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Výroční valná hromada
konaná dne 14. prosince 2013 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2013

Členská základna SDH Suchý čítá 84 členů. Největší podíl tvoří samozřejmě muži jichž je 50. Další
početnou a, což je potěšující,  stále rostoucí skupinou jsou mladí hasiči,  kterých nyní máme 28.
Poslední,  ne však zanedbatelnou skupinu,  tvoří  ženy v počtu 6 členek.  Zpráva  o činnosti  bude
rozdělena do tří částí a jako vždy začnu výčtem činností sboru.

První  akcí  našeho  sboru  byl  sběr  železného  šrotu,  který  jsme  tentokrát  provedli  19.dubna  u
příležitosti  Dne země. Další,  již tradiční akce byla účast na mši svaté na počest svátku svatého
Floriána patrona všech hasičů. Tato mše proběhla 29. dubna v kostele ve Žďárné. 11. května se naši
členové  podíleli  na  organizaci  závodu  horských  kol  Poháru  Drahanské  vrchoviny  v  naší  obci.
Zabezpečovali jsme občerstvení a dozor na trati. Spolupracovali jsme s SDH Velenov na zajištění
Dětského dne konaného 6. června tentokrát ve Velenově. I když naštěstí  naši vesnici  nezasáhly
letošní  povodně, zapojili  jsme se do bleskové sbírky organizované okrskem Benešov na žádost
Českého  červeného  kříže  Brno.  Věci,  které  naši  občané  darovali,  byly  odvezeny  HZS
Jihomoravského kraje přímo do postižených obcí. Zasloužené pozornosti se v letošním roce mohl
těšit i náš Zil. Byli jsme totiž požádáni o předvedení tohoto stroje na oslavách výročí založení SDH
a to hned dvakrát. Poprvé to bylo 22. června v Újezdu u Kunštátu, kde slavili 90. výročí a podruhé
6. července v Určicích u Prostějova na oslavách 125. výročí. Přestože se na obou akcích projevily
menší závady, které bylo nutné následně opravit, naše účast byla pořádajícími sbory a především
diváky hodnocena velmi kladně.  Poslední akcí našeho SDH byla účast na oslavách 110. výročí
založení SDH Ludíkov. 

V další části se zmíním o zásahové jednotce. V roce 2013 byla naše jednotka vyslána Krajským
operačním střediskem pouze ke dvěma událostem. Jednalo se o požár popelnice v Borkách 16.
července a o planý poplach spuštěný automatickou požární signalizací v RIHO 8. října. Při dvou
výjezdech se může zdát, že členové zásahové jednotky trošku zahálejí,  ale je to opravdu jenom
zdání. 16. února proběhlo ve Žďárné okrskové školení první pomoci pro zásahové jednotky, kterého
se od nás zúčastnili také vedoucí mladých hasičů. Školení provedl školitel ze společnosti Sinea, což
je akreditovaná vzdělávací  instituce Ministerstva práce a sociálních věcí.  25.května proběhla na
Kořenci okrsková soutěž v požárním sportu. Naši muži se umístili na 4. místě a muži nad 35 let na
místě 3. Další nedílnou součástí činnosti zásahové jednotky je výcvik. Proto jsme se 15. června
rozjeli do PS Prostějov, kde jsme absolvovali cvičení pro nositele dýchací techniky. A nebyl to
žádný  med.  Po  příjezdu  a  ustrojení  do  zásahových  obleků,  bot,  rukavic,  helem  a  samozřejmě
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dýchacích přístrojů nás čekalo takzvané zdvihání kladiva a co hůř 30 metrová žebříková stěna. Po
provedení těchto dvou úkonů jsme ještě museli prolézt bludištěm ve tmě a za nepříjemného žáru a
zvuků jako jsou výkřiky a pláč. 7.července jsme si zajeli zasoutěžit do Velenova. Družstvu mužů asi
nepřálo štěstí a skončili 7 z 11 družstev, ale reputaci sboru zachránili naši mladí hasiči. V naší obci
proběhlo 18. října velké okrskové cvičení. Toto cvičení simulovalo požár lesa a mělo za cíl nacvičit
dálkovou dopravu vody. Cvičení dopadlo na výbornou, bylo nataženo 75 hadic B ve dvou vedeních
což představuje vzdálenost asi 750 metrů. Z tohoto cvičení jsme měli menší obavy i když, jak se
ukázalo, naprosto zbytečné. Naše stříkačka totiž byla v plánu cvičení umístěna u rybníka a měla za
úkol sát vodu. V loňském roce jak víte prošla PS12 generální opravou a od té doby sloužila pouze
mladým hasičům na soutěže. Toto bylo její první nasazení při dlouhodobém provozu. Doprava vody
probíhala cirka hodinu a půl a na našem stroji to nebylo takřka znát.  Díky této akci dnes už s
jistotou víme že naši stříkačku můžeme použít jak na soutěže, kde nám dá pořádný výkon, ale i na
události kde je potřeba dlouhodobý provoz.

Další část správy se bude věnovat mladým hasičům. Jejich činnost v roce 2013 začala již 31. ledna
diskotékou,  která  se  konala  v  penzionu  u  Petra.  Součástí  této  diskotéky  byla  také  soutěž  o
nejrychleji uvázaný uzel. 24. března se v obci konalo vítaní jara a velikonoc na kterém naše děti
vynesli Moranu a na ještě zamrzlém rybníce ji upálili. Pro naše mladé hasiče se také pořádají různé
exkurze a výlety. Tak se 8. května podívali do Brna, kde navštívili profesionální stanici HZS Brno
Lidická  a  ZOO  Brno.  18.  května  se zúčastnili  jarního kola okresní  hry Plamen kde dosáhli  na
požárním útoku času 19,26 s. Další exkurze byla spojená s výcvikem nositelů dýchací techniky v
Prostějově. Takže naši budoucí potencionální dospělí členové viděli co všechno musí hasič umět a
vydržet.  Hned  po  exkurzi  se  přesunuli  na  soutěž  v  požárním  útoku  do  Soběsuk.  Na  začátku
prázdnin, přesně 28. června, odjeli na víkendový pobyt k Novomlýnským nádržím. Tento pobyt byl
pro děti  a také pro dospělé  výjimečný  tím, že se spalo ve velkém vojenském stanu, který nám
zapůjčili hasiči z Okrouhlé. Během víkendu  mladí hasiči navštívili pracoviště vodní stráže, kde se
projeli  na motorovém člunu a shlédli  ukázky záchrany tonoucího. Potom následovala projížďka
parníkem a film v letním kině. 7. července soutěžili na memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově
a jak už jsem se zmínil, spravili SDH Suchý reputaci. Mladší žáci skončili na 3. místě a starší žáci
na místě 2. za favorizovaným družstvem z Nivy. 31.srpna proběhla soutěž v Šošůvce, kde se jim
moc nedařilo, ale hned za týden v Boskovicích si vše vynahradili. Mladší žáci 1. místo starší žáci 2.
místo. Taková je bilance této soutěže. 15. září proběhla akce s názvem Zahoď mobil. Bohužel této
akci nepřálo počasí a tak účast jak dětí tak dospělých byla mizivá. Na konci září ještě mladí hasiči
stihli jednu soutěž, a to v Horním Štěpánově, kde mladší obsadili 4. místo a starší místo 1. K této
soutěži bych chtěl podotknout, že za dobu co se jí účastníme, což jsou 4 ročníky, se naši starší žáci
umístili pouze jednou na druhém místě, jinak vždy vybojovali místo první. Poslední letošní soutěž
proběhla 23. listopadu v Doubravici nad Svitavou. Této soutěže se zúčastnili pouze starší žáci a
obsadili 10. místo z 29 družstev.  Na závěr správy o činnosti mladých hasičů chci konstatovat že se
nám práce z dětmi začíná vracet. 19. října 4 naši odchovanci totiž úspěšně absolvovali kurs pro
instruktory mladých hasičů a zařadili se mezi ty , kteří mohou pracovat s mládeží.

Zprávu vypracoval:

                              Martin Látal                                                           Taťána Vybíhalová
                           starosta SDH Suchý                                                               instruktorka mladých hasičů
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