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VáÏené dámy, pánové, milí hasiãi,

rád bych pfii této pfiíleÏitosti ocenil nezmûrnou
obûtavost obãanÛ dobrovolnû sdruÏen˘ch do hasiã-
sk˘ch fiad, lidí, ktefií se v dobách minul˘ch i souãas-
n˘ch aktivnû podílejí na ochranû ÏivotÛ a majetku
spoluobãanÛ i spoleãnosti. Tuto nenahraditelnou
ãinnost vykonávají bok po boku s nynûj‰ími profe-
sionály, v rámci organizované poÏární ochrany mûs-
ta. V posledních letech se s prací, zejména profesi-
onálních hasiãÛ setkáváme témûfi dennû. Pomáhají
nám nejen v boji s ãerven˘m kohoutem, ale i pfii
fie‰ení zdánlivû banálních situací, které nám v‰ak
dokáÏí mnohdy pofiádnû zkomplikovat Ïivot. MÛÏeme se na nû s dÛvûrou obrá-
tit, aby nám otevfieli nedopatfiením zabouchnuté dvefie nebo pomohli s nechtû-
n˘m vosím hnízdem. A to jsou jen malé pfiíklady. Vedle naplÀování svého hlav-
ního odborného zamûfiení ãlenové sboru vydatnû pomáhali radnici pfii reorga-
nizaci úfiadu a podílejí se na fiadû jeho kulturnû spoleãensk˘ch akcích. Vedení
sboru je ve stálém kontaktu s pfiedstaviteli mûsta.

Spoluobãany mohu ubezpeãit, Ïe jak profesionální, tak dobrovolné hasiãské
jednotky na území Pfierova se souãasnou hasicí technikou zaruãují rychlou pomoc
pfii poÏárech, havarijích a Ïiveln˘ch pohromách. Tû‰í mne, Ïe své dovednosti pfie-
dávají také na‰í nejmlad‰í generaci-dûtem, které nás na soutûÏích udivují sv˘mi
dovednostmi, mr‰tností i zápalem.

Za tuto jistotu a obûtavost patfií hasiãÛm úcta a podûkování nejen ode mne,
ale i od ‰iroké obãanské vefiejnosti.

Pfierov, ãerven 2005

Jindfiich Valouch
starosta mûsta Pfierova
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Úvod

Boj s poÏáry a Ïiveln˘mi pohromami, ochrana majetku a lidsk˘ch ÏivotÛ je jed-
ním z mnoha opatfiení, kter˘m vûnuje na‰e spoleãnost velkou pozornost.

Zejména poÏáry brzdí rozvoj spoleãnosti a sniÏují Ïivotní úroveÀ nejen insti-
tucí nebo vlastníkÛ, ale obãanÛ a jejich rodin, kdy vzniklé ‰kody je nutno s vel-
k˘m úsilím a odfiíkáním nahrazovat.

Organizaci a fiízení poÏární ochrany provádí stát na profesionální úrovni, se
zaji‰tûním pokrytí potfiebného poskytnutí pomoci na daném území ve stanove-
ném ãase, v rámci Listiny lidsk˘ch práv a svobod. Ten rovnûÏ stanovuje základní
podmínky poÏární bezpeãnosti ve v‰ech oblastech lidské ãinnosti.

Provádûnou rozsáhlou preventivní v˘chovnou ãinností a zákony vyÏadovan˘m
plnûním povinností v ochranû pfied poÏáry majitelÛ a uÏivatelÛ provozoven,
nemovitostí a institucí, nemÛÏe docházet jiÏ k poÏárÛm niãícím celé vesnice, mûs-
ta, nebo rozsáhlé v˘robní nebo zemûdûlské areály.

Pokud pfiesto dojde ke vzniku poÏáru, nastupují k jeho likvidaci vycviãené pro-
fesionální, ale i dobrovolné hasiãské jednotky povinnû zfiizované mûsty a obce-
mi.

Zfiizovatelem Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Pfierova je mûsto Pfierov, vytvá-
fiející dobré podmínky pro zaji‰tûní jeho ãinnosti.

Hasiãsk˘ sbor byl ze strany vedení mûsta vÏdy vysoce cenûn pro svou dobro-
volnou obûtavost a soustfiedûné nasazení sil v ne‰tûstí. V jeho ãele se v minulos-
ti stfiídali v fiadû pfiípadÛ pfiímo starostové mûsta (pp. ·tûpka, Matzenauer) nebo
v˘znamní pfiedstavitelé mûsta (JUDr. Vesel˘) a po celé trvaní sboru aÏ do dne‰-
ních dnÛ, byli starostové vÏdy pfiíznivû hasiãskému sboru naklonûni.

Sbor má k dispozici budovu poÏární zbrojnice s prostorami pro v˘cvik a ‰ko-
lení. Je vybaven hasicí technikou, v˘zbrojí a v˘strojí. Mûsto mÛÏe v pfiípadû potfie-
by spoléhat na vycviãenou zásahovou jednotku sloÏenou z dobrovolníkÛ z fiad
obãanÛ mûsta.

K roku 2005, znamenajícímu dovr‰ení 130 let trvání Sboru a organizované
poÏární ochrany mûsta, dáváme pfiehled o pomûrech v této oblasti v dobách
minul˘ch i v na‰í souãasnosti.

Tato publikace je i ãestnou vzpomínkou na stovky obûtav˘ch nad‰encÛ z fiad
obãanÛ mûsta, ktefií jako ãlenové Sboru v prÛbûhu desítek let dobrovolnû nasa-
zovali své Ïivoty a zdraví v zápase s poÏáry a Ïiveln˘mi pohromami.

Kolektiv SDH Pfierov
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PoÏáry a Ïivelné pohromy na území mûsta a jeho okolí pfied
vznikem hasiãského sboru v letech

1252–1875
Pfierov utrpûl v dfiívûj‰ích dobách mnoho ‰kod ãast˘mi a zhoubn˘mi poÏáry,

jakoÏ i povodnûmi z fieky Beãvy.
• Pfii vpádech tatarsk˘ch vojsk plenících mûsta a vesnice hofiel na nûkolika mís-

tech i pfierovsk˘ hrad s mnoha domy jako pomsta bránícímu se obyvatelstvu.
• 1252–1253 hofiel Pfierov po napadení Tatary, Kumány, Maìary. Strádání bylo

odmûnûno vladafiem Pfiemyslem Otakarem II. pov˘‰ením Pfierova z trhové vsi na
mûsto v r. 1256.

• asi v r. 1427 v dobû husitsk˘ch bojÛ, byl s prÛvodními poÏáry pfierovsk˘ hrad
dobyt Prokopem Hol˘m a stal se opûrn˘m bodem husitÛ na v˘chodní Moravû.

• 1621 a 1652 pfii povodních vnikla voda i na Îerotínovo námûstí a dne‰ní Wil-
sonovu ulici.

• 1642 pfii vpádu ‰védsk˘ch vojsk ãást obyvatel utekla za hradby Horního mûs-
ta. ProtoÏe se nechtûli obyvatele vzdát, vydrancovali vojáci dole mûsto a zapálili
na 120 domÛ.

• 1650 u mistra cvoãkafiského vypukl velk˘ poÏár se ‰kodami i v sousedství, dal-
‰í rok pak dva velké poÏáry u mû‰Èana Kopfiivy a Ïida ·pargera.

• 1664 pfii velkém poÏáru vyhofielo témûfi celé mûsto, ml˘n, valcha, olejárna,
vodárna, kostel sv. Marka.

• 1667–1668 jarní povodnû zaplavily mûstské domy a sklepy s mnoha ‰kodami.
• 1673 poÏár u mû‰Èana Koláfie, pfii jehoÏ roz‰ífiení vyhofielo celé Horní ná-

mûstí.
• 1676 poÏár u Rokycanského zniãil 8 domÛ na Dolním námûstí.
• 1715 povodeÀ Beãvy strhla ãást mostu, prolomila ochranné hráze a odplavi-

la fiadu domÛ.
• 1744 vyhofielo na Dolním námûstí 11 domÛ a sladovna.
• 1749 vyhofielo témûfi celé mûsto. PoÏár vznikl u obãana Polá‰ka a vyhofiel

i nov˘ velk˘ ml˘n. Uvedená ãást dodnes má název Spálenec. V Horním mûstû pak
i starobylá radnice a plameny z hofiících domÛ u Beãvy zapálily i dfievûn˘ jez.

• 1764 pobuda Biskup svítil svíãkou na pÛdû a pfii poÏáru uhofiel. PoÏár se roz-
‰ífiil na polovinu Ïidovského mûsta (Îerotínovo nám.) a zachvátil i ãást ·ífiavy.

• 1766 pfii poÏáru od blesku, kter˘ usmrtil Ïenu p. Lansfeldy, vyhofiela vût‰í ãást
Kostelní ulice.

• 1773 pfii ohni „jifiíãkovském“ lehlo popelem skoro celé Dolní mûsto.
• 1774 poÏár na ·ífiavû zniãil domy na stranû u kostela a na Svislech.
• 1782 ze msty zaloÏen˘ poÏár zniãil dÛm na Horním námûstí tr˘znitele rych-

táfie Rollera a obãana Kliãky, za rok pozdûji z tûcht˘Ï dÛvodÛ pak i panské sto-
doly.

• 1808 vznikl poÏár na konci ulice ·ífiava-Svisle a rychl˘ roz‰ífiením zachvátil
domy proti kostelu. Stfiechy byly tehdy kryty slamûn˘mi do‰ky, chybûly poÏární
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zdi, komíny nebyly zdûné, i v chlévech a pfiíbytcích se svítilo louãemi.
• 1823 Ïháfi zaloÏil poÏár stodoly starosty Turovského, kdy shofiely i dvû dal‰í.
• 1829 velká povodeÀ z Beãvy donutila obyvatele Kozlovské ulice k vystûhová-

ní. TéhoÏ roku v ãervnu skoro celá tato ulice vyhofiela.
• 1830 poÏár v Horním mûstû, kde kromû nûkolika domÛ shofiela i dvojitá dfie-

vûná vûÏní brána.
• 1831 2. záfií pfii pokr˘vání stfiechy v Palackého ulici, koufiil pokr˘vaã Josef Pfii-

kryl a neopatrností zapálil ‰indel v ruce. Siln˘ vítr roz‰ífiil poÏár na vedlej‰í a dal-
‰í domy v Blahoslavovû ul., odtud pfies most na Malou DláÏku a od létajících jis-
ker hofielo i v Pfiedmostí a Popovicích. Vyhofielo 180 domÛ, 5 osob uhofielo
a velké mnoÏství pfii záchranû majetku bylo zranûno, vyhofiela i sladovna, pivo-
var, jatky, ‰kola, nemocnice, fara i Brabansko. ·koda byla odhadnuta na 250 000
zlat˘ch.

• 1832 poÏár v Îidovské ulici u Ïida Gabriela Spitze v ã. p. VII, kter˘ po roz‰í-
fiení zachvátil nûkolik domÛ v Kostelní ul. Pfii dal‰ím poÏáru v Îidovské ul. vyho-
fiela její vût‰í ãást a mnoho domÛ v Kostelní ul. Vyhofiela synagoga, láznû, pansk˘
dvÛr, panské i mû‰Èanské stodoly. Pfii takov˘chto skoro plo‰n˘ch poÏárech se uká-
zala bezúãelnost boje s ohnûm bez mnoha úãinn˘ch stfiíkaãek a lidí k ha‰ení. Pfies
poÏadavek obãanÛ vrchní mûstského úfiadu Kurz tehdy jiÏ známou stfiíkaãku
nepofiizoval.

• 1833 vznikl poÏár od blesku na Tratidlech s vyhofiením sedmi domÛ.
• 1838 pfii jarním tání vzpfiíãené ledy mezi mosty zaplavovaly vodou pfiilehlé

ãásti mûsta. Vyhlá‰ená pracovní pohotovost fie‰ila prokopání hráze a uvolnûní
bariéry.

• 1843 hofielo sedmkrát s vyãíslenou ‰kodou 80 000 zlat˘ch. PoÏár pfiipravil
o Ïivot vdovu Tesárkovou s dcerou, která mûla pfied svatbou. Nûktefií obãané
v letech 1843 vyhofieli i dvakrát a obãané Galá‰ek a ·pit dokonce tfiikrát. Ze Ïháfi-
ství byl usvûdãen tkalcovsk˘ tovary‰ Ho‰ek.

• 1849 lehlo popelem pfii velkém ohni 130 domÛ a chalup, uhofiel ‰estilet˘
chlapec.

• 1850 v srpnu za velkého vichru vyhofielo dvacet domÛ. Pfierov‰tí obãané
vystra‰ení tûmito poÏáry cenné vûci pfiechovávali ve sklepích, neboÈ i u poÏárÛ
docházelo ke krádeÏím a loupení.

• 1855 v srpnu a je‰tû více 1866 fiádily velké boufie, ve mûstû a okolí byly velké
záplavy vichfiice.

• 1868 za silného vûtru vznikl poÏár u rolníka Inderky v ul. ·ífiava pfii pfiípra-
vách svatby. Ve chvíli vzplanulo nûkolik domÛ, kostel sv. Michala, kdy spadla vûÏ
se zvony i vûÏními hodinami. OheÀ se pfienesl i na Trávník, Îerotínovo i Horní
námûstí. Byly zachváceny i jatka a pfiilehlé domy, hofielo i na Malé DláÏce. Vítr se
stoãil k západu a poãala hofiet i Wilsonova ul. a niÏ‰í ãást Îerotínova námûstí. Po
krátkém uklidnûní vzplanul dÛm stavitele Mrkvy a poÏár postupoval na zb˘vající
domy na Dolním námûstí. Tyto sice mûly krytinu z bfiidlice i poÏární zdi, ale hofie-
ly. Ke zdolání hrozného poÏáru byla z Olomouce vyslána posádka ãeského plu-
ku Degenfeldova, ov‰em bez dostateãného mnoÏství hasicích prostfiedkÛ a zku-
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‰eností s ha‰ením tak rozsáhlého poÏáru s malou úãinností jejich zásahu. Vyho-
fielo 159 mûstsk˘ch domÛ se ‰kodou více jak 250 000 zlat˘ch. TéhoÏ roku vyho-
fiely na Novosadech tfii domy.

ZaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Mûsta Pfierova a jeho
ãinnost do doby okupace republiky fa‰istick˘m Nûmeckem

1875–1939
V minulosti bylo velmi nesnadné velk˘m poÏárÛm zamezovat a to i pfies nafií-

zení a pokyny hojnû vydávaná vrchnostmi v 18. a 19. století. Tyto byly mnohdy
tûÏkopádné a málo úãinné. Je‰tû v roce 1860 se nûkde svítilo louãemi, u kamen
se su‰ívalo hofilavé konopí, v hospodáfiství se uÏívalo otevfien˘ch svûtel. Nebylo
poznatkÛ ve stavební technice, chybûla preventivní ãinnost a nebyla témûfi Ïád-
ná hasicí technika nebo organizovaní boje s poÏáry.

PoÏáry byly ha‰eny zejména postiÏen˘mi vyhofiel˘mi a jejich sousedy s nasaze-
ním vlastních ÏivotÛ. Pfii tom panoval nemal˘ chaos. Z hofiícího domu bylo nut-
né vyvést lidi, v rámci moÏností i nûco z majetku a zachránit dobytek. Ha‰ení pro-
vádûli sousedé tvofiící fietûz od studny nebo fieky, podáváním vody ve vysmolen˘ch
ko‰ích. OdváÏnûj‰í pak z okolních stfiech háky strhávali hofiící krytinu a krovy.
Pozdûji pak se jiÏ ha‰ení úãastnily fiemeslné cechy ale bez ucelené organizace
a vycviãení.

Nebyla instituce povûfiená ha‰ením poÏárÛ a zasahující u Ïiveln˘ch pohrom.
Pfierovská vrchnost v 17. a 18. století instrukcemi zakazovala chodit s voln˘m

svûtlem do stájí a na pÛdy. PfiistiÏení viníci okusili mûstské vûzení a pfii opaková-
ní pak pokutování hfiivnou stfiíbra.

Prevence byla omezena na vydávání poÏárních fiádÛ v cizinû a pozdûji i u nás,
pojednávajících podrobnû o pfiedcházení ohni a organizaci boje s ním, o v˘zbro-
ji a v˘stroji pak bez podrobnûj‰ího urãení. Nikde se nejednalo o organizovan˘ch
jednotkách – hasiãích.

24. 1. 1787 císafi Josef II. vydal „¤ád ha‰ení ohnû pro vefiejnou krajinu“ s pojed-
náními:

• jak vzniku ohnû zabránit
• jak pfiípadn˘ oheÀ vÛbec objevit
• jak jej rychle uhasit
• jak po jeho likvidaci si poãínat, aby znovu nevzplál.

Byl to první moderní pfiedpis protipoÏární. Mimo jiné stanovoval podmínky
stavbám a umístûní domÛ, které se nesmûly stavût na sebe, ale s mezerou min.
1 sáhu, stodoly mûly stát opodál obytn˘ch stavení, domy nesmûly se stavût dfie-
vûné, ale pokud moÏno od základÛ po stfiechu z pevného materiálu (kamení,
vepfiovice atd.).

Tento fiád se jiÏ zab˘val i prevencí. MajitelÛm nafiizoval vûnovat pozornost
správné funkci komínÛ zpÛsobujících ãastou pfiíãinu vzniku poÏárÛ. Jednou za
8 dní vyãistit ústí komína a o‰krábat saze, v zimû pak vymetat vÏdy po 6 t˘dnech
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a v létû po 3 mûsících. Vrchnosti (obecní úfiad) pak sestavit komisi jejímÏ ãlenem
byl vÏdy kominík a tato mûla v létû jednou a v zimû 2x projít obydlí v místû s kon-
trolou ohni‰È, kamen a komínÛ zda jsou v pofiádku.

Vût‰í domy mûly b˘t stabilnû vybaveny náfiadím k ha‰ení (Ïebfiíky, sekyry, háky,
bidla, smolené ko‰e, vodní lejty, ale jiÏ i ruãní stfiíkaãky).

Stejnû tak kaÏdá obec má mít na v‰eobecnû známem místû (napfi. radnici)
podobné hasicí náfiadí.

• 1865 PoÏární fiád pro Pfierov z tohoto roku vycházel z v˘‰e uvedeného císafi-
ského pfiedpisu.

• 1873 5. 4. byl vydán Moravsk˘m zemsk˘m snûmem zákon ã. 35, obsahující
¤ád policie poÏární a fiád hasicí. Ten jednoznaãnû obcí nafiizoval pfii poãtu více
jak 20 domÛ mít ponocného – poÏárního stráÏce, obce nad 200 obyvatel mûly
vydat zvlá‰tní poÏární fiád, zabezpeãit pro pfiísun vody vefiejné studny nebo vodo-
vod. Majitelé továren si mûli pofiídit vlastní vozové stfiíkaãky. V kaÏdém vût‰ím
domû mûl b˘t alespoÀ jeden Ïebfiík, jeden hák, ‰est ko‰Û na vodu, jedna svítilna.

V˘znamn˘ byl pokyn doporuãující zfiizovat hasiãské sbory.
První hasiãsk˘ sbor vznikl kolem r. 1700 ve Francii, kter˘ po pûti letech ãin-

nosti mûl 60 stál˘ch hasiãÛ s 20 mal˘mi stfiíkaãkami pro území PafiíÏe. Po jejich
vzoru vznikaly v Belgii, Holansku, Anglii, Nûmecku, Rusku i v USA.

V Rakousku-Uhersku a tedy i v zemích ãesk˘ch, se vznik. hasiãsk˘ch sborÛ opo-
zdil. První se tvofiily v druhé polovinû 19. století s poÏadavkem na ãleny: „dobré
zdraví, kázeÀ, pevná vÛle, podrobení se v˘cviku s hasiãsk˘m náfiadím.“

Po r. 1850 se v âechách a na Moravû ustavovaly Dobrovolné hasiãské sbory,
a v tomto nezÛstal Pfierov dlouho stranou. Záznam kronikáfie z r. 1874–1875 uvádí:

„Nûktefií obãané pfierov‰tí se následkem ãast˘ch poÏárÛ, zvlá‰tû v okolí Pfiero-
va vznikl˘ch, usnesli na tom, aby se v Pfierovû Dobrovoln˘ hasiãsk˘ sbor zfiídil.
Následkem toho bylo provolání na obãany pfierovské uãinûno a se‰li se mnozí
v sladovnû mû‰Èanského pivovaru v Pfierovû, kdeÏ bylo usneseno o nutnosti zfií-
zení organizovaného hasiãského sboru.“

Vypracováním stanov byli povûfiení Jindfiich Matzenauer – pfiedseda, Franti-
‰ek ·tûpka – pokladník, Cyril âernoch – jednatel. Dále byli jmenování ãleni v˘bo-
ru Josef Koãí, Josef Sofka, Jan ·krott a Josef Vítûz.

Pfiípravn˘ v˘bor svolal pfierovské obãany vefiejn˘m provoláním na valnou schÛ-
zi. Byla nav‰tívena ãetn˘m obãanstvem a konala se na nároÏí Palackého a Blaho-
slavovy ulice, kde byly pfiijímány pfiihlá‰ky a odsouhlaseny Stanovy spolku.
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K vlastnímu zaloÏení Hasiãského sboru do‰lo 
30. ãervna 1875 za úãasti 90 obãanÛ.

Prvním velitelem sboru byl zvolen obãan Franti‰ek ·tûpka a jeho zástupcem
Josef Vítûz. Na ustavující schÛzi byla z ãinn˘ch ãlenÛ sestavena pracovní druÏstva:

• lezcÛ Fr. Neumann, Al. Weber, K. Chválek, St. Kozárek
• stfiíkaãÛ J. ·krott, J. Graus, V. Hofmann, J. Bail
• vodafiÛ H. Frühbauer, M. Flieger, M. Grunn, L. Mohapl
• stráÏcÛ B. JeÏek, Fr. Kellner, J. Koãí, Ant. Kraus.
Zbrojífiem sboru byl jmenován N. Fiedler, jeho zástupcem L. Buschau, poklad-

níkem Jan ·krott.
SchÛze se usnesla objednat v Praze u fy. Smékal stfiíkaãku, hadice, Ïebfiíky, pfiil-

by, sekyrky a opasky.
Pfied koncem r. 1875 je budováno Na Marku dfievûné hasiãské skladi‰tû

a 20 m vysoká cviãná lezecká vûÏ s patry propojen˘mi Ïebfiíky, pozdûji pak na ul.
Komenského.

• Mûsíc po zaloÏení jiÏ sbor zasahuje u poÏáru na ·ífiavû u HlaváãÛ. Po obdr-
Ïení hasiãské stfiíkaãky pofiádá sbor na Dolním námûstí první vefiejné hasiãské
cviãení za velké úãasti obyvatel.
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Franti‰ek ·tûpka



• 1876 zasahoval sbor u tfiech poÏárÛ ve
mûstû a u tfiech mimo Pfierov za úãasti 62
ãlenÛ.

• 1877 byl vyÏádán k zásahu velkého poÏá-
ru 60 domÛ v Lipníku n/B.

• 1881 sloÏili v‰ichni ãlenové slib a mûst-
ská rada vûnovala vût‰í peníze na dal‰í hasiã-
ské náfiadí.

• 1884 ãinní ãlenové v poãtu 68 obdrÏeli
nové parádní stejnokroje.

11
Stanovy

Zakládající listina spolku



• 1885 vstupuje sbor do Îupní hasiãské jednoty stfiední Moravy a kolektivnû
bere ãlenství âerveného kfiíÏe.

• 1888–1891 pfii velk˘ch jarních záplavách provádûli hasiãi rozsáhlé záchran-
né práce.
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Cisterna lejta

Skladi‰tû a vûÏ



• 1891 tfiikrát hofielo na ·ífiavû, o rok pozdûji pak u SlováãkÛ.
• 1893 ha‰ení poÏáru u DavídkÛ a skladu dfieva, záchrana tfií tonoucích chlap-

cÛ v Beãvû.
• 1900 pfii 25. v˘roãí zaloÏení sboru bylo 64 ãinn˘ch a 101 pfiispívajících ãlenÛ.
• 1903 16. a 17. srpna dvouãlenná delegace sboru na Slovanském sjezdu hasiã-

stva v Praze.
• 1907 zásah hasiãÛ pfii poÏáru pfiádelny konopí fy. Heinik.

13
Îebfiík

Stfiíkaãka



• 1910 dvouãlenná delegace Matu‰ka, Ol‰aník, na mezinárodním hasiãském
sjezdu v Lublani.

• 1911 na Ïádost mûsta Lipníka n/B zasahuje sbor pfii likvidaci následkÛ povod-
nû.

14
Stfiíkaãka

Hasiãsk˘ sbor



• 1914–1918 váleãné roky zasáhly do Ïivota sboru. Na vojnu ode‰li velitel Voj-
tûch Jirsa, jednatel Ol‰aník, zbrojífi Josef Kliment a dal‰í. âlenové sboru mûli pfii-
kázáno konat na pfierovském nádraÏí pohotovost, spolu se Sokoli pfiená‰eli z vla-
kÛ i ranûné.

• 1917 provádûl sbor ha‰ení u fy. Weigl.
• 1918 vyklízení skladi‰tû od vojensk˘ch vûcí pro zv˘‰ení pohotovosti, úãast pfii

velkém poÏáru pfiádelny konopí fy. Heinik.
• 1920 na valné hromadû je evidováno 42 ãinn˘ch a 127 pfiispívajících ãlenÛ.

V únoru ha‰ení poÏáru obchodu naproti nádraÏí. Pak poÏár na ·ífiavû vznikl˘
v Hlaváãovû stodole vûtrem pfienesen˘ ke SlováãkÛm, Petrovsk˘m, na Mûstsk˘
chudobinec a ke KabelÛm. PoÏár trval 4 hodiny a pomáhalo jej hasit 18 okolních
sborÛ. V listopadu opût zásah v pfiádelnû konopí fy. Heinik a ke konci roku pak
na objektu pfierovské mydlárny Máder.

• 1921 zásah celkem u 11 poÏárÛ. V srpnu poÏár 4 domÛ na Velké DláÏce pro
neopatrnost v domácnostech.

• 1922 ustaven u sboru dorosteneck˘ oddíl a odbor hasiãsk˘ch samaritánek.
• 1923 byl zakoupen za pfiispûní pfierovské mûstské rady pojízdn˘ v˘suvn˘ Ïeb-

fiík z âesk˘ch Budûjovic.
• 1924 7. záfií si sbor obstaral svou první automobilovou stfiíkaãku. Zasahoval

u poÏáru v˘robny praÏcÛ v Brodku u Pfierova, u velkého poÏáru v dílnách âSD
a u poÏárÛ ve fy. Weigl, ·ponar a stolárnû fy. Barták.

15
Budova zbrojnice



• 1925 pfii 50. v˘roãí
trvání sboru byla prove-
dena na Dolním námûstí
na v‰echny vy‰‰í budovy
a dále na stadionû Soko-
la, námûtová a ukázková
cviãení za úãasti dal‰ích
tfiech sborÛ.

• 1928 jiÏ vysoce od-
born˘ zásah pfii velkém
poÏáru fy. Fúrst v Uherském Hradi‰ti.

• 1929 zásah sboru pfii záchrann˘ch pracích pfii povodni v Rokytnici a poÏá-
rech továrny na obuv v Lipníku n/B a nábytkárny v Hole‰ovû.

• 1930 úãast pfii záchrann˘ch pracích pfii jarní povodni a 11 poÏárech, z nichÏ
4 byly mimo Pfierov.

• 1932 23. fiíjna pfievzal velitel klíãe od prostor v novém objektu pfierovské
vodárny na ·ífiavû, kde byla su‰icí vûÏ na hadice, sborová místnost, spoleãné dvor-
ní garáÏe hasiãÛ, sanitek a mûstsk˘ch autobusÛ.

• 1934 pro nedokonalé podmínky hlásné sluÏby a svolání ãlenÛ do pohoto-
vosti prosadil sbor zfiízení dal‰ích mûstsk˘ch sirén. Cel˘ sbor se zúãastnil zem-
ského sjezdu hasiãstva v Opavû.

• 1935 pfii oslavû 60. v˘roãí zaloÏení sboru bylo 60 ãinn˘ch ãlenÛ.
• 1938–1939 ohroÏení republiky a nûmecká okupace pfiinesla pfierovskému

hasiãskému sboru mnoÏství pfiíkazÛ, pohotovosti, sluÏeb a jin˘ch povinností nafií-
zen˘ch okupanty, které bylo nutno jako organizované sloÏce daného zamûfiení
vykonávat.
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Vybavení sborovny

GaráÏe ve dvofie
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V˘bor z roku 1935
Riedl Jos. (pfiedseda), Hercík Fr. st., Koplík Flor., Pauza Ant., Domes Jan, Pfiesliãka â.

Jirza Voj. (náãelník), Hercík Fr. ml., Lhoták Ant., Drbala St., Sirock˘ Fr.

Zásahová 
technika 

1936



âinnost hasiãského sboru za nûmecké okupace v letech

1939–1945
V dobû Protektorá-

tu âechy a Morava exi-
stoval i nadále Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûsta, jako Freiwilige
Feuerwehr. Byly koná-
ny povinné pravidelné
sluÏby po devítkách.
Pfii poplachu v‰ak
museli nastoupit do
pohotovosti v‰ichni
ãlenové sboru.

• 1940 18. 12. byl
zru‰en nafiízením „¤ád
policie poÏární“, zru‰il
se název „sbor“ a k uÏí-
vání dán nov˘ název „hasiãstvo“.

• Bylo nutno si zvyknout na povinnû nafiízenou jízdu vpravo.
• Byl hroznû omezen pfiídûl benzínu.
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Cviãení hasiãÛ na TGM, 1942
velitel Drábek, v kabinû Pfiesliãka ml.

Cviãení na bufet u Mûstského domu na nám. TGM
v˘zdoba domÛ „V“ a fa‰istické vlajky na oslavy vítûzství okupantÛ



• Byl vydán zákaz
nosit staré stejnokroje
s ãamarov˘m zapíná-
ním a brigad˘rky.

• Musely se odstra-
nit v‰echny symboly
pfiipomínající nedávn˘
samostatn˘ stát.

• Bylo nafiízeno
z hasiãsk˘ch jednot vy-
louãit ãleny nearijské-
ho (Ïidovského) pÛvo-
du.

• Po dobu okupace
nebylo moÏno konat
volby v˘boru. Sbor se
proto zamûfiil pfiedev‰ím na praktick˘ Ïivot a fie‰ení denních problémÛ.

• âlenové sboru byli zapojeni do odbojového hnutí domácího i zahraniãního.
Byl to jedin˘ „poÏár“ kter˘ nehasili ale naopak Ïivili ãetn˘mi sabotáÏemi, záso-
bovali partyzány sanit-
kou atd.

• Na oltáfi vlasti po-
loÏili svoje Ïivoty: pfied-
seda sboru Josef Riedl,
v koncentraãním tábo-
fie a Antonín a Jifií Krá-
lovi.

• 1. 5. 1945 se na
vyzvání dostavil velitel
hasiãské pohotovosti
Ant. Drábek na radnici
s oznámením konce
nûmecké hrÛzovlády.

• Partyzáni, ktefií
pfii‰li od Îelátovic, ve-
deni Rusem Voloìou Sedychem, vytváfieli s hasiãi bojové skupiny, odzbrojovali
maìarské jednotky a zbranû odná‰eli do hasiãské zbrojnice. Kolem poledne do‰lo
ke zvratu, kdy velitel Sedych byl postfielen a partyzáni prchali pfies zahrady. Nûm-
ci vydali rozkaz: „Do ulic, zjednat pofiádek, lidi zahnat do domÛ a sklepÛ, jinak
smrt v‰em.“ Byl to poslední odpor NûmcÛ. Hasiã Ctirad Marák vztyãil na elekt-
rárenském komínû ãeskoslovenskou vlajku.

• 8. 5. se v Pfierovû ukázal pfiedvoj Sovûtské armády provázen˘ zbabûl˘m útû-
kem NûmcÛ, ktefií staãili vyhodit do vzduchu pfierovské mosty. Po více neÏ ‰esti
letech okupace pfii‰la svoboda.
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PoÏár stolárny p. Karase, Komenského ul., 1942

PoÏár domkÛ Ztracená ul., 1943



âinnost hasiãského sboru po osvobození republiky v letech

1945–1952
Po váleãném období Dobrovoln˘ sbor hasiãÛ nasadil ke zkvalitnûní své ãin-

nosti v‰echny síly ve snaze vyrovnat se jin˘m mûstsk˘m sborÛm, navázat styky se
sbory v okrese, získat pevné postavené v Národním v˘boru. Bylo tfieba zmoder-
nizovat hasiãskou techniku, reorganizovat ãlenskou základnu, zlep‰it poplacho-
vou sluÏbu a uvaÏovat o vlastní poÏární zbrojnici, kdy dosavadní garáÏe byly pro-
pÛjãeny mûstské vodárnû.

Z techniky vlastnil sbor automobilovou stfiíkaãku AS 15, dopravní vÛz DV 8
s lepenkovou karoserií, dvoukolovou závûsnou motorovou stfiíkaãku DS 16, auto-
mobilovou stfiíkaãku Laurin –Klement, zapÛjãen˘ kropicí vÛz Praga, starou sanit-
ku a star˘ ãtyfikolov˘ vysouvací Ïebfiík 18 m.

• 1946 po reorganizaci byl sbor jmenován Okresní poÏární pomocí s povin-
ností dostavit se ke kaÏdému poÏáru v okrese. Z ãlenÛ byla ustavena 4 v˘jezdová
druÏstva tj. 36 akceschopn˘ch muÏÛ. Svolání do pohotovosti bylo sirénami, ovlá-
dan˘mi policistou ze sluÏebny na Komenského ul. Bûhem 5 minut vyjíÏdûlo prv-
ní vozidlo k zásahu, i kdyÏ ãlenové se sbíhali z celého mûsta. Odhozená kola
u zbrojnice pak uklízela zde bydlící p. Dostálová. Celkem mûl sbor 82 ãlenÛ pra-
videlnû cviãen˘ch kaÏdé pondûlí ve zbrojnici nebo u Beãvy s 60–70% úãastí.
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Zniãen˘ Tyr‰Ûv most



Ustavená reprezentaãní vycviãená devítka v sestavû:
„Alois Nevfiela, Jaroslav Drábek, Ladislav Bílek, Miroslav Bfiezina, Rudolf Du‰á-

nek, Zdenûk Gaudek, Josef Ko‰a, Miroslav ·evãík, Dobroslav Smékal, pozdûji
Miroslav Sasák,“ vystupovala v okrese i kraji jako instruktorská a aktivnû soutûÏi-
la v okrsku i obvodu s ostatními sbory. Sbor jako první v republice dostal od Mûst-
ského úfiadu (mûsta) v Pfierovû zelené uniformy s otevfien˘m stfiihem.
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Závodní devítka

Sbor na nádvofií



• 1946–1951 se zúãastÀují sborové devítky okrskov˘ch cviãení v Brodku, Cito-
vû, âekyni, Dobrãicích, Henãlovû, Lovû‰icích, L˘skách, ·i‰mû, Tuãínû, VûÏkách
a Îeravicích, obvodov˘ch v Kokorách, Mofiicích, Radslavicích, okresních sjezdÛ
v Brodku, Horní Mo‰tûnici, Naho‰ovicích, Staré Vsi, Su‰icích, Tovaãovû a vefiej-
n˘ch cviãení v Lipníku, Pfiedmostí, Pfierovû, vÏdy s AS 15 a ASC Praga s jejich
povûstn˘mi dvanácti proudy.

• 1946 3. a 4. srpna sbor zavítal do slezsk˘ch Dobroslavic, po‰kozen˘ch válkou,
nad nimiÏ mûsto Pfierov pfievzalo patronát. Místní hasiãsk˘ sbor byl pfierovsk˘m
sborem vybaven základní v˘zbrojí a s jeho ãleny navázány pfiátelské styky.

• 1946 12. záfií pfiedali zástupci sboru finanãní podporu Dobrovolnému poÏár-
nímu sboru mûsta Bratislavy, s kter˘m rovnûÏ byly navázány pfiátelské styky.

• 1947 5.– 6. ãervence pochodují dvû sborové devítky se slovensk˘mi hasiãi na
sjezdu âeskoslovenského hasiãstva v Trenãínû a v srpnu pak na krajském sjezdu
hasiãstva ve StráÏnici.

Na základû dohody mezi Pfierovem, KromûfiíÏí a Zlínem, s roz‰ífiením v r. 1948
o Hole‰ov a v r. 1950 o Fr˘dek-Místek, se konají spoleãná taktická cviãení na
námûstích, jejichÏ prÛbûh komentuje velitel pfierovského sboru ve funkci okres-
ního velitele, z vlastního rozhlasového vozu Hanomag, zakoupeného Mûst-
NV/Mûstsk˘ národní v˘bor/mûstem/.

V tomto roce pofiádá sbor svÛj první reprezentaãní ples v Mûstském domû,
vede i ‰irok˘ spoleãensk˘ Ïivot s úãastí na hasiãsk˘ch plesech v okolí.

• 1947–1949 vybraná devítka soutûÏí o pohár zemského velitele ing. Weise
v Olomouci, Prostûjovû, KromûfiíÏi, Tfiebíãi, kde dosahuje 2–3 míst.

• 1948 byly pfiiãlenûny k mûstu obce Kozlovice, Lovû‰ice, Pfiedmostí, Újezdec,
a Dluhonice. Pro v‰echny sbory bylo ustaveno ústfiední velitelství v Pfierovû a veli-
telem byl velitel pfierovského sboru Leopold Koutn˘.

Kromû represivní ãinnosti jsou provádûny ãleny sboru i protipoÏární prohlídky
v obytn˘ch domech a vût‰ích závodech. Jsou plnûny i úkoly v civilní obranû, jakoÏ
i propagace hasiãské práce ve ‰kolách pfiedná‰kami a i exkurzemi v garáÏích.

• âlen sboru Jaroslav Drábek úspû‰nû rozvíjí ãinnost hasiãského dorostu. Tito
vystupují na akcích v Citovû, Kokorách, Pivínû. V r. 1948 jako vítûz okresu a kra-
je, v zemském kole se umístili na tfietím místû.

• 1949 se sbor zúãastÀuje sjezdu hasiãstva ve Vsetínû.
• 1950 28. 6. provedena na námûstí TGM pfiehlídka poÏárních sborÛ mûsta

s ve‰kerou technikou za pfiítomnosti a náleÏitého ocenûní radou MûstNV Pfierov,
kdy mûsto pfiispívá znaãn˘mi prostfiedky na v˘zbroj a v˘stroj hasiãÛ.

Je doplnûna technika sboru, kdy vozidla AS 15 a DV 8 jsou fiádnû oplechova-
ná, z b˘valé sanitky zhotoven autokar s motorem Citroen, je doplnûno osobní
vozidlo Tatra, terenní vozidlo Hanomag, svûteln˘ agregát, dvoukolá pfiívûsná stfií-
kaãka PPS 12a DS 25, pojízdn˘ pûnov˘ pfiístroj LN 200, pfiívûsn˘ dvacetimetrov˘
dvoukol˘ vysouvací Ïebfiík, autoÏebfiík na podvozku Chevrolet, motocykl Royal
Eufield, ASC Praga, a Laurin–Klement, doplnûna osobní v˘stroj a v˘zbroj.

• 17. 5. byl Národním shromáÏdûním schválen zákon ã. 62 o ochranû pfied
poÏáry a dal‰ími Ïiveln˘mi pohromami. V tomto roce dochází k reorganizaci, kdy
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dobrovoln˘ sbor se stává V˘konn˘m orgánem národního v˘boru a ãlenové sbo-
ru byli „obdafieni“ jmenovacími dekrety. Pro zaji‰tûní rychlého v˘jezdu a zlep‰e-
ní péãe o techniku rada MûstNV pfiijala dva fiidiãe z povolání p. Richarda Pachla
a Karla Holce. Svépomocí byla zfiízena dílna na opravu techniky, v˘stroje a v˘zbro-
je. Kvalifikace byla zvy‰ována u fiady ãlenÛ v Krajském uãili‰ti MV v Brnû a Starém
mûstû pod SnûÏníkem. Dvacet ãlenÛ pak získává odznak „Dokonal˘ hasiã“.

• 1946–1951 likvidoval sbor 36 poÏárÛ v Pfierovû, l5 poÏárÛ v rámci okresu
a úãastnil se likvidace 2 poÏárÛ v okrese KromûfiíÏ a Hole‰ov.

• 1951 v rámci etapy zfiizování hasiãsk˘ch sborÛ z povolání Státní poÏární dozor
okresu pfiedloÏil 28. 8. mûstu návrh na ustavení placeného sboru. Pro naprosto
nepfiíznivé podmínky podalo velitelství Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (dále jen
SDH) na MûstNV námitky, kdy nebyly ubikace, místnost ústfiedny, kanceláfie, soc.
zafiízení, stísnûné garáÏe, proti zfiízení tohoto. Rada mûsta na schÛzi 31. 10. po
zváÏení situace, rozhodla upustit od tohoto kroku a potvrdila, Ïe souãasné pokry-
tí potfieb mûsta v prevenci i represi plnû zabezpeãuje Dobrovoln˘ hasiãsk˘ sbor.

âinnost Hasiãského sboru po utvofiení Okresního vefiejného
poÏárního útvaru v letech

1953–1975
V˘voj se nedal zastavit. VzrÛstající v˘stavba mûsta a okresu vyÏadovala opera-

tivnûj‰í fiízení a profesionální pfiístup k likvidaci poÏárÛ, zejména se zamûfiením
na rozlehlej‰í prÛmyslové i zemûdûlské areály a obãanskou v˘stavbu. Koneãn˘
návrh na zfiízení Hasiãského sboru z povolání (dále jen OVPÚ) v poãtu 13 zamûst-
nancÛ byl podán 12. 3. 1952.

• 1953 1. 1. zahájena ãinnost OVPÚ. Jeho prvním velitelem byl jmenován dosa-
vadní velitel SDH Leopold Koutn˘. PfieváÏnou ãást profesionálÛ pak tvofiili b˘va-
lí ãlenové SDH. Tak v Pfierovû byly v jednom objektu dva hasiãské sbory pod jed-
ním velením, se spoleãnou hasiãskou technikou, v˘zbrojí i v˘strojí, pfiedanou do
správy profesionálÛ.

Tyto podmínky byly nevyhovující, a to jiÏ z hlediska pÛsobnosti, odli‰ného vele-
ní a i z dÛvodÛ, kdy dobrovolní hasiãi chtûli zachovat svou 80letou tradici,
a v neposlední fiadû to byly stísnûné prostory, nesk˘tající podmínky pro dobrou
práci obou sborÛ. Na Ïádost ãlenÛ SDH spolu s Okresní inspekcí státního poÏár-
ního dozoru, jmenovala rada MûstNV v Pfierovû nov˘m velitelem SDH ZdeÀka
Gaudka.

âlenskou základnu v té dobû tvofiili ãlenové
Pfiedseda: JUDr. Bfietislav Vesel˘
Velitel: Zdenûk Gaudek
¤idiãi: Jar. Drábek, Václav Mackovík, Vincenc Pluháãek, Karel Váleãek
âlenové: Mir. Bfiezina ml. Stan. Drbala, Rud. Du‰ánek, Frant. Geiersberg,

Zd. Glesner, Frant. Jankot, Jos. Jurãa, Frant. Krko‰ka, Jos. Ko‰a, Frant. Kupãík,
Ctir. Marák, Jos. Kuãera, Boh. Novák, Ant. Obrtel, Jak. ¤iháãek, Mir. Sasák, Frant.
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Sirock˘, Kar. Sofka, Jar. Stibor, Mir. ·evãík, Rich. ·imara, Jos. ·imoník, Emil
T‰pon, Jos. Zavadil, Jos. Dostál

ZaslouÏilí ãlenové: Vojt. Jirsa, Flor. Koplík, Ant. Pauza, Al. Bfiezina st.
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Toto rozhárané období nemûlo v‰ak negativní vliv na práci sboru, kdy dÛka-
zem byla úãast ãlenÛ na fiadû soutûÏí i vefiejn˘ch vystoupení. Pravideln˘ v˘cvik
a ‰kolení bylo provádûn za ztíÏen˘ch podmínek, neboÈ od 2. záfií 1955 do 13. srp-
na 1956 nemûli vlastní sborovnu. Po dal‰ích jednáních do‰lo k úplnému osa-
mostatnûní sboru a 15. záfií 1956 mûl jiÏ pfiidûlené garáÏe ã. 1. a 2. a vrácena vozid-
la ASC 4 Laurin Klement a DV 8 Daimler Benz.

V tûchto nov˘ch podmínkách se pak rozvíjela dal‰í ãinnost. V r. 1955 pfiestoupil
z DPS Lovû‰ice Jaroslav Roubalík, v r. 1956 se vrátili z vojny Miloslav Pospí‰il
a Frant. Pfiesliãka a pfiistoupili noví ãlenové Jan Sekera, Ludmila a Vilém Dudí-
kovi.

Spolupráce s OVPÚ se upevÀovala. Vzhledem k jejich malému poãtu, byl DPS
ãasto zván sirénami ke spoleãn˘m zásahÛm u poÏárÛ a katastrof.

V r. 1954 sbory spoleãnû likvidovali 10 poÏárÛ, v letech 1955–1957 pak 47.
Z nejv˘znamnûj‰ích tyto:

22. 2. 1955 – v˘buch plynu a poÏár n. p. Technoplyn v Brodku
8. 6. 1955 – sklad âSAD v Tovaãovû

24. 2. 1956 – rodinn˘ dÛm v Kozlovicích
9. 6. 1956 – stodoly ve Vlko‰i

31. 8. 1956 – obytné budovy v Oseku n/B
26. 9. 1956 – dva domy v Lovû‰icích
29. 3. 1957 – stolárna v Pfierovû na Svislech
9. 6. 1957 – rodinn˘ domek v BeÀovû

9. 10. 1957 – domek v Henãlovû
24. 10. 1957 – stodola JZD v Buku

7. 4. 1958 – Státní statek Vymyslov
22. 8. 1958 – v˘robna nábytku n. p. TON v Bystfiici p/H.
30. 4. 1959 – zemûdûlské objekty JZD v Tuãínû
7. 11. 1959 – tfii obytné domy a dvû stodoly ve Vlko‰i

V této dobû se v poÏární ochranû mûsta i celé organizaci hasiãÛ mnohé zmû-
nilo.

• 1953 Název „HASIâ“ byl nahrazen názvem „POÎÁRNÍK“.
• Nov˘ zákon ã. 35 z 24. 4. o státním poÏárním, dozoru a poÏární ochranû usta-

vil na okrese Okresní inspekci státního poÏárního dozoru. Hasiãské Ïupy pfie-
jmenovány na okresní v˘bory âeskoslovenského svazu poÏární ochrany a nejvy‰-
‰í orgán svazu mûl název âeskoslovensk˘ svaz poÏární ochrany. Základní
organizaãní jednotkou svazu byla Místní jednota âSPO. V této jednotû pak v˘kon-
n˘m orgánem se stala jednotka poÏární ochrany urãená pro zásahy.

Péãi o vybavování zásahov˘ch poÏárních sborÛ pfievzal stát prostfiednictvím
národních v˘borÛ mûst a obcí.

V pfierovské Místní jednotû âSPO se projevuje vût‰í ãlenitost, kdy jejími ãleny
mimo dobrovoln˘ch hasiãÛ jsou pfiíslu‰níci OVPÚ, i ãlenové Okresní inspekce
poÏární ochrany (dále jen OIPO). Uvedená ãlenská základna této jednoty b˘va-
la vÏdy vy‰‰í neÏli vlastní dobrovoln˘ sbor a pohybovala se mezi 50 a 60 ãleny,
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z nichÏ dobrovolní
pfiedstavovali 25–35
ãlenÛ.

Po stránce represe
bylo zákonité, Ïe s pro-
fesionalizací a postup-
n˘m rozvojem OVPÚ
tento postupnû pfievzal
mimo jiné hlavní re-
presivní ãinnost, kdy
na bûÏné men‰í poÏáry
staãil vlastními silami
a prostfiedky a to
i znaãnou modernizací
a roz‰ífiením zásahové
techniky.

Podrobn˘ v˘voj pro-
fesionální jednotky je
zachycen v samostatné
publikaci vydané HZS
Pfierov „50 let profesio-
nální poÏární ochrany
v okrese Pfierov v le-
tech 1953–2003“, z r.
2003.

• 1957 i Dobrovoln˘
poÏární sbor vymûnil
zastaralou cisternu
ASC 4 Laurin – Kle-
ment za cisternu Praga
RN v majetku civilní
obrany (dále jen CO).

Technické vybavení poÏárních jednotek (vozidla, stfiíkaãky, v˘zbroj a v˘stroj
pfiidûlovala prostfiednictvím OVPÚ OIPO. V této dobû ochrann˘ oblek tvofiil tzv.
„skafandr“ – pogumované kalhoty a blÛza s ‰irokou kapucí a gumové holínky (viz
pfiedchozí foto), kter˘ mûli ãlenové zásahové jednotky doma a pfii pohotovosti
jiÏ pfiicházeli takto vystrojeni do zbrojnice.

I pfies skuteãnost, Ïe sirény nezvaly dobrovolné hasiãe tak ãasto jako dfiíve
k ha‰ení poÏárÛ, jako první záloha OVPÚ v pfiípadû naléhavé potfieby, pracoval
sbor na svém v˘cviku i zvy‰ování kvalifikace ‰kolením dále.

Plnû byla vyuÏívaná obû vozidla i agregáty a kaÏdé pondûlí v podveãer byly pro-
story uãebny nebo garáÏí svûdkem obûtavé pfiípravy ãlenÛ na hasiãské úkoly.

Pfii v˘jezdech do terénu byly stfiídány rÛzné námûty se simulovan˘mi situace-
mi a provádûn praktick˘ v˘cvik.
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âlenská základna zásahové jednotky se mûnila a dále mûní. Nûktefií i po krát-
kém ãlenství ode‰li za jin˘mi zájmy, jiní pak tam odkud není návratu. Pfiibyli i noví
ãlenové.

• 1959 pfiistoupil Zdenûk Bry‰ka, Josef Morkus, 1961 Josef Gajdík, a Frant. Pfii-
kryl.

Sbor se zamûfiil na prevenci, v˘chovu mládeÏe v poÏárnick˘ch krouÏcích, ‰ko-
lení obãanÛ.

V tomto roce zaãala organizace systému po okrscích, které sbor vyuÏil k v‰e-
stranné spolupráci s okolními poÏárními sbory zafiazen˘mi s Pfierovem do 6. okr-
sku. V˘sledkem byly desítky spoleãn˘ch akcí, námûtov˘ch cviãení i spoleãensk˘ch
událostí.

• 1960 jádro Dobrovolného poÏárního sboru mûsta Pfierova (zásahová jedno-
tka) tvofiili ãlenové:

Pfiedseda: JUDr. Vesel˘ Bfietislav
Velitel: Zdenûk Gaudek
¤idiãi: Jaroslav Roubalík, Miloslav Pospí‰il, Zdenûk Bry‰ka
âlenové: Boh. Dohnal, Rud. Du‰ánek, Vil. Dudík, Ludm. Dudíková, Zd. Gles-

ner, Frant. Kupãík, Jos. Morkus, K. Masn˘, Frant. Pluhafi, Frant. Pfiesliãka, Jan-
Sekera, Milo‰. Sumec, R. ·imara, E. T‰pon, K. Váleãek, Ant. Obrtel, Jos. ·imoník,
Fr. Kopeãn˘, Jar. Valá‰ek

âestní ãlenové: Vojt. Jirsa, Al. Bfiezina st. Fr. Sirock˘, Ant. Pauza, Frant. Krko‰-
ka, Jos. Jurãa.

Akceschopnost sboru byla vyuÏita pfiizváním k celé fiadû likvidací poÏárÛ spo-
leãnû s OVPÚ. Z celého v˘ãtu vybrány:

29. 4. 1960 – vepfiín JZD Radkovy
23. 8. 1960 – stoh slámy Bûlotín

13. 10. 1960 – lakovna stolárny Kovo-Dfievo v Pfierovû
8. 2. 1961 – obytn˘ dÛm v Kozlovicích

10. 10. 1961 – objekty JZD Pfierov-Svisle
21. 10. 1961 – dvû stodoly v Îeravicích

8. 9. 1962 – kravín JZD v Kojetínû

Nejednalo se vÏdy
o zásahy u poÏárÛ. Byly
to i ãetné pohotovosti
pfii vysokém stavu vody
v Beãvû, ãerpání vody
ze zatopen˘ch objektÛ
po prÛtrÏích mraãen
a jin˘ch Ïiveln˘ch
pohromách, odklízení
záplavy snûhu z koleji‰-
tû pfierovského nádraÏí
atd.

27
PoÏár JZD Kojetín



I v prÛbûhu následujících let se základna stále obmûÀuje a citeln˘ nedostatek
ãlenstva ãinnost znaãnû komplikuje. Marné jsou snahy náborÛ ve ‰kolách, závo-
dech. V˘cvik a vzdûlávání v‰ak pokraãuje dál. Vût‰ina ãlenÛ plní podmínky odzna-
ku Vzorn˘ poÏárník II a III, je provádûn v˘cvik pro pfiípad povodní na gumovém
ãlunu. Sbor provádí poÏární asistence u fiady motoristick˘ch podnikÛ, kulturních
akcí v Mûstském domû, i u lampionov˘ch prÛvodÛ. ¤ada ãlenÛ je funkcionáfiÛ
OV SPO i okrsku, velitel je stál˘m ãlenem komise pro ochranu vefiejného pofiád-
ku a udrÏuje dobré styky s MûstNV. Jedinou odmûnou od r. 1961 jsou pak kaÏ-
doroãní autobusové zájezdy ãlenÛ a rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.

• 1962 14. 7. vyvrcholením v˘cvikové ãinnosti bylo velké námûtové cviãení
poÏárních sborÛ na nám. TGM s úãastí i nûkter˘ch sborÛ 6. okrsku. Pfiistoupili
noví ãlenové Otakar Válek a Lad. ·elha.

• 1963 sbor vrátil CO cisternu CAS 16 PRAGA RN a od OVPÚ pfievzal cister-
nu stejného typu. Pfiistoupila nová ãlenka Zd. Mravuchová-Vinklerová.

• 1964 se podílel sbor na Okresním dni poÏárníkÛ s cviãením v ul. âapka Drah-
lovského, s prÛvodem ulicemi Pfierova.

Zásahy u nûkolika poÏárÛ:
8. 3. 1964 – obytn˘ dÛm v Újezdci

25. 8. 1964 – v˘robna krmiv Za ml˘nem v Pfierovû
19. 10. 1965 – hospodáfiská usedlost ve Slavíãi

14. 1. 1966 – zemûdûlské objekty v Kladnikách
13. 3. 1966 – sokolovna v Troubkách
23. 3. 1966 – objekty JZD v Trnávce
19. 9. 1966 – objekty JZD v Tuãínû

• 1965 byly celostátnû rozpu‰tûny závodní poÏární sbory âSPO a jejich ãleno-
vé mûli dle uji‰tûní svazov˘ch orgánÛ vstoupit do místních jednot. Sbor ãekal
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znaãné posílení sv˘ch
fiad, ale z PRECHEZY
pfiestoupili pouze Zde-
nûk a Petr Kopeãtí.
Dále pfii‰li noví Karel
·i‰ák a Karel Konup-
ãík. To stále bylo málo
na vzrÛstající mnoÏství
úkolÛ k plnûní a pfiiro-
zen˘m odchodem pak
spí‰e ãlenÛ ub˘valo
skoro ke kritické hra-
nici.

• 1967 8.– 9. 7. jsme
v rámci bratrsk˘ch vzta-
hÛ nav‰tívili hasiãe
v Dobroslavicích pfii oslavách 75 let trvání jejich sboru.

• 1968 pfiibyli noví ãlenové Miloslav Straka a Vasil HrÛza.
Tento rok jsme zaÏili krutou okupaci „spfiátelen˘ch“ armád Var‰avské smlou-

vy pod vedením Sovûtské armády, které nás pfiepadly jako novodobí kfiiÏáci, s bojo-
v˘mi vozidly oznaãen˘mi velk˘mi bíl˘mi kfiíÏi. Pfies skfiípání zubÛ podobnû jako
pfii okupaci nûmeckou mocí, sbor dále plnil hasiãské úkoly, ale dá se fiíci, Ïe jsme
toto „bratrství“ na vûky prohlédli i pfies patolízalství komunistick˘ch pfiedákÛ.
Opût nám byl vnucován „ná‰ vzor sovûtsk˘ poÏárník“, ale do sboru moc tato poli-
tika nezasáhla.

• 1969 pfii‰li noví ãlenové Josef Jureãka, Miroslav Iglo, Zdenûk Pfiikryl.
• 1972 váleãné dopravní vozidlo DV 8 Daimler Benz i pfies obûtavou údrÏbu

fiidiãÛ sboru po dobu 27 let doslouÏilo v r. 1970 a jako neopravitelné v r. 1972
bylo vyfiazeno.

Obmûna poÏární
automobilové
techniky

Od OVPÚ sbor
obdrÏel pro zachování
akceschopnosti robust-
ní dopravní vozidlo nû-
mecké v˘roby (NDR)
LF-16 s vynikajícím ãer-
pacím agregátem.

• 1974 v r. 1973
postihla znaãná poru-
chovost sborovou cis-
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ternu CAS 16 Praga RN. Po obtíÏné opravû pfiidûlila OIPO vozidlo jinému sbo-
ru a OVPÚ pfiedal sboru cisternu CAS 16 ·koda RTHP (trambus). Ve v˘bavû sbo-
ru jsou v tuto dobu i dvû spolehlivé pfienosné stfiíkaãky PS 8.

O vyuÏití pfiidûlené techniky svûdãí i nasazení u poÏárÛ v letech:
16. 10. 1967 – stoh slámy v Îeravicích
17. 10. 1967 – lakovna Kovo-Dfievo v Lipníku n/B
27. 11. 1967 – lakovna n. p. Liaz v Pfierovû

13. 5. 1969 – poÏár plynové sondy v POZALO Lobodice
14. 5. 1969 – kravín JZD v Troubkách
26. 6. 1969 – sladovna v Lobodicích

27.– 30. 6. 1969 – poÏár plynové sondy POZALO Lobodice
10. 10. 1969 – objekty Státního statku v Lipníku n/B

13. 6. 1970 – dva obytné domy v Oseku n/B
16. 4. 1971 – poÏár hofilav˘ch kapalin v HCV Hranice
7. 12. 1971 – kravín JZD Haná v Bochofii
21. 8. 1972 – hlavní sklad n. p. LIAZ v Pfierovû
27. 5. 1973 – objekty JZD Polkovice

6. 4. 1974 – kravín Státního statku v Hranick˘ch Louãkách
20. 4. 1974 – obytn˘ dÛm v Horních Nûtãicích
5. 11. 1974 – objekt Pfierovsk˘ch chemick˘ch závodÛ v Pfierovû
16. 1. 1975 – v˘robna n. p. Kazeto Pfierov

• 1975 souÏití profesionálního a dobrovolného sboru pokraãuje, a to jiÏ více
jak 20 let spoleãnû pod jednou stfiechou zastaralého bytového domu, s vyãlenû-
n˘mi prostorami v pfiízemí a ãásteãnû I. poschodí pro profesionály a jednou míst-
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ností (sborovnou) v pfií-
zemí pro dobrovolné
poÏárníky. Spoleãná by-
la jen pÛvodní su‰icí
vûÏ. Dvorní fiadové ga-
ráÏe jsou pfieplnûné
u obou sboru techni-
kou i materiálem, bez
v˘hledu na brzké fie‰ení
situace.

Oba sbory mají k dispozici dvû
WC, dobrovolní hasiãi pak prak-
ticky nemají kde se po v˘cviku,
ani po poÏáru um˘t. Jako sklad
odûvÛ, v˘stroje a pod. slouÏí
veliká skfiíÀ na zadní stûnû sbo-
rovny a jako sedací nábytek je
nûkolik fiad skládacích zahrad-
ních Ïidlí.
Oba sbory pojí spoleãná základ-
ní organizace ZO SPO s poãtem
49 ãlenÛ.

100. v˘roãí trvání Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ 

1975
Bylo pfiipomenuto slavnostní akcí nejen pro ãleny sboru, ale i pro obãany mûsta.
Za podpory MûstNV byla v dolní ãásti námûstí TGM v nedûli dopoledne uspo-

fiádána v˘stava dostupné nejmodernûj‰í poÏární techniky s ukázkami historick˘ch
stfiíkaãek a agregátÛ s pfiehledn˘m oznaãením ãleny sboru vyroben˘mi infor-
maãními tabulkami. V˘stavu organizoval strojník sboru Jaroslav Roubalík za pfii-
spûní ãlenÛ Zdenka a Petra Kopeck˘ch a tû‰ila se velké pozornosti obãanÛ.

V dobû konání v˘stavy probûhla v Mûstském domû ve velkém sále slavnostní
schÛze k tomuto v˘roãí, za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta, organizací, hostÛ ze spfiá-
telen˘ch sborÛ i patronátních Dobroslavic.
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V odpoledních
hodinách pak bylo
provedeno ve spolu-
práci s OVPÚ a ha-
siãsk˘ch sborÛ Meo-
pty, Prechezy, Pfie-
rovsk˘ch strojíren
a s úãastí sborÛ pfie-
rovského okrsku,
ukázkové námûtové
cviãení na objekt
Mûstského domu na
námûstí TGM, za vel-
ké úãasti obãanÛ
mûsta. Cviãení bylo
ukonãeno vodní fon-
tánou uprostfied ná-
mûstí, tvofienou lafe-
tov˘mi proudnicemi
poÏárních cisteren
postaven˘ch v kruhu.
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K tomuto v˘roãí je ZO SPO ve sloÏení:
Pfiedseda: JUDr. Bfietislav Vesel˘
Velitel DPS: Zdenûk Gaudek
¤idiãi DPS: Zd. Bry‰ka, Petr Kopeck˘, Mil. Pospí‰il, Jar. Roubalík, Miloslav

Straka
Ostatní ãlenové: Pavel Bezdûk, K. Bafiinka, Pavel Dohnal, Vil. Dudík, Ludm.

Dudíková, Vasil HrÛza, Jos. Jureãka, Mir. Iglo, Zd. Kopecká, Zd. Kopeck˘, K.
Konupãík, Petr Kovafiík, . Ant. Obrtel, Frant. Pfiikryl, Zd. Pfiikryl, Kvût. Roubalí-
ková, K. ·i‰ák, E. T‰pon, K. Viãar, Zd. Winklerová, E. Blanafi, I. Dostál, Teod. Jan-
kÛ, Jan Sekera, Pavel Vychodil, Jan âíÏ, Ant. Havlík, Ludm. Justrová, Jan Lodu-
ha, Jar. Loduhová, Jifií Neubauer, Lad. Orel, Frant. Rössler, Dobr. Smékal, Ot.
Vágner, Ant. Vybíral, Jan Vypu‰Èák

ZaslouÏilí ãlenové: K. Holec, Jos. Jurãa, Frant. Krko‰ka, Rich. ·imara, Frant.
Zmrzlík.

• 1976 fiidiãi a velitel sboru mají od mûsta sluÏební telefony s placen˘mi 10
hovory. Sbor získal kuffiíkov˘ psací stroj. Vozidlo LF je v poru‰e motoru a brzdí
ãinnost sboru, Jsou obsazovány sluÏby na akcích v Mûstském domû. Probíhá pfií-
prava na odznak Vzorn˘ poÏárník III. stupnû, jsou provádûny preventivní pro-
hlídky domÛ. 20. 6. byl zájezd do Bratislavy a Blatnice. Mladí hasiãi vedení br.
Neubauerem soutûÏí ve hfie Plamen. Je nadûje na zisk vût‰ích prostor pfii zmûnû
bytového domu na poÏární stanici.

• 1977 pfiistoupil Nevfiala Milan. V objektu jsou zru‰eny byty 9 nájemníkÛ a ve
III. podlaÏí budou prostory sboru, jako podmínka MûstNV pfii uvolnûní bytÛ pro
zfiízení PoÏární stanice. Celou akci vyvolal ãlen sboru a souãasnû i inspektor OIPO
Jan Sekera.

Sbor získá prostory velké uãebny-klubovny, kuchyÀky, kanceláfie, skladu mate-
riálu, se vstupní chodbou.

• 1978 pfiistoupil Vlad. Hrabal. S ohledem na akceschopnost OVPÚ sbor opou-
‰tí garáÏe ã. 1. a 2. a pfiesunuje se do nov˘ch prostor na konci fiady garáÏí, zvût-
‰en˘ o pfiístavbu s prostory pro sklad a ‰atnu. S vyklizením a souãasnou stavbou
jsou potíÏe, ztrácí se v˘stroj atd. I ve stíÏen˘ch podmínkách je provádûn v˘cvik,
asistenãní sluÏby. Je uskuteãnûn zájezd do Brna na ·pilberk.

Vozidlo LF je stále v poru‰e, pfii oslavách 1. máje drÏí ãlenové tradiãní hoto-
vost pro rychl˘ v˘jezd.

• 1979 pfiistoupili Pavel Ra‰Èák, Jan Koníãek. V bfieznu, mûsíci PO jsou prová-
dûní prohlídky domÛ a osvûta u obãanÛ. V prÛbûhu roku pak asistenãní sluÏby
a zájezd ãlenÛ do ZOO ve Dvofie Králové.

Nové prostory pro ãinnost DPS v dokonãované PoÏární stanici

Do nov˘ch prostor je stûhován nábytek a vûci sboru, jsou provádûny úpravy
v garáÏích pro uloÏení materiálu, je stûhován tradiãní spoleãn˘ vû‰ák v˘stroje
s jejími zbytky po stavbû. Regály do garáÏí a skladu zhotovil Petr Kopeck˘. S vozid-
lem CAS byla úãast na cviãení v Kokorách.
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• 1980 pfiistoupili Zd. A Vlad. Pfiikrylovi, Jar. Bouchal, Zlatu‰ka, Marcela Bou-
chalová, Marie Adamíková, Otilie Adamíková, Markéta Korcová. Vozidlo LF
z poãátku roku je nepojízdné, chybí akumulátory. Uskuteãnûn zájezd do Babiã-
ãina údolí.

V kvûtnu 27. byla slavnostnû zprovoznûna PoÏární stanice OVPÚ. Bylo prove-
deno námûtové cviãení v Pfiedmostí a 27. 6. poplachové na kravín JZD v Kozlo-
vicích. V závûru roku byla koneãnû povedena oprava LF a vozidlo dáno k v˘jez-
du.

• 1981 pfiistoupili Mir. Benda, ing. Sa‰a Bial˘, Jan Doãkal, Fr. Kovafiík, Karel
Bafiinka. Byly v této dobû provádûny hromadné STK vozidel v fiadû s vozidly OVPÚ
na dvofie, „v‰echna vyhovûla“.

Sboru byla pfiidûlena kompletní stfiíkaãka PPS 12. Byly pofiádány exkurze v JZD
Îelátovice, v Pekárnû Pfierov, ZZN Silo Pfierov, Kazeto Pfierov. Uskuteãnûn auto-
busov˘ zájezd do Macochy.

Jinak v této dobû byly na ãinnost uzavírány vynucené „socialistické“ závazky,
vykazovaly se stovky hodin a hlá‰ení, politick˘ dril byl na kaÏdém kroku.

Ze zdravotních dÛvodÛ se funkce vzdal velitel Gaudek a velitelem byl jmeno-
ván Jan Sekera.

• 1982 pfiistoupili VíÈa Drtil, Imrich HradÀansk˘, Ant. Vykoupil, Kvûta Krasí-
ková, Lib. Zdráhalová, Jifií Huãín, Jan KoÏen˘, Vymyslick˘, Motl, a ãlenství obno-
vil Josef Kó‰a.

MûstNV zapÛjãil pro provádûní
v˘cviku travnatou plochu u Micha-
lova (urãenou pro cirkusy), kterou
sbor ãasto vyuÏíval.

V kvûtnu byla sborem zaloÏena
soutûÏ v poÏárním sportu „O ‰tít
pfierovského postání“ s konáním
na V˘stavi‰ti, kde za pomocí ãlenÛ
– zamûstnancÛ PRECHEZY, byl
upraven bfieh Strhance. âlenové
Sekera a Kopeck˘ vyrobili hlavní
cenu. SoutûÏ byla ve 100 m pfieká-
Ïek, ‰tafetû s pfiekáÏkami 4 x
100 m a poÏárním útoku na nástfii-
kové el. terãe. Elektroniku i roz-
hlas vyrobil ãlen sboru Vilém
Dudík. První z druÏstev muÏÛ byl
Radíkov, z Ïen pak Milotice. Cel-
kem soutûÏ mûla 10 roãníkÛ a pro
potíÏe s místem konání (ble‰í trh-
burza) pak zru‰ena.

Uskuteãnil se zájezd do Ledni-
ce. V garáÏi Mil. Pospí‰il zhotovil
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velk˘ pracovní stÛl. Celoroãnû probíhal v˘cvik, pfiípravy na Vzorného poÏárníka
III., prohlídky domÛ, propagace mezi obãany i úãast na soutûÏích v okolí, s nev˘-
razn˘mi úspûchy.

• 1983 pfiistoupili Záhorsk˘, Josef Pefiina, Emil Dorazil, ing. Jan Frídl, Jarmila
Hrazdirová.

V tomto roce byla provedena obmûna vozidel a to pfiedání LF SDH âekynû,
pfiedání CAS 16 SDH Bûlotín. Od OVPÚ jsme pfievzali CAS 25 ·koda a DVS 12
Avia. Uskuteãnil se zájezd do Pfiibyslavi a na Ïádost MûstNV byla pfied opravou
pomocí CAS 25 umyta dÛkladnû lávka u tenisu. Sbor se zúãastnil námûtového
cviãení na v˘‰kov˘ dÛm v Pfierovû.

• 1984 pfiistoupili Tomá‰ Pikner, Libor Vanderka, Mir. Koutn˘, Ludûk Bou-
chalík, Josef Pl‰ko.

Velitel sboru zajistil provedení exkurzí v závodech SELIKO Pfierov, Ml˘n Koje-
tín, Technoplyn. Sbor se úãastnil námûtov˘ch cviãení na garáÏích SBD v Pfied-
mostí, Z· u Tenisu, Cukrovaru v Dfievohosticích. âlenové Bry‰ka, Pefiina a Pospí-
‰il zhotovili pfiívûsn˘ vozík z podvozku stfiíkaãky.
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110. v˘roãí trvání Dobrovolného poÏárního sboru mûsta
Pfierova 

1985
Oslava byla 11. 5. se

stejn˘m scénáfiem jako
pfied deseti léty. Na ná-
mûstí TGM v˘stava his-
torické i soudobé tech-
niky, v jejím prÛbûhu
pak slavnostní schÛze
ve velkém sále Mûst-
ského domu za úãasti
pfiedstavitelÛ mûsta
i okresu, bratrsk˘ch
sborÛ a hostÛ s Dobro-
slavic, s ocenûním ãin-
nosti sboru i zaslouÏi-
l˘ch ãlenÛ.

Námûtové cviãení v odpoledních hodinách na námûstí TGM na budovu OSP
(nyní EMOS) za úãasti OVPÚ, POÎ, ZPS P¤CHZ, ZPS PS, ZPS Meopty a SDH
Pfierov s ukázkami OVPÚ Olomouc a VÚ 1105 s následující pfiehlídkou techni-
ky.

K tomuto v˘roãí je ZO SPO ve sloÏení:
V˘bor:
Pfiedseda: JUDr. Bfietislav Vesel˘
Místopfiedseda: Zdenûk Gaudek
Velitel: Jan Sekera
Jednatel: Leopold Koutn˘
Hospodáfi: ZdeÀka Vinklerová
Zbrojífi: Petr Kopeck˘
GaráÏmistr: Miloslav Pospí‰il
Ref. polit. v˘chovn˘: Teodor JankÛ
Preventista: Pavel Bezdûk
Organizaãní ref.: Vladislav Roháã
Ref. CO: Jan Loduha
Ved. mládeÏe: Jifií Neubauer
Ved. Ïen: Otilie Adamíková
Kulturní. ref.: Zdenûk Bry‰ka
Vedoucí sluÏeb: Ludmila Dudíková
âlen v˘boru: Zdenûk Pfiikryl
Revizofii: Jar. Roubalík, Ant. Obrtel, Vil. Dudík
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Ostatní ãlenové: Rost. Andûl,
Jar. Adamík, K. Bafiinka, Mir. Ben-
da, Emil Blanafi, Jar. Bouchal,
Luì. Bouchalík, Jan Doãkal,
Frant. Dohnal, I. Dostál, Emil Do-
razil, VíÈ. Drtil, ing. Jan Frídl, Ant.
Havlík, Vlad. Hrabal, Imr. Hrad-
Àansk˘, Jifií HradÀansk˘, Jifií Hfií-
bek, Jifií Huãín, Mir. Iglo, Ivo
Kopeãek, Jos. Kó‰a, Mir. Koutn˘,
Frant. Krko‰ka, Frant. Kovafiík,
Jan KoÏen˘, Vlad. Mar‰álek, Libor
Mouãka, Václ. Mrtv˘, Lad. Orel,
Jos. Pefiina, Tom. Pikner, Jos. Pl‰-
ko, Fr. Pfiikryl, Frant. Rösler, Dobr.
Smékal, K. Soviãka, Mil. Straka,
R. ·imara, Lub. ·varc, Emil
T‰pon, Lib. Vanderka, Ant. Vybí-
ral, Pavel Vychodil, Ant. Vykoupil,
Mir. Vymyslick˘, Jan Vypu‰Èák,
Petr Záhorsk˘, Jos. Zitta, Mir.
Îaludek, Jar. Hrazdirová, M. Hu-
ãínová, Ludm. Justrová, Hana
Kesslerová, Zd. Kopecká, Mark.
Korcová, Jar. Loduhová, Ir. Kotû‰ovská, Eva Pallová, Pavla Roháãová, Kvût. Rou-
balíková, K. Soviãková, Lib. Zdráhalová.

Po slavnostní schÛzi odstoupil z ãela sboru ze zdravotních dÛvodÛ JUDr. Vese-
l˘ a nahradil jej Pavel Vychodil.

Pfiistoupili Tom. âech, Jos. Krajcech, Mir. Szabol, Petr Torãík, Jar. Kostrucho-
vá, Iva Lukaviãová.

Sbor mûl hlavní ãinnost zamûfienu na preventivní prohlídky domÛ, základní
v˘cvik a osvûtu mezi obãany. V celookresní soutûÏi o nejlep‰í organizaci, ze 139
hodnocen˘ch se pfierovsk˘ sbor umístil na 3. místû.

Úãast pfii poÏárech a pohromách v tomto období:
7. 6. 1979 – ãerpání vody ze sklepÛ v Pfierovû pfii rozlití Beãvy

7. 1980 – ãerpání vody pfii prÛtrÏi mraãen v Kokorách
9.– 10. 8. 1980 – ãerpání vody v domcích v Brodku

22. 2. 1982 – poÏár Masny Pfierov
20. 7. 1983 – poÏár obilí za Rokytnicí
28. 7. 1983 – poÏár ve Lhotce

1983 – 2x poÏár Pfiedmostí
1983 – poÏár v Oseku n/B

7. 1984 – poÏár uhlí v Brodku
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1. 9. 1984 – poÏár sila v ZZN Pfierov
15. 9. 1984 – poÏár domku v Uhfiiãicích

• 1986 Celoroãnû pro-
bíhal základní v˘cvik,
prohlídky domÛ sou-
kromníkÛ, propagace
ãinnosti a ochrany proti
poÏárÛm mezi obãany
i ve ‰kolách. Sbor mûl
propagaãní v˘lohu na
Îerotínovû námûstí. Ná-
mûtové cviãení ve spolu-
práci s OVPÚ provedl
sbor na hromadné gará-
Ïe u hfibitova.

Sbor má zfiízenu vlastní
ãtyfiãlenou hudbu „MINI“
a 15. 2. s touto nav‰tívil
Dobroslavice na oslavu
druÏby s vynikajícím úspû-
chem.
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Pfii souÏití v jedné budovû postupnû v rámci „ponorkové nemoci“ vzniká
nechtûná Ïabomy‰í válka hlavnû kolem úklidu spoleãn˘ch prostor schodi‰tû, cho-
deb a WC, profesionálÛm vadí i pohyb mlad˘ch hasiãÛ po budovû a pfiípadné
náv‰tûvy cizích osob. Dokonce velitel Háze se snaÏil mûstu v jeho vlastní budovû
pfiedepsat nájem za prostory DPS, s ãímÏ samozfiejmû neuspûl. Tuto situaci fie‰il
velitel sboru Jan Sekera s vedoucím odboru v˘stavby mûsta ing. Gremlicou návr-
hem nástavby garáÏí DPS, s vytvofiením uãebnov˘ch a skladov˘ch prostor, jako
samostatnou poÏární zbrojnicí mûsta. Projekt namaloval ing. Preget a Okresní
národní v˘bor stavbu zafiadil jako poslední v akci „Z“ v Pfierovû. Stavba byla pro-
vádûna brigádnicky pod vedením p. Zd. Krumla, s ukonãením plánovan˘m na
závûr roku 1989.

• 1987 pfiistoupili: Martin Jaich, Petr Pefiina, Rapant. Asistenãní sluÏbu pro
pfiípadn˘ v˘jezd pfii májov˘ch oslavách drÏelo 35 ãlenÛ. Odstupující ãleny manÏ.
Dudíkovi a Bezdûka z v˘boru nahradili Lad. Orel, Jan KoÏen˘, Pavla Roháãová.

• 1988 provádûní preventivních prohlídek, zaji‰tûní soutûÏe „·tít“, úãast na
soutûÏích v okrese.

25. 6. dva ãlenové sboru pod vlivem alkoholu zcizili vozidlo AVIE z garáÏe DPS
a havarovali s tímto na ul. Leninova s demolicí kabiny a po‰kození nástavby. Pfií-
pad fie‰í policie a hlavní viník, se zaji‰Èováním v˘mûny kabiny a opravy vozidla.

• 1989 pfiistoupil Bartonûk, bûÏná ãinnost sboru s v˘cvikem a soutûÏemi. V ãer-
vnu zájezd do Uh. Hradi‰tû a Buchlovic.

Nová a první samostatná zbrojnice 
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

Pfii stavbû nástavby
garáÏí SDH s prostory
klubovny a zázemí jsou
k dokonãování prací
aktivováni v‰ichni ãle-
nové. Stavba je prová-
dûna v akci „Z“ jako
poslední v Pfierovû.

11. 10. je nová zbroj-
nice zkolaudována a ná-
slednû slavnostnû otev-
fiena starostou mûsta
ing. ·taflem, a to sym-
bolick˘m pfieseknutím
hadice mezi dvefimi ha-
siãskou bourací sekyrou.

SDH mûsta Pfierova se koneãnû doãkal tohoto historického okamÏiku. Samo-
statná zbrojnice má dvû garáÏová stání s dal‰ím vyuÏívan˘m jako sklad techniky
a dílnu, ‰atnu s regálem na armatury a hadice, vstupní prostor se schodi‰tûm, vel-
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k˘ sál, malou uãebnu, 2x WC, sklad materiálu a kuchyÀku. Vytápûní garáÏí je
ústfiední, horní podlaÏí plynov˘mi kamny WAW.
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17. listopadu do‰lo k „sametové revoluci“ a pádu komunistické moci. Byly roz-
pu‰tûny skupiny akce „Z“ a likvidaci zbytkÛ stavby provádûl velitel sboru. Z „poÏár-
níkÛ“ jsou opût „HASIâI“.

• 1990 pfiistoupili: Václav Olivík, Frant. Rapant, Petra Findejsová. Byla prová-
dûna nároãná v˘mûna ojet˘ch pneu na CAS 25 a opravy náhonu Avie a také stfií-
kaãek PS 8 a PS 12. âinnost sboru byla standartní s v˘cvikem i soutûÏením.

• 1991 v˘voj po pádu komunizmu ve spoleãnosti navodil nervozní atmosféru.
V poãátku roku se vzdal funkce starosta sboru Vychodil a na jeho místo byl zvo-
len Vladislav Roháã. Byly provádûny dále preventivní prohlídky domÛ a provo-
zoven a bûÏn˘ v˘cvik. Mladí hasiãi byli na tábofie v Ol‰ovci, sbor provádûl asi-
stenãní ãinnost pfii zemûdûlské v˘stavû a dle potfieb MûÚ provedl vyklizení b˘valé
jídelny Praha v rozsahu odpracovan˘ch 250 hod.

• 1992 potíÏe s pohotovostí obou vozidel pro ‰patné akumulátory, totéÏ pak
s obûma PS 12.

Sbor byl nûkolikrát povolán do hotovosti pfii poÏárech jako záloha OVPÚ.
V kvûtnu jsme na pokyn MûÚ vyklízeli zbrojnici zru‰eného sboru v Pfiedmostí.
Strojník Martin âapík se ‰kolil t˘den v Bíl˘ch Poliãanech. Znovu se oÏivuje prá-
ce s mlad˘mi hasiãi v poãtu 12 dûtí, dík ãlenÛm âapíkovi a Jakubu Vychodilovi.
Na soutûÏi v Brnû byli tfietí a získali cenu 9 stejnokrojÛ.

Zru‰ení ãlenství v SH âMS a vstup do Moravské hasiãské
jednoty

• 1993 v lednu sbor ukonãil na základû odhlasování na v˘roãní schÛzi ãinnost
v SH âMS a zaslal pfiihlá‰ku do Moravské hasiãské jednoty (dále jen MHJ) se síd-
lem v Îidlochovicích. 6. února se starosta
a pokladní zúãastnili I sjezdu MHJ v Kucha-
fiovicích u Brna. Velitel sboru Jan Sekera, byl
na sjezdu zvolen do prezidia MHJ. PotíÏe
chvíli dûlalo SH âMS, které chtûlo vidût
podpisy hlasujících ãlenÛ, odevzdání histo-
rick˘ch materiálÛ, financí, coÏ jsme si dÛraz-
nû vysvûtlili, Ïe majetek sboru vznikl dávno
pfied vznikem SH âMS. S námi z na‰eho
okresu pfiestoupilo dal‰ích 17 sborÛ
a byl utvofien okresní v˘bor MHJ.

V prÛbûhu roku jsme zapoãali pod
vedením br. Orla s renovací historické
koÀské stfiíkaãky, získané ze zru‰eného
sboru Pfiedmostí. MûÚ a fy. Tiefenbach
zakoupili nové akumulátory do vozidel
a sbor se stal akceschopn˘m. Bylo zrekon-
struováno br. Pefiinou kolo ‰tûstí.
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• 1994 Provádûní prohlídek domÛ a provozoven. V˘jezd k havarii cisterny s naf-
tou, asistence pfii motoristick˘ch podnicích na Pfierovské rokli, exkurze v Cuk-
rovaru Prosenice. Hodiny práce na renovaci historické stfiíkaãky. Nároãná údrÏ-
ba vozidel a stfiíkaãek a také údrÏba zbrojnice s nátûrem stfiechy a okapÛ. SoutûÏe
v poÏárním sportu. Bohatá ãinnost mlad˘ch hasiãÛ 5x sportovnû poznávací poby-
ty a 8 závodÛ po celé republice.

Zásahy u poÏárÛ a katastrof v tomto období:
1986 – poÏár lesní ‰kolky Tovaãov
1986 – poÏár kotelny Dopravních staveb Tovaãov
1986 – poÏár v˘robny zápalek v n. p. Solo Lipník
1986 – poÏár bytu ve v˘‰kovém domû v 12. NP v ul. BudovatelÛ v Pfie-

rovû
1987 – poÏár JZD v Îelátovicích

1992 7. – poÏár haly na v˘stavi‰ti (pro závady na technice jsme pfiijeli po
ohni

1992 30. 8. – poÏár lesa ve StfiíteÏi trval aÏ do 2. 9., zasahovala CAS + 9 muÏÛ
1993 15. 2. – poÏár UNIMO bunûk v areálu SpojÛ v Újezdci

• 1995 pfiíprava oslav 120. v˘roãí trvání sboru. Byla dokonãena renovace his-
torické stfiíkaãky po 1050 hod. práce, s pfiedvedením s koÀsk˘m spfieÏením i ãer-
páním vody na námûstí TGM starostovi mûsta a mûstské radû v srpnu. Stfiíkaãka
byla vyuÏita i v show na námûstí pfii otevfiení první kryté trÏnice p. Pfiesliãky
„U HrochÛ“. Byla zaji‰tûna asistence s CAS na Zemûdûlské v˘stavû a provedena
fiada preventivních prohlídek domÛ. Aktivní byli mladí hasiãi, kdy soutûÏ v Kapli-
ci obû druÏstva vyhrála.
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120. v˘roãí trvání Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
a organizované poÏární ochrany mûsta Pfierova 

1995 
Bylo tradiãnû pfiipomenuto slavnostní akcí nejen pro pfierovské hasiãe, ale

i ‰irokou vefiejnost.
V dopoledních hodinách na námûstí Pfierovského povstání byla veliká v˘stava

nejmodernûj‰í poÏární techniky s dvûma automobilov˘mi v˘suvn˘mi Ïebfiíky, vyso-
kozdviÏnou 27m poÏární plo‰inou, posledními modely cisternov˘ch vozidel Tat-
ra a ·koda, dopravními a specielními vozidly, hasiãsk˘m tankem s lafetov˘mi
proudnicemi a samozfiejmû i historickou technikou.

V˘stavû dominovala renovovaná koÀská historická stfiíkaãka pfierovského sbo-
ru. Pro obãany, ktefií ve velkém poãtu si prohlíÏeli vystavenou technikou, hrála
krojovaná dechovka Záhoranka.

Souãasnû s v˘stavou probûhla v sále polikliniky (nyní MENS) slavnostní schÛ-
ze ãlenÛ sborÛ za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta, nadfiízen˘ch z okresu a spfiátelen˘ch
sborÛ, vãetnû pfiátel hasiãÛ z patronátních Dobroslavic, zakonãená spoleãn˘m
obûdem.

V odpoledních hodinách pak bylo provedeno velké námûtové cviãení na „Mod-
rák“ (dÛm s jídelnou) na Îerotínovû námûstí. Zahájení provedli mladí hasiãi pfie-
rovského sboru pfiíjezdem dopravním vozidlem a provedením poÏárního útoku
od nádrÏe s vodou. Následoval ukázkov˘ zásah historickou koÀkou ãleny pfie-
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rovského sboru v dobov˘ch uniformách a pfiilbách. Hlavní cviãení probûhlo po
zvuku sirén hasiãsk˘mi jednotkami OVPÚ, SDH Pfierov, PÚ âD, ZPS PRECHE-
ZY, ZPS MEOPTY, ZPS STROJÍREN, Policie âR a Záchranné sluÏby, vãetnû ukáz-
ky specielních zásahÛ na hofiící auto od OVPÚ. Závûr byl proveden prÛjezdem
kolony 20 houkajících hasiãsk˘ch vozidel Pfierovem.
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SloÏení v˘boru:
Starosta: Vlad. Roháã
Velitel (místostarosta): Jan Sekera st.
Jednatel: K. Soviãka
Zbrojífi: Petr Kopeck˘
Hospodáfi: Pavla Roháãová
GaráÏmistr: Lad. Orel
Kult. spol. ref.: Zdenûk Bry‰ka
Revizofii: Josef Pefiina, Emil Dorazil
Zásahová jednotka:
Velitel: Jan Sekera st.
Zástupce: Vlad. Roháã.
¤idiãi: Rost. Andûl, Zdenûk Bry‰ka, Martin âapík, Martin Jaich, Petr Kopec-

k˘, Václav Mrtv˘, Ladislav Orel, Jifií Nevosad, Václav Olivík
Hasiãi: Jar. Adamík, Jar. Bouchal, Václav Bucher, Emil Dorazil, VíÈ. Drtil, Imrich

HradÀansk˘, Jifií HradÀansk˘, Jifií Huãín, Mir. Iglo, Jifií Neubauer, Josef Pefiina,
Petr Pefiina, Josef Pl‰ko, Ivan Smékal, Karel Soviãka, Stan. ·mehlík, ing. Jar. ·ind-
ler, Jakub Vychodil, Zdenûk ·traus

Ostatní ãlenové: P. Bezdûk, Mir. Benda, I. Dostál, Vil. Dudík, Teod. JankÛ, Ant.
Obrtel, Frant. Pfiesliãka, Frant. Pfiikryl, Zd. Pfiikryl, Frant. Rössler, Vlad. Tiefen-
bach, Jan Vypu‰Èák, Mir. Îaludek, Ludm. Dudíková, Jar. Hrazdirová, Marie Huãí-
nová, Ren. Kalmanová, Jar. Loduhová, Vûra Mrtvá, Iva Pl‰ková, Pavla Roháãová,
D. Smékalová, Al. Trávníãková.

• 1996 v rámci oslav 740 let pov˘‰ení Pfierova na mûsto, obdrÏel sbor medaili
J. A. Komenského, kterou z rukou starosty mûsta p. JUDr. Dutka v Mûstském
domû pfievzal starosta sboru Vlad. Roháã a velitel Jan Sekera, jako ocenûní ãin-
nosti ve prospûch mûsta a obãanÛ.

âlenové provádûli poÏární preventivní prohlídky soukrom˘ch domÛ ve vybra-
né ãásti mûsta.

ZaloÏen˘ oddíl mla-
d˘ch hasiãÛ pod vede-
ním M. âapíka sbíral
úspûchy na soutûÏích
v Plzni, Havífiovû, Syro-
vicích, Kaplicích a hlav-
nû v Praze, kde stanul
v soutûÏi na 1. místû.

RovnûÏ druÏstva sbo-
ru se úãastnila fiady
soutûÏí v rámci okrsku
i okresu se stfiídav˘mi
úspûchy.
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Oslav 50. v˘roãí
druÏby s Dobroslavice-
mi se v tûchto sbor
zúãastnil formou zájez-
du autobusem a zapo-
jil se do fiady soutûÏí
dovednosti spolu s míst-
ními. V rámci DnÛ bez-
peãnosti vystoupili ãle-
nové na V˘stavi‰ti Pfie-
rov.

Pro valné hromady
bylo zavedeno staro-
svûtské pfiijímání no-
v˘ch ãlenÛ v˘borem
v historick˘ch úborech,
humorné dekorování
ãlena za ne‰ikovnost
a rovnûÏ tak za „vybraná“ provinûní úfiaduje „Hasiãsk˘ soud“.
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Pfiedsednictvo
Kopeck˘, za MûstNV p. Ho‰ková, Sekera, Roháã, Soviãka

Pfiedsednictvo v roce 2004
Drtil, Roháã, Sekera Jan st., Hrazdirová



• 1997 pfiistoupili Jan Sekera ml., Pavel Bednáfi, Pavel Trávníãek, Michal âechák,
Lad. Sur˘, Miroslav ·traus. Po ãervencové zniãující povodni, kdy voda z Beãvy
zaplavila i stfied mûsta a u které zasahoval cel˘ sbor, zakoupilo mûsto sboru 2x plo-
voucí ãerpadlo, 10 záchrann˘ch vest, 2x raftov˘ ãlun, 2x C proudnice „TURBO“
a na Avii byla za 173 000 Kã vymûnûna prorezavûlá kabina. V garáÏi otec a syn Pefii-
novi natfieli podlahy barvou. Vedení sboru (Lad. Roháã, Jan Sekera st. a Jos. Pefii-
na) se zúãastnilo sjezdu MHJ v Rajhradû. Velitelé a strojníci absolvovali tradiãní
‰kolení HZS. Sportovní soutûÏe absolvovala najednou i tfii druÏstva sboru.

• 1998 pfiistoupili Jifií Peãánka, Martin Kfiemen, Ale‰. Krãmafi, Milan DaÀa,
Otto Knopp, Martin Pokorn˘, Lad. Petrovsk˘, Tom. Ondru‰ek.

Byla provedena oprava dvefií CAS 25 a br. Smékal provedl rekonstrukci osvût-
lení garáÏí. Stovky hodin pak zabrala pomoc MûÚ pfii jeho reorganizaci a pfie-
misÈování pracovi‰t v objektech.

Sbor pravidelnû cviãil a na soutûÏích bez ‰piãkového stroje obsazoval málo
atraktivní místa. Byly provádûny asistenãní sluÏby na Tenisové hale, v klubu SME,
pfii ohÀostroji atd.

• 1999 pfiistoupili Michala Nesvadbová, Michal Drábek, Petr Hromada, Petr
Sedláãek, Petr âapek, Petr Cekota, Martin Luká‰.

·atna byla vybavena 50 ks plechov˘ch skfiínûk, dodány ochranné obleky Füre-
man a pro mytí vozidel myãka WAP. âlenové vyrobili vozík pro pfievoz stfiíkaãky
pfii závodech.

Byl znovu zaloÏen oddíl mlad˘ch hasiãÛ v poãtu 21 dûtí pod vedením manÏ.
Mrtv˘ch.

Sbor byl poctûn náv‰tûvou velitele hasiãÛ z holanského Cujku s odpovídajícím
poho‰tûním, besedou, exkurzí v prostorách zbrojnice i stanice, i s následn˘m
jeho zapojením do akce v historickém odûvu na historické „koÀce“.

• 2000 pfiistoupili Martin Pluhafi, V. Pechr, Frant. Koneãn˘, a ãekatelé Jifií
Huãín, Luk. Nesvatba, Ondfiej Bahounek, Zd. Engel. Sbor pro neúãelnost a zru-
‰ení dfiívûj‰ích poÏadavkÛ, upustil od provádûní protipoÏárních prohlídek sou-
krom˘ch domÛ. Pro nácvik útokÛ s vodou byla vydláÏdûna základna na cviãi‰ti
a do‰lo i k v˘hodné v˘mûnû zrezivûlé nástavby AVIE za zánovní. V kuchyÀce byla
vymûnûna kuchyÀská linka a zakoupen kompresor pro hu‰tûní pneu.

Byla provedena námûtová cviãení ve Vinarech, na Lagunû v Pfierovû, staveb-
ninách Formel, Rybárnû v Pfierovû, na stáj koní v SZT· Pfierov a Penzionu pro
dÛchodce u Îebraãky.

DruÏstva sboru se zúãastnila 11 sportovních soutûÏí. V kvûtnu velitel a staros-
ta byli mûstem vysláni s dal‰ími organizacemi na náv‰tûvu hasiãÛ v holanském
Cujku, kde je tamní velitel jako pfiedchozí host sboru, provázel i hostil.

Bylo provedeno zavedení sborové akce zahájení a ukonãení v˘cvikové sezony,
kdy v‰echna druÏstva vãetnû mlad˘ch hasiãÛ a Ïen musí pfiedvést poÏární útok
s vodou.

• 2001 pfiistoupili Jifií Huãín, Luká‰ Nesvadba, Petr ·tûpánek, Ondfiej Bahou-
nek, Radek Musil, Jifií Pfiikryl, Jifií Ch˘lek, Eva Husárková, Hana Maãáková, Frant.
Koneãná, Michala Klimíãková.
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Pfii pomoci mûstu ãlenové odpracovali pfii stûhování 1746 hodin. Byly prová-
dûny asistenãní sluÏby na akcích mûsta, motokrosech, Tenise, Mostech, cviãení
ve Vinarech, ukázky v tábofie ve Stfiedolesí, a s IZS a HZS na objekt LDN v nemoc-
nici s evakuací pacientÛ. Pro v˘zbroj byly zakoupeny lx vozidlová a 2x kapesní
vysílaãky s napojením na HZS. Pro v˘cvik byla zakoupena laminátová nádrÏ na
vodu.

V soutûÏi historick˘ch stfiíkaãek v Radslavicích ná‰ sbor zvítûzil. Mimo to se
zúãastnil 10. soutûÏí v poÏárním sportu. Úspûchy slavili v soutûÏích mladí hasiãi.

V rámci poznávání hasebního obvodu byly provedeny exkurze v Teplárnû,
Technoplynu, SME Dluhonice.

• 2002 pfiistoupili Libor DaÀa, Michala Libosvárová, Magda Klimíãková, Silvie
Mezírková, a ãekatelé:Luká‰ Klamka, Tomá‰ Stanûk, Tomá‰ Pfiemyslovsk˘.

26. 3. sbor úãinkoval pfii souãinostním cviãení IZS a HZS v simulovaném úni-
ku ãpavku ze zimního stadionu s evakuací osob, kde postavil stan pro záchranku
a vyná‰el ranûné. Dal‰ím pak byl nácvik plnûní letadla vodou pro ha‰ení z CAS
v Kokorách. Vzdûláváni zabezpeãila pfiedná‰ka Záchranné zdrav. sluÏby a HZS
o provádûní ha‰ení poÏárÛ. V záfií bylo námûtové cviãení na Neurologii v nemoc-
nici s evakuací pacientÛ, nácvik zásahu na RD v Îeravicích, i v˘cvik na ãlunu na
Beãvû. V okrese v organizaci MHJ byla pro soutûÏe zaloÏena extraliga.

Zaãátkem listopadu pfii‰la „blesková“ náv‰tûva 9 hasiãÛ z holanského Cujku,
kterou provázel velitel sboru Jan Sekera st. a ãlen Martin âapík po budovû zbroj-
nice, pivovaru, pekárnû a pálenici v Îelátovicích, s utuÏením pfiátelství závûreã-
nou veãefií u Labutû.

• 2003 pfiistoupili Luká‰ Klamka, Tomá‰ Stanûk, Michal Huãín, Martin Pavel-
ka, Tomá‰ Pfiemyslovsk˘, Frant. Onderi‰ín, Zita Konviãná, Iva Vágnerová, Jana
Vágnerová.

âekatelé: Marcel Jufiiãka, Vít Janeãka.
Pro mûsto brigádnû ãlenové odpracovali pfii pfiemisÈování pracovi‰È úfiadu 4158

hod.
Byla zakoupena elektrocentrála a dvû el. kalová ãerpadla a ve zbrojnici vymû-

nûna ãást oken za plastová. V rámci oslav 50 let trvání útvaru HZS se cviãení 4. 5.
zúãastnil cel˘ sbor (cca 40 ãlenÛ + mladí hasiãi) s vystoupením na námûstí s bojo-
vou technikou i historickou „koÀkou“.

15. 9. pak cviãení na Mûstsk˘ dÛm, 12. 9. na Internu v Nemocnici Pfierov, 26.
9. v rámci IZS s HZS, pak na simulovanou sráÏku vlakÛ. 29. 9. na Penzion dÛchod-
cÛ u Îebraãky s evakuací obyvatel, ve spolupráci s HZS Pfierov, HZS âD i SDH
âekynû. Námûty zpracovával vesmûs velitel sboru. Vybraní ãlenové byli pro‰ko-
leni v d˘chací technice v Jánsk˘ch koupelích a polygonû v Prostûjovû. Od HZS
byly zakoupeny 4 d˘chací pfiístroje SATURN a umístûny v CAS 25.

Pfii 13 soutûÏích Ïen a 9 muÏÛ, bodovaly Ïeny 1. místem v rámci mistrovství
MHJ.

Na podzimní valné hromadû ãlen Petr Hromada odcizil veliteli sboru digitál-
ní videokameru a fotoaparát. Po zji‰tûní policií jako pachatel, byl rozhodnutím
ãlenÛ ihned ze sboru vylouãen.
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Nûkteré ze zásahÛ v tomto období:
1. 1996 – uvolÀování ledÛ na zamrzajícím Strhanci v ul. Za Ml˘nem

19. a 2l. 3. 1996 – ãerpání vody ze sklepÛ rod. domkÛ a z jezera vytvofieného z tají-
cího snûhu v Dluhonicích, ãerpání vody ze zatopen˘ch sklepÛ v Koje-
tínské ul. v Pfierovû

PovodeÀ v Pfierovû 

1997

7.– 12. 7. 1997 – pfii povodni v Pfierovû ãerpání vody z podjezdu u Kazeta, ze
sklepÛ domÛ, z jezera u rybníka, zahrádek u laguny obûma stfiíkaãkami PS 12,
dováÏení vody cisternou pro potfieby Nemocnice – odpracováno celkem 1303
hodin, za znaãného vypûtí vût‰iny ãlenÛ.

21. 4. 1998 – poÏár ocelokolny JZD Bochofi
20. 6. 1998 – poÏár stolárny DRUSTOL v Pfierovû

22. 10. 1988 – cviãn˘ poplach s HZS na fingovan˘ pád letadla
14. 4. 1988 – ãerpání vody v areálu Tenisu
20. 4. 1988 – ãerpání a ãi‰tûní studny Dluhonice
14. 3. 2001 – poÏár skladu v PRECHEZE Pfierov
16. 9. 2001 – poÏár stánku pfii v˘stavû na V˘stavi‰ti Pfierov
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1. 12. 2001 – poÏár OD Delvita Pfierov
30. 3. 2002 – poÏár stohu v Rokytnici
31. 5. 2002 – drobn˘ poÏár na V˘stavi‰ti Pfierov
21. 7. 2002 – poÏár strni‰tû pfii sklizni obilí u Troubek
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• 2004 pfiistoupili Marcel Jufiiãka,
Radek Mráãek, Jar. Vrtûlka, Michal
Kopeck˘, Vítûzslav Janeãka, Michal Kfie-
minsk˘, Ondfiej Lutonsk˘, Petra Pavel-
ková.

Byla provedena v˘mûna oken v ku-
chyÀce a malé uãebnû za plastová, v˘mû-
na topidla v kuchyÀce a v rámci údrÏby
nátûr stfiechy zbrojnice. Provedena
rekonstrukce PS 12 a pro mladé hasiãe
získaná dal‰í PS 12. Mûsto zakoupilo tfie-
tí kapesní radiostanici a 10 svítilen na
pfiilby Galeta.

• Sbor navázal spolupráci s jezdeck˘m
oddílem Zemûdûlské ‰koly pro úãasti na
vzájemn˘ch akcích a zejména poskytnu-
tí potahu pro historickou „koÀku“.

• Po vichfiici v ãervnu, nasazena obû
vozidla v akci na ãerpání vody ze sklepÛ
domÛ. V pfiípravû na STK vozidel byly
zakoupeny nové akumulátory pro CAS
a vozidla doplnûna oznaãením zadní ãásti pfiedepsan˘mi odrazov˘mi pruhy.

• Byl vypracován projekt na zmûnu vytápûní garáÏí samostatn˘m plyn. kotlí-
kem z kuchyÀky.

Námûtová cviãení
• Ve spolupráci s HZS Pfierov, HZS âD, HZS Meopta, byla provedena námû-

tová cviãení 26. 7. na fy. ASTRON s. r. o., 30. 8. na Zámek na Horním námûstí,
6. 9. na Chirurgii Nemocnice, 13. 9. na v˘‰kovou budovu OSSZ Bayerova ul., 20. 9.
na Peãovatelsk˘ dÛm Mer-
vartova-Fügnerova.

• 22. 10. se sbor zúãastnil
cviãení IZS s HZS Pfierov,
HZS Olomouc, HZS âD,
HZS Meopta Pfierov, Policií
âR a Mûsta, Rychlou zá-
chrannou sluÏbou, AâR
(23. zVrL, 156. zpr.) na ha-
várii vozidel na mostu Legií
v Pfierovû, s pokládáním nor-
né stûny pfies fieku Beãvu.

• Na toto cviãení byli jiÏ
hasiãi pfiizváni mûstsk˘mi
„mluvícími“ sirénami dopl-
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Cviãení na zámek Pfierov

Asistenãní hlídka PO Huãín, ·tûpánek
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Cviãení na v˘‰kov˘ dÛm OSSZ Pfierov

Cviãení na peãovatelsk˘ dÛm, Mervartova ulice, Pfierov



nûn˘mi signálem HO¤Í a slovy „PoÏární poplach-svolání hasiãÛ“.
• Pfii kulturnû spoleãensk˘ch akcích byly z ãlenÛ sboru stavûny poÏární asi-

stenãní hlídky.
• âlenové opût brigádnû pomáhali mûstu pfii stûhování zafiízení, zaji‰Èování

voleb i akcí na námûstí TGM s nadílkou Mikulá‰e nebo oslav na Silvestra. Z likvi-
dace zafiízení b˘valé Z· v Palackého ul. byly zaji‰tûny robustní lavice do ‰atny zása-
hové jednotky.

• Závodní druÏstva dospûl˘ch i mlad˘ch hasiãÛ absolvovala fiadu soutûÏí na
území okresu.

• V závûru roku za pfiíspûní Kraje Olomouc a Mûsta Pfierova byly pofiízeny 2 ks
d˘chacích pfiístrojÛ Dregr v hodnotû 100 000 Kã.

• Petr ·tûpánek byl vyslán na dvoudenní kurz technikÛ PO (d˘chací techni-
ka, chemické látky).

V prosinci do‰lo k rozpadu 30 let starého ãerpadla na cisternové stfiíkaãce.
Akceschopnost byla zaji‰tûna operativním zji‰tûním ojedinûlého majitele posled-
ních ãerpadel tohoto typu v âR a pomocí MûstÚ Pfierov pak zaji‰tûna oprava
a uvedení CAS do pohotovosti fy. ZAHAS Slavíã.

• 2005 byla provedena  v˘mûna v˘straÏn˘ch zafiízení na vozidlech a AVIA dopl-
nûna vysílaãkou. Pfiistoupily Václav Ungr, Pavel Skopalík. Do kurzu velitelÛ druÏ-
stev v Jánsk˘ch Koupelích vyslán Jifií Huãín. 21 ãlenÛ sboru 9. 2. hasilo poÏár haly
montáÏí Pfierov se ‰kodou 10 000 000 Kã. 7. 3. Námûtové cviãení na stáje jezdec-
kého oddílu s evakuací koní v areálu SZT· Pfierov. Byla provedena úprava osvût-
lení garáÏí ãleny sboru a realizované samostatné vytápûní garáÏí plynov˘m kotlí-
kem z kuchyÀky.
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130. v˘roãí trvání Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH)
a organizované poÏární ochrany mûsta Pfierova 

2005

âlenové zásahové jednotky SDH Mûsta Pfierova:
Velitel: Jan Sekera st.
Zást. velitele: Vladislav Roháã, Jan Sekera ml.
Velitel druÏstva: Jan Sekera ml., Milan DaÀa, Jifií Huãín
Technik PO spec.: Ivan Smékal, ·tûpánek Petr
GaráÏmistr strojník: Martin âapík
Spojafii: Ivan Molnár, Jifií Pfiikryl
¤idiãi: Jifií Ch˘lek, Otto Knopp, Tomá‰ Mezírka, Petr Nûmeãek, Martin Pavel-

ka, Václav Pechr
Hasiãi: Lib. DaÀa, E. Dorazil, Mich. Drábek, Vít. Drtil, Mich. Huãín, Marc.

Jufiiãka, Frant. Koneãn˘, Luká‰ Klamka, Ondfiej Lutonsk˘. Rad. Musil, Luká‰
Nesvadba, Frant. Onderi‰ín, Jos. Pefiina, Jos. Pl‰ko, Mart. Pluhafi, Zd. ·traus, Mir.
·traus, Pavel Trávníãek, Ondfiej Bahounek.

V˘bor SDH Moravské hasiãské jednoty Pfierov:
Starosta: Vladislav Roháã
Místostarosta (velitel): Jan Sekera st.
Velitel druÏstva: Jan Sekera ml.
Jednatelka: Jarmila Hrazdirová
Hospodáfi a prevent.: Pavla Roháãová
Technik PO: Ivan Smékal
Zbrojífi: Vítûzslav Drtil
GaráÏmistr: Martin âapík
Kult. spol. ref.: Josef Pl‰ko
Ved. mládeÏe: Vûra Mrtvá
Revizofii: Jos. Pefiina, Emil Dorazil, Mir. ·traus
Ostatní ãlenové SDH Moravské hasiãské jednoty Pfierov: Rost. Andûl, Pavel

Bednáfi, Marc. Bortl, Mich. âechák, I. Dostál, Mir. Frank, Jar. Horák, Jifií Hrad-
Àansk˘, Mir. Iglo, Martin Jaich, Vít Janeãka, Martin Kfiemen, Petr Kopeck˘, Rad.
Mráãek, V. Mrtv˘, Jifií Neubauer, Jifií Nevosad, Lad. Orel, Petr Pefiina, Lad. Pet-
rovsk˘, Tom. Pfiemyslovsk˘, Frant. Pfiesliãka, Zd. Pfiikryl, Tom. Stanûk, Lad. Sur˘,
ing. Jar. ·indler, Vlad. Tiefenbach, Jakub Vychodil, Jan Vypu‰Èák, Mir. Îaludek,
Jar. Vrtûlka, Michal Kopeck˘, Michal Kfieminsk˘, Ondfiej Lutonsk˘, DaÀová Laì-
ka, Hana Franková, Marie Huãínová, Ren. Kalmanová, Mich. Klimíãková-Skalo-
vá, Magda Klimíãková, Frant. Koneãná, Petra Koutná, Zita Konviãná, Mich. Libo-
svárová, Silva Mezírková, Iva Pl‰ková, Petra Pavelková, Alena Trávníãková, Iva
Vágnerová.
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Zásahová technika

Zásahová jednotka

56

Vozidla CAS 25 ·koda, DVS 12 AVIA, stfiíkaãky 3x PS 12, 2x plovoucí ãerpadla, pfienosná
elektrocentrála a dvû kalová el. ãerpadla, 2 ãluny RAFT, 2x vozidlová a 3x kapesní

radiostanice, 4x d˘chací pfiístroj SATURN, 2x d˘chací pfiístroj Dregr

âlenové zásahové jednotky



SoutûÏní druÏstvo muÏÛ

SoutûÏní druÏstvo Ïen
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(zprava) Sekera Jan ml., Musil, âapík, Molnár, ·tûpánek, Stanûk, Huãín J., Nesvadba

(zleva) Libosvárová, Kalmanová, Mrtvá, Koneãná, Klimíãková, Konviãná, Vágnerová
trenéfii Koneãn˘, Molnár



V˘chova mladé generace
V posledních 30 letech se SDH pro pfiedpokládané moÏné omlazení sv˘ch fiad

a podchycení zájmu mládeÏe o hasiãskou profesi, vûnoval v˘chovû tûch nejmen-
‰ích – mlad‰ím a star‰ím ÏákÛm. Tato ãinnost je vysoce nároãná na ãas instruk-
torÛ, ale dosaÏení i minimálních úspûchÛ ve v‰ech druzích soutûÏí jako odmû-
nu, jim vyvaÏuje zájem a radost dûtí. DruÏstva sbírala úspûchy mezi sv˘mi
vrstevníky na v‰ech úrovních jak okresní, krajské, oblastní, tak i na republikové.

1975–1991 vedoucí Jifií Neubauer, Liba Zdráhalová atd.
Oddíl mlad˘ch poÏárníkÛ byl zaloÏen 21. 1. 1975. Hned v poãátcích se zapo-

jil do celostátní hry „PLAMEN“, kde v rámci okresu slavil fiadu vítûzství. Pravi-
delnû se zúãastÀoval soutûÏí v Kojetínû, DomaÏelicích, Opatovicích, zimních i let-
ních brann˘ch závodÛ v Su‰icích-Kudlovû, Milenovû, Pot‰tátû, Stfiedolesí. Byl
úãastníkem SrazÛ mlad˘ch poÏárníkÛ, provádûl zájmovou ãinnost vãetnû stano-
vání a sportovních soutûÏí. V rámci poznávání svého okresu i mûsta nav‰tívil pfie-
rovské leti‰tû, hrad Helf‰t˘n, jeskynû a láznû Teplice, byl úãastníkem DnÛ mlá-
deÏe na pfierovském V˘stavi‰ti. Z jeho ãlenÛ vyrostla fiada dnes profesionálních
i dobrovoln˘ch hasiãÛ.

1992–1996 vedoucí Martin âapík, Jakub Vychodil
Tito vedoucí-odchovanci pfiedchozího vedoucího, velmi obûtavû pracovali

s mládeÏí a jejich druÏstva mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ sbírala vavfiíny z pfiedních
umístûní od Uherského Hradi‰tû aÏ po Prahu. V˘razná umístûní byla na Pyro-
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meetingu na V˘stavi‰ti v Brnû l993 s tfietím celkov˘m místem, ale s nejlep‰ím
ãasem v poÏárním útoku ze v‰ech zúãastnûn˘ch, za rovn˘ch 24 sec.

V Uherském Hradi‰ti obsadili ãtvrté místo, na Memoriálu Holeãka v Praze l994
byli druzí, v âeském Krumlovû l995 pak obû druÏstva na prvním místû. I z tûch-
to nûkter˘ch ÏákÛ jsou dnes ãlenové sboru.

1999 doposud vedoucí Vûra Mrtvá, Jifií Pfiikryl, Libor DaÀa, Laìka DaÀová
Vedoucí Mrtvá je odchovancem z Ïákovského druÏstva. Vedoucí obûtavû pra-

cují s mlad‰ími i star‰ími Ïáky kde je i fiada dívek. Poãet kolísá mezi 17 a 27 a jejich
pravidelné t˘denní nácviky nesou v˘sledky v soutûÏích obratnosti, pfiekonávání
pfiekáÏek i poÏárním útoku s hasiãskou technikou. Obû druÏstva v rámci organi-
zace MHJ na úrovni okresu, regionu Morava i âR, se umisÈují pfii soutûÏích na
pfiedních místech. r. 2001 – region Morava v Kojetínû ml. 1. místo st. 3. místo. r.
2002 – region Morava Brno ml. 3. místo, âR v Kojetínû ml. 2. místo. r. 2003 âR
Hlinsko ml. 3. místo, st. 6. místo a zisk titulu Sportovec roku v druÏstvech. r. 2004
region Morava Brno ml. 1. místo, st. 7. místo.

Mimo brann˘ch a pohárov˘ch závodÛ, kaÏdoroãnû se zúãastÀují letního v˘cvi-
kového tábora.

Vlastní oddílov˘ prapor pokfitûn˘ na slavnosti v Tovaãovû starostou mûsta Pfie-
rova p. Jindfiichem Valouchem, kter˘ na tento vûnoval stuhu za reprezentaci Pfie-
rova.
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Oslava 130. v˘roãí Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
a organizované poÏární ochrany mûsta Pfierova

• 2005 ãerven, 130. v˘roãí trvání Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a organizované
poÏární ochrany mûsta Pfierova budou provázet tradiãnû následující akce:

– dopolední v˘stava hasiãské techniky na námûstí TGM
– slavnostní zasedání ve velkém sále Mûstského domu za úãasti pfiedstavitelÛ

mûsta a spfiátelen˘ch sborÛ, vãetnû hasiãÛ z Dobroslavic
– ukázky z v˘cviku hasiãÛ a taktické cviãení sloÏek IZS na námûstí TGM za úãas-

ti HZS Pfierov, HZS âD, HZS Meopty, ZPS PRECHEZY, Armády âR (23. VrL, 156.
zpr.), SDH Pfierov

– vzpomínkové posezení ãlenÛ SDH s pfiáteli z Dobroslavic v prostorách hasiã-
ské zbrojnice.

Závûrem

Co popfiát Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ do dal‰ích let? Stál˘ pfiíliv mlad˘ch ãle-
nÛ, ochotn˘ch podfiídit se hasiãské my‰lence „Sobû ke cti, bliÏnímu ku pomoci,
vlasti k ochranû“, málo poÏárÛ a pfiírodních katastrof ve mûstû a hlavnû co nej-
dfiíve v˘mûnu dosluhující 30 let staré mobilní hasiãské techniky za moderní,
dÛstojnou mûsta Pfierova.
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2005

61

starosta
Vladislav Roháã

velitel
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Ivan Smékal

velitel druÏstva
Jan Sekera ml.



62

velitel druÏstva
Jifií Huãín

vedoucí mládeÏe
Vûra Mrtvá

kult. spol. referent
Josef Pl‰ko

revizor
Josef Pefiina

revizor
Emil Dorazil

revizor
Miroslav ·traus



Pfiehled funkcionáfiÛ Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta
Pfierova od jeho vzniku

Hasiãské represivní jednotky zabezpeãující ochranu mûsta
Pfierova v roce 2005
Profesionální

HZS Pfierov
HZS âD Pfierov
HZS Meopta Pfierov

Dobrovolné
SDH Pfierov
SDH mûstsk˘ch ãástí-b˘val˘ch samostatn˘ch obcí, vybavené pouze dopravní-

mi vozidly a motorov˘mi stfiíkaãkami
âekynû
Dluhonice
Henãlov
Kozlovice
Penãice
Újezdec
Vinary

Závodní dobrovolné
SDH PRECHEZA a. s. Pfierov
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Velitelé sboru
1875–1878 Frant. ·tûpka
1879–1880 Frant. Mohapl
1881–1882 Hynek Psota
1883 Frant. Mohapl
1884–1885 Frant. Karas
1886–1892 Emanuel Mika
1893–1896 Frant. Karas
1897–1898 Jan MoÏn˘
1899–1911 Josef Ratiborsk˘
1912–1917 Vojtûch Jirza
1918 Josef Ratiborsk˘
1919–1924 Vojtûch Jirza
1925 Frant. BartoÀ
1926–1927 Josef Milián
1928 Florián Kornel
1929–1946 Vojtûch Jirza
1947–1953 Leopold Koutn˘
1954–1981 Zdenûk Gaudek
1982–dosud Jan Sekera st.

Pfiedsedové-starostové sboru
1875–1879 (podle stanov funkce

je‰tû nebyla, pfiípravn˘
pfiedseda byl 
Jindfiich Matzenauer

1880–1896 Frant. ·tûpka
1897–1899 Hynek Psota
1900–1926 Frant. Lazar
1927–1939 Josef Riedl
1940–1945 Florián Koplík
1946 Frant. Skfieãek
1947–1951 Josef Skfienek
1952–1985 JUDr. Bfietislav Vesel˘
1985–1991 Pavel Vychodil
1991–dosud Ladislav Roháã
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HZS Pfierov
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HZS Meopta Pfierov

SDH Precheza a.s. Pfierov
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SDH Henãlov

SDH âekynû

SDH Dluhonice
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SDH Újezdec

SDH Vinary

SDH Penãice
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SDH 
Kozlovice
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Hasiãská znûlka

Otakar ·i‰ka

Znûlka Hasiãi
andante
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Na zaji‰tûní akcí k 130. v˘roãí vzniku „Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a organi-
zované poÏární ochrany mûsta Pfierova“ se sponzorsky podílely následující firmy:

• MùSTO P¤EROV, zfiizovatel SDH
• PRECHEZA a. s. Pfierov
• PEKÁRNA TIEFENBACH Pfierov
• PIVOVAR ZUBR a. s. Pfierov
• STAVEBNINY FORMEL s. r. o. Pfierov
• PROFISTAV a. s. Pfierov
• VLADÖ-MORAVA s. r. o. Pfierov
• P¤EROVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEâNOST s. r. o. Pfierov
• VISIMPEX a. s. Pfierov
• VODOVODY a KANALIZACE a. s. Pfierov
• VOÎENÍLEK s. r. o. Pracovní odûvy Pfierov
• TEPLO a. s. Pfierov
• OMEGA SERVIS a. s. Îelátovice
• TEPELNÁ A SPALOVACÍ TECHNIKA s. r. o. Pfierov – Jaroslav Vlãek
• PME s. r. o. Pfierov
• MONTÁÎE a. s. Pfierov
• KONVIâKA s. r. o. Pfierov
• PLASTIKO s. r. o. DomaÏelice
• KAZETO s. r. o. Pfierov
• HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o. Horní Mo‰tûnice
• PEKÁRNA RACEK s. r. o. Pfierov
• SANDRA Mir. Skácel Îelátovice
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