
Plán činnosti SDH Sudslava na rok 2016 

Vážení hosté, sestry a bratři. Dovolte mi, abych Vás, tak jako již tradičně, krátce seznámil 

s výhledem činnosti našeho sboru pro rok 2016. 

Příští rok zahájíme začátkem ledna členskou schůzí. Tato se bude konat v sobotu 9.1.2016. 

Musíme dojíst část zbytků z vepřových hodů, abychom si udělali místo v mrazáku na zvěřinu, 

kterou použijeme na zvěřinové hody. Dále budeme pokračovat pořádáním tradičního 

společenského bálu, který uspořádáme po roční pauze v sobotu 23. ledna. K tanci a poslechu 

nám zahraje naše staré známé „STUDIO MIX“ pod vedením paní Frimlové. Tímto srdečně 

zveme všechny přítomné na náš již tradiční společenský ples. 

27. února budeme pokračovat v organizování zvěřinových hodů. Zde bych rád poděkoval 

zástupcům mysliveckého sdružení za podporu při organizování této akce. Myslím si, že naše 

spolupráce se velmi osvědčila. Na oplátku se zavazujeme zajistit myslivcům pohoštění na 

jejich akcích pořádaných zde u nás (výroční schůze, hon,…) Rádi mysliveckému sdružení, dle 

našich možností, pomůžeme se zajištěním krmiva pro zvěř. Dále je potřeba poděkovat 

manželům Padrtkovým za vynikající přípravu jídel, která všem moc chutnala. Velmi rádi se na 

ně opět obrátíme s prosbou o pomoc s přípravou a výdejem jídel. 

V červnu chceme navázat na akci pro děti, která proběhla i letos. Opět bychom chtěli pro 

děti zajistit zábavnou formou představení našeho sboru a jeho činnosti se zaměřením na 

prevenci v požární ochraně. Doufám, že nám dopadne i tak očekávaná a oblíbená pěna. 

Výrobník pěny si musíme půjčovat od profíků z Ústí nad Orlicí a letos nám zapůjčení bohužel 

na poslední chvíli odřekli. 

Další naší akcí bude 2. července účast na oslavách 130 let založení SDH Jarošov. Na tuto 

oslavu jsme byli pozváni bratry z Jarošova. Potvrdili jsme jim účast i předvedení naší 

zrekonstruované historické stříkačky. 

Do té doby bychom potřebovali dovybavit naše nové historické zásahové obleky (které nám 

vyrobila naše členka Alena Jelínková, poděkování za mimořádné nasazení při výrobě nejen 

Aleně, ale i Honzovi Zahradníkovi) odpovídajícími přilbami. To se nám letos bohužel 

nepodařilo. 

V příštím roce se budeme snažit zachovat všechny již zaběhlé aktivity, jako je pálení 

čarodějnic, čištění koupaliště a podpora akcí pořádaných pro děti. 

Pokud bude ze strany mladých bratrů sportovců zájem, velmi rádi podpoříme a pomůžeme 

jim při organizaci jejich sportovních akcí. 

Samozřejmostí bude účast na akcích pořádaných okrskem (prověření techniky, námětová 

cvičení, okrsková soutěž v požárním sportu). Pořádáním všech okrskových akcí se v příštím 

roce ujmou bratři ze Skrovnice. Pevně doufáme, že se nám podaří pro okrskovou soutěž 

v požárním sportu zajistit účast minimálně dvou mužských soutěžních družstev a jednoho 

dívčího, stejně jako v minulosti. I když v posledním období mi připadá, že zájem dívek o 

soutěž je výraznější. Možná, že postavíme i dvě dívčí družstva. Budeme jim držet palce, aby 

jejich výsledek byl zase o něco lepší. 



Předpokládám, že nás na soutěži podpoří i nesoutěžící sestry a bratři. Opravdu z toho mám 

velmi dobrý pocit, když vidím týmovou podporu ostatních členů. Věřte mi, že to má nemalý 

ohlas i v celém okrsku. 

Ve spolupráci s obcí zorganizujeme brigády na pomoc obci. Mimo jiné bychom chtěli provést 

sběr starého železa tradičně v období okolo pálení čarodějnic. 

Mám informaci, že byla podána žádost o dotaci na výměnu části oken v nové hasičské 

zbrojnici. V případě realizace této akce pomůžeme především s úklidem po zednických 

pracích. 

I nadále budeme pokračovat ve sběru elektrospotřebičů (akce elektro win), kde šetříme 

náklady na likvidaci odpadu obci a my z toho máme nemalé výhody.. Zde  bych chtěl 

poděkovat bratru starostovi za aktivitu v této činnosti a bratru Jaroslavu Syrovému za pomoc 

při nakládce a odvozu. 

Průběžně budeme udržovat požární techniku, obě budovy hasičských zbrojnic a výzbroj 

v provozuschopném stavu, tak aby byla kdykoliv použitelná při případném zásahu. 

Plánujeme opravu našich zahradních souprav, tak aby byly i nadále použitelné nejen pro 

naše potřeby, ale i pro potřeby místního Sokola, kde si navzájem pomáháme s půjčováním 

zařízení. 

Doufám, že si konečně vyšetříme kapacitu a vyrobíme svůj dlouho diskutovaný gril, abychom 

nebyli vázáni na zápůjčkách. Zde bych rád požádal bratra Josefa Počtýnského o ujmutí se 

přípravy a realizace tohoto projektu. 

Dále se zaměříme na odbornou přípravu a výcvik členů SDH, jak v požárním sportu, tak i 

v zásahové a také preventivní činnosti. Toto se nám letos moc nepodařilo. Především se 

zaměříme na naše mladé členy zásahového družstva. V této oblasti máme velké rezervy a 

proto bychom se na prevenci a práci s mladými sestrami a bratry chtěli více soustředit. 

Chceme zdokumentovat a případně odzkoušet hydranty na vodovodním řadu. Na 

odzkoušení musíme mít souhlas od VAKu Jablonné. 

Vůbec celý příští rok se chceme zaměřit na prevenci a to nejenom u členů, ale i u ostatních 

občanů obce. Určitě chceme zopakovat pravidla ukládání odpadu do kontejneru, kde nám 

stále někteří občané vyhazují žhavý popel a následně nám kontejner vzplane. Nejen, že hrozí 

velké riziko požáru, ale také se tím poškozuje obecní majetek. Náklady na opravy 

poškozeného kontejneru se jistě dají využít lepším způsobem. 

Další naší velkou prioritou bude podpora starosty obce při zajišťování finančních prostředků 

na nákup zásahové výzbroje. Letos jsme obdržely 5ks zásahových přileb a 5ks zásahových 

rukavic. Dále budeme usilovat o zakoupení dalšího zásahového vybavení. Mým velkým 

přáním je, abychom tuto zásahovou výbavu nemuseli použít při ostrém zásahu, ale pouze na 

nácviky a podporu při společenských akcích. 

V příštím roce čekají členy zásahového družstva opět preventivní prohlídky. Pokud to bude 

možné, tak se opět obrátíme na pana doktora Hejnice. 



Máme také za úkol vyškolit druhého velitele družstva. Letos byl nominován bratr Karel 

Syrový. Bohužel mu však kolidoval termín školení se školními aktivitami. 

Protože jsme se letos věnovali jiné činnosti a nepodařilo se nám zorganizovat zájezd, 

budeme se snažit toto napravit a vytipovat zajímavý zájezd v příštím roce. Plánovaný výlet do 

automobilky TPCA v Kolíně bohužel z důvodu omezení výroby nebylo možno zrealizovat. O 

víkendech již nevyrábí. To znamená, že nás ani nemohli provést výrobou. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům za aktivní činnost a reprezentaci našeho sboru 

dobrovolných hasičů. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám krásné prožití nastávajících vánočních svátků a do 

nového roku hodně zdraví a úspěchů a to jak v pracovním, tak v osobním životě. 

 

Velitel SDH Sudslava bratr Vladimír Drábek 

 

 

 


