Podrobná historie
Sboru dobrovolných hasičů Bobrová
Vznik sboru
Dne 1.dubna 1879 na sezení Obecního výboru Horní Bobrové předloţil tehdejší pan starosta
Josef Drdla za účasti pánů Františka Witka, Jana Musila a Tomáše Bartoše návrh, ţe by bylo
dobré jít za příkladem pokročilých měst, městysů a obcí zaloţit v Bobrové dobrovolný
hasičský sbor společný pro obce Horní a Dolní Bobrovou na společné náklady obou obcí.
Tento návrh nebyl podpořen obecním výborem Dolní Bobrová, který odpověděl, ţe sbor
hasičský zřizovat nebude a výlohy na sebe nevezme.Obecní výbor Hornobobrovský, který
nemaje tehdy peněţitých prostředků, odloţil návrh na zřízení hasičského dobrovolného sboru
na pozdější dobu.Od té doby uplynuly více neţ 3 roky.
Dne 20.července 1882 podalo obyvatelstvo Horní a Dolní Bobrové ţádost opatřenou 66
podpisy k Obecnímu výboru v Horní Bobrové o zřízení hasičského sboru společného.
Na základě této ţádosti unesl se obecní výbor v Horní Bobrové na sezení dne 23.7.1882
jednohlasně, ţe se má dobrovolný hasičský sbor zřídit a potřebné peníze z obecní kasy zaloţit
coby zápujčka.
K provedení potřebných kroků zřízení dobrovolného hasičského sboru zvolil hned obecní
výbor pana Františka Witka mlynáře, Josefa Drdlu obchodníka v Horní Bobrové za zástupce
hasičského sboru a povolil ihned zálohu 200 zlatých a pana Františka Witka zvolil za velitele
sboru.Podepsán výbor v tomto sezení: Frant. Sobotka starosta, Josef Drdla radní, Jakub Brhel
člen výboru, Jan Musil člen výboru, Fr. Štohandl člen výboru, Josef Kašpárek člen výboru.
Po tomto usnesení slavného obecního výboru v Horní Bobrové byli vyzváni pan František
Vítek a pan Josef Drdla, zmocněnci Horní Bobrové , předpisem ze dne 23. července 1882
informovat obecní zastupitelstvo v Dolní Bobrové, zda by nebyli ochotni společný sbor
hasičský s Horní Bobrovou zaloţit na společné náklady.
Obecní výbor v Dolní Bobrové se usnesl jednohlasně, ţe polovici potřebných výloh
převezme a zároveň zmocnil dva členy obecního výboru pana Frant. Svobodu a Josefa Mahla,
kteří to, co potřeba vyţadovati bude, zároveň se zmocněnci Horní Bobrové objednati a
zaříditi mají.
S nelíčenou radostí přijali zmocněnci hornobobrovští a dolnobobrovští toto vyjádření a ihned
začali pracovat na stanovách spolku, které v obou obcích podepsané a Horní Bobrovou
kolkované c.k. místodrţitelství ku schválení předloţeno bylo. C.k. místodrţitelství tyto
stanovy vrátilo k upravení jen z té příčiny, ţe musí být napsáno, kde spolek bude mít sídlo,
zda na Horní nebo Dolní Bobrové.
Obecní výbor z Horní Bobrové se vyjádřil, ţe by bylo tudíţ spravedlivé, aby sídlo bylo na
Horní Bobrové, neboť zde vznikla původní ţádost na zřízení sboru hasičského. Kdyby byla
obec v D. Bobrové proti bude se losovat a jak rozhodne los , tam sídlo bude.To bylo
předloţeno písemně výboru v Dolní Bobrové.

3.září 1882 bylo odpovězeno následovně:

PROTOKOL :
Jednohlasně usneseno, ţe tedy výbor dolnobobrovský ze svého závazku společného
podporování dobrovolného hasičského spolku horno a dolnobobrobvského vystupuje a sama
obec Dolní Bobrová pro sebe sbor zříditi obec Horní Bobrová má sobě téţ sbor hasičský pro
sebe zřídit.Byly panem Witkem předloţeny nové stanovy pro hasičský sbor v H. Bobrové
obecnímu výboru podepsat a předloţeny byly na c.k místodrţitelství ke schválení. Stanovy
byly schváleny stvrzením pod číslem 21426 ( ve smyslu §9, zákona ze dne 15. listopadu
1867.). Podepsáno v Brně 28.září 1882 .
Spolek začal svoji činnost 22. října 1882 volbou prvních hodnostářů.
Za prvního velitele byl zvolen pan František Witek, starší mlynář z H. Bobrové, za jeho
náměstka byl zvolen pan Fr.Drdla, c. k. poštmistr v Bobrové.Další členové výboru:
Fr.sobotka, Jos. Kašpárek, Tomáš Bartoš, Jos. Polák, Jos.Drdla starší , Jan Musil. Za četaře
byli zvoleni Jos. Drdla mladší, Urbanec Tomáš do oddělení I a do oddělení II Filip Fiala a Fr.
Sobotka.

1882-1891
22.října 1882 byl zřízen v Horní Bobrové sbor dobrovolných hasičů . Za velitele byl zvolen
pan František Witek - mlynář z Horní Bobrové.
17.ledna 1883 se sbor účastnil poţáru v Jemnici s 21 muţi. Ve dnech 6.-9. června opravil
sbor za pomoci občanů cestu v kapličkách a zřídil si v lese na Kalvárii místo na výlet. 10. 6
1883 se zde pořádal první výlet.V témţ roce byl zakoupen čtyřkolový stříkač za 800 zlatých.
V srpnu roku 1884 se sbor zúčastnil veřejného cvičení ve Velkém Meziříčí. Zde se konala
také porada zřízení ţupní jednoty.
16.května 1885 napadlo tolik sněhu, ţe silnice k Novému Městu se musela prohazovat ručně.
Při práci pomohli i členové sboru. Velitel Witek byl tehdy cestmistrem. 9.června zasahoval
sbor při poţáru v Řečici.
V roce1886 bylo sboru odkázáno testamentem 20 zlatých od zemřelého člena pana Tomáše
Bartoše z Horní Bobrové. Paní Františka Ptáčková z Horní Bobrové odkázala téţ 20 zlatých
( sbor se účastnil jejího pohřbu.). 27.června daroval pan J. Vostatek z Bohdalce 2 zlaté.
Dne 22. října 1888 byl sbor volán k ohni v Ostrově, ale z Bohdalce byli vráceni. Oheň byl jiţ
uhašen.Při volbě nového výboru a velitele byli zvoleni do výboru: velitel - Fr. Witek,
pokladník - Fr. Sobotka , jednatel- Fr. Blaha, členové výboru - Fr. Drdla , Felix Fiala, Josef
Kašpárek a Josef Drdla.
V roce 1891 nebyl sbor u ţádného poţáru. Byl ale poţádán, aby doprovodil ke hrobu
přispívajícího člena pana Jana Musila a výměnkáře pana Fr. Palce, za coţ obdrţel celkem 13
zlatých.

1892 - 1901
V letech 1892-1896 nebyly v obci ani v okolí ţádné poţáry a členové sboru za tyto roky
doprovodili na poslední cestě 17 občanů z obce.
Při valné hromadě 15. května 1892 byl zvolen za velitele pan Josef Drdla, podvelitelem
Urbanec Tomáš a za členy výboru páni Jan Šoustar, Josef Kašpárek, František Blaha,
František Sobotka, František Štohandl a Antonín Černý jako jednatel sboru.
V tuto dobu, po odchodu p. Witka, o kterém není nikde psáno, co se s ním stalo, činnost
dobrovolného hasičského sboru značně ochabla.
21. února 1897 pořádá sbor ples u pana Čeňka Bílka, který propůjčuje místnosti zdarma.
13.března 1898 byl zvolen za delegáta na 10. valnou hromadu všeobecného spolku podpor.
pokladny v Brně pan A.Černý. Ten se 3. dubna 1898 valné hromady zúčastnil. Byla také
provedena změna ve vedení. Za velitele byl zvolen pan J. Baxant a za podvelitele pan Josef
Smutka.
Další tři roky není v zápisech o sboru ani zmínka.

1902 - 1911
10. února při výroční valné hromadě byl zvolen tento nový výbor: za starostu a podvelitele
pan Josef Smutka, za velitele a pokladníka pan Jan Baxant, za hospodáře pan Jan Šoustar, za
jednatele pan Antonín Černý.
Do roku 1905 nejsou ţádné zápisy, ale na valné hromadě 1. ledna 1905 jsou ve správě
pokladní schvalovány účty za roky 1902,1903,1904.
Nové vedení poţaduje od obecního výboru peněţitou výpomoc na pořízení potřebného
šatstva. Za toto období 1906-1908 se pořídilo jen 100 metrů bílého plátna na obleky, 1 trubka
a 6 čepic. Činnost tohoto vedení byla velmi malá, a tak proběhlo 27.února 1910 nové volení
funkcionářů. Tento výbor, ve sloţení: velitel Fr. Brhel, podvelitel Fr. Štohandl, starosta a
jednatel Fr. Pokorný, pokladník Josef Sobotka a členové výboru Josef Smutka, Karel
Vejrosta (ředitel), Jan Kubita (učitel), Fr. Palec (pekař), pracoval velmi dobře.
Byla opravena stříkačka, zakoupeny 4 lucerny, 140 m nových hadic, 1 četařská sekyrka, 10
nových obleků, 28 sluţebních čepic. Sbor zasahoval čtyřikrát u ohňů.
22. ledna 1911 byl pořádán ples. Ke 30. výročí zaloţení sboru v Bobrové se pořádalo ţupní
cvičení za účasti 31 sborů se 337 muţi. Večer se pořádal výlet na Kalvárii. Během těchto let
se konalo 6 schůzí, třikrát se sbor účastnil poţárů a to v Bohdalci, Radešíně a Dolní Bobrové.

1912 - 1921
6. ledna 1912 se konala valná hromada, na které byla zhodnocena práce sboru za minulý rok.
Byla schválena správa jednatele a revizora pokladny a byl dán návrh, aby Horní Bobrová
byla středem jednoho okrsku a k němu byly přiděleny okolní sbory.
V červnu 1913 se sbor zúčastnil oslav dvacetiletého trvání sboru v Bohdalci.Tento rok v
Bobrové ani v okolí nehořelo.
Na valné hromadě v r. 1914 byl zvolen nový velitel Fr. Štěpnička. Ten se v červnu 1914
vzdává funkce velitele a 5. července byl velitelem zvolen Fr. Pokorný.
V letech 1916-1918 byla činnost sboru ovlivněna událostmi 1. světové války a jeho práce se
hodně pozastavila.

V lednu roku 1919 byla zahájena valná hromada poprvé v československém státě.Zahájil ji
velitel sboru Fr. Pokorný. Byly pořádány výlety, věneček a maškarní merenda.O ostatní
práci výboru a poţárech není nic v zápisech. Od moravského zemského výboru byla
poukázána podpora 250 korun. Za člena se přihlásil pan Antonín Smaţil.

1922 - 1931
Na schůzi 7.ledna 1922 bylo dohodnuto, ţe se koupí cvičební obleky za 2.300 korun.
V roce 1923 přistoupili za členy: Ladislav Šulc, Stanislav Červinka a Arnošt Brhel. Byl dán
návrh na pořízení soukenných blůz. Zaplaceno bude penězi sboru a o zbytek se poţádá obecní
výbor.
V prosinci 1924 bylo usneseno, ţe se nepřistoupí na pojištění činného členstva. Peníze, které
by se zaplatily za pojištění se budou ukládat zvlášť a budou se pouţívat na podporu jen při
úrazu.
Hořelo jen jedenkrát a to u pana Tomáše Sobotky na Horní Bobrová č.p. 68.
Na valné hromadě v roce 1926 byli přijati za nové členy: Cyril Mašek, Ladislav Kašpárek,
Filip a Alfons Urbanec, Jar. Pokorný.
11. července 1926 hořel obchod s kůţemi na Vejpustku u Ludesů a vyhořel i soused Alois
Burian.
V srpnu hořelo na Vejpustku u pana Josefa Bílého. Oheň byl zaloţen úmyslně.
V říjnu zemřel velitel František Pokorný. Sbor měl 35 členů. Za nového velitele byl navrţen
pan František Smaţil. Sbor se zúčastnil cvičení v Račicích a poţární hotovosti 14. prosince
1929.
Na schůzi 19. dubna 1931 bylo usneseno, ţe se koupí motorová stříkačka silnější v ceně
4.000 korun. Peníze zapůjčila Hasičská záloţna na 6% úrok. Budou se pořádat oslavy
padesátiletého trvání sboru.

1932 - 1941
V roce 1932 nebyl ţádný poţár.
Na ţupní školu byl do Nového Města na Moravě vyslán Bohumil Smaţil a Eduard Vaculín.V
lednu 1934 byl zvolen za náčelníka Bohumil Pustina. Za rok byly čtyři schůze, dvě cvičení se
strojem a čtyři školy. Sbor se účastnil ţupního sjezdu v Bystřici nad Pernštejnem, oslav
zaloţení sboru v Račicích a Podolí a zasahoval u ohně drůbeţárny pana Klimeše v Mirošově a
u pana Tulise v Bohdalci.V roce 1935 byla zakoupena autostříkačka od firmy Zikmund z
Lutína. Sbor zasahoval u poţáru v Bobrůvce.
V roce 1937 se pořídilo 40 m hadic a byly upraveny stejnokroje.Byl proveden převoz
nemocných osobním autem do Brna do nemocnice (9 případů).
29.6.1938 hasiči zasahovali u poţáru v Radešínské Svratce.Sbor se zúčastnil okrskového
cvičení v Radešíně. Převoz 8 nemocných občanů do nemocnice v Brně. Následkem
mobilizace a odchodem bratří hasičů na vojnu se činnost sboru oslabuje. Byly tři poţáry v
obci Bobrová a jeden v Mirošově.
30.6. 1939 vyhořelo 9 domků v Kobylince
7.4. 1940 došlo k poţáru v Řečici.
V březnu 1941 pomáhal sbor při velké povodni odstraňovat kry.
V noci 6. června likvidoval sbor oheň u stolaře pana Karla Šebka, který vznikl od blesku.I
kdyţ bylo nařízeno šetřit pohonné hmoty, byli odváţeni nemocní do Brna (4 případy).

1942 - 1951
26. prosince 1942 byla svolána mimořádná valná hromada za účelem reorganizace sboru. K
tomu byl oprávněn starosta obce. Za velitele byl zvolen Bohumil Pustina, za podvelitele
František Vytešník a Antonín Pokorný, za starostu J. Šebek, jednatele Josef Peňáz, pokladníka
Vítězslav Fiala a členy výboru Antonín Rous, František Topolovský a Rudolf Novotný.
Byla prováděna zimní škola s programem výpisu z poţárního zákona a sluţebního řádu.
Celkem bylo šest přednášek.
V roce 1945 si jiţ všichni přáli, aby uţ byl konec války.
V říjnu se pořádala taneční zábava.
13. ledna 1946 byly provedeny volby do výboru, protoţe v tomto roce se mnoho lidí
odstěhovalo do pohraničí. Za člena přistoupil Josef Štursa. Sbor se zúčastnil oslav 1. výročí
osvobození, okrskového cvičení v Podolí a sjezdu hasičstva v Novém Městě na Moravě a
Bystřici nad Pernštejnem.
V létě 1947 se při poţáru u pana Starého na Dolní Bobrové č.p. 75 sjelo 16 sborů. V
sousedství se podařilo všechno uhájit a ještě tento rok byl sbor volán k poţáru do Řečice.
Během roku zemřeli bratři hasiči pan František Kašpárek a Vincenc Horák.
V květnu 1949 se sbor zúčastnil májových oslav v Bobrové, okrskového cvičení v Řečici a
velkých oslav v Přibyslavi na historickém místě u památníku Jana Ţiţky z Trocnova. Zemřel
zakládající člen František Topolovský.
Roku 1950 se sbor zúčastnil svěcení nové motorové stříkačky v Bystřici nad Pernštejnem.
Sbor byl u poţáru v Křídlech a Račicích. Pan Novotný Rudolf se zúčastnil kurzu cvičitelského
a zbrojířského v Jihlavě.
26.12. 1950 byla svolána schůze ze zástupců z Horní a Dolní Bobrové a bylo domluveno, ţe
výbor bude společný s názvem: " Místní jednota svazu československého hasičstva Bobrová".
V roce 1951 se sbor zúčastnil 5 poţárů, májových oslav v obci a na 1. slavnostním průvodu v
Novém Městě na Moravě. 26. července byl pořádán zájezd do Sloupských jeskyní.

1952 - 1961
Během roku se prováděla cvičení se strojem, pořadová cvičení, zájezd do Lednice, 12
členských a 10 výborových schůzí.
Na Velký pátek roku 1953 byl sbor volán k lesnímu poţáru na Brdě, kde úspěšně zasáhl. V
témţ roce pořádal sbor Kmochův koncertní večer v sokolovně a zájezd na Vranovskou
přehradu a její okolí.
25. února 1954 bylo provedeno protipoţární školení, kterého se zúčastnilo i 35 občanů.
Politická i odborná příprava byla prováděna na kaţdé schůzi. Sbor byl volán k poţáru v
Rozsochách a na Lány do Radešínské Svratky. Při senoseči vypomáhají bratři hasiči JZD
kosami kosit zamokřelé louky. Dále pomáhali při ţňových pracích a na podzim při sběru a
třídění brambor. Bylo odpracováno 2633 hodin. Ke konci roku má sbor 95 členů.
V jarních měsících roku 1958 byla zahájena přestavba zbrojnice. Z důvodu špatných základů
nebyla povolena nástavba. Školení instruktorů a řidičů v Radešíně se zúčastnili 4 bratři z
našeho sboru.
Z plesu v lednu 1959 byl velký zisk a za něj bylo zakoupeno dřevo od Státních lesů v Moravci
a pořezáno na šteláře do zbrojnice. Byly provedeny preventivní prohlídky. V tomto roce
hořelo jenom jedenkrát a to stoh lnu u tírny. Sbor obdrţel novou stříkačku.
Poţáry: v lednu 1960 saze v komíně v JZD, v červnu 1960 hájenka v Radešíně a bratr
Bohumil Hájek svým pohotovým zásahem zabránil poţáru, při kterém mohlo dojít k uhoření
dětí u Baxantů.

1962-1971
V lednu 1962 byla ustanovena prohlídková skupina ve sloţení: Mořic Kincl, Antonín Vaculín,
Josef Švaňhal a za Veřejnou bezpečnost poručík Antonín Šindler, která v únoru provedla
preventivní prohlídky.
K XII. sjezdu KSČ byly ustanoveny závazky: údrţba zeleně 45 hodin, pomoc JZD při
senoseči, ţních a sklizni brambor 1560 hodin. Všechny tyto závazky byly vysoce překročeny.
V roce 1963 proběhlo školení instruktorů ve Sněţném. Zúčastnil se ho pan Jan Synek.V
zimě je prováděno školení přímo u strojů, aby v případě potřeby u poţáru znalo obsluhu více
členů.
14. ledna 1963 došlo k poţáru v Bobrůvce.
V březnu zemřel zakládající člen pan Jakub Hájek.
Na členské schůzi 5. ledna 1964 byly provedeny volby nového výboru: předseda Josef Musil,
velitelé Mořic Kincl a Josef Švaňhal, preventista Jan Synek, hospodář Vladimír Vaculín,
pokladník Otmar Fiala, ostatní členové výboru Ladislav Přikryl, Antonín Vaculín, Milan
Vytešník, Zdeněk Sedlák, Josef Klimeš, František Malý a Věra Mašková (roz. Pustinová). Byl
dán příslib, ţe bude vybagrován rybník Sádka. Během roku se provedlo celkem třikrát poţární
cvičení a cvičení CO. V době ţní byly drţeny poţární hlídky. Společně s MNV byl
vypracován nový poţární řád pro naši obec. Seznámeni s tímto řádem byli všichni přítomní
členové na členské schůzi.
14. února 1966 se sbor dostavil k poţáru sušky lnu v tírně, 3.5. 1966 byl zlikvidován
včasným zásahem poţár na Moravci.
Na akcích ,,Z" bylo odpracováno celkem 2530 hodin. Při námětovém cvičení v srpnu byla
ostříkána sokolovna, na které se prováděla oprava omítek.
18. února 1969 hořelo v traktorové stanici v JZD, kde od vadného komína začínal hořet strop.
6. 3. v témţ roce byl dobrým zásahem včas zlikvidován poţár ve stodole u Červinků, 23. 5.
byl sbor u poţáru drůbeţárny na Moravci.
6. 10. zasahoval sbor při poţáru pohostinství v Pikárci.
V roce 1970 bylo získáno z řad členů sboru 15 dárců krve, v únoru byl sbor u poţáru v
Podolí,v květnu byl sbor volán k poţáru rodinného domku do Bobrůvky. V květnu byl sbor u
poţáru v JZD Bobrová, kde se v polední přestávce vznítila sláma a seno v ocelové kolně a
díky silnému větru shořelo i výmlatiště.
V roce 1971 byla vybudována ve spolupráci s MNV betonová nádrţ u Juračkových na Horní
Bobrové.
Poţáry v r. 1971: 8.4. - poţár v Blaţkově
10.8. - poţár v Radešíně
10.11. - poţár vepřínu v Račicích

1972 - 1981
V květnu byly postaveny u zbrojnice sušáky na hadice. Proběhla u nás soutěţ druţstev - muţi
a ţáci se umístili na 2. místě.V červnu při noční bouřce hořela chata u Kaňovce. Dále byla
prováděna školení ţáků v ZDŠ Bobrová, které provedl velitel Josef Švaňhal.
V roce 1974 byl sbor volán do tírny, kde však naštěstí k poţáru nedošlo, a také do Radešínské
Svratky, kde hořela přípravna u kravína.
Při prosincové autonehodě zahynul člen sboru Arnošt Brhel i s manţelkou. 15 poţárníků
darovalo krev v transfúzní stanici v Novém Městě na Moravě. Sbor obdrţel novou přenosnou

stříkačku, zasahoval při poţáru v lese na Kalvárii, kde se podařilo oheň uhasit.Byla oplocena
vodní nádrţ na Horní Bobrové.
V roce 1976 přišlo velké sucho, a proto bylo nutné provádět závlahu luk kolem řeky oběma
stroji. Pro velký zájem byl uspořádán zájezd na výstavu Země ţivitelka a dvakrát jsme se
zúčastnili brigády při pálení klestí v polesí Moravec.
Do poţární zbrojnice byl v roce 1979 místním národním výborem pořízen telefon.
Podařilo se nám během roku 1980 získat starší automobilovou cisternu ŠKODA 706 a auto
pro převoz poţárníků ROBUR. Od července 1980 dochází ke sloučení dalších obcí a bude
utvořen místní výbor SPO, kam spadají tyto obce: Bobrová, Dlouhé, Bobrůvka, Bohdalec,
Radešín, Podolí, Račice, Mirošov. Radešínská Svratka a Řečice zůstávají z bývalého okrsku
samostatně.

1982 - 1991
1. srpna 1982 se konala oslava ke 100. výročí zaloţení sboru, jíţ se zúčastnily i sbory z
blízkého okolí.Organizace oslav byla dobrá, vše proběhlo v pořádku, vydařilo se i počasí.
Byla zde vystavena nejen technika moderní, ale také stříkačky, kterými se hasilo před 100
lety. Bylo se na co dívat.
Sbor se zúčastnil v dubnu 1985 poţáru v Mirošově. Hořela zde tráva na břehu rybníka
směrem ke kolně.
Dále sbor poskytnul pomoc při velkých deštích koncem května a začátkem června při
odčerpávání vod ze zatopených sklepů. Stále trvá výpomoc JZD při špičkových pracích (ţně,
sběr kamene, sklizeň a třídění brambor). 14.9. 1985 došlo k poţáru slámy v Mirošově - stoh
slámy u velkovýkrmen. Dále sbor prováděl poţární preventivní prohlídky ve všech objektech
i rekreačních chatách.
V roce 1986 hořelo několikrát v Mirošově: 30.4. - poţár lesa, 6.7. - blesk zapálil stoh slámy u
velkovýkrmen, při ohni shořelo asi 15 vagónů slámy. Bohuţel se nedalo nic zachránit. Další
poţár v Mirošově byl tentokrát les u kamenolomu. Rozhořelo se špatně uhašené ohniště,
které zůstalo z předchozího večera. Bylo to 20. 9. v 9.45 hod. Ve dnech 12.,13. a 14. října
sbor opět zasahoval v Mirošově, kde prováděl likvidaci ohně v lesíku za kravínem. Rovněţ to
bylo po špatně uhašeném ohništi.
V lednu 1987 byl hlášen poţár v rodinném domku v Rad. Svratce. K zásahu byla pouţita
cisterna CAS Škoda 706 a Avie. Sbor obdrţel novou stříkačku PPS 12.
V září 1987 dochází k výstavbě nové poţární zbrojnice. Plán stavby je na 2 roky. Během
těchto roků došlo dále k opravě poţárního splávku u Mahlových, mostku k poţární vodě u
Sádky, rozhlasové relace o prevenci, zakreslení hydrantů a zokruhování elektrické rozvodné
sítě do poţární mapy obce. Prováděly se kontroly výjezdové techniky a výzbroje. Postupem
času dochází k ukončení stavby poţární zbrojnice, kde do velké míry přispělo i JZD svoji
technikou a velkou měrou přispěli brigádníci z řad členů organizace, kteří zde odpracovali
stovky brigádnických hodin.
Kolaudace proběhla 15. prosince 1989. Dále také sbor kaţdý rok v zimním období pořádá
Ples hasičů, dále pouťové zábavy, ale vţdy jedenkrát za dva roky (střídá se s SSM a se
Svazem chovatelů). Nechyběla také účast na různých soutěţích a oslavách.
Byla podporována také kultura. Prováděly se kontroly výjezdové techniky a výzbroje dle
rozpisu. S přípravou na zimní období byly dány do rozhlasu MNV relace, aby byla veřejnost
seznámena s moţným rizikem poţáru a s postupem při jeho vzniku. Společně se konaly
členské a výborové schůze.

V roce 1990 vyjíţděla naše poţární jednotka celkem sedmkrát:
14.4. - hořela mez u Radešína
29.5. - rodinný domek pana Jaňoura (Bobrová)
13.7. - námětové cvičení
5.8. - kravín Plemenářského podniku (Nové Město na Moravě)
25.8. - sláma u pana Bejdáka v Radešíně
26.8.- vozidlo V3S se slámou pana Reka L. (Bobrová)
16.9. - rodinný domek v Rad. Svratce

1992 - 2001
I v těchto letech plní sbor svoji funkci na úseku poţární prevence.Provádí kontrolu poţárních
a vodních zdrojů a jejich údrţbu. Byly prováděny preventivní poţární prohlídky. Po celé roky
se kontroluje výjezdová technika a výzbroj. Sbor se účastní soutěţí, školení, kulturních
akcí.Je zde vykazována úspěšná činnost na úseku práce s mládeţí. Kaţdoročně se pro mládeţ
pořádá zájezd na různé výstavy - připomeňme: ,,PYROS "- Brno, letecký den -Roudnice nad
Labem. Mládeţ se účastní kaţdoročně letního tábora, jsou pořádány několikrát do roka
diskotéky i pro děti z okolních sborů. Sbor pořádá tradiční Hasičský ples a taneční pouťové
zábavy. Kaţdý rok před nadcházející zimou se provádí zazimování poţární techniky, které
zajišťují strojníci a někteří členové sboru. Do rozhlasu OÚ jsou dány relace, ve kterých jsou
občané upozorněni na nebezpečí vzniku poţáru od topidel, ţhavého popela a na jiná
nebezpečí poţáru.
Od 1.4.1994 došlo k plošnému rozmístění sil a prostředků PO. Náš hasičský sbor byl zařazen
do JPO II. Sbor musí zajistit zásahovou jednotku. Od tohoto roku vzrůstá počet zásahů.
Jednotka vyjíţdí k poţárům a mimořádným situacím nejen v rámci okrsku Bobrová,
ale v případě potřeby i mimo toto území.
Starostou organizace byl po několik volebních období pan Josef Klimeš starší , který
odstoupil z funkce starosty a ukončil členství v organizaci ke konci volebního období roku
1999. Byl dán návrh na zvolení Josefa Vranky na funkci starosty.Výroční valná hromada
tento návrh odhlasovala a na další volební období byl starostou zvolen pan Josef Vranka .
Bobrovský hasičský sbor má k 31.12.2001 celkem 78 členů.

2002
V roce
2002
byly
zřízeny
internetové
stránky
hasičského
sboru
(www.hasicibobrova.cz), na kterých od této doby prezentujeme naši práci. Zde má kaţdý
moţnost přečíst si o historii a současném dění ve sboru, zásazích jednotky nebo aktivitách
mladých hasičů.
V tomto roce zasáhly Českou republiku povodně. Kromě nezištné fyzické pomoci
lidem postiţeným touto povodní, sbor přispěl také finančně.
Byly zahájeny terénní práce na novém cvičišti pod rybníkem Kaňovec.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 2 výjezdy.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Radešín
Okresní soutěţ - Sázava

Muţi
Muţi starší
Muţi

2. místo
2. místo
21. místo

2003
Sboru se podařilo získat přívěs s přenosnou motorovou stříkačkou PPS 8.
V následujících letech byl stroj vlastními silami opraven.
S obcí Bobrová byla podepsána smlouva o bezplatném vyuţívání cvičiště pod
rybníkem Kaňovec a o převedení pozemku do vlastnictví sboru.
Výjezdová jednotka vyjela v tomto roce k 17 událostem.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Radešínská Svratka Muţi
1. místo
Muţi starší 7. místo
Okresní kolo - Lavičky
Muţi
9. místo

2004
Pokračují terénní práce na cvičišti pod rybníkem Kaňovec a jednotka je dále
vybavována.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 5 výjezdů.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Řečice

Muţi
Muţi starší
Okresní kolo – Ostrov nad Oslavou Muţi

5. místo
2. místo
8. místo

2005
V tomto roce opět pokračovaly práce na cvičišti. Na jaře se zde konala hasičská soutěţ
v tzv. klasice. Dále se pokračovalo v obnově materiálu pro výjezdovou jednotku.
Ve funkci pokladníka sboru nahradila pana Jaroslava Palce členka Lenka Veselá.
Kronikářka sboru, paní Hana Veselá se zúčastnila školení kronikářů a další 3 členové sboru
získali odznak odbornosti Hasič III.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 13 výjezdů. Nejvýznamnějším z nich byl
poţár hradu Pernštejn (15. 4.). Za likvidaci poţáru jednotka slavnostně obdrţela písemné
poděkování (viz. příloha). Dalším větším zásahem jednotky byl poţár rodinného domu
v Bystřici nad Pernštejnem (6. 10.).
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Bobrová
Okresní kolo - Chlumětín

Muţi
Muţi starší
Muţi

1. místo
2. místo
13.místo

2006
V tomto roce byla zaslána ţádost na Generální ředitelství HZS ČR do Prahy o dotaci
na pořízení nové cisterny. Zbývající částku by musel zajistit Městys Bobrová.
Na podzim se konaly volby do obecního zastupitelstva. Sbor se rozhodl, ţe postaví
samostatnou nezávislou kandidátní listinu ze svých členů. Nakonec byli do obecního

zastupitelstva zvoleni: Petr Dvořák, Miroslav Trnka, Hana Veselá a Pavel Ţilka.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 14 zásahů.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Bohdalec
Okresní kolo - Pikárec

Muţi
Muţi starší
Muţi

1. místo
2. místo
8.místo

2007
Pro Městys Bobrová byla schválena na rok 2008 dotace 2 milióny korun na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky. Zbývající část dalších asi tří miliónů korun byla
pro městys ale příliš vysoká, a proto musela být dotace odmítnuta.
V tomto roce byla podepsána smlouva s obcí Mirošov o zajištění úkolů jednotky
poţární ochrany v Mirošově naší jednotkou.
Došlo k jednání s firmou E.ON o převedení odběrového místa ze staré zbrojnice na
Horní Bobrové na cvičiště pod rybníkem Kaňovec. Místo odběru zůstalo stejné, proběhla jen
změna katastru z Horní Bobrové na Dolní Bobrovou. Na tyto práce muselo být vyřízeno
stavební povolení. Současně bylo také získáno i povolení na dodávku vody z obecního
vodovodu.
Na jaře tohoto roku byl proveden první sběr ţelezného šrotu. Za získané peníze z jeho
prodeje bylo zakoupeno vybavení pro jednotku.
Osm členů sboru získalo odznak odbornosti Hasič III.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 21 výjezdů. K nejobtíţnějším patřil poţár stohu
slámy v obci Řečice (25. 9.) a poţár rodinného domu v obci Bohdalec (25. 10.).
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Bobrůvka

Muţi
Muţi starší

3. místo
3. místo

2008
Členové sboru na začátku roku vypomáhali s organizací soutěţe Tour de Ski konané
v Novém Městě na Moravě.
V roce 2008 bylo vyřízeno stavební povolení na přívod el. energie a přívod vody na
cvičiště pod rybníkem Kaňovec. Výkopové práce provedl pan Vladimír Starý. Za tyto práce
mu sbor velice děkuje. Díky těmto okolnostem zde mohlo být pořádáno okresní kolo soutěţe
v tzv. klasice, kde sbor zajišťoval občerstvení pro soutěţící a ostatní organizační práce pro
klidný průběh soutěţe.
V září se zúčastnilo 6 členů ve funkci rozhodčích V. ročníku memoriálu Jana Dřínka
ve Ţďáru nad Sázavou.
Členové sboru pokračovali ve vzdělávání. 6 členů získalo odznak odbornosti Hasič III.
a Jan Pokorný získal odznak odbornosti Preventista III. Jan Pokorný s Pavlem Ţilkou navíc
absolvovali Moderní otevřené studium (další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů v
ochraně obyvatelstva, kurz Základní odborná příprava) a získali osvědčení, na jehoţ základě
mohou dále školit členy jednotky.
Pro výjezdovou jednotku bylo zakoupeno nové plovoucí čerpadlo. Starší odkoupila
obec Radešín.

Výjezdová jednotka měla v tomto roce 18 výjezdů.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Dlouhé
Okresní kolo - Bobrová

Muţi
Muţi starší
Muţi

1. místo
3. místo
14. místo

2009
Na začátku tohoto roku sbor stejně jako v minulém roce pomáhal s organizací soutěţe
Tour de Ski v Novém Městě na Moravě.
Pro výjezdovou jednotku bylo zakoupeno vyprošťovací zařízení, které se vyuţívá při
dopravních nehodách.
Byly vypracovány plány budov na cvičišti pod rybníkem Kaňovec a sbor zaţádal o
povolení k výstavbě. Součástí výstavby bude sociální zařízení, taneční parket pro pořádání
zábav a sklad pro materiál.
V průběhu roku byla podepsána smlouva o zapůjčení překáţek na pořádání soutěţí
mezi Okresním sdruţením hasičů ve Ţďáru nad Sázavou a SDH Bobrová. Sbor tyto překáţky
převzal a nyní jsou uskladněny v hasičské zbrojnici.
Koncem roku byla provedena příprava voleb do členského výboru sboru na roky 2010
- 2015. Sloţení nového výboru schválila valná hromada sboru dne 19. 12. 2009.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 23 výjezdů. Z největších můţeme jmenovat
poţár hospodářského objektu v obci Pohledec (27. 8.) a poţár střechy rodinného domu v obci
Radešínská Svratka (21. 12.).
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Podolí

Muţi

2. místo

2010
Během zimního období členové sboru vyráběli lavičky na posezení na novém cvičišti
při pořádání různých spol. akcí.
Hlavní činností našeho i ostatních sborů byla v tomto roce příprava na provedení
pokusu o rekord v dálkové dopravě vody z Dolních Louček (nejniţší místo okresu - 295 m. n.
m.) na Devět skal (nejvyšší místo okresu - 836 m. n. m.). Délka tratě byla 63,46 km. Tato
akce se konala 8. května 2010. Začátek čerpání vody byl stanoven na 10.35 hodin a první
výstřik na Devíti skalách se uskutečnil v 17.30 hodin. V 17.40 hodin byla tato akce uznána
jako český rekord v dálkové dopravě vody agenturou Dobrý den. Této akce se zúčastnilo 288
sborů, celá trať byla rozdělena na 8 úseků. Náš sbor se této akce také zúčastnil, a to na úseku
č. 5, kterému velel velitel sboru pan Pavel Ţilka. Naše stanoviště bylo označeno číslem 501.
V tomto roce člen sboru, pan Miroslav Trnka, za pomoci několika dalších osob poskytl
první pomoc spoluobčanovi, kterému tak zachránil ţivot. Za tuto záchranu sbor navrhnul pana
Miroslava Trnku na udělení medaile „Za záchranu lidského ţivota“. 13. listopadu pak toto
vyznamenání pan Trnka převzal za doprovodu rodiny a velitele sboru na zámku v Přibyslavi.
Na základě této zkušenosti členové sboru zorganizovali školení o poskytování první

pomoci, aby byli v případě potřeby schopni pomoci stejně jako pan Trnka.
Jan Pokorný získal odznak odbornosti Preventista II.
Na podzim se konaly volby do obecního zastupitelstva. Sbor se rozhodl opět sestavit
samostatnou kandidátní listinu ze svých členů. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Zdeněk Jirčík, Leoš Mikišek a Pavel Ţilka.
Výjezdová jednotka měla v tomto roce 27 výjezdů. K nejrozsáhlejším patří poţár
penzionu Apollo u obce Hlinné (8. 1.) a poţár hospodářského objektu ve Zvoli nad
Pernštejnem (23. 8.).
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Radešín

Muţi
Muţi starší

3. místo
2. místo

2011
I v tomto roce probíhaly práce na cvičišti.
Sbor spolupracoval na přípravě kalendáře městyse Bobrová na rok 2012, dodal
fotografie a stručné informace o činnosti sboru.
Leoš Mikišek získal způsobilost pro výkon funkce rozhodčího na soutěţích mládeţe a
Jan Pokorný s Pavlem Ţilkou získali způsobilost pro výkon funkce rozhodčích na soutěţích
v poţárním sportu.
Jednotka nakoupila nové dýchací přístroje Dräger.
V měsíci srpnu sbor zajišťoval občerstvení a klidný chod srazu harmonikářů.
V sobotu 8. 10. se uskutečnilo na cvičišti pod rybníkem Kaňovec okresní kolo hry
Plamen. Soutěţe se zúčastnilo přibliţně 700 mladých hasičů.
Výjezdová jednotka vyjela v tomto roce k 19 událostem.
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Radešínská Svratka Muţi
2. místo
Muţi starší 2. místo

2012
V letošním roce, kdy bude sbor slavit 130. výročí zaloţení sboru, je hlavním cílem
vybudovat co nejvíce na cvičišti pod rybníkem Kaňovec, aby zde mohly tyto oslavy
proběhnout.
Sbor se zapojil do soutěţe webových stránek SDH v kraji Vysočina, a při vyhodnocení
z 22 přihlášených se naše webové stránky umístily na 11. místě. O tyto stránky se několik let
staral Ing. Pavel Ţilka a nyní je má na starosti Martin Klimeš.
K 1. 1. 2012 má sbor 94 členů.
Do 30. 5. měla výjezdová jednotka zatím 15 výjezdů. K největším patří poţár
administrativního objektu sestaveného ze stavebních buněk v obci Bory (19. 1.) a poţár
rodinného domu v obci Moravec (2. 2.).
Soutěţe:
Okrsková soutěţ - Řečice

Muţi
Muţi starší

1. místo
2. místo

Pravidelná činnost sboru
Sbor dobrovolných hasičů Bobrová kaţdoročně pořádá několik akcí. Od roku 2007 je
prováděn sběr ţelezného šrotu.
Pravidelně sbor pořádá i mnoho kulturních akcí – tradiční zábavy, plesy a hasičské
soutěţe. Pomáhá s organizací setkání harmonikářů a základní škole s organizací branného
dne. Dále sbor přispívá novými zprávami do místního zpravodaje.
Od roku 2002 členové sboru pracují na vybudování cvičiště pod rybníkem Kaňovec.
Za tuto dobu odpracovali tisíce brigádnických hodin, za coţ všem patří velký dík, a doufáme,
ţe budou pracovat i nadále, protoţe práce ještě rozhodně nekončí a čeká nás např. stavba
tanečního parketu a skladu materiálu.
Z preventivní činnosti sboru můţeme zmínit kaţdoroční přednášky pro občany o
čištění, revizích a kontrolách topných těles a kouřovodů, přednášky o nebezpečí vypalování
trávy a o správném chování při pálení klestí apod.
Pravidelná činnost jednotky
Městys Bobrová ze zákonné povinnosti zřídil a provozuje jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. K hlavní náplni práce jednotky patří hašení poţárů, záchranné
práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění úkolů ochrany
obyvatelstva. Mezi tyto činnosti patří konkrétně např. likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání
vody, odstraňování stromů na komunikaci apod. Jednotka je také určena pro plnění letadel
Letecké hasičské sluţby vodou, a to na letišti u rybníka Rosinec za městysem Bobrová. Kaţdý
rok je prováděn výcvik této činnosti. Na základě smlouvy mezi městysem a obcí Mirošov plní
jednotka také základní úkoly jednotky poţární ochrany v obci Mirošov.
Kaţdý člen jednotky absolvuje jednou za dva roky preventivní lékařskou prohlídku a
kaţdoročně se účastní odborné přípravy. Strojníci, velitelé a technici také kaţdý rok obnovují
své oprávnění. Kaţdoročně je prováděn praktický výcvik řezání s motorovou pilou a výcvik
v protiplynovém polygonu na stanici ve Ţďáře nad Sázavou. Jednotka se zúčastňuje i různých
námětových cvičení, která mají prověřit připravenost členů.
Mládež
V roce 2008 se přihlásilo do sboru 13 nových dětí a jejich vedoucím se stal Leoš
Mikišek. Od té doby se kolektiv schází jednou za týden.
Nový kolektiv začal soutěţit ve hře Plamen, a to od ročníku 2008 – 2009, nakonec se
umístnil na velice pěkném 12. místě v okrese. V roce 2009 se kolektiv zúčastnil i okrskové
soutěţe v Podolí, kde vybojoval 2. místo. Od tohoto roku sbor začal kaţdoročně organizovat
letní tábory.
Do dalšího ročníku hry Plamen 2009 – 2010 se mládeţ opět zapojila. Mladí hasiči se
celkově umístili na 24. místě. V roce 2010 se kolektiv také zúčastnil okrskové soutěţe
v Radešíně. Sbor mimo jiné od tohoto roku začal pořádat mikulášské besídky v sokolovně,
které jsou vţdy hojně navštěvovány dětmi z širokého okolí.
Mládeţ se zapojila i do dalšího ročníku hry Plamen (2010 - 2011) a soutěţní druţstvo
skončilo na 24. místě. V roce 2011 na okrskové soutěţi v Radešínské Svratce vybojovala 2
druţstva ţáků 1. a 6. místo.
Další ročník hry Plamen 2011 – 2012 byl zahájen 8. 10. 2011 v Bobrové. Tento den
soutěţícím nepřálo počasí, a proto byly pro bezpečnost dětí zrušeny disciplíny na cvičišti

a byl proveden pouze orientační běh. V současné době má sbor 24 mladých hasičů, proto bylo
v letošním ročníku zapojeno více druţstev. Mladší ţáci se umístili na 10. místě a starší ţáci
na 22. místě. V červnu letošního roku na okrskové soutěţi v Řečici vybojovalo druţstvo
mladších ţáků 1. místo a druţstvo starších ţáků 2. místo.
I do příštích let je plánováno pořádání jiţ tradičních akcí, jako jsou letní tábory, dětské
diskotéky a mikulášské besídky.
Požární sport
Od roku 2006 se zúčastňujeme kromě soutěţí v tzv. klasice také soutěţí v poţárním
útoku dle pravidel poţárního sportu. Na těchto soutěţích nás reprezentuje zpravidla jedno
druţstvo muţů a jedno druţstvo ţen.
Soutěţní druţstvo MUŢI SPORT:
Soutěţe:
- 27. 8. 2006 - O pohár starosty Nového Města na Moravě - Nové Město na Moravě - 2. místo
- 24. 6. 2007 - O Olešskou špricnu - Olší - 23. místo
- 6. 7. 2007 - Kuřimské Jestřabí - 18. místo
- 28. 7. 2007 - Lhotky - 17. místo
- 26. 8. 2007 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - 2. a 7. místo
- 26. 7. 2008 - Kuřimské Jestřabí - 11. místo
- 30. 5. 2009 - Okresní kolo v poţárním sportu - Bystřice nad Pernštejnem - 6. místo
- 16. 8. 2009 - O katovskou sekeru - Katov - 17. místo
- 22. 8. 2010 - O katovskou sekeru - Katov - 21. místo
- 29. 8. 2010 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - nedokončený útok
- 4. 9. 2011 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - 8. místo
- 18. 9. 2011 - Lhotky - 25. místo
Soutěţní druţstvo ŢENY SPORT:
Soutěţe:
- 10. 6. 2007 - Okrskové kolo - Bobrůvka - ukázka poţárního útoku
- 24. 6. 2007 - O Olešskou špricnu - Olší - 11. místo
- 26. 8. 2007 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - 3. místo
- 16. 8. 2009 - O katovskou sekeru - Katov - 9. místo
- 22. 8. 2010 - O katovskou sekeru - Katov - 17. místo
- 29. 8. 2010 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - 3. místo
- 4. 9. 2011 - Memoriál Josefa Sokolíčka - Nové Město na Moravě - 4. místo
- 18. 9. 2011 - Lhotky - 12. místo

Technika sboru od jeho založení:
- rok 1883 - ruční čtyřkolová stříkačka
- rok 1886 a 1906 - další ruční čtyřkolové stříkačky
- rok 1931 - první motorová stříkačka DS 12
- 2.9.1935 - automobilová stříkačka značky Buick s namontovaným čerpadlem
- rok 1957 - nákladní auto Tatra 805
motorové stříkačky DS 16
- rok 1980 - PPS 12
Robur
- rok 1980 aţ 2000 - CAS 25 - ŠKODA 706 RTHP
- rok 1985 aţ 1990 - AVIA A30 (valník)
- rok 1990 aţ 2015 - DA 12 - AVIA A31 se stříkačkou PS 12
- rok 1998 aţ 2015 - CAS 32 - T 148
- rok 2012 - OA-L1 Volkswagen Transporter
- nákladní přívěs AGADOS za Volkswagen Transporter
- rok 2015 - CAS 20/4000/240-S2R Tatra 815-2 4x4

Starostové, náčelníci a velitelé od založení sboru:
Starostové:

Velitelé a náčelníci :

Horní Bobrová:František Sobotka
František Pokorný
Petr Kašpárek
Jan Kubita
Dolní Bobrová: Arnošt Klimeš
Hynek Baxant
Jakub Hájek
František Smaţil
Josef Šebek
Josef Pleisler
Bohumil Hájek
František Dvořák
Po sloučení: Josef Švaňhal
Josef Musil
Ladislav Vranka
Miroslav Broţa
Josef Klimeš
Josef Vranka
Zdeněk Jirčík

Horní Bobrová:

Dolní Bobrová:

Po sloučení:

František Witek
Josef Drdla
Tomáš Urbanec
Josef Smutka
Jan Baxant
František Brhel
František Štěpnička
Josef Sobotka
František Štohandl
Antonín Smaţil
Bohumil Smaţil
František Vytešník
Bohumil Pustina
František Dvořák
Moric Kincl
Rudolf Novotný
Josef Švaňhal
Josef Klimeš
Pavel Ţilka

