SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada

konaná dne 8. prosince 2018 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2018
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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 dvakrát. Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 95
hasičů, z toho 53 mužů, 16 žen a 26 mladých hasičů a dorostenců. Naše řady navždy opustil náš
bývalý velitel SDH Suchý bratr Miroslav Ošlejšek. Rozloučení proběhlo 7. září v kostele ve Žďárné.

2. Činnost
2.1 Činnost SDH
První akcí roku 2018, které se účastnili naši členové, byl okrskový ples pořádaný SDH
Kořenec. Po roce jsme převzali putovní pohár okrsku Benešov za obhájené celkové vítězství našich
mužů v této soutěži za rok 2017. Po dvou letech jsme opět dle naší tradice uspořádali i náš ples.
Konal se 9. února a k uspořádání bylo využito zázemí kulturního domu (sokolovny) na Suchým. 21.
dubna proběhl tradiční sběr železného šrotu a následující den jsme se podíleli na organizaci Dne
Země. 6. 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. V rámci
letošních oslav 100. výročí založení republiky projížděl 25. května naší obcí konvoj historických
vozidel. V rámci krátkého setkání nám byl předán pamětní list. Poté konvoj dále pokračoval až na
Brněnské výstaviště, kde pokračovaly oslavy. 26. května se konal společný dětský den s Velenovem
na pláži Suchovského rybníka. 3. června jsme měli možnost se účastnit dne otevřených dveří nové
hasičské zbrojnice na Okrouhlé. 16. června jsme pořádali pátý ročník soutěže o pohár starosty SDH
Suchý pro mladé hasiče a družstva žen. 18. srpna jsme se po čtyřech letech opět vydali na největší
setkání hasičské techniky Pyrocar 2018. Vyrazili jsme s veškerou technikou: dopravními
automobily Ford a Furgon i s cisternou ZIL. V sobotu 1. září hostily Boskovice Jihomoravskou
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dožínkovou slavnost. Náš sbor byl požádán, abychom v rámci programu vystavili i naši cisternu
ZIL. 6. října se ZIL vydal ještě na jedno Podzimní odpoledne, které pořádali hasiči z Holešína.

2.2 Činnost zásahové jednotky
Naše zásahová jednotka, která čítá 13 členů, měla v roce 2018 celkem 10 výjezdů. Z toho
bylo jedno cvičení jednotek a 6 výjezdů bez vyhlášení poplachu KOPIS. V topné sezoně jsme
vyjížděli k jednomu požárů kontejneru na komunální odpad. V letošním roce převažovala technická
pomoc při odstraňování stromů, které padají díky častějším rozmarům počasí jako je vichřice.
Několikrát jsme byli požádáni o likvidaci obtížného hmyzu a v letošním obzvláště suchém létě jsme
vyslyšeli žádost rybářů a asi hodinu okysličovali vodu poblíž hráze. Zda to k něčemu bylo asi
nezjistíme, ale přinejmenším jsme prověřili naše čerpadla. V noci ze 17. na 18. srpna jsme byli
vysláni k pátrání po nezvěstné osobě. Hledaný muž byl již nějakou dobu nezvěstný a po hodině
pátrání za pomocí člunů byl nalezen, bohužel již bez známek života. (Této akce se zúčastnili krom
naší jednotky i HZS Boskovice, SDH Velenov, PČR a ZZS Jmk.) V rámci školení jednotky prošli
cyklickým školením všichni tři velitelé jednotky. 16. listopadu proběhlo zmiňované okrskové
cvičení na Okrouhlé, které prověřilo jednotku. Cvičilo se opět po stanovištích, která byla zaměřena
na požár uvnitř budovy, slaňování s jištěním a záchrany osob s poskytnutím první pomoci. Poslední
víkendy v listopadu a první v prosinci jsme na žádost obce provedli kácení stromů u silnice směrem
na Benešov. Členové jednotky s kvalifikací pro práci s motorovou pilou si tak odbyli povinnou
praxi.
I nadále probíhají přípravy pro výstavbu nové požární zbrojnice. Obec letos podala žádost
na dotace pro její výstavbu z dotačního programu Ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje. Na
dotace jsme sice nedosáhli, ale skončili jsme první pod čarou, což nám dává jistou naději pro žádost
v příštím roce.
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2.3 Sportovní činnost
První soutěží, které se náš sbor účastnil, byla 2. června okrsková soutěž konaná v
Ludíkově. Soutěž absolvovalo jednokolově družstvo mužů s umístěním na čtvrtém místě a družstvo
žen, které porazilo družstvo žen ze Žďárné a tak obhájilo loňské vítězství. 16. června jsme se po
roce opět sešli na domácí půdě při již zmiňovaném V. ročníku soutěže O pohár starosty SDH
Suchý. Družstvo žen dokončilo útok s pěkným časem 36:66, což ale stačilo jen na druhé místo.
Žďárná nám tak oplatila porážku z Ludíkova. Mladší žáci vybojovali 3. místo. Starší žáci skončili
také na 3. místě. Již k tradici patří, že závěr soutěže zpestřují svým požárním útokem naše ženy.
Tentokráte jako „Frajerky ze Suchýho“. 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 1. místě. Na memoriálu ve Velenově jsme v letošním roce nasadili
družstva do všech kategorií. Ženy obsadily _. místo a muži skončili na _. místě. Čtyři soutěže mužů
byly rovněž započítávány do celoročního okrskového poháru, který náš sbor v posledních dvou
letech vyhrál. Letošní výkon nicméně stačil až na třetí místo za vítězným Velenovem a Okrouhlou.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru.

2.4 Mladí hasiči
24. února zahájili naši mladí hasiči svoji soutěžní sezónu na domácí půdě tradičním
Suchovským Šmodrchem. V kategorii družstev se podařilo jak mladším tak i starším žákům obsadit
třetí místa. Zato v kategorii jednotlivců obsadili příčky nejvyšší. Michal Ošlejšek vybojoval v
kategorii mladších žáků 1. místo před Nikol Staňkovou a ve starších žácích excelovala Nela
Zemánková. Po skončení soutěže následovala diskotéka s vyhlášením nejlepšího čepkaře. Tím se
stal Michal Ošlejšek a svoji pozici obhájil z předešlého roku. Celkem děti posbíraly takřka 40 000
víček. Víčka jsme odvezli přímo mamince postižené holčičky. Sběr víček jsme tímto ukončili kvůli
nezájmu organizací o tyto víčka.
Další akcí pořádanou za účasti mladých hasičů bylo 25. března vítání jara. Naše děti
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vynesly Moranu a v plamenech ji hodily do rybníka. Jako každý rok jsme nevynechali ani mši
svatou ke cti sv. Floriána, patrona hasičů. 3. června jsme navštívili slavnostní otevření nové požární
zbrojnice na Okrouhlé. Kde se děti zapojily i do oslav dětského dne. Tím začal měsíc červen, který
je pro naše děti doslova nášlapný akcemi.
16. června jsme bojovali na našem parkovišti u tobogánu v požárním útoku. Výsledkem
byla 2 třetí místa. Další týden 24. června si děti jely zlepšit reputaci na Okrouhlou. Bohužel se
nedařilo a z Memoriálu Bohumila Andrlíka přivezly 3. a 4. místo. A ještě větší smůlu měly 1.
července ve Velenově na Memoriálu Mirka Ošlejška, kde obsadily shodně 4 místa.
Na tyto výsledky ale děti rychle zapomněly. Protože hned 2. července jsme vyrazili na
letní pobyt do Křižanova, tentokrát pod názvem Dobývání Vysočiny. Po příjezdu následovalo
vybalení a seznámení se s terénem. Další den byl v plánu výlet mimo kemp. Vyrazili jsme do
Náměště nad Oslavou na tamní základnu vrtulníkového letectva. Tam jsme měli možnost
prohlédnout si jak hasičskou tak leteckou techniku. Při návratu jsme dětem umožnili odlehčit
peněženkám ve Velkém Meziříčí. A aby těch informací nebylo málo, po večeři dětem jeden z
účastníků pobytu, nejlepší letecký záchranář Jiří Vít, předvedl presentaci o životě na hasičské
stanici. Ve středu dopoledne mladé hasiče a vlastně ne jen je, ale všechny účastníky potrápilo
lanové centrum. I přes ujištění instruktorů o bezpečnosti a jednoduchosti překážek si někteří sáhli
na dno svých fyzických a hlavně psychických sil. Po obědě proběhlo koupání v místním rybníce
zpestřené návštěvou místního vodníka. V podvečer nás čekal ještě jeden závod. A to přímo závod
formule 1. Další den jsme navštívili letiště místního aeroklubu Křižanov s výkladem a prohlídkou
letadel. V době odpolední siesty se strhla brutální vodní bitva. Ve snaze děti alespoň trochu unavit
jsme pro ně nachystali překážkovou dráhu. Tato akce se minula účinkem a mladí hasiči nám to
okamžitě vrátili vyhlášením turnaje v přehazované. Den jsme zakončili táborákem. V pátek nás
čekala snídaně a odjezd domů. Cestou jsme se však ještě zastavili na exkurzi u HZS PS Brno Líšeň
a týdenní pobyt uzavřeli v ZOO Brno.
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Na další akci jsme si počkali až do 9. září kdy jsme jeli na vědomostní soutěž do
Ludíkova. Na soutěži pod názvem Memoriál Josefa Šindelky bojují jednotlivci a nejlepší z mladších
žáků byl náš Michal Ošlejšek. Poslední soutěží byl Branný závod na Okrouhlé. Zde se našim
borcům nedařilo. Mladší žáci obsadili 8 místo a starší místo 9. Součástí této soutěže je vyhlášení
výsledků okrskového poháru. I přes ne zrovna výborné výsledky se naše děti umístily na pěkných
pozicích. Mladší žáci obhájili 2 místo a starší žáci skončili na místě 4.

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
Martin a Hana Látalovi

starosta SDH Suchý
vedoucí M. Hasičů
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