jsou to nádoby na komunální odpad, které
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mohou obsahovat množství různě hořlavých látek a ne nádoby na žhavý popel. Chtěl bych vás
poprosit , kdyby jste někoho viděli jak do těchto nádob sype horký popel, aby jste ho upozornili a
pokusili se mu vysvětlit všechny následky jeho počínání.
Další událostí bylo v červnu pátrání po pohřešované ženě z Boskovic. Při této akci se nám ženu
bohužel nepodařilo nalézt.
I když se může zdát že naše jednotka nemá příliš práce přece jen její členové nezahálí a účastní se
různých soutěží, procházejí pravidelným výcvikem a neustále si zvyšují svoji odbornost.
V letošním roce jsme se zúčastnili 2 soutěží. V květnu proběhlo první kolo okrskové soutěže kde se
naše družstvo umístilo na 6 místě a dosáhlo v požárním útoku času 33.19 s. V červenci pak obsadilo
4 místo na memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově.
Co se týče výcviku a zvyšování odbornosti členů jednotky nebudu uvádět podrobně všechna školení
jako jsou pravidelná školení strojníků , nositelů dýchací techniky , velitelů , obsluh motorových
řetězových a rozbrušovacích pil a podobně , ale zmíním jen některé. Například v květnu se 2 naši
členové zúčastnili zvýšení odbornosti z hasiče 3. stupně na hasiče 2. stupně. Po několika školeních ,
písemné a ústní zkoušce se oběma hasičům toto podařilo. A v listopadu se zástupce naší jednotky
spolu se členy jednotek Benešova , Okrouhlé a Ludíkova zúčastnili výcviku ve výcvikovém
polygonu HZS v Hamrech na Prostějovsku. Jedná se o velmi realistický polygon, který velmi věrně
simuluje požár uvnitř budovy a tzv. "flash over" jev, kdy teplota uvnitř uzavřeného prostoru
dosáhne kritickou mez, která vede k nenadálému a nebezpečnému "výbuchu" nahromaděných
plynů.

Činnost mladých hasičů
V letošním roce se řady mladých hasičů rozrostli o 3 členy, také jsme o 2 členy přišli z důvodů
dovršení 18. let. Kroužek celkem navštěvuje 26 dětí. V letošním roce vedoucí Taťána Vybíralová
získala kvalifikaci na Hlavního vedoucího táborů pro děti a mládež. Další 2 instruktoři získali
kvalifikaci II. stupně-vedoucí.
První akcí letošního roku byl dne 10.4. den Země, který organizoval obecní úřad Suchý.
Soutěžní rok jsme zahájili až 16. dubna v Šebetově soutěží ve vázání uzlů, kde naše družstvo holek
skončilo na 4. místě a další 2 družstva skončila na 10. místech. Další akcí,kterou pořádal obecní
úřad, bylo vynášení Morany a vítání jara .
V květnu jsme se zúčastnili soutěže ,,O pohár malé Hané“ ve Velkých Opatovicích a také jarního
kola Hry Plamen, kde jsme z celého okresu skončili na 19. místě.
V červnu jsme soutěžili v Rájci-Jestřebí, kde naše mladší družstvo skončilo na 6.místě a starší
družstvo na 7.místě. Koncem června jsme se v jeden den zúčastnili rovnou dvou soutěží . První
soutěž byla v Kuničkách , kde obě družstva skončila na 6. místě. V dodatkové soutěži však naše
družstva obsadila 1.místa a tak jsme domů odjížděli s dvěma dorty-hasičským autem a přilbou. V
ten samý den jsme vyrazili na „Noční závody v Senetářově“, kde jsme obsadili 10. a 12. místo.
Následující den jsme vyrazili bojovat na Memoriál Bohumila Andrlíka, kde jsme skončili na 1. a 2.
místě.
2.července jsme odjížděli na Horský pobyt mladých hasičů do Zdobnice v Orlických horách. I když
nám ze začátku počasí moc nepřálo, tak jsme si dovezli spoustu nových zážitků, podnikli jsme výlet
do Dvora Králové na Safari, také na nejmodernější stanici profesionálních hasičů v Rychnově nad
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Kněžnou, navštívili jsme i lanový park.
V červenci jsme se také zúčastnili dvou soutěží. 1. soutěž byla v sousedním Velenově, kde jsme
skončili na 1. a 5. místě.
Druhou soutěží byla soutěž mladých hasičů k výročí založení SDH Okrouhlá , kde skončili na 2.a 3.
místě.
Koncem srpna jsme se zúčastnili ,,Noční soutěže v požárním útoku “v Ostrově u Macochy, kde
jsme i přes nespolupráci s mašinou vybojovaly 5. a 6. místo.
V září jsme se zúčastnili soutěže „O pohár starosty Horního Štěpánova“, kde jsme skončili na 1. a 2.
místě. Také v tomto měsíci proběhl Sportovní den , na kterém nás čekal závod požární
všestrannosti, skákací hrad i lekce zumby.
V okresní „Hře Plamen“,která se letos konala v říjnu v Ostrově u Macochy, naše družstva obsadila
14. místa.
V okresní lize mladých hasičů , naše starší družstvo skončilo na 15. místě z celkových 45 družstev.
Zúčastnili jsme se pouze 6. soutěží z celkově 19.
Předposlední letošní akce se konala 16. listopadu - 2. hasičská diskopárty v Absolut Music Clubu
ve Vyškově.
Letošní rok jsem ukončili Mikulášskou soutěží v Doubravici , kde holky obsadili 5. místo a další
dvě družstva obsadili 23. místa.
V letošním roce jsme zahájili spolupráci s obecním úřadem ve třídění odpadu, třídíme PET láhve.

Poděkování
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 a samozřejmě děkujeme zástupcům obce a
doufáme že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet. Všem přítomným přejeme do roku 2012
hodně štěstí a zdraví.
Zprávu vypracoval:
Martin Látal

Taťána Vybíhalová

starosta SDH Suchý

instruktorka mladých hasičů
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