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Výroční valná hromada
konaná dne 21. prosince 2014 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2014

Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte mi, abych Vám přečetl zprávu o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů Suchý. Jako každý rok bude mít zpráva 3. části. První část se bude týkat
obecně sboru, druhá se zaměří na výjezdovou jednotku a ve třetí se dozvíte něco o činnosti našich
mladých hasičů.

Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 90 hasičů. A to 50 mužů, 11 žen a 29 mladých
hasičů. Je potěšující, že počet členů každým rokem roste a nepřibývá jen mužů, ale rozrůstá se i
počet žen. Letos nám do sboru vstoupily 4 nové členky.

Prví akcí  Sboru dobrovolných hasičů  v roce 2014 byl tradiční  ples, který se konal 18. ledna ve
Valchově. Další každoroční tradicí je sběr železného šrotu. Ten se uskutečnil 12. dubna a 19. dubna
jsme se zúčastnili Dne země pořádaného obecním úřadem. 26.dubna jsme vyjeli utužit kolektiv do
vinného   sklípku  ve  Velkých  Pavlovicích.  Přes  malou  účast   se  výlet  vydařil   a  ohlasy  byly   jen
pozitivní. 4. května se konala ve Žďárné mše svatá za svatého Floriana, patrona všech hasičů. Mše
se zúčastnili  nejen  dospělí  členové   sboru,  ale   také  mladí  hasiči.  Další  událostí  byl  Dětský  den
pořádaný společně  se Svazem žen a SDH Velenov. Tentokrát se konal na pláži našeho rybníka.
Následující akce se týkaly především naší techniky a prezentace sboru a také naší obce. 21. června
jsme byli požádáni o ukázku našeho Zila na oslavách 100. výročí založení SDH v Rájci Jestřebí. V
červnu  jsme náš  cisternový  automobil  předvedli  na Benešově  na oslavách 120. výročí  založení
SDH. Při ukázce jsme provedli hašení B proudem současně s lafetou a nechyběla ani krátká terénní
ukázka. Tu jsme nemohli vynechat ani při další prezentaci naší techniky a dovedností členů SDH
tentokrát  ve Valchově,  kde slavili  120. výročí.  Po průjezdu  lesním porostem jsme před diváky
uhasili hořící osobní automobil za použití těžké pěny. Po 3 letech se o posledním srpnovém víkendu
konal největší sraz požární techniky v ČR. Na akci pod názvem Pyrocar 2014 se v Přibyslavi na
ploše travnatého letiště sjelo více než 340 požárních automobilů. My jsme se zúčastnili s oběma
auty  a   stali   se   součástí  českého   rekordu  v  největším  počtu  požární   techniky  na   jednom místě
zapsaném v Knize rekordů ČR. Díky sobotní průtrži mračen byl nedělní odjezd z letiště zpestřen
bahenními lázněmi a zkouškou brodivosti všech odjíždějících aut. 13. září se v naší obci uskutečnila
oslava 100. výročí založení  místní školy. Oslavy jsme se aktivně zúčastnili. A 20. září proběhlo
první  kolo soutěže  O pohár   starosty SDH Suchý  v  požárním útoku.  Soutěž  byla  pořádána pro
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kategorie Mladší žáci, Starší žáci a Ženy. Do soutěže v kategorii Mladší žáci se z našeho SDH
zapojily 2 družstva, v kategorii Starší žáci 1 družstvo a v kategorii Ženy 2 družstva. Soutěž byla
obohacena   exhibičním   útokem   našich   žen,   který   se   nemohl   počítat   do   celkových   výsledků.
Důvodem bylo, že na úžasné účesy závodnic se nedala nasadit helma, což je v rozporu s pravidly
požárního sportu. Touto akcí bych ukončil výčet činnosti sboru a přejdu k zásahové jednotce.

Naší  zásahové   jednotce  byl  v roce 2014 vyhlášen poplach celkem 9 krát.  Hned první  zásah je
poněkud kuriózní.   Jednalo  se  o celonoční  dohled  nad nevybuchlou municí   z  2.   světové  války.
Munici našel hledač s detektorem kovů na břehu našeho rybníka, paradoxně před kioskem s názvem
Střelnice. Šlo o puškový granát a byl nalezen v místě, kde se běžně opalují rekreanti a hrají si děti a
co je zarážející  v hloubce pouhých 10 cm. V únoru jsme hasili  kontejner  pod hrází   rybníka, v
březnu zase   úložiště  trávy v Obůrce. 19. dubna nás operační  středisko poslalo k benešovskému
rybníčku, kde se vlivem silného větru  zlomilo několik stromů, které potrhaly elektrické vedení a to
následně  zapálilo  suchou trávu.  Při   tomto zásahu jsme využili   terénní  prostupnost  Zila  a dojeli
takřka až k požářišti. Další akcí jednotky byla účast na okrskové soutěži pořádané na Kořenci. Na
této soutěži měly premiéru naše dvě družstva žen a za výsledek se nemusí vůbec stydět. Skončily
totiž na 3. a 4. místě. Další soutěž byla ryze mužská záležitost. Jednalo se o Soutěž zásahových
jednotek ve Žďárné. Na této soutěži jsme obsadili 4. místo. 29.června proběhla další soutěž, a to
Memoriál Bohumila Andrlíka na Okrouhlé. Muži se příliš nevytáhli, zato ženy získaly 2. a 3. místo.
První   červencový   víkend   jsme   si   jeli   napravit   reputaci   do   Velenova   na   Memoriál   Miroslava
Ošlejška a zase nám to naše ženy natřely. Získaly 2. místo muži zase 6. Ještě v průběhu soutěže byl
naší   jednotce   vyhlášen   poplach   na   požár   RIHO   Suchý.   Při   odjezdu   na   soutěž   jsme   si   sebou
prozíravě vzali zásahové vybavení kdyby náhodou. A  „kdyby“ se stalo. Členové jednotky okamžitě
nastoupili do obou našich aut a po cestě se ustrojili do zásahových obleků. K firmě RIHO jsme i
přes větší vzdálenost dorazili jako první. Naštěstí se ukázalo, že jde opět o planý poplach způsobený
požární signalizací. Další událostí bylo odstranění spadlého stromu. K události došlo 20. července
za stadionem. 9.  listopadu proběhlo taktické  cvičení  okrsku Benešov ve Žďárné.  Naše jednotka
provedla hašení ze střechy místní sokolovny. Koncem listopadu jsme zase hasili kontejner, tentokrát
za  obchodem.  Tento  zásah   jsme měli   stížený   o   to,  že  naše  cisterna  právě  procházela  opravou
čerpadla. Na místo proto operační důstojník povolal SDH Žďárná. A zatím poslední letošní výjezd
proběhl 3. prosince, kdy vlivem námrazy spadly 2 stromy na silnici mezi Suchým a Benešovem.
Myslím,   že   rekapitulace   všech   aktivit   jednotky   v   roce   2014   dokazuje,   že   nezahálíme   a   jsme
připraveni kdykoliv zasáhnout.

Poslední částí zprávy je rekapitulace činnosti mladých hasičů. V současné době máme 29 mladých
hasičů. 14 mladších žáků, 6 starších žáků a 9 dorostenců. V únoru jsme pro naše děti a nejen pro ně
uspořádali Suchovský šmodrch. Je to soutěž ve vázání uzlů a následná diskotéka. 13.dubna jsme v
naší obci přivítali jaro a naši mladí hasiči vynesli Moranu k rybníku, kde ji upálili. V květnu se děti
vydaly na výlet do Brna, kde navštívily požární stanici Brno Líšeň a Modelový svět, 29. června
soutěžily na Okrouhlé. Na této soutěži obsadili jak mladší tak starší žáci 4 místa. Hned 3. července
mladí hasiči odjeli na Letní soustředění tentokrát do Frenštátu pod Radhoštěm. Ze soustředění se
vraceli 6. července a to přímo do Velenova na Memoriál. I přes zjevnou únavu z prázdninového
pobytu a z dlouhé cesty se našim mladším žákům podařilo vybojovat 4 místo a starším dokonce
místo  druhé.  20.  září  nemohli  naši  mladí  hasiči  chybět  na  soutěži  konané  na  domovské půdě.
Soutěžilo se v požárním útoku na parkovišti u tobogánu. Naše dvě družstva mladších žáků obsadila
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3. a 4. místo starší žáci skončili až 5. Soutěžní sezonu zakončili na Okrouhlé na Branném závodě.
Na tomto klání se jim moc nedařilo. Součástí soutěže bylo také vyhlášení prvního ročníku Poháru
starosty  Benešovského  okrsku.  Do  tohoto  poháru  se  průběžně  započítávají  výsledky  soutěží
pořádaných sbory okrsku Benešov. Mladší žáci po sečtení všech výsledků obsadili 3. místo a starší
žáci  místo  druhé.  11.  října  jsme  s  mladými  hasiči  stihli  ještě  jeden  výlet  a  to  do  Boskovic  k
profesionálním  hasičům.  Hasiči  nám  ukázali  nejen  celou  stanici,  ale  také  slaňování  z  věže  a
vyprošťování  z  havarovaného  automobilu.  Na  závěr  naší  návštěvy  si  s  dětmi  opekli  párky.  V
letošním roce se mladým hasičům na soutěžích příliš nedařilo. Je to dáno tím, že starších žáků nám
ubylo a družstva musíme doplňovat z řad mladších žáků. Tím pádem do družstev mladších žáků
zbývají opravdu ti nejmladší ve věku 6-8 let. Doufáme ale, že příští rok náš hasičský potěr všem
ukáže co v něm je.                       

Zprávu vypracoval:

         
                                                                                              Martin Látal                                              
                                                                                          starosta SDH Suchý                                                    
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