SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada
konaná dne 17. prosince 2016 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2016
Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte mi, abych Vám přečetl zprávu o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů Suchý.
Výkonný výbor se sešel čtyřikrát. Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 91 hasičů, z
toho 52 mužů, 13 žen a 26 mladých hasičů a dorostenců. Ze sboru na vlastní žádost odešli Ladislav
Václavík, Taťána Vybíhalová, Romana Hofmanová a Tomáš Dokoupil. Do sboru naopak vstoupili
mladí Markéta Kolářová, Klára Ošlejšková, Michaela Roudná, Sára Sekaninová a Matyáš Vybíhal.
Všechno mladí hasiči. Do funkce vedoucího mládeže byl nově zvolen Květoslav Vybíhal ml.
První akcí roku 2016 byl opět po dvou letech tradiční ples, který se konal již 9. ledna pod hlavičkou
okrsku Benešov. Pro pořádání plesu jsme museli pro sbor zařídit Živnostenský list na který je
vázaná Koncese na prodej alkoholických nápojů. Na plese se projevila nižší účast z důvodu
souběhu s plesy jiných sborů okrsku. Samotný ples se ale vydařil i díky předtančení suchovských
hasiček. Toto do poslední chvíle utajené představení sklidilo bouřlivý potlesk. 5. března jsme vyjeli
do Velkých Pavlovic, kde jsme navštívili vinný sklípek. 16. dubna se konal na náměstí v
Boskovicích Hasičský den. Tohoto slavnostního dne se zúčastnilo mnoho sborů z celého okresu
Blansko. Den začal mší svatou, pokračoval průvodem historických praporů a samotnými ukázkami
historické i nynější techniky na náměstí. Mezi vystavenými stroji nechyběla ani naše cisterna Zil.
Poté byly prapory, včetně našeho, zapůjčeny k výstavě v muzeu. 1. května se členové našeho sboru
včetně mladých hasičů účastnili Mše svaté ke cti sv. Floriána ve Žďárné. Mše svatá byla sloužena
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za živé a zemřelé členy našich sborů. Dále jsme se podíleli na organizaci Dne Země a 14. května
proběhl již tradiční sběr železného šrotu, kdy jeden kontejner nestačil. Tímto děkujeme všem, kteří
přispěli. Jedná se o důležitý zdroj financí pro naše široké aktivity. Kromě sběru železa vypomohli
členové jednotky s kácením stromů postižených kůrovcem. Za tyto tři víkendy šel výtěžek do naší
pokladny a krom toho si členové jednotky s osvědčením pro práci s motorovou pilou splnili
povinnou praxi. 28. května se konal na pláži u rybníka dětský den společný s Velenovem. 18.
června jsme pořádali třetí ročník soutěže o pohár starosty SDH Suchý pro mladé hasiče a družstva
žen. První červencový víkend se konaly oslavy 125. výročí sboru ve Žďárné, kde se zástupci našeho
sboru účastnili slavností schůze a následně v neděli samotných oslav. Účast na oslavách jsme si
ještě jednou zopakovali za čtrnáct dní, konkrétně 15. a 17. července při oslavách 120. výročí SDH
Okrouhlá. 23. července se jako každý rok rekreovali v naší obci občané s handicapem a stává se
tradicí, že jsme jim naši techniku ukázali a povozili je. Odměnou pro nás byla jejich radost a
nadšení. 12. listopadu složili úspěšně zkoušky k získání odbornosti preventista naši dva členové
Martin Kočvara a Radek Ošlejšek a získali tím odbornost Preventista III. stupně.
Naší zásahové jednotce byl v roce 2016 vyhlášen poplach celkem 4 krát. Z toho byly 3 zásahy a
jedno cvičení jednotek. Na první výjezd jsme čekali až do 31. července, kdy jsme ve večerních
hodinách vyjeli na výzvu operačního střediska k záchraně osoby z uzavřených prostor v penzionu
„V Borkách“. Osoba neodpovídala na volání. Po vyproštění nalezena osoba. Postupně přicházela k
vědomí a začínala komunikovat. Byla následně předána Zdravotnické záchranné službě, která se na
místo dostavila společně s HZS Boskovice. 2. října se jednalo o výjezd k požáru lesní hrabanky
přibližně 3x3m v lokalitě u „Soví boudy“ společně s HZS Boskovice. Zatím poslední výjezd byl 23.
října k nočnímu požáru chaty u „vícovského pomníku“ směr Velenov. Jednalo se o požár chatky
tvořené obytným karavanem a přístřešky s dalším karavanem v těsné blízkosti. ZZS ošetřila a
odvezla z místa 2 zraněné osoby a zásah komplikovalo postupné nalezení pěti propanbutanových
lahví. Velmi zajímavé bylo cvičení, které se konalo 14. října v okolí obcí Suchý a Benešov. Toto
cvičení velmi důkladně prověřilo naši připravenost a ukázalo, na co se zaměřit. Jen pro zajímavost.
Šlo o jednotlivá stanoviště s pěti úkoly (slaňování z tobogánu, výstup v dýchací technice k požáru
na věž radaru na Skalkách, záchrana nezvěstné a podchlazené osoby s přepravou přes rybník,
poskytnutí první pomoci při úrazu a osobě v bezvědomí s náhlou zástavou oběhu a doprava vody k
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požáru v těžko přístupném terénu). V doplňkové disciplíně se jednalo o soutěž ve výměně řetězu na
motorové pile. Titul nejlepší pilař okrsku Benešov pro rok 2016 získal s nejrychlejším časem náš
člen Jan Vybíhal.
Soutěžit jsme v uplynulém roce začali 4. června na okrskové soutěži konané na Benešově. Soutěž
absolvovalo jednokolově družstvo mužů nad 35 let s umístěním na druhém místě, dvoukolově
družstvo mužů s umístěním na 5. místě a dvoukolově družstvo žen s celkovým umístěním na 4.
místě. Hned o týden později jsme vyjeli na soutěž hasičské všestrannosti s prvky požárního sportu
do Žďárné. Odtud si naše družstvo dovezlo cenné body do okrskového poháru. Poprvé se této
soutěže zapojily i naše hasičky, které si to náležitě užily a získaly výborné třetí místo. 18. června
jsme se po roce opět sešli na domácí půdě při již zmiňovaném III. ročníku soutěže O pohár starosty
SDH Suchý. Soutěž je pořádána pro kategorie Mladší žáci, Starší žáci a Ženy. Za každou kategorii
jsme nasadili jedno družstvo. Mladší žáci skončili s výsledným umístěním na 5. místě. Starší žáci
vybojovali 1. místo a družstvo žen 2. místo. Závěr soutěže zpestřily svým požárním útokem naše
úžasné ženy. Tentokráte ve svých kostýmech jako „Čarodějky ze zila“. Memoriál B. Andrlíka na
Okrouhlé, který se konal koncem června, absolvovali muži s pěkným umístěním na 2. místě a starší
žáci s umístěním na 6. místě. Na memoriálu ve Velenově jsme v letošním roce nasadili družstva do
všech kategorií. Mladší žáci vybojovali 5. místo, starší žáci 2. místo. Ženy ve své kategorii vyhrály
nad družstvem žen ze Žďárné a muži skončili na 6. místě. I přes toto umístění získalo naše družstvo
mužů dostatek bodů, které nám zajistili celkové prvenství v Poháru okrsku Benešov. Tento pohár
převezmeme na následujícím okrskovém plese. Dále nelze opomenout, že naše členky Karolína
Blahová a Dominika Učňová doplnily družstvo žen z Okrouhlé v okresních soutěžích. Tímto bych
chtěl všem poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru.
Další část zprávy zrekapituluje činnost mladých hasičů. V současné době máme 26 mladých hasičů.
14 mladších žáků, 5 starších žáků a 7 dorostenců. V únoru jsme pro naše malé hasiče, a nejen pro
ně, uspořádali třetí ročník uzlovací soutěže s názvem Suchovký šmodrch. Soutěž se konala nově v
Sokolovně, která nám nabídla větší prostory a poprvé byla otevřena účast i ostatním sborům s
možností započítání bodů do Okrskového poháru. Akce měla velmi hojnou účast a byla zakončena
diskotékou pro všechny zúčastněné. 20. března jsme v naší obci společně s Mateřskou školou uvítali
jaro a vynesli Moranu k rybníku. Posledního dubna jsme s Mladými hasiči asistovali při zapálení
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vatry a na Dni dětí jsme předvedli exhibiční požární útok. Účastnili jsme se soutěže v požárním
útoku na memoriálu v Okrouhlé a memoriálu ve Velenově. Na letní soustředění, které bylo
naplánováno na začátek prázdnin, jsme se moc těšili, ale vzhledem vyhlášeným opatřením Krajské
hygienické stanice v souvislosti se žloutenkou jsme museli akci zrušit. O to více se budeme těšit na
příští rok. 4. září jsme vyjeli na vědomostně-sportovní soutěž – Memoriál Josefa Šindelky do
Ludíkova. V mladších žácích si z našeho družstva nejlépe vedl David Přikryl, který skončil na 19.
místě ze 63 soutěžících. Ve starších žácích získala 4. místo Anna Minxová. 10. září jsme byli na
výletě v hasičském muzeu a muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Na tento výlet se k nám přidali
mladí hasiči z Kořence. Další akcí byl Branný závod na Okrouhlé konaný 25. září. Jednalo se o
poslední závod v roce započtený do okrskového poháru. V celkovém hodnocení okrskového poháru
jsme v mladších žácích skončili čtvrtí a starší žáci získali pěkné druhé místo. Chtěl bych poděkovat
všem mladým hasičům za příkladnou reprezentaci sboru a jejich vedoucím za obětavou práci.
Činnost suchovských hasičů je velmi široká, což klade velké nároky na financování. Značnou část
peněz si aktivně vyděláváme vedlejší činností, část peněz získáváme od sponzorů, mnoho aktivit je
finančně podporováno přímo obecním úřadem a v posledních letech se nám daří získávat i dotace.
V letošním roce jsme například získali 29.000,- Kč z ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
na sportovní činnost mladých hasičů. Díky těmto finančním zdrojům se může rozvíjet sbor i
jednotka. Konkrétně byly letos pořízeny nové pracovní stejnokroje, skládací přístřešek, dva
zásahové opasky nebo dva dýchací přístroje Saturn. Největší úspěšnou dotační akcí bylo pořízení
nového dopravního automobilu Ford Transit v ceně 850.000,- Kč. Díky kombinaci dotací z
Ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje se podařilo to, že obec bude pořízení stát 140.000,- Kč.
Kromě peněz ale přinášejí dotace i mnoho starostí, administrativy a komplikací. Jednou z
nepříjemností je i povinnost zavést členské příspěvky pro děti, pokud chceme i nadále čerpat dotace
z MŠMT. Proto byl do plánu dnešního jednání přidán i bod týkající se zavedení těchto příspěvků.
Tady by to chtělo nějaký optimistický závěr, aby to nekončilo tak ponuře :-)
Zprávu vypracoval:
Michal Kolář
starosta SDH Suchý
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