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1. Úvod

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

činnosti Sboru dobrovolných hasičů Suchý.

1.1 Členská základna

Výkonný výbor se sešel čtyřikrát. Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 90

hasičů, z toho 53 mužů, 14 žen a 23 mladých hasičů a dorostenců. 

2. Činnost

2.1 Činnost SDH

První akcí roku 2017, které  se účastnili naši členové, byl okrskový ples pořádaný SDH

Velenov v Boskovicích.  Pro náš  sbor byl zajímavý  hlavně   tím, že jsme převzali  putovní  pohár

okrsku Benešov za celkové vítězství našich mužů v této soutěži za rok 2016. 22. dubna proběhl

tradiční sběr železného šrotu a tentýž den se konalo (zde) v penzionu U Petra setkání hasičů seniorů

okrsku Benenešov. Cílem této akce bylo především zprostředkovat hasičům staršího věku možnost

sejít   se,  poklábosit,   a   také   jim poděkovat  za  předchozí   a  u  některých,  navzdory   jejich  věku,   i

současnou činnost. V sobotu 29. dubna vyjelo několik našich členů na zájezd do vinného sklípku

rodinného  vinařství   Pod  horou   utužit   vzájemné   vztahy   a   ochutnat   dobrého   vína.   7.   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. Dále jsme se podíleli na organizaci Dne

Země  a 27. května se konal společný  dětský  den ve Velenově.  Naše webové stránky získaly již

několik   ocenění   v   celorepublikových   soutěžích   včetně   Zlatého   erbu   Jihomoravského   kraje.   V

letošním   roce   byly   navíc   v   rámci   celorepublikové   soutěže   nominovány   mezi   10   nejlepších   a

začátkem června byly v rámci Litoměřických slavností  vyhlášeny jako nejlepší  webové  stránky

SDH u nás.  Hlavní   cenou byl  dýchací  přístroj  Pluto  300,  který  bude využívat  naše  výjezdová

jednotka. 17. června jsme pořádali čtvrtý ročník soutěže o pohár starosty SDH Suchý pro mladé

hasiče a družstva žen. V červnu letošního roku tomu bylo devadesát   let,  kdy byl  založen Sbor

dobrovolných hasičů Suchý. Proto jedním z vrcholů letošního roku byly pro náš sbor oslavy, které

proběhly 9. září. Akce začala ve 13 hodin slavnostní schůzí konanou v místní sokolovně při které v
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rámci hostů vystoupil starosta obce Ing. Jakub Hlubinka, který mimo jiné nastínil vizi výstavy nové

zbrojnice  v  prostoru  u   sokolovny   a  představil  první   vizualizace   architektonické   studie.  Hlavní

náplní slavnostní schůze bylo předání řady ocenění jak jednotlivcům sboru, tak medaile za zásluhy

sboru   od   OSH   Blansko.   Čestné   členství   SH   ČMS   bylo   přiděleno   Milanu   Ošlejškovi   za   jeho

dlouholetou nezištnou podporu naší činnosti. Součástí oslav byla Mše svatá konaná u zvonice, jejíž

součástí  bylo i žehnání  našich tří  hasičských aut.  Po nástupu sborů  a kladení  věnců  u pomníku

padlých se průvod vrátil zpět do sokolovny kde oslavy pokračovaly následným programem. Kromě

výstavky ještě jednatel sboru Radek Ošlejšek představil  nově zdigitalizovaný  unikátní  historický

film zachycující činnost SDH Suchý v letech 1967 – 1968. K tanci a poslechu hrála Holóbkova

mozeka, vystoupil  známý  propagátor brněnského hantecu Jan „Žanek“ Hlaváček a skupina Duo

Sekanina.

2.2 Činnost zásahové jednotky

Naše zásahová jednotka měla v roce 2016 celkem 13 výjezdů. To řadí letošní rok k roku

2007 mezi bohatší  na výjezdy. Z toho bylo jedno cvičení  jednotek a dva výjezdy bez vyhlášení

poplachu KOPIS. Jednoznačně tu převažují požáry, a to zejména kontejnerů na komunální odpad v

topné sezoně a s tím spojená neukázněnost občanů, kteří do nich stále vynáší žhavý popel. V závěsu

je technická pomoc při odstraňování stromů. Stalo se, že jsme vyjeli i dvakrát po sobě v jednom dni.

Také jsme během dvou dnů po sobě vyjížděli do místní firmy Riho. Kdy poprvé šlo jen o plané

hlášení   EPS,   ale   druhý   den   již   opravdu   ve   firmě   hořelo.   Naštěstí   šlo   jen   o   požár   lisovacího

kontejneru na plastový odpad. Kromě výjezdů naše jednotka absolvovala 21. dubna školení první

pomoci  od  ZZS Jmk a  27.   října  zmiňované  okrskové   cvičení,   které   prověřilo   jednotku   i  nové

vybavení. Oproti minulému roku se cvičilo na čtyřech stanovištích a po dvou jednotkách z okrsku,

aby se procvičila i vzájemná  spolupráce. Šlo o stanoviště s požárem olejové látky a prověřením

strojníka jak zná své auto. Druhé obsahovalo slaňování a hledání osoby, na třetím se vyhledávala

osoba v zakouřeném prostoru uvnitř  budovy za použití  dýchací   techniky a na posledním šlo  o

poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě.

Po loňském úspěšném pořízení nového dopravního automobilu v hodnotě bezmála jednoho

milionu korun byla obec i letos úspěšná v projektových žádostech a z Jihomoravského kraje získala
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dotaci na vybavení jednotky v celkové hodnotě 250.000 Kč. Za tyto peníze byla pořízena chybějící

či  dosluhující  výzbroj  a výstroj.  Konkrétně   to  jsou zásahové  přilby s   integrovanými svítilnami,

rukavice,   kukly,   boty,   třívrstvé   zásahové   oděvy,   radiostanice   a   hadice.   K   již   zmiňovanému

přetlakovému dýchacímu přístroji  PLUTO získanému za  nejlepší  web   se  podařilo  díky  daru  z

Nadace AGROFERT pořídit ještě jeden přístroj stejných parametrů. Jedná se o špičkové přístroje s

kompozitními lahvemi s neomezenou životností,  jejichž  cena dosahuje dohromady skoro 90.000

Kč.

2.3 Sportovní činnost

První   soutěží,   které   se   náš   sbor   účastnil,   byla   4.   června   okrsková   soutěž   konaná   na

Benešově. Soutěž absolvovalo jednokolově družstvo mužů s umístěním na třetím místě a družstvo

žen, které porazilo družstvo žen ze Žďárné a dle domluvených pravidel by mělo reprezentovat příští

rok na okresním kole PS. Hned o týden později jsme vyjeli na soutěž hasičské všestrannosti s prvky

požárního sportu do Žďárné kde muži obsadili 4. místo a ženy 3. místo. 17. června jsme se po roce

opět sešli na domácí půdě při již zmiňovaném IV. ročníku soutěže O pohár starosty SDH Suchý.

Soutěž je pořádána pro kategorie Mladší žáci, Starší žáci a Ženy. Družstvo žen ve své kategorii

vyhrálo.  Mladší  žáci  vybojovali  2.  místo.  Starší  žáci   skončili   na  4.  místě.  Závěr   soutěže  opět

zpestřily svým požárním útokem naše ženy. Tentokráte ve svých kostýmech jako „Sestry lásky“.

Jelikož je červen na soutěže bohatý tak nesmí chybět ve výčtu Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé,

který se konal koncem měsíce. Muži ho absolvovali s umístěním na 3. místě a ženy na 2.místě. Na

memoriálu ve Velenově jsme v letošním roce nasadili družstva do všech kategorií. Ženy obsadily

3.místo a muži skončili na 6. místě. I přes toto umístění získalo naše družstvo mužů dostatek bodů,

které nám zajistili obhajobu celkového prvenství v Poháru okrsku Benešov. Vyhlášení proběhne na

následujícím   okrskovém   plese   na   Kořenci.   Tímto   bych   chtěl   všem   poděkovat   za   vzornou

reprezentaci našeho sboru.

2.4 Mladí hasiči

 Náplní práce mladých hasičů není jen soutěžní klání a běhání s hadicemi jak by si mnozí

nezasvěcení  mohli  myslet,  ale  také  příprava  na  jejich  případné  budoucí  zařazení  do  řad  členů

zásahových jednotek. Při pravidelných nedělních schůzkách se učí jak se zachovat při požáru, nebo

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. 5/7



při úrazu někoho v jejich okolí. A přesně řešení takové situace bylo náplní jedné lednové schůzky,

kdy naše děti proškolila a prakticky procvičila zdravotní sestra. 

Soutěžní sezóna v roce 2017 začala Suchovským Šmodrchem. 11. února se v sokolovně na

Suchém sešlo 16 družstev mladých hasičů ze 7 sborů. Utkali se ve vázání uzlů na čas. Naše děti se

nenechaly zahanbit a na domácí půdě se ujaly vedení v Poháru starosty okrsku Benešov. Po soutěži

proběhla  již  tradiční  diskotéka  nejen  pro  děti,  jejíž  součástí  bylo  vyhlášení  soutěže  ve  sbírání

plastových víček. Vítězem se stal Michal Ošlejšek. Mladí hasiči SDH Suchý se opět zapojili do

výtvarné  a  literární  soutěže  Požární  ochrana  očima  dětí  ve  které  se  bohužel  letos  neumístili.7.

května se uskutečnila Mše svatá ku cti sv. Floriána ve Žďárné, na které nechyběl ani hojný počet

našich dětí. Další zápolení proběhlo 17. června opět na Suchým, tentokrát v požárním útoku. Mladší

žáci obsadili 2. místo a starší po neplatném pokuse místo 4. 25. června vyjely děti na Okrouhlou na

Memoriál B. Andrlíka, kde mladší žáci skončili na 5. místě a starší na místě 3. Následující víkend

byl poněkud chaotický, děti se musely připravit na Letní pobyt a k tomu ještě absolvovat nedělní

Memoriál  M. Ošlejška ve Velenově.  Náročnou neděli  lépe zvládli  mladší  žáci,  kteří  obsadili  3.

místo. Starší žáci skončili na 5. místě. I přes to se obě naše družstva držela na 2. místech ve svých

kategoriích v Okrskovém poháru.

Hned  v  pondělí  3.  července  vyrazily  děti  spolu  s  vedoucími  na  Letní  pobyt  do  RS

Meziříčko. V rekreačním středisku jsme byli ubytováni v 5 lůžkových chatkách. Ve středu jsme

odjeli na návštěvu záchranné roty do Jihlavy. Tady nám ukázali veškerou techniku používanou při

krizových situacích jako jsou povodně, rozsáhlé požáry,  zřícení  budov a podobně. Po prohlídce

jsme se přesunuli  do zábavního parku Robinson. A to bylo něco pro nás.  Na spoustě průlezek,

trampolín,  skluzavek  a  jiných  atrakcích  se  vyřádili  nejen  děti,  ale  i  dospělí.  V  celém  areálu

rekreačního střediska nám bylo k dispozici několik hřišť, rybník i blízký les, které jsme využili a

zakombinovali do spousty různých soutěží a úkolů. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili Hasičské

muzeum v Přibyslavi a po komentované prohlídce už zamířili domů.

Po krátké prázdninové přestávce mladým hasičům pokračovala soutěžní sezóna branným

závodem na Okrouhlé.  Při  srazu na soutěž  se  ukázalo,  že  kvůli  nemocí  zdecimované základně

nesložíme ani jedno družstvo, proto jsme se s torzem závodníků, kteří nemoci odolali vypravili na

Boskovický hrad. A právě neúčastí na jediné soutěži započítávané do Okrskového poháru, přišli
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naše děti o medailové pozice v celkovém hodnocení. Na memoriálu Mgr. Šindelky, poslední soutěži

sezóny,  se  mladším  žákům  podařilo  dostat  zpět  na  skvělé  2.  místo,  ale  na  starší  žáky  zbylo

neoblíbené místo 4. v celkovém hodnocení Poháru starosty okrsku Benešov. 

Změna pravidel financování sportovní činnosti mládeže nám letos neumožnila ucházet se

přímo o dotace na mladé hasiče. Přesto se nám podařilo získat alespoň část peněz z prostřednictvím

Okresního  sdružení  na  spolufinancování  koupě  čtyř  nových  českých  vzduchovek  Slavia  jako

náhrady  za  rozpadající  se  čínské  kopie,  které  jsou  používali  dosud.  Na  financování  Letního

soustředění pak přispěla obec, za což děkujeme.

4. Závěr

Chtěl  bych poděkovat  všem členům,  kteří  se  aktivně  podíleli  na  činnosti  SDH Suchý.

Děkuji zastupitelstvu obce Suchý za spolupráci a díky patří všem sponzorům. Všem přítomným

přejeme klidné prožití svátků vánočních a ať se zde za rok všichni ve zdraví sejdeme.

Zprávu vypracovali:

Michal Kolář starosta SDH Suchý

Martin a Hana Látalovi vedoucí M. Hasičů
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