SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční valná hromada

konaná dne 7. prosince 2019 v penzionu U Petra

Zpráva o činnosti za rok 2019
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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 třikrát. Členská základna SDH Suchý čítá k dnešnímu dni 93
hasičů, z toho 52 mužů, 18 žen a 23 mladých hasičů a dorostenců. Naše řady navždy opustil bratr
František Štěpánek. Rozloučení proběhlo 5. listopadu ve smuteční síni města Blanska.

2. Činnost
2.1 Činnost SDH
První akcí roku 2019 byl 12. 1. ples našeho sboru, který se konal v místní sokolovně. V
rámci programu plesu připravili naši členové a také děti předtančení. 17. února jsme se účastnili
okrskového plesu ve Valchově, kde jsme převzali pohár za třetí místo v okrskovém poháru za rok
2018. 23. února proběhl na naší půdě již tradiční „Suchovský šmodrch“. Soutěž v uzlování pro
mladé hasiče zakončená diskotékou. O Velikonocích se mladí hasiči aktivně zapojili do
„velikonočního hrkání“ a tím zpestřili místní tradice. Koncem dubna proběhl výlet do vinného
sklípku. 5. 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. 10. května
proběhl tradiční sběr železného šrotu a také jsme se zapojili do akce „Den Země“. Společný dětský
den byl letošní rok v režii Velenova na hřišti ve Velenově. 8. června jsme pořádali šestý ročník
soutěže o pohár starosty SDH Suchý pro mladé hasiče a družstva žen. V červenci vyjeli zástupci
sboru na slavnostní schůzi SDH Valchov při příležitosti oslav 125. výročí založení tamního sboru.
23. a 24. srpna proběhly na Benešově oslavy 125. výročí založení místního sboru. Bylo možné
navštívit výstavu dobové hasičské techniky, která byla slavnostně otevřena v sokolovně. 14. září
proběhly v Boskovicích oslavy 90. výročí založení SDH Boskovice II – Mazurie. Na přání
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pořádajícího sboru jsme přijeli s cisternou ZIL.
Letošním rokem končí další volební období. Když se podíváme zpět na posledních pět
roků, tak jedním z vrcholů byly pro náš sbor oslavy, které proběhly 9. září 2017. Krom slavností
schůze a předávání ocenění, proběhla i slavnostní Mše sv. při které bylo požehnáno našim
zásahovým vozům. Po té pokračovaly oslavy v místní sokolovně bohatým programem. Největší
úspěšnou dotační akcí bylo pořízení nového dopravního automobilu Ford Transit. Obci se podařilo
využít dotací Ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje. Obnovou prošla i další technika pro
zásahovou jednotku a vybavení pro Mladé hasiče. Nemohu opomenout naše webové stránky, které
v posledních letech získali několik ocenění. Roku 2017 v rámci Litoměřických slavností byly
vyhlášeny jako nejlepší webové stránky SDH u nás. Hlavní cenou byl dýchací přístroj Pluto 300,
který využívá naše výjezdová jednotka a byl posléze doplněn i o druhý, aby tak doplnily starší
dýchací přístroje Saturn.

2.2 Činnost zásahové jednotky
Letos byl jednotce vyhlášen pouze jeden poplach. Jednalo se o záchranu lidského života.
Na paní spadl kořenový bal stromu. I přes naši rychlou pomoc bohužel paní zraněním podlehla.
Členové jednotky si zvyšovali svoje znalosti a prošli různými školeními. Navštívili jsme polygon
pro výcvik nositelů dýchací techniky ve Valchově a máme také nového strojníka Pavla Látala a dva
nové hasiče 3. stupně. Radka Látala a Martina Kočvary. Součástí výcviku je i okrskové cvičení
všech 8 jednotek z okrsku Benešov. Již několik roků probíhá školení formou několika stanovišť s
různým zaměřením. Letos jsme v Ludíkově zachraňovali muže pobodaného hmyzem z posedu,
resuscitovali a vyprošťovali lesního pracovníka zavaleného stromem a likvidovali menší lesní
požár. První stanoviště jsme stihli ještě za světla, ale další už byly za naprosté tmy. Jak už jsem četl,
je čas bilancovat. Tak bych rád shrnul naše zásahy za minulých 5 roků. Celkem jednotka vyjela k
33 událostem. 9x požár kontejneru, 10x odstraňování následků živelných pohrom, v převážné
většině likvidace vyvrácených stromů, 5x likvidace hmyzu, 4x záchrana osob, 3x jiný požár a 2x
planý poplach. Do těchto výjezdů nejsou započítaná taktická cvičení ani tzv. činnost jednotky, kdy
jednotka vyjede bez vyhlášení poplachu například odstranit spadlý strom, který nikoho neohrožuje,
ale blokuje třeba vedlejší cestu.
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2.3 Sportovní činnost
První soutěží, které se náš sbor účastnil, byla 25. května okrsková soutěž konaná ve
Valchově. Soutěž absolvovalo jednokolově družstvo mužů s umístěním na třetím místě a družstvo
žen, které po vzneseném protestu ohledně zásahu přihlížejícího do soutěžního pokusu a následném
opakovaném pokusu porazilo družstvo žen ze Žďárné a tak obhájilo loňské vítězství. 8. června jsme
se po roce opět sešli na domácí půdě při již zmiňovaném VI. ročníku soutěže O pohár starosty SDH
Suchý. Naše družstvo žen se přihlásilo na letošní ročník jako jediné a nebylo s kým soutěžit.
Nakonec se jim pokus nezdařil a tak nás to alespoň nemrzelo. Mladší žáci po nezdařeném pokusu
skončili na 3. místě a starší žáci skončili na 4. místě. V sobotu 15. června se konala ve Žďárné
soutěž požárního sportu s prvky TFA. Zapojili se muži, 2 družstva žen a mladí hasiči. Některé
disciplíny si vyzkoušeli i jednotlivci. Jelikož je červen na soutěže bohatý, tak nesmí chybět ve výčtu
Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé, který se konal 23. června. Muži ho absolvovali s umístěním na
2. místě a MH na 2. a 4. místě. Na memoriálu ve Velenově jsme v letošním roce opět nasadili
družstva do všech kategorií. Ženy obsadily 1. místo a porazily Velenov. Muži skončili na 4. místě a
i přes toto umístění si zajistili sedmibodový náskok na prvním místě v Okrskovém poháru. Po
konečném započtení všech bodů se nám první místo podařilo udržet. Na okrskovém plese ve Žďárné
si tak převezmeme putovní pohár. Od počátku poháru v roce 2015 jsme ho získali již po třetí. Tímto
bych chtěl všem poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru.

2.4 Mladí hasiči
V kolektivu mladých hasičů SDH Suchý je k dnešnímu dni 23 dětí, 15 kluků a 8 holek.
Pravidelně se schází na schůzkách, kde zvyšují své znalosti a kondici. Děti se učí vázat uzly,
spojovat hadice, trénují požární útok, získávají informace jak předcházet požárům a jak je
likvidovat. Zapojují se do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí i do akcí v naší obci.
Hasičské soutěže začaly v únoru Suchovským šmodrchem. Na této soutěži ve vázání uzlů skončilo
družstvo mladších žáků na 1. místě a družstvo starších žáků na místě 3. V jednotlivcích získala
Barunka Zemánková 2. místo za mladší žáky a Nikolka Staňková místo 1. za starší žáky. V březnu
děti vynesly a spálily Moranu a v květnu se zúčastnily spolu s dospělými členy sboru mše svaté ku
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cti svatého Floriána v kostele ve Žďárné. Jako každý rok je měsíc červen nabitý soutěžemi. 8.
června bojovali děti na domácí půdě o pohár starosty SDH Suchý v požárním útoku. Štěstí jim
nepřálo a cenné kovy nezískaly. Další sobotu prověřily hlavně svoje síly v soutěži TFA ve Žďárné.
Název této soutěže by se dal přeložit jako ,, Nejsilnější hasič přežije '' . A disciplíny tomu
odpovídají. Střelba ze vzduchovky, rozmotání hadic, smotání hadic, nošení hasícího přístroje, údery
kladivem a transport figuríny. Družstvo mladších žáků skončilo 4. a starších 5. I na této soutěži
soutěžili jednotlivci. V každé kategorii se z našeho sboru zúčastnil jeden silák. Aleš Ošlejšek za
mladší vybojoval 3. místo a Michal Ošlejšek za starší místo 8. V neděli 23. června proběhl
memoriál Bohuše Andrlíka na Okrouhlé. Tato soutěž je už jen v požárním útoku. Mladší žáci
vybojovali 2. místo a starší 4. místo. Další neděli zase pořádali soutěž ve Velenově. Memoriál
Mirka Ošlejška přinesl pro obě družstva 3. místa. Tolik o soutěžním červnu. A teď o táborovém
červenci. Letos se letní pobyt konal od 1. do 5. července a děti se na pár dní usadily v Penzionu
Svojanov. Tento penzion leží ve stejnojmenné obci s dominantou nádherného hradu. Hrad se stal
také cílem výletu. Středa patřila celodennímu výletu na PS HZS Svitavy, kde nám hasiči ukázali
vybavení a předvedli i výškovou techniku. Po obědě v areálu stanice jsme odjeli do železničního
muzea v Mladějově. Zde byly k vidění staré lokomotivy, drezíny, ale i auta a motorky. Celý tábor
se nesl ve středověkém duchu a tomuto zaměření odpovídaly i soutěže. Nejprve si děti postavily
vlastní hrady a poté proběhl závod motokoní, pravý rytířský souboj na kolbišti i boj muže proti
muži. Po návratu se děti rozjeli po prázdninách a znovu se sešly až 30. srpna, kdy jely na Benešov
na výstavu uspořádanou k výročí založení SDH. Po prázdninách děti čekaly ještě 2 soutěže a to
branný závod na Okrouhlé a memoriál Mgr. Šindelky v Ludíkově. Ani na jedné soutěži mladí hasiči
nedosáhli na cenné kovy, ale i přes to vybojovaly shodně 3. místa v okrskovém poháru. Za odměnu
za celoroční činnost jely děti 12. října do Hvězdárny a planetária Brno.
Letošní rok je volební a proto bych rád trošku bilancoval uplynulých 5 let. Za tyto roky se mladí
hasiči účastnily 35. soutěží, kde vybojovali 12 třetích míst, 6 druhých míst a 5 míst prvních.
3. 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.
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Zprávu vypracovali:

Michal Kolář
Martin a Hana Látalovi

starosta SDH Suchý
vedoucí M. Hasičů a velitel jednotky
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