
Zpráva o činnosti SDH Sudslava za rok 2015 

Leden 

Rok jsme začali 2. ledna členskou schůzí zaměřenou na přípravu tradičního hasičského bálu, který se 

konal 24. ledna. Mezi 158 platících hostů bylo díky sponzorům v tombole rozdáno 307 cen. Letos se 

nám podařilo pro zpestření zajistit baletní soubor, který zatančil úryvek z baletu Labutí jezero. 

31. ledna byl na VVH okrsku č.8 volen nový výbor okrsku. VVH se konala v na Turovech. 

Únor 

21. února jsme uspořádali posezení pro členy jako poděkování za celoroční práci a aktivitu. 

Březen 

14. března proběhly jarní zvěřinové hody a navštívili jsme výroční schůzi mysliveckého sdružení 

Sudslava – Seč. 

Duben 

V jarních měsících jsme byli jako každý rok nejaktivnější. Proběhl sběr starého železa, vyčistili jsme 

požární nádrž a účastnili jsme se prvního námětového cvičení na Turovech.  

11. dubna potom proběhlo shromáždění delegátů SDH ČMS okresu Ústí nad Orlicí v Českých 

Heřmanicích. Za SDH Sudslava se zúčastnil bratr Miroslav Syrový. Novým starostou OSH v Ústí nad 

Orlicí byl zvolen Mgr. Jan Růžička. Duben uzavíralo tradiční pálení čarodějnic v Pazderně. 

Květen 

O květnových víkendech probíhali nácviky na okrskovou soutěž v požárním sportu. Ta se letos konala 

16.5. na Turovech. Náš sbor se soutěží účastnil se třemi družstvy. Ženy obsadily ve své kategorii 3. 

místo, muži I. 6. místo a muži II. (veteráni) 2. místo. 

Červen 

6. června jsme po dvouleté odmlce uspořádali dětský den ve sportovním areálu na místních kurtech. 

S programem nám moc pomohli členové mysliveckého sdružení Sudslava-Seč. 

Srpen 

V srpnu byl proveden zápis našeho SDH do spolkového rejstříku v Praze.  

Bratr velitel Vladimír Drábek byl na technické prohlídce se zásahovým vozidlem Honker. 

Září 

Tento měsíc bylo obecním úřadem zakoupeno pro zásahovou jednotku 5 nových zásahových přileb a 

nehořlavých rukavic. 

25.9.2015 proběhla druhá členská schůze. 

Říjen 

23. října jsme se zúčastnili druhého námětového cvičení na Turovech. Zde proběhla přednáška o 

druzích a typech hasících přístrojů. 

Listopad 

7. listopadu zorganizoval bratr Luboš Zeman podzimní zabíjačkové hody. Tentokrát menší zájem 

zejména ze strany místních občanů.  

11. listopadu proběhla schůze starostů SDH obvodu Ústí nad Orlicí. Poprvé s novým starostou panem 

Růžičkou. 

Po celý rok probíhá průběžně údržba techniky, výstroje a vybavení objektů obou hasičáren a vodního 

zdroje. 



Snažíme se finančně vypomáhat při akcích a kroužcích pořádaných zejména pro děti. Zde je opět na 

místě povinnost poděkovat našim sponzorům a to obci Sudslava a bratru Mirkovi Rychtaříkovi. Dále 

potom poděkovat za spolupráci obecnímu úřadu v Sudslavě, spolkům Sokol a Myslivecké sdružení 

Sudslava – Seč. 

Dále upozorňujeme, že stále sbíráme elektrooodpad. K dnešnímu dni bylo sesbíráno 28 bagů malých 

spotřebičů, 72 ks chlazení, 41 ks velkých spotřebičů a 123ks televizorů a počítačových monitorů. 

Odpad odvezen v 10 svozech. Celkový tržba 15.761,-Kč. 

Stav členské základny k dnešnímu dni činí 60 členů, z toho 17 žen a 43 mužů. 

Zprávu o činnosti za rok 2015 zpracoval starosta sboru bratr Miroslav Syrový. 

V Sudslavě 12.12.2015 


