
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 19. prosince 2015 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2015

Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte mi, abych Vám přečetl zprávu o činnosti 

Sboru dobrovolných hasičů Suchý.

Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 90 hasičů, a to 54 mužů, 11 žen a 25 mladých 

hasičů a dorostenců. Z dospělých členů naše řady navždy opustil Bedřich Trnečka a vystoupila 

Zuzana Bílková. Do sboru naopak vstoupili Martin Kočvara, Jakub Korec a Petra Staňková.

Podle nového zákona mají všechny spolky povinnost nově se registrovat v Rejstříku spolků. Tato 

administrativně náročná povinnost se nevyhnula ani nám hasičům. Vše se ale po bezmála ročním 

úsilí zdařilo a SDH Suchý je řádně registrovaným pobočným spolkem Hasičů Čech, Moravy a 

Slezska s oficiálním sídlem na obecním úřadě.

Uplynulý rok 2015 byl rokem volebním na všech úrovních Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Do výkonné výboru okrsku Benešov, konaného v lednu, byli zvoleni dva naši členové, a 

to: Radek Ošlejšek, který bude pokračovat jako starosta okrsku a Martin Látal jako jednatel okrsku. 

Dne 28. 3. se konalo v Rudici shromáždění delegátů sborů, na kterém se volilo nové vedení OSH 

Blansko.  Celé shromáždění se neslo ve znamení loučení dosavadního starosty OSH Blansko a 

někdejšího dlouholetého starosty našeho okrsku Františka Nečase z Valchova. Nejprve mu byla 

hejtmanem udělena a předána Zlatá medaile Jihomoravského kraje. V závěru shromáždění pak 

František Nečas obdržel Záslužný řád českého hasičstva. Jedná se o nejvyšší vyznamenání 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které se uděluje za zvláště vynikající zásluhy 

za rozvoj dobrovolného hasičstva. Zároveň mu byl udělen titul Čestný starosta OSH Blansko. 

Novým okresním starostou byl zvolen Mgr. Milan Vykydal z Velkých Opatovic. Jeho náměstky se 

stali Pavol Herda z Benešova a Jaroslav Ondráček z Bukoviny. Radek Ošlejšek se stal členem 

odborné rady prevence. V rámci své nové funkce jako první z okrsku získal certifikát Hasík. Jedná 

se o akreditovaný program preventivně výchovné činnosti na základních školách organizovaný 

Hasičským záchranným sborem České republiky.

Dne 14. 3. se účastnil Radek Ošlejšek za náš sbor školení nových rozhodčích požárního sportu a tím

máme i svého zástupce v okrskovém sboru rozhodčích. Během března proběhla proměna vzhledu 

webových stránek našeho sboru a 7. 4.  jsme z rukou hejtmana převzali ocenění Zlatý erb za 

nejlepší web Jihomoravského kraje v kategorii dobrovolní hasiči. 18. 4. jsme se, tak jako minulý 

rok, účastnili Dne země. 2. 5. proběhl již tradiční sběr železného šrotu, kdy se opět podařilo naplnit 

celý kontejner. 3. května se členové našeho sboru včetně mladých hasičů účastnili Mše svaté ke cti 

sv. Floriána ve Žďárné. Mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé členy našich sborů. 24. 5. jsme 

pořádali druhý ročník soutěže o pohár starosty SDH Suchý pro mladé hasiče a družstva žen. 30. 5. 

se konal tradiční dětský den společný s Velenovem – tentokrát na hřišti ve Velenově. 20. 6. jsme se 

účastnili oslav 145. výročí SDH Letovice, kde jsme byli požádáni o ukázku našeho Zila a 11. 7. 

130. výročí SDH Suchdol, taktéž s ukázkou techniky. Tento červencový víkend se v naší obci 

rekreovali občané s handicapem, kterým jsme naši techniku ukázali a povozili je. Odměnou pro nás 

bylo jejich nadšení. 17 a 19. 7. se konaly oslavy 120. výročí sboru na Kořenci, kde se zástupci 

našeho sboru účastnili slavností schůze a následně v neděli samotných oslav. Požádáni jsme byli o 

spolupráci při organizaci festivalu malých pivovarů „VESUF“, kde jsme měli možnost postavit 

malý stánek s občerstvením. Výdělek ve výši 7.400, Kč šel do naší pokladny. V sobotu 5. září 2015

se naše cisterna Zil vrátila na své někdejší působiště, a to v rámci tamních oslav 130. výročí SDH 

Bořitov.  Sobotní odpoledne 3. října 2015 strávili někteří členové a členky našeho sboru sběrem 

kamení. Za tuto brigádu nám byla vyplacena finanční odměna, která šla opět do pokladny. 12. 11. 

jsme převzali dotaci od Povodí Moravy ve výši 15.000, Kč na nákup dvou kusů svítilen.
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Naší zásahové jednotce byl v roce 2015 vyhlášen poplach celkem 7 krát. První akcí zásahové 

jednotky nebyl zásah, ale výcvik čtyř nositelů dýchací techniky na výcvikovém polygonu u hasičů 

ve Valchově, který proběhl 12. 3.  Začátkem dubna jsme hasili kontejner za místním obchodem a 

12. 4. zásahová jednotka společně s vedoucími a instruktory mladých hasičů absolvovala zdravotní 

školení. V neděli 31. května se uskutečnilo taktické cvičení benešovského okrsku. Námětem bylo 

dlouhotrvající čerpání vody z benešovské nádrže včetně dálkové dopravy vody. Toto únavné 

cvičení trvalo téměř 7 hodin, což pocítili nejen samotní hasiči, ale i technika některých sborů. 4. 6. 

jsme vyjížděli na výzvu operačního střediska  k odstranění nebezpečných stromů na hrázi rybníka a 

16. 7. k likvidaci nebezpečného hmyzu. 21. srpna večer jsme byli požádáni o pomoc při pátrání po 

pohřešované sedmadvacetileté ženě. Na této celonoční akci zasahovalo cca 50 hasičů z jednotek 

okolních obcí, HZS a policie. Žena byla nad ránem úspěšně nalezena a předána ZZS. Návrat na 

základnu byl v 6:30. 11. 10. byl jednotce SDH Suchý vyhlášen výjezd na likvidaci stromu, který 

vlivem silného větru spadl na chatu v chatové oblasti Suchý – Borky. Během této akce panoval silný

vítr, který měl na svědomí, že během samotného zásahu spadl druhý strom na sousední chatu. 

Naštěstí se během akce nikomu nic nestalo. Na třetí spadlý strom jsme opětovně vyjížděli po 

návratu na základnu.  Poslední dva zásahy v letošním roce souvisí s topnou sezonou, kdy se od 

žhavého popela dvakrát vznítil kontejner pod hrází rybníka.

V roce 2015 byla z dotací Jihomoravského kraje pořízena elektrocentrála a osvětlovací stožár. O 

tuto dotaci jsme usilovali několik let, trpělivost se tedy vyplatila.

V požárním sportu bych se vrátil k již zmiňovanému II. ročníku soutěže O pohár starosty SDH 

Suchý, který se koná na domácí půdě. Soutěž je pořádána pro kategorie mladší žáci, starší žáci a 

ženy. Za mladší žáky nás reprezentovala dvě družstva s výsledným umístěním na 5. a 3. místě. 

Starší žáky zastupovalo jedno družstvo, které se umístilo na 1. místě. Za ženy absolvovaly soutěž 

dvě družstva. Naše ženy obsadily první dvě místa a na třetím místě skončily ženy z Okrouhlé. Závěr

soutěže opět po roce zpestřily svým požárním útokem „Kočke vod rebnika“ ve svých slušivých 

oblečcích.  Okrskovou soutěž absolvovalo jednokolově družstvo mužů nad 35 let s umístěním na 

druhém místě, dvoukolově družstvo mužů s umístěním na 3. místě a dvě družstva žen s celkovým 

umístěním na 3. a 2. místě. V běhu jednotlivců na 100 metrů překážek jsme získali 6. místo z 12 
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závodících. Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé, který se konal koncem června, absolvovali muži s 

umístěním na 4. místě a ženy získaly za náročnějších podmínek pěkné 2. místo. Na memoriálu ve 

Velenově jsme v letošním roce asistovali pouze se Zilem a soutěžit od nás přijeli pouze mladí 

hasiči, kteří  si na soutěž odskočili z tábora. Za dospělé už nás dále reprezentovaly jen ženy, které 

po letních prázdninách vyjely do Vratíkova na místní soutěž a přivezly pohár za první místo a 

následně 13. září získaly v Boskovicích na Mazuráckém poháru 3. místo.  Dále nemohu opomenout,

že naše tři členky Michaela Macheková, Karolína Blahová a Dominika Učňová doplnily družstvo 

žen z Okrouhlé  na okresním kole požárního sportu, kde skončily na pěkném 6. místě. Karolína a 

Dominika dále absolvovaly s  Okrouhlou závody zařazené do Velké ceny Blanenska, kde se 

celkově umístily na 16. místě z 23 družstev a Velké ceny Prostějovska, kde obsadily 10. místo z  23 

družstev. Tímto bych chtěl všem, a zvláště našim ženám, poděkovat za vzornou reprezentaci našeho

sboru.

Poslední částí zprávy je rekapitulace činnosti mladých hasičů. V současné době máme 25 mladých 

hasičů, 13 mladších žáků, 3 starší žáky a 9 dorostenců.  Svou kvalifikaci si v roce 2015 obnovili 

všichni vedoucí s kvalifikací II. stupně, tj. Pavel Vybíhal ml., Hana a Martin Látalovi a Květoslav a 

Taťána Vybíhalovi. Novým vedoucím s kvalifikací III. stupně se navíc stal Martin Kočvara.

V lednu jsme pro naše malé hasiče a nejen pro ně uspořádali druhý ročník soutěže s názvem 

Suchovský šmodrch. Akce se konala na Pensionu U Petra a byla zakončena diskotékou pro všechny 

zúčastněné. 29. 3. jsme v naší obci společně s Mateřskou školou uvítali jaro a vynesli Moranu k 

rybníku. Za zmínku stojí účast na memoriálu Josefa Šindelky v Ludíkově. Jednalo se o vědomostní 

soutěž konanou v měsíci červnu. V kategorii starších žáků nám udělala radost Barbora Blahová, 

která v silné konkurenci zvítězila. Na memoriálu v Okrouhlé, kde se soutěžilo v požárním útoku, 

bodovali nejlépe starší žáci a to 3. místem. 4. až 8. července trávilo 40 dětí a dospělých na letním 

soustředění, při kterém jsme využili zázemí Šafránkova mlýna v Drahoníně na Tišnovsku. Část 

osazenstva si pobyt zpestřila odjezdem na velenovský memoriál kde družstvo starších žáku sice 

prohrálo v souboji se Žďárnou, ale i tak si odvezli 11 bodů do celkového hodnocení poháru okrsku 

Benešov. 19. září jsme si vyzkoušeli nanečisto branný závod. Den jsme zakončili opékáním párků, 

oblohu prozářil ohňostroj a  následovalo přespání v sokolovně. Již za týden na to jsme s družstvem 

starších žáků vyrazili na Branný závod na Okrouhlou. Jednalo se o poslední závod v roce započtený

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ, Suchý 99, 680 01 Boskovice
web: www.sdhsuchy.org  ⚫  e-mail: info@sdhsuchy.org    mladí hasiči: ⚫ junior@sdhsuchy.org
IČ: 6533 9193    číslo JSDHO: 621163⚫
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 233055520/0300   ⚫  IBAN: CZ36 0300 0000 0002 3305 5520    ⚫ BIC: CEKOCZPP str. 4/5



do okrskového poháru. V celkovém hodnocení okrskového poháru jsme v mladších žácích skončili 

třetí. Starší žáci získali první místo a odvezli si domů putovní pohár. Chtěl bych poděkovat všem 

mladým hasičům za příkladnou reprezentaci sboru a jejich vedoucím za obětavou práci. 

Zprávu vypracoval:

         
                                                                                              Michal Kolář                                             
                                                                                           starosta SDH Suchý                                                   
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