SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 15. prosince 2012 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2012
K dnešnímu dni je v naší členské evidenci vedeno 78 členů. Z toho je 49 mužů, 6 žen a 23 mladých
hasičů. Je potěšující že se naše řady i když pomalu, ale jistě rozrůstají o další členky.
Náš sbor začal svoji aktivní činnost v letošním roce už 21. ledna , kdy se uskutečnil Reprezentační
ples. Konal se opět ve Valchově a k naší spokojenosti dopadl velice dobře. Další akcí byla účast na
tradiční mši svaté sloužené ke cti svatého Floriana. Tato mše se konala 26. května v kostele ve
Žďárné. 2. června jme se podíleli spolu se Svazem žen Suchý a SDH Velenov na organizaci
Dětského dne, který se tentokrát konal na pláži našeho rybníka.
Nejvýznamnější akcí tohoto roku byla bezesporu slavnostní schůze, která se konala u příležitosti
oslav 85. výročí založení našeho sboru. Schůze proběhla z kapacitních důvodů v pensionu Na
dolech. Přes naše počáteční obavy a k našemu velkému zklamání se na tuto významnou schůzi
dostavilo pouze 19 našich členů a to včetně několika mladých hasičů.
Této schůze se zúčastnili také zástupci okolních sborů našeho okrsku.
Při této příležitosti byla představena nová kronika, která mapuje roky 20042011. Za sestavení této
kroniky bych chtěl poděkovat Radkovi Ošlejškovi, který si s ní určitě dal nemalou práci a stála ho
hodně úsilí a času.
V červnu a červenci proběhla také generální oprava motorové stříkačky kterou využívají převážně
mladí hasiči pro svoji sportovní činnost. Opravu motoru provedla firma Tömy tuning a podle
doloženého protokolu se jim podařilo zvýšit výkon z odhadovaných 38 kw na naměřených 52 kw.
Samozřejmě proběhli během roku i pravidelné akce jako je sběr železného šrotu atd.
Tolik k činnosti SDH jako celku a teď něco o fungování výjezdové jednotky. V roce 2012 bylo naší
jednotce vyhlášeno 6 poplachů. Z toho 2krát na požár kontejneru, jednou požár hromady trávy,
jednou záchrana tonoucí osoby a 2krát požár Riho Suchý. Co se týče záchrany tonoucí osoby jak
jistě všichni víte se tuto osobu nepodařilo zachránit a 2 poplachy v Rihu byli naštěstí jen plané.
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Členové naší jednotky se účastní také plánovaných akcí. První takovou bylo 1 kolo okrskové
soutěže kde jsme v kategorii muži obsadili 4 místo a v kategorii muži nad 40 let místo 2.
10. června Radek Ošlejšek doplnil družstvo Okrouhlé na prestižní soutěži zásahových jednotek
Rally Hamry a ostudu nám rozhodně neudělal. Družstvo s jeho pomocí skončilo na 2 místě.
V červnu jsme se zapojili do boje o poháry na memoriálu Bohumila Andrlíka na Okrouhlé a
v červenci na memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově kde se nám podařilo obsadit 2 místo.
Začátkem listopadu se členové jednotky zapojili do nočního pátrání po několika dětech a jejich
vedoucích v prostoru Okrouhlecké pazderny a přilehlého lesa. Jednalo se naštěstí jen o námětové
cvičení které velmi věrně simulovalo kritickou situaci.
Činnost mladých hasičů.
V letošním roce se řady mladých hasičů rozrostli o 4 členy, na valné hromadě mladých hasičů se 8
členů rozhodlo sbor opustit, nyní kroužek navštěvuje 21 dětí.
První letošní akcí mladých hasičů byl sjezd na čemkoliv, pořádaný 25. února. Na kopečku se
proháněli různé pekáče od buchet ale i ručně dělané dopravní prostředky.
Poslední březnový den jela naše soutěžní družstva soutěžit ve vázání uzlů do Šebetova, kde skončila
na 9. a 12. místě.
21. dubna se členové mladých hasičů účastnili akce Den Země, který pořádal Obecný úřad Suchý.
V dubnu jsme se také zúčastnili brigády u soukromého podnikatele sběru kamení na poli, kde si
mladí členové vyzkoušeli, jak je těžké si vydělat korunu.
5. května vyrazili děti ale i dospělý na výlet do Brna, pod názvem den adrenalinu. V Brně prolezli
lanové centrum Jungle Park, a pak prozkoumali hasičskou stanici Brno – Výstaviště.
V květnu se zúčastnili soutěže o pohár starosty Vavřince, ale také jarního kola hry Plamen
v Doubravici nad Svitavou, kde z celého okresu skončili na 17. místě.
V červnu jsme se zúčastnili Dětského dne, pořádaného na suchovské pláži. Také jsme si zajeli pro
medaile na Memoriál Bohumila Andrlíka na Okrouhlou, kde jsme tentokrát získali stříbrné i
bronzové. Koncem června jsme provedli úpravy a nově vymalovali autobusovou čekárnu.
Poslední červnový den jsme odjížděli na Expedici Jeseníky, tentokrát do obce s názvem Malá
Morávka. Letošním tématem celotáborové hry byla olympiáda, nebyli to však klasické olympijské
hry, ale alternativní nápady sportovních disciplín, takže například místo cyklistického závodu jsme
tlačili pneumatiku překážkovou dráhou. Měli jsme také velký výlet po Jeseníkách, první zastávkou
byla Ruční papírna ve Velkých Losinách, další hodně zajímavou zastávkou byla přečerpávací
elektrárna Dlouhé Stráně, zde jsme nakoukli do podzemní v hloubce asi 300 metrů pod horní
nádrží. Horní nádrž byla z důvodu opravy povrhu vypuštěna, díky tomu dolní nádrž atypicky pro
tuto dobu naplněná až po okraj. Celá elektrárna byla velmi zajímavá a při výjezdu či sjezdu k horní
nádrži jsme viděli celé panorama Jeseníků. Také jsme jednu noc přenocovali pod širákem. Dalším
zážitkem bylo vyblbnutí na matraci určené pro free style. Navštívili jsme profesionální stanici
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Hasičského záchranného sboru v Bruntále, a poslední večer, jsme zakončili diskotékou na chatě
Sedmikráska.
Ihned po táboře jsme absolvovali memoriál Miroslava Ošlejška, odkud jsme si dovezli ceny za
první a třetí místo.
Září bylo soutěžně nadprůměrné, první soutěží byl memoriál Vlastimila Trnečky v Habrůvce, kde
jsme skončili na 3. a 8. místě. Z Borotínského poháru jsme přijížděli s 6. a 12. místem, na
Mazuráckém poháru jsme se probojovali až na 1. a 2. místo. V poháru starosty obce Horního
Štěpánova jsme skončili na 2. a 6. místě.
V podzimním kole hry Plamen v Ostrově u Macochy, jsme skončili na 19. a 33. místě z celého
okresu.
V uzlovačce v Drnovicích u Vyškova skončilo družstvo starší na 12. místě z 50 družstev. Mladší na
35 místě též z 50 družstev.
Soutěžní rok jsme zakončili Mikulášskou soutěží hasičské mládeže v Doubravici nad Svitavou, kde
starší družstvo skončilo na 10. místě.
V Doubravici bylo také vyhodnocení Okresní ligy mládeže ročníku 2012. Z celkových 19 soutěží se
naše mladší družstvo zúčastnilo pouze 3 soutěží, starší 6 soutěží. I přestože jsme absolvovali pouze
minimum soutěží, se obě družstva dostala do lepší poloviny. Mladší na 21.místo z 51.sborů, starší
na 15.místo z 43.sboru.

Zprávu vypracoval:
Martin Látal
starosta SDH Suchý

Taťána Vybíhalová
instruktorka mladých hasičů
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