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Hasičské desatero 

"Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci." 

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi 

dobré věci na obtíž. 

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské 

svého zdraví. 

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a 

všechny přednosti těla i duše. 

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání 

počestná a vlídná. 

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným 

způsobem hájit. 

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským 

způsobem zamezil nebo usmířil. 

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním 

nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš. 

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. 
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PROLOG 
 

 

 

Od prvopočátku lidské společnosti měl a dlouho ještě bude mít oheň nesmírný význam pro celkový 

společensko-hospodářský rozvoj a život člověka. 

Nebezpečí ohně si člověk začal uvědomovat vždy, když oheň zničil výsledky jeho práce. Proto již ve 14. 

století vznikla opatření – směrnice, v nichž byla zdůrazněna povinnost každého obyvatele chránit svůj 

oheň. Postupem doby byly upřesňovány podmínky pro předcházení požárům a v 19. století pak byly 

vypracovány první pokyny pro organizování dobrovolné požární ochrany. 

První český hasičský sbor byl založen ve Velvarech na Kladensku 22. května roku 1864*. Pod vlivem 

humanitních ideálů docházelo postupně k zakládání dalších sborů, které mělo v období Rakousko – 

Uherska velký uvědomovací charakter a význam. 

Vznik samostatné Československé republiky měl podstatný vliv na další rozvoj požární ochrany. Protože 

jejich činnost nebyla z počátku státem dotována, opatřovaly si hasičské sbory prostředky různými 

sbírkami, ale hlavně vlastní kulturní činností. 

A za takových podmínek vznikl i požární sbor v místní obci na počátku roku 1927. 

 

           *V původním textu chybně uvedeno 1846. 
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1927 

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě 

Ustavující schůze a po té ustavující valná hromada se konala 1. ledna 1927. Schůzi zahájil tehdejší dobrovodský 

starosta místní obce Karel Krombholz, (nar. 1882, + 1955, starostou obce byl v letech 1923-1938). Jako hosté byli 

přítomni Augustin Šembera - starosta hasičské župy ,,Budivoj“ (firma August Šembera a spol. původně sídlila na 

Rudolfovské třídě č. 39, Šembera si v roce 1911 postavil dům a stáj u dnešní Nádražní ulice naproti železničnímu 

náspu a jeho firma zde vyráběla čerpadla, lázeňská zařízení, umyvadla, klozety a železné ohnivzdorné 

pokladny)  a přísedící zemského výboru hasičské jednoty František Sarauer.  

V průběhu jednání ustavující schůze bylo schváleno 86 členských přihlášek, stanovy sboru a provedeny volby 

funkcionářů. Starostou byl zvolen Rudolf Kovář, jednatelem František Busta, pokladníkem J. Minář, dalšími 

přísedícími pak Josef Bačalka a František Scheinpflug, náhradníci Jan Glaser a Karel Krombholz. Velitelem sboru 

byl jednohlasně zvolen Viktor Schneider (nar. 24. května 1895, syn prvního starosty Dobré Vody Johanna 

Schneidera, odsunuti s manželkou Elisabeth v lednu 1946 do Německa s Němci z Pohůrky), náhradníkem Karel 

Vokroj, náčelníky pak Petr Mařík, Ferdinand Šmíd, Josef Novotný a Václav Klabouch. 

Sbor byl přihlášen k začlenění do hasičské župy Budivoj.  Závěr valné hromady vyzněl v provolání: „Nově založený 

hasičský sbor vykoná vše, aby v obci i okolí našel porozumění ale i přispění lidu všeho“. 

 

Opodstatnění vzniku hasičského sboru i aktuálnost jeho cílů a zásad se projevila v dalším období. Na členské schůzi, 

konané dne 13. února bylo přijato dalších několik členů. 

 

Vezme-li se v úvahu stav obyvatelstva Dobré Vody z roku 1920, kdy celkový počet obyvatel dosáhl počtu 735 a počet 

domů – usedlostí 88, pak téměř každý majitel domu byl členem místního hasičského sboru. Počet obyvatel do roku 

založení sboru nijak podstatně nevzrostl a ani zástavba se významně nezvýšila. Proto můžeme považovat činnost 

v hasičském sboru podobnou organizovanému lidovému zájmovému hnutí. 

 Na výše uvedené členské schůzi byl přijat i finanční dar ve výši 500 korun od pana Franze Xavera Reitterera 

(nar. 1868, zemřel 29. června 1932 na zánět jater, pohřben byl na hřbitově v Českých Budějovicích. Jeho manželka 

Maria rozená Mertl pocházela z Českých Budějovic). Přijat byl i výtěžek z plesu železničářů, který činil 380 korun a 

čtvrtku piva. Členská schůze schválila i nabídnuté bezplatné užívání sálu pro spolkovou činnost i vzájemné se 

oslovování na schůzích slovem „příteli“, přičemž opomenutí nebo jiné oslovení se mělo pokutovat 20 haléři. 

 Celková činnost nově založeného sboru byla bohatá a rozmanitá. Valná hromada, konaná dne 29. ledna 1928 

konstatovala, že v uplynulém roce bylo celkem 11 schůzí výborových, 12 schůzí společných a se zábavným výborem 
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bylo navštíveno 9 hasičských slavností, 7 schůzí okrskových, byla konána 4 pochodová cvičení, 2 členové absolvovali 

samaritánský kurz a bezplatně ušito 20 uniforem. Na této valné hromadě byl zvolen novým starostou František 

Vrba, do výboru Stanislav Augustin I.(*1902, +1984). Byla schválena i změna vzájemného oslovování – místo „přítel“ 

používat slova „bratr“. 

 Rovněž i v dalších létech byla činnost sboru celkem úspěšná. V létech 1929-1931 byla v rámci daných možností 

pořízena úplná výstroj pro 18 mužů a výzbroj pro 15 mužů. Sbor se v několika případech zúčastnil zásahů u požárů 

v blízkém okolí. 

 Do sboru byli přijati 2 členové: František Mottl a Václav Břížďala st. (*13.7.1892, +25.10.1973) 

Na popud Jana Vitzka bylo zakoupeno hasičské heslo: „Vlasti zdar – ohni zmar“. 

 Přes počáteční nadšení se dostavily také určité potíže, které se především týkaly materiálního vybavení sboru. 

I když pomáhala obětavě většina obyvatel Dobré Vody, přesto mohlo být v rámci možností to nejnutnější – výzbroj 

a výstroj, ale chybělo to hlavní – stříkačka a vhodný objekt pro její uskladnění. 

 Tyto otázky se staly stěžejními ke konci roku 1931, kdy továrník Frolík podal na výborové schůzi informaci o 

výhodách motorové stříkačky, o kterou se sbor zajímal. Byl to stroj velikosti II. s dvouválcovým ležatým čtyřtaktním 

motorem, spotřeba benzinu 4-5 l/hodinu. Čerpadlo dodávalo 800 litrů vody za minutu s docíleným tlakem 18 Atm. 

Jeho cena byla 26.500 korun, což byla cena o 1.500 Kč nižší než činila ofertní nabídka pražské firmy Ebert. (Jan Partl 

a Antonín Frolík pocházeli z Hůrek u Lišova, firmu založili r. 1909 a postupně rozšiřovali v Českých Budějovicích-

Pětidomí, v bloku mezi ulicemi Družstevní, U Lávky, Dobrovodskou a Dělnickou. Původně vyráběli hlavně žebříky 

pro hasičské sbory, průmysl, obchod a montáže, ale také hadicové navijáky (viz příloha). Od roku 1928 firma 

nabízela i motorové stříkačky, do nichž byly montovány motory dovážené z linecké továrny Karla Rosenbauera. 

Továrník Frolík byl v roce 1944 zatčen gestapem a zemřel v roce 1945 v Terezíně) 

 Objednávka uvedeného typu stříkačky byla vyřízena v roce 1932, kdy 17. května převzali místní hasiči novou 

motorovou stříkačku na kolovém šestisedadlovém voze a 300 m hadic v úhrnné ceně 33.907 Kč. Celková váha 

stříkačky včetně podvozku byla 710 kg, loukoťová kola měla průměr 750 mm. 

 

 Rozpočet na stavbu hasičské stanice (1931) 

Brzké dodání stříkačky a nutnost jejího vhodného uskladnění zapříčinilo řešení otázky zřízení hasičského skladiště. 

Na valné hromadě konané dne 24. ledna 1933 byl zvolen starostou znovu Rudolf Kovář (1938-1940 i starostou obce). 

Výbor se usnesl zaslati prosebné dopisy majitelům cihelen o darování cihel. Prosba měla kladnou odezvu a dary 

500-1000 cihel, ale také dřevo na stavbu splnily očekávání. Místní kampelička zajistila úvěr ve výši 20.000 korun, 
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přičemž ručiteli se stali Petr Mařík, Václav Prokeš, Jan Vitzko a František Chrt. V srpnu toho roku bylo rozhodnuto 

zahájit výstavbu skladiště na pozemku u německé školy. 

 V dalším období pokračoval úspěšný rozvoj činnosti sboru. Sbor byl částečně dotován místní obcí částkou 1.500 

korun ročně, ostatní příjmy byly především z vlastní činnosti – výtěžků zábav, plesů i divadelních her. Členové 

sboru se aktivně podíleli na likvidacích požárů v okolí, zejména v Pohůrce, Třebotovicích, Dubičném, jednou 

dokonce i v Českých Budějovicích. Zájem o práci v hasičském sboru byl značný, takže došlo k jeho rozdělení na dvě 

družstva. V horní části obce byl zvolen velitelem družstva Václav Prokeš, v dolní části pak Ladislav Jakeš. 

 10. výročí založení sboru bylo ve znamení snahy zajistit pro členy nové slavnostní kroje podle nového předpisu. 

Přes veškerou snahu vyzněl závěr negativně. 

Hospodářská krize, doba nezaměstnanosti se promítla i do činnosti sboru. Otázka pořízení nových uniforem 

musela být z finančních důvodů odložena. Bylo upuštěno i od oslav ve větším měřítku, uskutečněn byl jen slavnostní 

koncert s taneční zábavou. 

 Závěr prvého desetiletí trvání hasičského sboru a počátek dalšího období byl ovlivněn událostmi, které 

zaznamenaly ohrožení naší národní a státní svrchovanosti a nezávislosti německým fašismem. 

I když nelze hodnotit toto období ve vztahu k činnosti sboru jako zcela negativní, jasně a zřetelně proniká do celé 

práce a činnosti sboru všeobecné narušení životních jistot válkou a v důsledku striktních nařízení okupantů se stává 

služba v požárním sboru, konaná předtím s láskou a nadšením pouze plněním příkazů bez zjevné a výrazné snahy 

o aktivní rozvoj sboru. 

Místo provedení voleb muselo být respektováno nařízení ministerstva vnitra ze dne 6. 12. 1942 o zákazu nových 

voleb (tento o předpis v archivu MV nenalezen). 

 Dosavadní činovníci hasičského sboru museli zůstat ve funkcích. Výkon hlídkové a ostatní služby bylo možno 

charakterizovat citátem: „Dnes nevykonaný rozkaz neb jeho neuposlechnutí se přísně trestá a hodnotí se jako 

sabotáž“. 

 Rok 1942 byl posledním rokem nedobrovolné hasičské činnosti. Veškerá práva a závazky hasičů byly převedeny 

na obce, rovněž i majetek hasičů přebraly obce. Inventář místního sboru byl oceněn v té době hodnotou 9. 090 

korunami. Místní obec vyplatila předtím na podporách 11. 200 korun a proto již neměla vůči hasičskému sboru 

žádné závazky a veškerý majetek byl převeden jako „účelové jmění obce“. 

 Až do roku 1945 byl sbor řízen po stránce technické činnosti většinou v rámci civilní ochrany. 

 Bylo hlášeno 24 leteckých poplachů, jejichž vyvrcholením byl 23.3. nálet na budějovické nádraží. Na 

záchranných pracích v samotném nádražním objektu i okolní obytné části, zejména v Suchém Vrbném, se podílelo 

12 příslušníků sboru. V době stanného práva byl popraven člen místního sboru Dr. Ing. Keller Jan. Čest jeho 

památce. 
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Závěrem 

Ve snaze, aby tato kronika byla věrným obrazem doby, snažil jsem se v zápise podchytit veškeré dění i život místního 

požárního – hasičského sboru, jež by bez pozornosti a zanícení zaznamenáno pro budoucnost jinak nebylo. 

 

Oldřich Růžička 

 

 

 

 

 

Pozn: Pan Oldřich Růžička, nar. 9. června 1922, zemřel 2. března 1995, učitel a později ředitel základní školy na 

Dobré Vodě, (1958-1982) popsal činnost Hasičského sboru Dobrá Voda za období od založení sboru v r. 1927 do 

osvobození v roce 1945 a létech následujících tak, jak mu to dostupné materiály a tehdejší politické zřízení 

dovolovaly. J.Š. 
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*26.10.1864 

 

          +26.11.1941 

 

 

Hasičský sklad v roce 1933. V pozadí Vrbova vila.    František Vrba 
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Panu Františku Vrbovi, řed. učit. v.v. v Dobré Vodě čp. 79. 

 

oznamuje se, že při komisionálním šetření ohledně stavby skladiště hasičského neschledali zástupci obce žádných 

závad proti stavbě z příčin veřejných ani po stránce technické. Proti námitkám souseda p. Frant. Vrby doporučují 

aby skladiště hasičské bylo v zájmu okrášlení staveb postaveno na jiném místě bude-li toto k dostání. 

Obecní zastupitelstvo jednalo již na své schůzi dne 11. ledna 1932 aby se obec znovu pokusila získat místo na 

skladiště u německé školy. Mimo toho hodlala obec zakoupit místo na skladiště od některého majitele pozemku v 

hořejší části obce. Dne 12. května 1932 podal sbor dobrovolných hasičů opětně žádost o povolení stavby 

hasičského skladiště. Jelikož obec nemohla žádné místo jiné získat jednalo dne 18. května 1932 ve schůzi obecní 

zastupitelstvo o tom má-li se stavba skladiště na žádaném pozemku povoliti. 

Bylo dne 18. 5. 1932 ve schůzi obecního zastupitelstva odhlasováno aby stavba skladiště hasičského byla dle 

předložených plánů povolena. 

Proti tomuto výměru možno se odvolati okresnímu úřadu v Českých Budějovicích. Odvolání by však muselo býti 

podáno u obecního úřadu v D. Vodě. Krombholz, starosta. (18.7.1932) 
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Na následujících stránkách jsou zobrazeny kopie originálních listů proslovů starostů SDH Dobrá Voda na výročních 

valných hromadách v letech 1932, 1933 a 1934. Uvedeny jsou bez uvedení jména a zejména dat sepsání, z druhého a 

třetího proslovu, kdy autor blahopřeje k 83. a 84. narozeninám T. G. Masaryka je to však zřejmé. 

TGM  * 7. března 1850 Hodonín –  + 14. září 1937 Lány (pozn. J. Šabatka) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/7._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1850
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodon%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1937
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ny_(okres_Kladno)
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„hasičské zdar“ 
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Řezník Rudolf Kovář byl i starostou obce v letech 1938-1940, na snímku jeho provozovna Řeznictví-uzenářství 

v roce 1931 v Kozárově, nyní Potoční ulici, v pozadí krejčovská provozovna krejčího Jana Prokeše. Dobová fotografie 

r. 1938, dole stejné místo o Velikonocích 1976. 
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1935  
 

Sbor pořádal v r 1935 ples v hostinci u br. Košana a zahradní koncert v Lesním mlýně. Stav členské základny k 31. 

12. 1935 čítal 109 členů, z tohoto počtu bylo 44 členů činných. 

Celkový dluh vůči Kampeličce ve výši 12.159 K 55 h. 

Sbor se zúčastnil pohřbu paní Kovářové. 

 

1936 
 

 

Ples se konal v sobotu 11. ledna 1936 v hostinci Na kopečku. 

V tomto roce se sbor zúčastnil ohňů v Pohůrce, v Třebotovicích, v Dobré Vodě ,,U Padrty“, 2x v Dubičném  a velkého 

ohně 25.9.1936 v Kalištích. 

Výbor byl ve složení: 

Starosta:   b. Rudolf Kovář 

Jednatel:   b. Václav Břížďala 

Pokladník:  b. Jan Chrt 45 

Dozorce náčiní:  b. František Mottl 

Velitel:   b. Petr Mařík 

Náměstek velitele: b. Václav Prokeš 

Vzdělavatel: b. Kroupa (do 4/36, kdy se funkce vzdal ze zdrav. důvodů) 

Revizoři účtů: b. Josef Vosejpka st., b. František Čtvrtník 

Dále členové výboru: b. Stanislav Augustin, b. Jan Witzka, b. Alois Beránek, b. Václav Ryneš 

 

Noví členové: 

Padrta Jakub, Jan Jungschaffer 

Zemřel: b. Kašpar Bednář 

Velikost pohotovostního rajonu jednotky byla vymezena na území: 

Dobrá Voda, Pohůrka, Hlinsko a Dubičné. Třebotovice měli svou jednotku. 

 

Členové jednotky dosud nejsou pojištěni pro případ úrazu nebo smrti při zásahu. Na žádost členů proběhlo jednání 

s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, která jim nabídla za cenu 7 K 50 h na člena jednotky a rok plnění: 
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Pro smrt úrazem 10 000 K, Trvalá invalidita   40 000 K, Dočasná invalidita 10 K denně. 

Nabídka byla při schůzi 4/36 schválena. Zároveň probíhá jednání s okresní župou, která by při větším zájmu všech 

sborů převzala správu za pojištění členů na sebe. Podmínkou by bylo, že budou pojištěny všichni evidovaní členové 

bez ohledu zda se jedná o členy činné nebo přispívající. Cena za člena by byla stanovena na 6 K za člena.   

Výbor odsouhlasil odměnu za roznos oběžníků 20 K za půl roku. 

Dne 31.5.1936 pořádá sbor v Hotelu Emausy zahradní slavnost s dechovou hudbou p. Pittra. Pro zábavu je zřízena 

střelnice ze vzduchovky. Vstupné 2 K 50 h.  

Na konci roku 1936 se vedou diskuse, že se blíží 10. výročí založení sboru a je nutné dopsat kroniku, která není 

vedena od r. 1928.  

Stav členské základny k 31. 12. 1936 je 111 členů. 

 

1937 
 

Ples se konal dne 16. ledna 1937 ,,U Košanů“, vstupné 4 K 80 h. Z plesu získán čistý příjem 549 K 20 h. 

VVH se konala 7.2.1937 v hostinci ,,Na Kopečku“ u br. Václava Knotka. Revizoři účtů navrhli pro b. pokladníka J. 

Chrta 45 za pečlivé vedení účtů pochvalné uznání za jeho obětavou práci a zbavení odpovědnosti. Návrh byl přijat. 

Byl schválen nákup ještě jedné trubky –„burcovky.“ (Nedílnou součástí inventáře sboru byly hasičské 

signální trubky, odborně nazývané jako signálka, popřípadě burcovka). 

Podpory sboru: Od obce 1.600 K, Od hasičského odboru 150 K. 

 

Jednotka sboru byla rozdělena na dvě čety, přičemž každá měla po 6 ti mužích.  

Horní četě byl velitelem b. Václav Prokeš, dolní četě velel b. Ladislav Jakeš. 

Zároveň byla zavedena skladištní pohotovost po 4 mužích, která se po měsíci střídali a udržovali pořádek ve 

skladišti a výzbroj v pohotovosti. 

Byl vznesen návrh na zřízení pohřebního fondu, který však nebyl přijat, neboť většina již do fondu přispívala jinde. 

 

Slavnosti k 10. výročí založení sboru se z finančních důvodů zamítly. Místo slavností se dne 6. 6. 1937 v hotelu 

Emausy uspořádala pouze taneční zábava. 

 

Pro hrubé porušení stanov v hasičské kázni byli po hlasování správního výboru vyloučeni b. Tomáš Smolek a b. 

František Vicek. K tomuto kroku bylo přistoupeno poprvé od vzniku sboru a k vyloučení bylo přistoupeno pro 

obzvláště urážlivé výroky na členy výboru. Výbor byl napaden kvůli řešení konání plesu v r. 1938. Vyloučení členové 

nesouhlasili s uspořádáním plesu v Hotelu Lesní mlýn, který nespadal do katastru obce Dobré Vody, ale do 
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Třebotovic. Dále nesouhlasili s přizváním ,,přespolní“ kapely p. Ferebauera z Dubného (později známí Babouci!). 

Kritizovali, že výbor pořádá zábavu mimo obec a platí cizí kapelníky, místo toho, aby podporovali vlastní obec.  

O místě konání plesu se mezi přítomnými hlasovalo lístky.  

Návrhy: Hostinec ,,Na Kopečku“   4 hlasy, Restaurace ,,U kapličky“  3 hlasy, Hotel Lesní Mlýn 11 hlasů. 

Z poptaných Dobrovodských kapel nechtěl o plese nikdo hrát.  

Zároveň bylo sjednáno s b. Čížkem, hoteliérem Lesního mlýna, že uhradí jako odškodné obci Dobrá Voda 100 K. 

Stav členské základny v r. 1937 byl 104 členů. Nikdo nový se nepřihlásil. 

Zemřeli: b. Matěj Toušek, b. František Wollner, b. Václav Zachleder. 

24. 4 1937 se konala osvětovou komisí z S. P. O. za účasti členů SDH Dobré Vody přednáška na téma: 

Protiletecká obrana a plynová válka. 

V témže roce se začaly pořádat samaritánské kurzy, kterého se jako první zúčastnil b. St. Augustin. 

Získal pro sbor samaritánské potřeby a vysvědčení o složení kurzu. 

Ve veškeré činnosti hasičstva se začínají stupňovat obavy z příchodu válečného stavu. 

 

1938 
 

Na VVH 6. 2. 1938 byla doručena výzva předsednictva České zemské hasičské jednoty, která mimo jiné žádá, cituji: 

 ,, V roce 1938 budiž dalším úkolem získati kázní a prací širokou veřejnost a do řad dorost a ženy, neboť v případě 

nebezpečí, kromě starých a chorých, zůstanou doma a na nich bude záviset obrana domovů a dětí.“ 

 Dosud není v zápisech činnosti zmiňována účast žen na činnosti sboru, není tak patrné, zda sbor Dobré Vody měl 

mezi členy vedeny nějaké ženy. Dorost k tomuto datu neměl – patrno ze zápisů schůzí o nabídkách na školení 

vedoucích dorostu od okresní župy. 

Stav členské základny 103 členů. Nově přistoupeno ke kroku, že přispívající členové, kteří nezaplatí příspěvky budou 

zbaveni členství. Zároveň odsouhlaseno zproštění poplatků činných členů. Do čela sboru opětovně zvolen b. Rudolf 

Kovář. 

Noví členové: 

Josef Nejedlý, Martin Bláha, František Glaser, František Mejta, Bartoloměj Hejl a Vojtěch Tůma. 

Zemřeli: 

b. Matěj Kocmata, b. Václav Slezák, b. Václav Kobylka, b. Josef Bačalka 

 

Stále častěji přicházejí žádosti a výzvy z Č. z. h. j., aby se členové zúčastňovali kurzů samaritánských a postarali se  

,,v těchto vážných dobách“ o bezpečné uložení strojů. 
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Z obav z nadcházející doby byly nakoupeny dvě plynové masky. Sbor se zúčastnil hašení požáru ,,U 

Schopenhauerů“.  

Dne 14. 8. 1938 byl opět uspořádán zahradní koncert, který vynesl sboru 417 K 50 h. 

Na výbor byli neustále vznášeny požadavky na nákupy nové techniky, oplocení skladiště, nezbytné opravy či úpravy 

skladiště apod. Vzhledem ke stále nesplacenému dluhu se nechtěl výbor více zadlužovat. Proto požádal Spotřebitelní 

a záložní spolek Kampeličky o snížení dluhu k příležitosti 20. výročí samostatného státu. Kampelička souhlasila 

pouze částečně a poskytla sboru snížení dluhu o 600 K.  

 

Řemesla na Dobré Vodě v roce 1931 

 

  

Řemesla na Dobré Vodě v roce 1939 
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1939 
 

Ples se konal 21. 1. 1939 v hostinci U Košanů se ziskem 599 K 90 h. 

VVH proběhla dne 5. 2. 1939 v hostinci Na Kopečku. 

Stav základny k datu VVH 92 členů, výše dluhu 4.030 K 55 h. Volba nových činovníků zůstává víceméně beze změn. 

Byl zvolen nový kronikář, nově nastoupivší člen b. Josef Vobořil řídící učitel v. v., který se však funkce kronikáře záhy 

zříká pro svou pracovní vytíženost. Kroniky se ujímá b. Ferdinand Prchal. Ten po osmi měsících sděluje: 

 

  
Je zřejmé, že ani v ranných začátcích neměl SDH Dobrá Voda na kronikáře štěstí... 

Ke sboru přechází nový člen b. Josef Koranda, hasič, uprchlík z odstoupeného území Českých Velenic. Do sboru 

přichází i se svou hasičskou výzbrojí. 

Doručen rozkaz České zemské hasičské jednoty o změně sborových stanov – reorganizace. Pro přijetí nových stanov 

byly svolána mimořádná VVH, kde byly stanovy přijaty. 

Noví členové: Václav Zimmemann, František Bartoň. 
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1940 

 

Ples se konal 20. 1. 1940 v Lesním mlýně, kapela p. Filka ze Suchého Vrbného, vstupné 4 K 80 h. 

Podpory sboru: 800 K od Zemského věcného fondu, 100 K od Rolnické pojišťovny, 200 K dar od b. Václava 

Macháčka. 

Podpora od obce Dobrá Voda v r. 1940 nebyla žádná. 

  

Při VVH 18. 2. 1940 byly na návrh b. Josefa Budovce zvoleni dva výběrčí příspěvků: b. Jan Hudec a b. František Mejta.  

Probíhá diskuse o vybudování vodních nádrží. V tomto roce má vzniknout projekt na regulaci Dobrovodského 

potoka, výstavba nádrží by mohla být realizována v rámci tohoto projektu. 

  

Požár u b. Ryneše – došlo ke zranění dvou zasahujících hasičů. Oba byli následně odměněni od Zemské hasičské 

jednoty i Hasičské vzájemné pojišťovny. 

Na Rolnickou pojišťovnu adresován dotaz na proplacení ušlé mzdy, kdy člen zasahoval u požáru a nemohl pro 

zásah do svého zaměstnání. Výsledek není znám. 

Zemřeli: 

b. Alois Matějka, b. Václav Macháček *9.2.1862, zemřel 20.4. 1940 v Praze, pohřben 23.4.1940 na Dobré Vodě. V letech 

1892–1926 byl řídícím učitelem na Dobré Vodě. 

b. Alfred Schopenhauer? (chyba zápisu!) Správně Edwin Schopenhauer. Zemřel náhle v pondělí 1. ledna na Dobré 

Vodě následkem mrtvice. Bylo mu 63 let. Alfred Schopenhauer zemřel 5. srpna 1946 v internačním středisku 

v Pětidomí ve věku 70 let, pohřben byl na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie. Na popud dobrovodských občanů 

bylo jeho tělo exhumováno a 15. května 1956 pohřbeno na dobrovodském hřbitově do rodinné hrobky. 

 

Odstěhovali se: b. Jaromír Kočí, b. Josef Hermann 

1941 
 

Výše dluhu převedeného do r. 1941 činí 663 K 95 h. Stav základny k datu VVH 16. 2. 1941 je 88 členů. 

Ples se konal 2. února 1941.  

1. 6. 1941 divadelní hra Suchovrbenských ochotníků ,,Krajánek Holandr šel na vandr“,  

27. 6. 1941 proběhlo v prostorách Lesního mlýna veřejné cvičení II. Okrsku, kterého se zúčastnily všechny sbory II. 

Okrsku. 

17. 8. 1941 zahradní koncert 
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Dále v průběhu roku další 3 divadelní vystoupení (1 x Dobrovodští ochotníci a 2 x ochotníci jednoty  ,,Orla“ v Suchém 

Vrbném) 

Samaritánský kurz splnili bratři Josef Koranda a Tomáš David. Získali tak oprávněné vysvědčení. 

 

Noví členové: Alois Nejedlý, Jan Glaser ml., Václav Zahradník, Josef Bačalka ml., Josef Pešek, Josef Auský (přestup 

činného hasiče z Č. Velenic), Stanislav Šafář, Stanislav Zeman. 

 

Zemřeli: 

b. František Vrba, b. František Přibyl, b. Tomáš Mayer 

 

Za roznášku oběžníků byla v tomto roce přiznána odměna synu b. Václava Prokeše ve výši 100 K. 

V průběhu roku se ze zisků z pořádaných akcí a získaných podpor pro sbor podařilo dluh zcela splatit. K 31. 12. 1941 

končí sbor hospodaření se ziskem 2.900 K 55 h. 

1942 

 

VVH 25. 1. 1942. Základna čítá 89 členů. V tomto roce se měli konat volby nových činovníků, ale výnosem MV ze dne 

6. 12. 1941 jsou zakázány volby ve všech složkách organizace hasičstva. Dosavadní činovníci budou zastávat své 

funkce i nadále.  

Činovníci sboru: 

Rudolf Kovář – starosta sboru, Břížďala Václav – jednatel, Chrt Jan z č. 45 – pokladník, Mařík Petr – velitel 

Prokeš Václav – náměstek velitele, Prchal Ferdinand – vzdělavatel sboru, Augustin Stanislav – samaritánský 

referent 

Čtvrtník František – dohlížitel účtů, Budovec Josef – dohlížitel účtů, Vosejpka Josef  – dohlížitel účtů, Mottl 

František – strojmistr, Šafář František – strojník I., Hudec Jan – strojník II. 

Členové výboru: Chrt Jan z č. 20, Ryneš Václav, Růžička František – náhradník výboru 

Do sboru nikdo nový nepřistoupil. 

Zemřeli: 

b. František Koreš a b. Ferdinand Prchal, *25. července 1879, +12.3.1942, kapitán v.v. 

 

Ples ani zahradní koncert se v r. 1942 nekonal. 

Ve prospěch sboru sehráli ochotníci ze Suchovrbenské jednoty Orla tři divadelní představení. Jedno představení pak 

sehrály Českobudějovičtí ochotníci ,,Tyl“. 
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Sboru se nedostali ani žádné podpory. Jediným darem bylo 200 K od vdovy po Ferdinandu Prchalovi, paní 

Klementiny Prchalové (1881-1948). 

Dne 26. 5. 1942 byla svolána výborová schůze k projednání rozkazu MV a Zemské hasičské jednoty o nových 

pravidlech schvalování rozpočtu sboru. Vydány nové rozpočtové tiskopisy, které se budou vytvářet ve třech 

stejnopisech – 1. zůstává sboru, 2. obci, 3. Okresní hasičské jednotě. 

Dne 29. 7. 1942 svolána výborová schůze k projednání povinnosti převedení práv a závazků hasičstva na obce, 

v předání majetkových předmětů sborových ve smyslu nařízení MV č. 16.780-42-V/6 z 18. 6. 1942 do vlastnictví obce. 

Majetek sboru byl oceněn na 9.090 K. Uvedený inventář přechází do vlastnictví obce dnem 12. 8. 1942. 

Dne 23. 8. 1942 byl z nařízení generálního velitele uniformované protektorátní policie výnosem F4008 ze dne 12. 8. 

1942 vypracován návrh rozpočtu na r. 1943. 

Každý velitel has. sboru je ihned povinen na úředně předepsaných tiskopisech sestaviti rozpočet na r. 1943. Velitel 

sboru s hasičským výborem a zástupcem obce sestavil rozpočet na r. 1943, každá položka zvlášť. 

Stav finančních prostředků sboru na konci roku 1942 činil 1200 K 05 h. 

1943 
 

VVH dne 7. 2. 1943. Stav členské základny 86 členů. Přítomno 30 členů. Rozpočet na r. 1943 byl z nařízení sestaven 

již v srpnu 1942. Pracovní program pro rok 1943 nebyl stanoven, neboť se bude provádět podle nařízení a potřeb 

vyšších složek hasičských složek a úřadů. Volby nových činovníků ve všech složkách organizace hasičstva v Čechách 

a na Moravě byly opět zakázány generálním velitelem uniformované protektorátní policie výnosem ze dne 16. 12. 

1942. 

Dne 15. 4. 1943 rezignoval b. Petr Mařík na funkci velitele sboru. Po dohodě ve sboru funkci přijal b. Jan Hudec – 

strojník.  II. Okresní hasičská jednota s přenesením funkce písemně souhlasila dne 26. 4. 1943. 

Na základě nařízení č. 7479/43 ze dne 1. 8. 1943 byl 17. 8. 1943 sestaven rozpočet na rok 1944. 

1944 

 

Rok ve znamení PERSEKUCE HASIČSTVA. 

Přestože bylo řádně a včas žádáno o povolení konat VVH dne 12. 3. 1944 povolení nedošlo. Důvodem byla persekuce 

hasičstva. Výborové, členské ani správní schůze se v tomto roce nekonali. Probíhala pouze technická cvičení, 

protiletecká obrana, poplachová cvičení, samaritánské kurzy a školení zvyšující odbornost velitelů a strojníků. 
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Hostinec Na Kopečku v roce 1944 v den pohřbu majitele Václava Knotka, po něm převzala provozování hostince 

Terezie Knotková a následně až do ukončení činnosti manželé Peškovi. 

 

 

1945 

Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou předznamenalo nový rozvoj činnosti hasičského sboru. 

 

První členská schůze se konala dne 27. 6. 1945 v hostinci Na Kopečku. Zde byla odsouhlasena účast uniformovaných 

členů na Husových oslavách v Dobré Vodě dne 5. 7. 1945, kterých se zúčastnilo 12 uniformovaných členů. 

VVH dne 8. 7. 1945 v hostinci Na Kopečku paní Terezie Knotkové v Dobré Vodě, vdovy po b. Knotkovi. 

Stav členské základny čítá 82 členů (28 činných, 1 zakládající, 53 přispívajících). 

Vzpomenuti zesnulí bratři: František Burda, Václav Knotka, Bohumil Janda, Josef Novotný. 

Účast členů sboru: 

Hasičská tryzna v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově ke vzpomínce padlých a utýraných za nacistického 

režimu hrůzovlády – účast 9 krojovaných členů. 
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13. 9. vzpomínková oslava úmrtí T.G. Masaryka – 6 členů, 28.9. 1945 Srubec – odhalení památníku padlému letci 

– účast 7 členů 

Finanční prostředky sboru ke dni VVH čítali 608 K 55 h.  

Volby nových činovníků: 

Starosta sboru b. Augustin Stanislav, Velitel sboru b. Hudec Jan, Zástupce velitele b. Prokeš Václav, 

Jednatel sboru b. Břížďala Václav, Pokladník b. Chrt Jan z č. 45, Strojmistr b. Mottl František, 

Vzdělavatelé sboru b. Vobořil Josef pro místo,  b. Mařík Petr pro venkov, Kronikář b. Hudec Jan ku pomoci b. Vobořil 

a Mařík, Samaritánský zpravodaj b. Augustin Stanislav, Strojmistr b. Šafář František 

Členové výboru: b. Tůma Vojtěch,  b. Hejl Bartoloměj, náhradník výboru: b. Nejedlý Alois 

zástupci přispívajících členů b. Krombholz Karel, náhradník b. Zahradník Václav 

Přehlížitelé účtů: b. Čtvrtník František, b. Budovec Josef, b. Vosejpka Josef 

Výběrčí příspěvků: b. Šafář František, b. Bobr Karel 

Nikdo nový se nepřihlásil. Zemřeli: b. Pavel Šíma, b. Jakub Wolf 

 

Hotovost ve sborové pokladně k 31. 12. 1945 1340,85Kčs. Sbor nabyl finančních prostředků zpětným dobrovolným 

vybráním členských příspěvků za rok: 1941  6 K, 1942  147 K, 1943  242 K, 1944  260 K, 1945  258 K, Celkem    940 k. 

Od 5. května 1945 nastoupili příslušníci k výkonu pořádkové a strážní služby a aktivně se podíleli na průběhu 

květnových dnů. 

Dne 8. července 1945 se konala první poválečná valná hromada sboru. Starostou byl zvolen Stanislav Augustin, 

velitelem Jan Hudec, zástupcem velitele Václav Prokeš, jednatelem znovu Václav Břížďala, zbrojmistrem František 

Mottl, pokladníkem Jan Chrt a strojmistrem František Šafář. 

V průběhu prvního poválečného roku se sbor znovu stmelil, aktivně se podílel na všech hasičských akcích okolních 

sborů a zodpovědně zajišťoval výcvik nových příslušníků sboru.  
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1946 

 
 

Ples 26.1.1946 v hotelu Lesní mlýn. Vstupné 20 Kč, Dechová hudba kapelníka p. Egnera za cenu 350 Kčs, pivo a 

večeře. Čistý zisk 4532,50 Kč. 

Správní výborová schůze 16. 2. 1946 v hostinci Na Kopečku. 

Přečten děkovný dopis od fy Koh-in-noor – tužkárny z Českých Budějovic za přítomnost a účinnost při požáru, 

který vypukl 23. 1. 1946. Zásahu s motorovou stříkačkou se zúčastnilo 12 mužů.  

Noví členi (pouze jako přispívající): Ryneš Václav ml., Mydlilová Emílie 
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VVH 3. 3. 1946 v hostinci U Košanů: 

Stav členské základny je následující: Činných 16, Zakládajících 1, Přispívajících   54, Celkem: 71. Sbor převzal 

odchodem německých hasičů do svého inventáře: Soukenné blůzy 5 ks, Soukenné kalhoty 6 ks, Přilbice 8, Sekyrek 

6, Vysouvací žebříky 3 ks, Pojízdný naviják 1 ks, Hadice 200 m.   

Pracovní program nebyl po krátké diskusi stanoven. Nadále bude prováděn podle nařízení a potřeb vyšších složek 

hasičských složek a činovníků sboru. 

 

Noví členové: Vicek Antonín, Prokeš Miroslav 

Sboru přichází písemná výzva ze Zemské hasičské jednoty, aby se zapojili do celorepublikové vzpomínkové akce na 

oslavu narozenin našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Všechny sbory mají dne 6. 3. 1946 v 19 hodin 

zažehnout na viditelném místě hasičskou vatru. 

Činnost sboru je stále směřována na obranu obyvatelstva ve válečné pohotovosti. 

Zásahy sboru: 

23. 3. 1945 velký nálet na Budějovickou topírnu. 

24. 3. 1945 rozsáhlý nálet na Budějovické nádraží, město a Suché Vrbné – k pomoci nastoupilo 12 mužů. 

24. 3. 1945 23:15 výjezd k velkému požáru stavení v Suchém Vrbném. Díky včasnému a profesionálnímu zásahu 

členů Dobrovodského sboru byl požár rychle zdolán a nedošlo k jeho rozšíření na obytnou budovu. Sbor dostal 

pochvalu od komisaře policejní požární služby za rychlý nástup a připravenost. 

25. 3. 1945 byla celý den pohotovostní služba u skladiště. 

Do května 1945 konalo 18 mužů pořádkovou a strážní službu. Staří i mladí pracovali v denních i nočních službách. 

Celkové vysílení vedlo k revolučnímu nástupu hasičstva v Dobré Vodě.  

 

Dne 5. 5. 1945 byla vytvořena výzva: 

Bratři! 

Vyzývám Vás, byste v naší nové Československé republice zase započali pracovat tak, jak jste pracovali dříve, tudíž 

pracovat ještě s větším vypětím všech sil. Snažte se vybudovat náš sbor pevný, silný, dobře vybavený. Navrhuji Vám, 

bychom zřídily v našem sboru hasičský dorost, se kterého si vychováme nové, nové hasiče. 

Do další práce našemu sboru přeji mnoho zdaru.  Podepsán velitel sboru. 

  

Trvalé potíže s věkovým průměrem členské základny, náborem členů do jednotky, nepojízdné vozidlo, odchod dětí 

do ZŠ v Suchém Vrbném a ,,povinností“ navštěvovat pionýrské organizace. 

V roce 1946 se odstěhoval do pohraničí Jan Hudec a novým velitelem byl zvolen Petr Mařík. Sbor byl plně zapojen 

do příprav na výstavbu kulturního domu. K její realizaci však nikdy nedošlo. 
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Zemřeli: dne 5. srpna 1946 ještě před odsunem do Německa zemřel Alfred Schopenhauer. Pracovitý člověk, který se 

nikdy nehlásil k nacismu. Po skončení války se nabídl, že opraví pomník M. J. Husa, jehož byl s bratrem Edwinem 

spoluautorem, poničený dobrovodskými Němci v roce 1939. Byl však odmítnut. Podle ústního jednání skončil 

pomník v rokli v místě dnešního Domova důchodců. 

 

1947 
  

Dne 2. července 1917 se odehrála bitva u Zborova, jejíž odkaz byl prvorepublikovou armádou velice ctěn. Ve zhoršující 

se mezinárodní situaci se roku 1937 na počest bitvy poprvé konal Zborovský závod branné zdatnosti. Účastníci 

soutěžili v dovednostech spojených s brannou výchovou, jako byla orientace v mapě nebo signalizace, a také v 

disciplínách jako plavání, běh, skok, hod granátem a střelba. 

První ročník byl určen pro sedmnáctileté chlapce, druhý ročník (1938) také i pro dvacetileté. Nacistická okupace 

tuto tradici pochopitelně přerušila. Teprve v letech 1946 a 1947 byly pořádány třetí a čtvrtý ročník závodu, tentokrát 

i pro dívky.   

 

Vítězové Zborovského závodu v r. 1947 tříčlenných hlídek, zleva František Tupý a Jiří Tupý, František Šafář a velitel 

hlídky Ferdinand Prchal ml. 
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1948 
 

Rok 1948 znamenal pro sbor novou perspektivu ale i nové povinnosti. Hasičský sbor stmeloval vždy místní pracující 

občany. Jeho členy byli většinou drobní zemědělci a dělníci, tedy lidé, kteří dovedli odevzdat práci na potřebném 

místě. V roce 1949 měl místní sbor 28 činných a 55 přispívajících členů. Byla zahájena výstavba sušárny hadic a 

přípřeže pro stříkačku. Nové společenské uspořádání, zvláště po roce 1950 se kladně projevuje tím, že veškerou péči 

o materiální zabezpečení převzal stát. Nové uspořádání 

vyžadovalo zájem, pochopení členské základny a 

správný postoj ve smyslu ochrany a uchování majetku. 

 Nesmíme nikdy zapomenout na ty, na něž byl 

vznesen velký požadavek – pomoci ovlivňovat vědomí 

lidí k pochopení přeměny společenského řádu a zapojení 

se do činnosti tehdy ještě hasičského sboru. Na této 

kvalitativní přeměně mají hlavní zásluhu a podíl dvě 

generace a to: generace minulého období a generace 

padesátých let. Představiteli obou období byli: Stanislav 

Augustin, Václav Břížďala, Petr Mařík, Vojtěch Košan, 

Václav Chrt, František Schmidtmajer (od r. 1964 

starosta sboru), Evžen Vandas, František Šafář, Miloslav 

Hájek a i jiní členové, kteří zasluhují stejného uznání a 

ocenění. V létech šedesátých měla činnost sboru dobrou 

úroveň. 

 Byla soustavně zkvalitňována příprava požární 

jednotky, družstva, která se pravidelně zúčastňovala soutěží, vykazovala dobré výsledky a na soutěžích získávala 

přední místa. Úspěšně se rozvíjela i práce s požárnickým dorostem místní školy. 

Na slavnostní schůzi, která se konala 11. srpna 1957 bylo konstatováno, že sbor, který z malých začátků a za 

minimální podpory obce se úsilím všech členů vepsal svou činností do dění uplynulých let je akceschopný s dobrou 

členskou základnou a na vzestupné úrovni. 

Při požáru 5. ledna 1958 shořel hostinec Josefa Košana s jevištěm a dalším interiérem. Při požáru pomocně 

zasahovalo 12 členů MJ ČSPO. Pomocně proto zasahovalo, že agregát CO byl odebrán a nebyla žádná náhrada. 

Požár vznikl patrně od porušeného komína, do kterého byla zaústěna roura od kamen, kterými bylo vytápěno kino 

Máj. Zde se promítalo v sobotu a v neděli a obecní kronikář si stěžoval na malou návštěvnost zejména ruských filmů. 
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(Podle vzpomínek Václava Slezáka při příležitosti výstavy v obci z roku 1971 vyhořel hostinec Josefa Košana už také 

v lednu 1920 „téměř do základu – byl nepatrně pojištěn“. Václav Slezák byl od roku 1945 prvním předsedou MNV na 

Dobré Vodě). Dále se pak členové zúčastnili dalšího požáru v katastru Suché Vrbné-cihelna Kelbl. K požáru se  

dostavilo celkem 8 členů. Pod vedením Drahoslava Hájka, Bohuslava Břížďali a Evžena Vandase aktivně pracovali 

i mladí – Lída Smolková, Jana Faconová, Jaroslav Vlček, Kobylka Karel, Petrů Bohumil, Vrážek Josef, Jiří Brož, Jiří 

Němec, Pavel Trypes, Josef Sobíšek, Karel Kopta, Miroslav Primus. 

 

 

 

  

 

Tuto Knihu slibu objevili při úklidu garáže zbrojnice dne 23. října 2021 bratři Jiří Moravec a Jan Spurný. 

Ke slibu se připojili svými podpisy nasledující členové sboru: 
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V letech 1955–1962 měl sbor k dispozici pro přepravu bývalou německou sanitku zn. PHÄNOMEN.  

(snímek a následující prospekt z archivu p. Hošťálka), informaci o značce téměř zapomenutého vozu podal 

pamětník bratr Drahoslav Hájek. 
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   V roce 1955 se zúčastnil běhu Č. Budějovice – Dobrá Voda i Emil Zátopek.  Foto Ota Sepp. 

   Prostřední dům na snímku je v r. 1958 vyhořelý hostinec U Košanů. 



 

42 

 

V letech 1956–1963 vystavěli hasiči novou požární zbrojnici. 

 Výstavba požární zbrojnice na Dobré Vodě (doslovný přepis originálu dokumentu): 

V roce 1956 bylo na členské schůzi MJ ČSPO v Dobré Vodě rozhodnuto přebudovat stávající požární zbrojnici, která 

již nevyhovuje požadavkům techniky. Z ní byla vybudována kotelna objektu a schodiště do bytu v patře. Byl 

požádán místní národní výbor o vypracování dokumentace a žádosti o povolení stavby. Stavba byla zařazena do 

akce Z a ještě v témže roce bylo započato s výkopem základů a obstarávání různého stavebního materiálu. 

V neposlední řadě se členové zapojili do akce likvidace starého hřbitova, odkud byl získán kámen do základů. 

V prvních létech výstavby přes těžkosti se plně zapojili členové místní jednoty a převážně prováděli veškeré práce 

jak pomocné, tak i odborné. I když obec Dobrá Voda je dosti veliká nebylo úsilí všech občanů stejné při budování 

požární zbrojnice, což se projevilo v dlouholeté výstavbě. Celkem pracovalo při výstavbě PZ 128 brigádníků, z toho 

115 zdarma a 13 brigádníků provádělo odborné práce, které byly z fondů akce Z propláceny. Jedná se celkem o 481 

hodin, což reprezentuje asi částku 3.500,--. Oproti tomu bylo ostatními brigádníky odpracováno celkem 4.639 

hodin, což představuje částku asi Kč 24543,- 

Z celkového počtu odpracovaných hodin 6.086 pracovali naši občané při výstavbě požární zbrojnice celkem 1.296 

hodin a členové MJ ČSPO celkem 4.639 hodin.  

Celková výstavba byla rozdělena na dvě fáze. V první fázi v r. 1958 byla dokončena garáž na umístění vozidel a 

požární techniky. Druhá fáze t. j. dokončení společenské místnosti a úprava staré zbrojnice a jejího okolí byla 

dokončena v r. 1963. S ohledem na malé prostranství v okolí PZ byl zakoupen pozemek od pí Klicmanové a převeden 

do majetku MJ v Dobré Vodě. I když je nutné provést drobné práce na úpravě a oplocení možno říci, že požární 

zbrojnice je dokončena a vyhovuje moderním požadavkům požární techniky. 

I když výstavba požární zbrojnice trvala 7 let, přispěli naši občané a hlavně pak členové MJ ČSPO v Dobré Vodě svou 

dobrovolnou prací k vybudování požární zbrojnice a tím splnili svůj závazek k 20 výročí osvobození naší vlasti.  
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Další léta práce požárního sboru se vyznačovala budováním požární zbrojnice, zabezpečováním úkolů prevence a 

represe, členové sboru se podíleli na kulturním životě obce, což se projevilo i ve vysokém hodnocení sboru OV ČSPO 

a mnoha členům byly uděleny svazové odznaky a uznání. 

Nebyl ani opomíjen nábor mladých členů a těm, kteří se osvědčili, byly svěřovány významné úkoly a funkce. 

Období krize ve straně a společnosti v létech 1968-69 poznamenalo částečně činnost sboru, avšak spojeným úsilím 

všech zdravých sil zůstaly zachovány zásady činnosti i cíle, na kterých sbor vznikl. 

 Při volbách v roce 1970 byli do výboru zvoleni: Josef Mareš, Evžen Vandas, Miloslav Hájek, František Šafář, 

Václav Břížďala, Václav Chrt a Věra Košanová.  
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V roce 1972, kdy byly volby do občanského výboru za místní požárníky byli zvoleni: Karel Nejedlý, Oldřich Růžička, 

Vojtěch Košan, Stanislav Augustin ml., Evžen Vandas a Ladislav Klicman. Soudruh Miloslav Brázda pak za poslance 

MěNV. V roce 1973 po smrti dlouholetého jednatele Václava Břížďaly převzal tuto funkci Václav Chrt. 

V roce 1973 bylo započato s adaptací požární zbrojnice. Hodnota vytvořeného díla představovala částku 160.000 Kč. 

V tomto období se začíná projevovat nedostatek mladých členů jak ve sboru, tak i v členské základně. Tento 

generační problém začíná pozvolna narušovat rozvoj činnosti požární organizace. Bylo proto přistoupeno k náboru 

mladých členů a především na základě rozboru stavu byla uzavřena smlouva s místní ZŠ k výchově požárnické 

mládeže v pionýrské organisaci. Výsledky práce s dětmi byly zcela uspokojivé. Postupem doby se družstva žáků 

začlenila do pionýrské organizace při ZŠ v Suchém Vrbném. Přestup žáků do jiného prostředí i výměna vedoucích 

zájmových kroužků Mladých požárníků, oslabení přímého vlivu místních požárníků, to vše způsobilo útlum v této 

zájmové činnosti.  

Iniciativa a aktivita členů dává však do budoucna perspektivu další úspěšné činnosti sboru a celé základní 

organizace Svazu Iniciativa požární ochrany v místě. 

 

 

  

 

 

Dokumentární fotografie z oslav 50. výročí založení SDH (1977) v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Postupně zleva: 

Lenc Vlastimil, Augustin Stanislav (*1902 - +1984), Brázda Miroslav, Hájek Miloslav, Scheinpflug František, Nejedlý 

Karel, Vokroj Karel, Vosejpka Josef, Klicman Ladislav, zády k objektivu Honer Arnošt. 
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Postupně zleva: Předseda MO KSČ Janek Rudolf, Brázda Miroslav, Vicková Růžena, Zahradník Václav, Brož 

František, Šafář František, Hájek Miloslav, Honer Arnošt, Mareš Josef.  

 

 

 

 

Sedící zleva: členové sboru Schmidtmayer František, Scheinpflug Josef, Košan Vojtěch, Chmel Jan. Stojící zleva 

paní Scheinpflugová, paní Seppová, pan Trypes, Uhlířová Anna, Chmelová Marie, Košanová Věra, 

Schmidtmayerová Marie, manželé Chvojkovi a Vojtěch Uhlíř. 
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1966 

29. května 1966 se v Litvínovicích zúčastnili I. kola Celostátní soutěže požárních družstev naši členové Hájek 

Drahoslav, Brož Jiří, Vrážek Josef, Primus Miroslav, Chmel Jan, Trypes Pavel, Němec Jiří, Glaser Jan, Sobíšek Josef, 

Kobylka Karel, Petrů Bohumil (originál listiny v archivu SDH)  

 

1982 

Většinu roku se konají pouze schůze výboru s účastí 14-25 členů), které se konají i o letních měsících (červenec, 

srpen). V případě potřeby zajistí výborem určený člen svolání širší členské schůze.  

Celý rok probíhají opravy vozidla Tatra. Za opravy se vypláceli odměny, ze kterých příjemci řádně odváděli daně 

z příjmů – většinou automechanici, autoelektrikáři-nehasiči. 

Četné brigády při úpravě terénu kolem školky, stavba plotu apod.  

Dále se řeší zájezdy a malá účast na cvičeních. 

Ustavující výborová schůze 5. 12. 1982 u Marešů. 

Přítomni: s. Mareš Josef, Klicman Ladislav, Šafář František, Drahoslav Hájek, Valenta Zdeněk, Zdeněk Padrta, 

Majer  Miroslav, Brázda Miroslav, Chrt Václav, Tomčík Jiří, Rášek Boh. 

Ustanovení výboru: Ustanoven nový výbor ve složení: čestný člen pan Augustin Stanislav st. (pozn. nejstarší). 

 Josef Mareš předseda, František Schmidtmayer místopředseda, Drahoslav Hájek velitel, Boh. Rášek politická 

výchova, Miroslav Prokeš preventista, Zdeněk Padrta organis., Ladislav Klicman jednatel, Věra Košanová hospodář, 

Miroslav Brázda MTZ, Vlastimil Lenc branná výchova a CO, František Homolka mládež, Ivan Pavelec člen výboru, 

pomocník velitele, Marie Markovičová referent žen, František Šafář, Miloslav Hájek, Václav Chrt – členové výboru. 

Revizní komise: Stanislav Augustin ml. (prostřední) předseda, Jaroslav Randák, Bohumil Žána, Pavel Trypes – 

členové. (originál listiny v archivu SDH) 

Výroční valná hromada 1982 v hotelu Emause: 

Byli vyznamenáni tito členové: Vojtěch Košan, 35 let v SPO-medaile, Vlastimil Lenc 10 let u SPO-Diplom KV SPO, 

Václav Markovič a Marie Markovičová-Diplom OV SPO za 10 let v SPO, za práci ve výboru Diplom OV SPO Bohumil 

Žána, Ivan Pavelec, Miroslav Brázda, za práci v SPO Diplom KV SPO. 

Ples se koná 29. ledna 1983 na Rychtě, hudba Koh-in-noor za 2300 Kč, řídí p. Franěk, brigáda ve školce Klicman, 

Majer, Vlček (úprava terénu), Zdeněk Padrta zajistí Silvestr  v hotelu Emause pro cca 35 členů, vklad pro 1 účastníka 

včetně večeře = 40Kčs, místenky zhotoví s. Klicman Ladislav (originál listiny v archivu SDH). 

Citace zápisu ze 6.6. 1982: Zdůvodnění ukončení cvičení MH: 
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,, ZO SPO již neorganizují výcvik žákovských družstev, nýbrž pouze pionýrské organizace. Novou úpravou 

základního školství došlo ke zrušení 5. ročníku na Dobré Vodě a tento byl přesunut do Suchého Vrbného, takže by 

zde nebyl dostatečný počet dětí vhodného věku.  

Nově přijatí členové: Václav Kalkuš st., nar. 1918, důchodce, bytem Lázeňská 59,  Jiří G. nar. 11. 4. 1954. 

Úmrtí v r. 82: František Scheinpflug, nar. 1894 (zakládající člen), Emilie Mydlilová, nar. 1892 

členství na vlastní žádost přerušil František Anděl 

1983 

Ples se konal 29. 1 1983 na Rychtě, zvalo se v sobou 22.1. 1983 

Uskutečnil se zájezd na Slovensko 29. 9. – 2. 10.– Vysoké Tatry, poplatek za člena 250 Kč, nečlen 300 Kč. 

Pomoc jako pořadatelská služba při Závodu míru 21. 5. 1983. 

Životní jubileum 80. let oslavila členka s. Zemanová. 

Silvestr – pro členy zajištěna společná oslava v Hotelu Emausy. Zajištěno prodloužení otevírací doby na VB 

v Suchém Vrbném. 

Zemřeli: Karel Vokroj, zakládající člen 1927, býv. člen František Motl, zakládající člen 1927. 

Ukončili členství: p. Miláček František na vlastní žádost. 

Výroční valná hromada 10. prosince 1983 v hotelu Emause: 

Vyznamenání zasloužilých členů: 

Medaile za 30 let Miloslav Hájek, Miroslav Prokeš, Medaile za 20 let Oldřich Padrta, Marie Schmidtmayerová, 

Božena Majerová, Terezie Zemanová, Anna Uhlířová, Za příkladnou práci Věra Košanová, Bohumil Rášek, Diplom 

OV SPO Vladimír Vlček, Jiří Tomčík, Diplom ZO SPO Jaroslav Padrta za uspořádání zájezdu na Slovensko. Mateřská 

škola, Zdeněk Valenta, Pavel Trypes. Vyhlášení závazku na r. 1984…(originál listiny v archivu SDH) 

 

1984 

 

Ples je poprvé pořádán v KS Rožnov 21. ledna, vstupné 15 Kč, 

došlo k výměně všech členských průkazů, uskutečnil se zájezd do Krkonoš.  

Do plánu práce se v měsíci požární ochrany zařazuje ,, Filmový večer“ s projekcí filmu s požární tématikou. Na 15. 

3. 1984 zajištěn kinosál Ve Vozovkách, promítal se film Požár v Sao Paulu. Pro malý zájem se do následujícího roku 

neplánoval. 

Došlo k definitivnímu vyřazení požárního vozidla Tatra 805. Již rok nepojízdné. (Tatry 805 vyvinuli na počátku 

padesátých let inženýři kopřivnické automobilky. Byly určeny pro armádní využití. V té také nakonec většina 
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vyrobených kusů skončila. Hlavní verzí byl valník, ale existovaly také skříňové verze. Ty mohly sloužit jako sanitky, 

radiovozy, velitelská stanoviště. Kromě toho vznikly také "osmsetpětky" s cisternami nebo nízké výsadkářské 

automobily s plátěnou střechou kabiny. Častými dodnes dochovanými exempláři jsou hasičská provedení.  

 

 

Je poptána zápůjčka Avie ze Suchého Vrbného pro účely cvičení.  

Bratr Randák je pověřen výborem, aby převzal funkci kronikáře a založil kroniku. 

Citace ze zápisu členské schůze ze dne 7. 1. 1984: ,,Výroční členská schůze měla v celku dobrou účast vzhledem 

k věku členů.“ 

Vykonána Asistenční služba při konání Baráčnického plesu. 

Nově přijatí členové: Marie Chmelová, 16. 9. 1927, kuchařka, Pomezní 8, Marie Doláková, nar. 1911, důchodkyně, 

Potoční 43, Anežka Kobiánová, nar. 20. 1. 1913, důchodkyně, U Tří Lvů 7, ČB,  František Řehout, nar. 5. 9. 1936, učitel 

v odborné škole, Zacharova 20, Vojtěch Uhlíř, nar. 22. 4. 1915, důchodce, U Domova Důchodců 27, Růžena Piterková, 

nar. 10. 3. 1939, KÚNZ, Malé Dubičné 25, Miloslav Beneš, nar. 18. 11. 1933, zedník JZD Hůry, Malé Dubičné 25, Zdeňka 

Tomčíková, nar. 12. 5. 1937, kadeřnice, Potoční 33, Blanka Valentová, nar. 10. 6. 1950, kreslička v Pragoprojektu, 

Požárníků 3, Lumír Majer 26. 11. 1959, automechanik, přestup ze Suchého Vrbného, Eva Horejšová, nar. 13. 2. 1957, 

zaměstnanec Jednoty, Sadová 13, Dobromil Bačalka, nar. 24. 5. 1932, automechanik, Hornická 32, Bohumil Facon, 

nar. 6. 8. 1941, požárník, U Haldy 1891 

Zemřeli: Alois Beránek, Josefa Hájková, Viktor Schneider, Stanislav Augustin nejstarší, čestný člen. 

Ukončili členství na vlastní žádost: Jaromír Roštík, Josef Slepička – odstěhoval se 
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1985 

Ideově výchovné působení a masově politická práce ZO byla zaměřena na včasné politické informace a soustavné 

objasňování ekonomického programu strany. V rámci oslav 40. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou se 

většina členské základny zúčastnila slavnostního shromáždění v obvodě a kladení věnců u pomníku obětí nacizmu. 

 V měsíci požární ochrany bylo provedeno proškolení členů prohlídkových skupin, dále zajištěno školení 

v oblasti prevence a represivní činnosti. 

 Plnění socialistického závazku ke 40. výročí osvobození vlasti: 

a) údržba požární techniky i prostředků, závazek 50 hodin, odpracováno 64 hodin. 

b) zvelebování životního prostředí a údržba zeleně, závazek 80 hodin, 

odpracováno 95 hodin. 

c) Závazek 100 pracovních hodin na výstavbě nové školy – stavba odložena 

d) dále bylo odpracováno 55 hodin při preventivních prohlídkách v místním obvodě 

ZO má celkem 94 členů, 72 mužů a 22 žen. 

 Během roku se konalo 7 výborových a 1 členská schůze. Dosud trvá problém s požárním vozidlem Tatra 805, 

které je v nepojízdném stavu pro nedostatek náhradních dílů a celkově špatný technický stav. V naší organizaci jsou 

plně využívány odborné znalosti členů ZO, kteří jsou členy KIPO a KVPÚ. 

Provoz Hotelu Emausy začíná být problematický. K 1. 10. byl provoz ukončen. Výborové schůze se konaly na různých 

místech (1., 2., 3. Emausy, 4. U Schopenhauerů, 5. v místnosti občanského výboru, 6., 7., 8., 9. U Schopenbauerů, 10., 

11. u bratra Hájka. 

Zájezd do Nízkých Tater 13. – 16.6´. 1985 

Pro konání VVH speciálně vyžádáno otevření v jinak uzavřeném Hotelu Emausy. 

Noví členové: Alexandra Bláhová, nar. 25. 2. 1952, kuchařka, Požárníků 22, Ladislav Bláha, nar. 28. 6. 1954, MV-OS-

SNB, Požárníků 22, Alexandr Kroutl, nar. 21. 7. 1967, zedník, Potoční 10, Petr Studík, nar. 22. 6. 1965, stavební mistr, 

Potoční 53, Martin Klicman, nar. 21. 12. 1962, automechanik- řidič, Hornická 14. 

Odhlášeni: Václav Markovič, Milan Hájek, zemřel Jakub Padrta. 

Požární represe je část požární ochrany, která má za cíl vzniklý požár co nejdříve uhasit, či jinou mimořádnou 

událost vyžadující zásah jednotky požární ochrany co nejdříve zlikvidovat. (Pramen Web SH ČMS.)  

 

1986 

Zájmová činnost požárníků přispívá nemalou měrou ve všech oblastech politického, kulturního života místního 

obvodu, ale i ve prospěch plnění volebního programu. 
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 Ve své činnosti se požárníci zaměřili na tyto oblasti: 

a) Provedení preventivních prohlídek ve 172 domech 

b) zajištění 5 besed o požární prevenci se žáky místní školy 

c) uskutečnění oslavy MDŽ ve spolupráci s dohlížecím výborem JEDNOTY 

d) organizaci dvou autokarových zájezdů na Moravu 

e) kontrolu dobrovodského potoka v horní části obvodu 

g) uspořádání tradičního plesu v Rožnově. 

 Většina členů výboruje zapojena v činnosti OV, jeden člen jako poslanec MěNV. V rámci patronátu nad místní 

mateřskou školou se členové podíleli na úpravách jejího areálu. 

 Naše organizace má v současné době 90 členů, z toho 69 mužů a 21 žen. Nově se nepodařilo získat žádného 

člena do řad požárníků. 

Práce na úseku represe zasluhuje zvýšené pozornosti. Ve sboru se projevuje nedostatek mladších členů. Přes 

veškerou snahu výboru zvrátit tuto nepříjemnou situaci výsledky zdaleka neodpovídají potřebě. Snad má na tom 

podíl i ta okolnost, že požární sbor v současné době nevlastní žádné motorové vozidlo. 

Do práce se stále aktivněji zapojuje 21 členek, výbor si jejich pracovní aktivity váží. 

Dobrá Voda 6. 2. 87    Zapsal: Růžička 

Výroční valná hromada 6. 12. 1986: 

Vyznamenaní členové za 30 let SPO: s. Padrta Oldřich, Kovařík Zdeněk, Chrt Václav, Ladislav Klicman, za 20 let 

SPO Trypes Pavel a Glaser Jan. 

Čestná uznání za organizování kulturních akcí obdrželi Padrta Jaroslav, Hájek Drahoslav, Chmel Jan a Valenta 

Zdeněk. Zástupce z mateřské školky přednesla pozdrav a zdravici dětí a poděkovala za spolupráci. Pokladní a 

revizní zprávu přednesl s. Stanislav Augustin. Na její závěr konstatoval že příjem byl 15 566 Kč, výdej 8 533 Kč, 

zůstatek činí 7 032 Kč. Do diskuze se přihlásil s. Janek, který poděkoval za dobrou práci organizace, za účast na 

májových oslavách, na pietním aktu u památníku padlých a za dobrou spolupráci se všemi složkami NF. Jako 

delegáti na měst. konferenci byli navrženi a schváleni s. Prokeš, Hájek D. a s. Brázda. Byl vyhlášen závazek na….( 

originál listiny v archivu SDH) 

Životní jubileum 60. let slaví Miroslav Prokeš, Hermína Hájková, František Šafář, Evžen Vandas, V. Košan oslavil 

70. let.  

Zemřeli Václav Kalkuš, Vojtěch Uhlíř, Zdeněk Padrta – organizační referent ZO SPO (nově zvolen Zdeněk Valenta) 

1987 

V tomto roce bylo vzpomenuto důstojným způsobem 60. výročí založení organizace SPO na Dobré Vodě. 

Vzpomínkový akt byl proveden 13. června slavnostní schůzi na níž bylo kriticky zhodnoceno uplynulé období a 
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předány čestné odznaky starým a zasloužilým členům organizace. Ukázkou požární techniky a námětovým 

cvičením za účasti sboru SPO ze Srubce a Mladého byla vzpomínková akce ukončena. Škoda jen, že této významné 

a dobře připravené akce se v úvodní části nemohli zúčastnit ani všichni členové společně, protože v současné době 

není v obvodě vhodné místnosti, která by mohla být při podobných slavnostních příležitostech využita. Místní 

nepříznivé podmínky však neodrazují požárníky od jejich zájmové a spolkové činnosti. Vždyť třeba jen pořádání 

tradičního plesu, ne v místním prostředí a vhodných podmínkách, ale až v Rožnově za účelem získání potřebných 

finančních prostředků, potřebných pro zdárný chod a působení organizace svědčí o tom, že obětavost a pracovitost 

celé členské základny je příkladná. 

 V současné době mají místní požárníci 88 členů, z toho 21 žen. 

Byl zvolen i nový výbor v následujícím složení: 

Předseda-Prokeš M. předseda, jednatel-Klicman L. pokladník- Košanová V., velitel- Hájek Drahoslav, další členové- 

Schmidtmajer František místopředseda, Rášek Boh., Polák Karel., Valenta Zdeněk organisační,  Brázda Miroslav 

MTZ, Lenc Vlastimil, Trypes Pavel, Markovičová Marie referent žen a kronikářka, Mareš Josef, Majer Miroslav, Hájek 

Miloslav, Randák Jaroslav, Revisní komise: Augustin Stanislav, Žána Bohuslav, Padrta Jaroslav. 

Výběr členských příspěvků je zajišťován pravidelně v souladu s příslušnými směrnicemi. 

Majetek ZO:  základní prostředky 53.709 Kč 

    DKP    32.663 Kč 

    Celkem   86.372 Kč 

Pravidelnou a systematickou práci s dětmi místní ZŠ nelze provádět pro nízkou věkovou hranici dětí. 

Dobrá Voda 3. 2. 88.    zapsal: Růžička  
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1988 

V letošním roce vycházela veškerá činnost naší organizace z usnesení výroční schůze a plánu práce na tento rok. 

Úsek ideově výchovné a masově politické práce 

 V uvedené oblasti byla naše činnost zaměřena na politické aktuality a soustavné zvyšování informovanosti 

členské základny. Aktivně se členové naší organizace podíleli na plnění plánu kulturně výchovné činnosti v místním 

obvodě. 

 V rámci dobré spolupráce s dohlížecím výborem LSD Jednota byla uspořádána 8. 3. společná oslava MDŽ. Dne 

5. května byla zajištěna účast na májových oslavách a naši členové položili kytici u pomníku obětí nacismu. Součástí 

oslavy byl i táborový oheň pro žáky místní školy. Na májových oslavách v krajském městě působil jako pořadatel s. 

Drahoslav Hájek. 

 Ve dnech 9.-11. září byl uspořádán pro členskou základnu autokarový zájezd do západočeských lázní pod 

vedením a dobrým organizačním zajištění s. Jaroslava Padrty.  

 Tradiční požárnický ples byl uspořádán 30. ledna v Rožnově. Všem účastníkům se líbilo pěkné prostředí i 

hudba „Doudlebáci“. Dovoz a odvoz účastníků plesu zajišťoval autobus MDH z Č. Budějovic. 

Úsek výchovy občanů v dodržování zásad požární ochrany  

 V rámci Měsíce požární ochrany bylo provedeno proškolení prohlídkových skupin formou besedy s filmem. 

Nedostatkem byla nízká úroveň účasti členů. 

Úsek preventivní činnosti  

 V měsíci požární ochrany byly v obou obvodech provedeny preventivní prohlídky ve 168 domech, v obou 

školách a v budově kulturního střediska. Zjištěno bylo celkem 18 závad, z nichž většina byla do opakujících se 

podzimních prohlídek odstraněna. Této akce se zúčastnilo 14 členů naší organizace a 3 členové občanských výborů. 

  Na opakovaný požadavek, aby Bytový podnik provedl nezbytná opatření ve svých domech k zajištění požární 

bezpečnosti, nedochází na tomto úseku ke zlepšení opatření. Podstatně se zlepšila činnost Okresního podniku 

služeb po opakovaných urgencích občanských výborů, aby bylo trvale řádně zajištěno čištění komínů. 

Úsek represivní činnosti 

 Požární družstvo našeho VPS provedlo v rámci výcvikového roku 2 cvičení na plánovaná témata. Kromě toho 

se zúčastnilo 6. června přípravy aplikačního cvičení ve Srubci a vlastního aplikačního cvičení 11. června za účasti 

družstev ze Srubce a Mladého. Tato vzájemná spolupráce je již tradiční a přispívá k upevnění vzájemných vztahů 

mezi organizacemi, ale především ke zdokonalování a ovládání požární techniky. Ke zvýšení akceschopnosti a 

vycvičenosti požárního družstva přispívá převedené vozidlo Avia, které je v současné době v provozuschopném 

stavu včetně agregátu. 

Úsek zapojení žen: Naše organizace má v současné době 21 členek, které se aktivně zapojují do spolkové činnosti. 
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Úsek rozvoje pracovní iniciativy: Téměř všichni členové jsou ještě činní v organizacích Národní fronty, jeden člen je 

poslanec MěNV. 

Úsek všesvazové činnosti 

Úsek hospodaření a prostředky SPO: 

Majetek ZO:  základní prostředky  171.726 Kč 

    DKP     27.947,90 Kč 

    Celkem    199.673,90 Kč 

Závěrem: Členská základna se v posledních létech citelně snižuje. Proto každý člen naší organizace by měl mezi 

svými známými získat alespoň jednoho jedince, který by měl zájem o naši záslužnou činnost a přivedl jej do našich 

řad. 

V úterý dne 5. července zemřel náš člen pan Josef Mareš.   Dobrá Voda 3. února 89  zapsal: Růžička 

 

Naše organizace má v současné době 83 členy. Během tohoto roku se konalo 9 výborových schůzí, 1 členská a 1 

výroční členská schůze. 

 

1989 
 

Úvodem 

 Prvním signálem nespokojenosti lidu byly patrně pražské lednové demonstrace a hrubé zákroky příslušníků 

SNB proti demonstrantům. Bylo jasné, že se něco musí stát a otázka očekávaných změn bude pouze otázkou času. 

Za takové situace se tady vstupovalo do nového roku. Obyvatelé mimo centrum pražských nepokojů byli ovšem 

sdělovacími prostředky informováni v tom smyslu, že to byly akce chuligánů a podvratných živlů, které nemají 

žádný vliv na společenský, kulturní i politický život obyvatelstva našeho státu… 

17. listopad 1989 

 V den 50. výročí 17. listopadu 1939 – jednotného protifašistického a vlasteneckého vystoupení studentů českých 

vysokých škol se před budovou Patologického ústavu shromáždilo kolem 15.000 mladých lidí, aby si připomenulo 

toto významné výročí. Aby celá akce byla povolena, byl určen jako cíl vzpomínkového průvodu vyšehradský Slavín 

a hrob Karla Hynka Máchy, kde byl ukončen zpěvem hymny, položením květin a zapálením svíček. 

 Potom se tisíce studentů vydaly na Václavské náměstí. Studenti však nedošli. Na Národní třídě narazili na 

hradbu příslušníků SNB. Ti sevřeli čelo průvodu. V davu vznikla panika. Rány obušky byly častější a brutálnější. 
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18. listopad. S neobyčejnou surovostí se do celé akce zapojily i zvláštní oddíly „červených baretů“. Na chodnících 

zůstávala ležet bezvládná těla, další zraněné odvážely sanitky. Lidé mizeli v policejních antonech. Veřejnost byla 

natolik pobouřena tvrdostí zákroku proti studentům a to v den 50. výročí uzavření vysokých škol a popravy devíti 

českých studentů, že už nehodlala nečině mlčet. V dopoledních hodinách vznikl na pražské DAMU první stávkový 

výbor vysokoškoláků. Bylo přijato Prohlášení českých divadelních umělců ku stávce. 

19. listopad. Večer v Praze nehrálo jediné divadlo. Za účasti zástupců kulturní fronty, nezávislých iniciativ, 

studentů i občanů bylo improvizovaně ustaveno Občanské fórum. Situace v zemi je stále napjatější. V pražských 

divadlech se konají diskuzní večery, na nichž herci mimo jiné čtou přítomným Prohlášení českých divadelníků. 

20. listopad.  Na mimořádné schůzi se v Praze sešly vlády ČSSR, ČSR a SSR. V komuniké z jejich jednání bylo 

uvedeno: Nechceme jít cestou provokací, kterou se nám pokoušejí vnutit určité protisocialistické živly. Vláda souhlasí 

s opatřeními, která měla za cíl obnovit pořádek a ochránit životy občanů. Toto prohlášení plně podpořil ÚV KSČ. 

Ale to se nemanifestovalo už jen v Praze, ale hromadné manifestace se konaly ve všech městech. 

21. listopad. Stávkují už všechny vysoké školy, zhruba 80.000 studentů. Václavské náměstí a přilehlé ulice jsou již 

druhý den naplněny více než 200.000 lidí. Z budovy Melatrichu na tak velkém shromáždění hovořil představitel 

opozice Václav Havel, který zároveň i osvětlil cíle a smysl Občanského fóra i jeho požadavky. A tyto požadavky byly: 

Odstoupení M. Štěpána, Kincla, M. Jakeše, Fojtíka, Husáka a dalších vysokých stranických funkcionářů, propuštění 

politických vězňů, respektování svobody tisku a informací. Nebudou-li požadavky splněny, uskuteční se 27. 

listopadu generální stávka. 

22. listopad. To v krajích, okresech ještě vládli aparátníci a Lidové milice žádaly „tvrdý postoj“. Přesto byla však ve 

velkých městech nálada a situace stále revolučnější. Opět proudily na Václavské náměstí davy, na stranu studentů 

se přidává stále více dělníků. Marné byly snahy představitelů stranických orgánů i vládních činitelů sliby a 

zastrašováním zvrátit současnou a pro ně nepříznivou situaci. 

23. listopad.  Ve čtvrtek je na Václavském náměstí snad 300.000 lidí. Všichni přítomní podporují požadavky 

studentů a Občanského fóra na radikální změny, především na zrušení článku o vedoucí úloze KSČ. 

24. listopad. Atmosféra v ulicích i na pracovištích odráží vrcholící napětí. Všichni čekají na to, jak se k situaci vyjádří 

mimořádné zasedání ÚV KSČ. Až do večera nepronikly žádné zprávy ze zasedání. Proto se začaly v odpoledních 

hodinách konat znovu manifestace. Až v noci přišla zpráva o složení nového vedení KSČ. Nový generální tajemník 

Karel Urbánek.  

25. listopad. V Obecním domě se setkala delegace ÚV NF a vlády ČSSR vedená premiérem Ladislavem Adamcem 

s představiteli OF. Názory OF na vnitropolitickou situaci a možnost jejího řešení podpořilo jednohlasně půl milionu 

lidí při manifestaci na Letné. Naopak vystoupení Ladislava Adamce bylo vyjádření argumentů s nimiž lidé 

nesouhlasili a svůj nesouhlas vyjadřovali pískotem. V pozdních večerních hodinách bylo dohodnuto, že do 3. 

prosince  bude navržena federální vláda v novém složení. 
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28. listopad. Miloš Jakeš požádal presidenta o uvolnění z funkce předsedy Rady obrany státu. 

29. listopad. Československý parlament zrušil ústavní článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a monopolním 

postavení marxismu – leninismu ve výchově a vzdělávání. 

4. prosinec. President Gustáv Husák na návrh Ladislava Adamce odvolal několik členů dosavadní vlády a místo 

nich jmenoval nové. Vláda byla obměněna ze 40 %. Místo dřívějších všech nyní obsadili komunisté jen tři čtvrtiny 

všech křesel. Občanské fórum vyjadřuje hluboké zklamání. 

 Proti složení nové Adamcovi vlády rozhodně protestovali studenti a požadují další výrazné změny. Jejich 

konkrétní odpověď zní: Stávkujeme dál. Občanské fórum požádalo presidenta Husáka, aby propustil všechny 

politické vězně a sám odstoupil. 

7. prosinec. Předseda vlády Adamec podal demisi, president ji přijal a pověřil dosavadního místopředsedu Mariána 

Čalfu sestavením nové vlády. Nová vláda má 20 členů, z toho 9 za KSČ, 2 za ČSS, 2 za ČSL a 7 bez politické 

příslušnosti. Nově zvolení členové vlády složili 10. prosince na Pražském hradě do rukou presidenta G. Husáka 

ústavou předepsaný slib. 

 V ten den zároveň president dopisem federálnímu shromáždění oznámil, že odstupuje z funkce presidenta. 

29. prosinec. Volba presidenta republiky uzavírá krátké bouřlivé i vášnivé období velkých přeměn v naší společnosti. 

 Václav Havel se stal jediným kandidátem na funkci, který vzešel z jednání představitelů politických stran, 

občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Poprvé po jednačtyřiceti letech byl do funkce hlavy státu navržen a 

v souladu i s vůlí lidu zvolen kandidát bez politické příslušnosti. President, který v pátek 29. prosince zasedl na 

Pražském hradě jednomyslnou volbou Sněmovny lidu i Sněmovny národů ale i radostným souhlasem všeho lidu je 

člověk statečný, který dokázal stát vždy neochvějně za svým názorem a přesvědčením i za cenu bolesti a utrpení a 

v tom smyslu se nikdy nezpronevěřil jednomu ze základních požadavků mravnosti. 

 

Studenti opět do škol 

 Prohlášení studentů: Václav Havel jako president je pro nás dostatečnou zárukou nezvratnosti vývoje 

v Československu. Jeho zvolení do nejvyšší funkce je vyvrcholením obrodného procesu, který jsme v listopadu začali. 

Ukončujeme stávku. 

Závěrem 

Snad těchto několik stručných dat a údajů má cenu obyčejného lidského svědectví o době a jejích hrdinech. 

 Přeju si jen jedno, aby nám tyto řádky pomohly kdykoliv si připomenout čas úzkosti, očekávání i naděje, čas 

v němž se rodila svoboda. 
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Vlastní činnost požárníků 

 Celková činnost organisace se dělila na několik úseků, jejichž hodnocení je předmětem tohoto zápisu. 

Preventivní činnost – provedení preventivních prohlídek v obou obvodech. Celkem bylo prohlédnuto 83 obytných 

domů, 6 provozoven, 2 školní objekty. Na požádání MěNV byly zajištěny požární prohlídky v 18 prodejnách – 

provozovnách ve vnitřním městě. 

Represivní činnost – v souladu s úkoly výcvikového roku byla provedena 2 cvičení jako přípravy na dvě aplikační 

cvičení v prostoru místní mateřské školy a v Mladém. 

Požární vozidlo je v provozuschopném stavu. Plánovaná stavební úprava byla dokončena pouze v hrubém stavu, 

dokončení bude provedeno v příštím roce. 

Pracovní iniciativa – vyplývala z plánu činnosti. Bylo odpracováno celkem 216 pracovních hodin – nejvíce ze všech 

složek NF. 

Výchovná činnost – pozornost zaměřena na plnění jednotného kulturního plánu v obvodě. Společná účast při pietní 

vzpomínce u pomníku obětí nacismu. U příležitosti MDD věnováno dětem 150 Kč. 

 V měsíci září uspořádán autokarový zájezd na Moravu – Brněnský veletrh a prohlídka lednického zámku. 

Tradiční požárnický ples byl z technických důvodů uspořádán v Rožnově v únoru. Poplesová sezóna – menší účast 

hostů i výtěžek. 

Členská základna – celkem 69 členů a 20 členek 

Majetek   celkem 194.037 Kč 

 

Dobrá Voda 1.2. 90    zapsal: Růžička 

Ve připravené písemné zprávě o činnosti ZO SPO za rok 1989 je poprvé původní oslovení „soudružky a soudruzi“ 

přeškrtnutím nahrazeno oslovením „Vážení přátelé“ a soudruh, soudružka oslovením pan, paní.  

 

1990 

Úvodem 

 Vstupujeme do nového roku, ve kterém chceme navazovat na vše, co do našeho života přinesl listopad 1989. 

Každý z nás by měl být za další vývoj spoluodpověden. Nejvíce práce budeme mít překonáváním vlastních chyb, 

návyků, podezíravosti, sobeckosti ale i pasivity. V prvé řadě musíme vytvořit takové podmínky, z nichž jsou dobré 

lidské vlastnosti cestou k úspěchu. Za závažný úkol musíme pokládat též obnovu dobrých sousedských a 

mezilidských vztahů, posílení rodiny ale i mravních a duchovních hodnot. 
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Založení Občanského fóra 

 Důvod pro existenci politické síly, která by stavěla na principech široké občanské spolupráce vedl naše občany 

k založení organizace OF v místě. 

 Popud k tomu dali 23. prosince především tito občané: Svatoslav a Magdalena Vickovi, Václav a Iva Bromovi, 

František a Marie Schmidtmayerovi a řada jiných. Ale již 1. ledna 1990 na společném shromáždění byla řádně a 

jednomyslně zvolena Rada OF v tomto složení: Jana Matějková, Jan Šerý, Milan Vychytil, Josef Scheinpflug ml., 

Václav Brom, Ing. Milan Vejsada, Petr Novák. Do 21. února se do místního OF přihlásilo více než 125 občanů. 

Parlamentní volby 

 Po dvaačtyřiceti letech se opět konaly svobodné volby, z nichž nebyla předem vyloučena žádná ze 17 politických 

stran a v nichž jsme si mohly zvolit své představitele do zastupitelských sborů skutečně podle své vůle. Účast voličů 

v místních volebních okrscích byla téměř 100 %. 

 

Politická strana    Počet hlasů  ČNR  SN  SL 

Čsl. Strana socialistická      32  46  31 

Svobodný blok       19  21  10 

Všelidová strana       5   8   5 

Volební seskupení zájmových Svazů    15  10   9 

Občanské fórum       1077  1070  1157 

Komunistická strana      145  145  139 

Spojenectví zemědělců a venkova    7  12  11 

Čsl. demokratické fórum     4   4   4 

Strana zelených       65  55  31 

Hnutí československého porozumění    3   2 

Společnost pro Moravu-Slezsko    1  5   1 

Sociální demokracie      65  75  69 

Strana přátel piva      7 

Křesťansko demokratická unie    182  176  156 

 

Tabulka volebních výsledků i počet platných hlasů dokazuje, že volební dny byly velkým vítězstvím OF i jeho plánů 

na budoucí demokratizaci naší svobodné republiky. 
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Komunální volby 

 Do voleb vstupovalo místní OF s 11 kandidáty, ČSL strana socialistická se 3 kandidáty, Čsl. Strana lidová se 4 

kandidáty, Komunistická strana s jedním kandidátem do obecního zastupitelstva. Do seznamu voličů bylo zapsáno 

1714 osob. 

Účast ve volbách byla 71,7 % ní. 

Ustavující schůze obecního zastupitelstva 

 Ustavující schůze obecního zastupitelstva byla konána 6. prosince. Na této schůzi bylo zvoleno nové obecní 

zastupitelstvo v tomto složení: 

Petr Novák    starosta     OF 

Josef Ing. Blažek    zástupce starosty    OF 

Libuše RNDr Somerová   komise kontrolní    ČSS 

Miloslav Smolek    komise komunikací, dopravy  ČSS 

Stanislav Augustin   komise pro veřejnost   OF 

Svatoslav Vicek    komise kulturní, školská   OF 

Josef Scheinpflug ml.   Komise stavební, investiční  OF 

Stanislav MUDr Ryčovský  komise zdravotní    Čsl. 

Bohumil Tříska    komise veřejného pořádku  Čsl. 

Jiří Ing. Tomek    komise finanční    OF 

Karel Scheinpflug         KSČ 

Kancelář obecního úřadu se nalézá v hospodářském traktu budovy mateřské školy. 

Činnost místní organizační jednotky 

 Veškerá činnost vycházela z usnesení výroční členské schůze a plánu organizační jednotky na tento rok. 

V jednotlivých oblastech činnosti byly úkoly plněny následovně: 

Výchovná a kulturní činnost: 

V uvedené oblasti byla činnost zaměřena na včasnou informovanost členské základny o nastávajících změnách 

v požární ochraně. V rámci dobré spolupráce s Dohlížecím výborem Jednoty bylo připraveno společné posezení žen 

při hudbě kapelníka Mondšpígla. 

 Dne 8. května se zúčastnila většina členů pietního aktu a položení věnce u památníku padlých ve druhé světové 

válce.  

 Autobusový zájezd do Salzburku a přilehlá jezera. Na zpáteční cestě byla zastávka s prohlídkou zajímavostí 

v Linci. 
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Druhý zájezd byl uskutečněn do Vídně a jejího okolí. Zpáteční cesta vedla přes Mikulov spojená s příjemným 

posezením ve vinném sklípku. Zájezd měl velmi dobrou úroveň i organizaci. 

Tradiční požárnický ples byl uspořádán 27. ledna v kulturním středisku v Rožnově. Slabá účast zapříčinila finanční 

ztrátu ve výši 500 Kčs. Ani předpokládané dobré a obvyklé pohoštění hostů nebylo na tradiční úrovni. 

Pořádání silvestrovského večírku v Kalištích, příjemná zábava i výkony hudebníků měly dobrou úroveň. 

Spokojenost všech účastníků byla zaslouženou odměnou všech členů výboru při zajišťování této společenské akce. 

 Dne 23. března obdržel výbor potvrzenou objednávku na divadelní představení v Národním divadle. 

 V průběhu roku se blahopřálo k významným výročím a předány dary: 

Bratru Bohuslavu Břížďalovi   60. narozeniny 

Bratru Františku Schmidtmayerovi  60. narozeniny 

Bratru Josefu Scheinpflugovi   75. narozeniny 

Sestře Anně Uhlířové    70. narozeniny 

Výchova občanů i členů k dodržování zásad požární výchovy 

 V průběhu Měsíce požární výchovy a ochrany bylo provedeno proškolení prohlídkových skupin. Průběžně byla 

zajišťována účast na všech školeních a aktivech pro funkcionáře naší jednotky. 

Úsek preventivní činnosti 

 Preventivní prohlídky byly provedeny v obou obvodech. Bylo prohlédnuto 66 rodinných domů, 10 provozoven 

včetně všech školních budov a 1 společenské zařízení. Celkem byly zjištěny 4 drobné závady. 

Úsek represivní činnosti. 

 V dubnu bylo započato s výcvikem družstva složeného z nově přihlášených mladých členů pod vedením bratra 

Drahoslava Hájka a instruktora Bohuslava Ráška. Díky obětavosti mladých členů i jejich instruktorů mohlo se 

družstvo již 26. května zúčastnit soutěže požárních družstev v Boršově. Naše nové družstvo získalo dobré umístění. 

Dne 29. září zúčastnilo se družstvo mladých aplikačního cvičení v Mladém za účasti hasičů Krajského útvaru. Byla 

provedena ukázka dálkového vedení vody s likvidací požáru. Toto desetičlenné družstvo se svým velitelem 

Romanem Vogeltanzem je do budoucna dobrou zárukou rozvoje naší činnosti na tomto úseku. 

 Požární technika, vozidlo Avia i opravený hasicí agregát jsou v dobrém, provozuschopném stavu. 

Úsek rozvoje pracovní iniciativy 

 Pro dokonalou informovanost všech našich členů i občanů byla u prodejny Potravin instalována vývěsní 

skříňka. Brigádnická činnost vyplývala z plánu činnosti. Členové odpracovali na různých pracích celkem 245 

pracovních hodin. 

Úsek všesvazové činnosti 

 Naše organizace má v současné době 91 členů, z toho 71 mužů  a 20 žen. V tomto roce se konalo 20 výborových 

schůzí, 1 členská a 1 výroční shromáždění. 
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Prostředky sboru dobrovolných hasičů: 

Základní prostředky   152.527 Kčs 

DKP     22.311,90 Kč 

Celkem     174.838,90 Kč 

 

Členové výboru: Prokeš Miroslav, Majer Miroslav, Rášek Bohuslav, Hájek Drahoslav, Klicman Ladislav, Majerová 

Božena, Valenta Zdeněk, Brázda Miroslav, Valentová Blanka, Trypes Pavel, Tomčík Jiří, Vogeltanz Roman, 

Schmidtmayer František. 

Čestní členové: Chmel Jan (*28.7.1927 +5.4.2006), Košanová Věra, Hájek Miloslav, Schmidtmayer František, Šafář 

František. 

V Dobré Vodě – únor 1991   zapsal: Růžička 

V tomto roce se konaly 24.11.1990 volby do zastupitelstev obcí , Občanské fórum získalo 64,60 % hlasů, tj. 7 mandátů 

z 11. Starostou obce byl zvolen Petr Novák. 

 

1991 

Úvodem 

 Po předchozím politickém uvolnění v roce 1990 došlo v uplynulém roce k rozsáhlým zásahům v oblasti 

ekonomické. S těmito novými skutečnostmi se změnily i životní podmínky každé rodiny i jednotlivého občana v naší 

obci. Dopad důsledků ekonomické reformy zasáhl do životní úrovně rodin v podstatě nestejnou měrou. 

 Jinak se důsledky změn ekonomické reformy projevily na příklad u důchodců či rodin s dětmi, invalidních 

občanů apod. Při porovnávání současné úrovně jednotlivých domácností se stavem předešlým by bylo zjevné, že se 

životní poměry všeobecně zhoršily. Poměrně vysoké zvýšení cen potravin- (v průměru až o 120 %, jak ukazuje 

tabulka průměrných cen potravin) 

Hovězí maso přední kg 29 Kčs   Vejce  kus 1,80 Kčs 

Hovězí maso zadní kg 54 Kčs   Máslo  kg 64 Kčs  

Vepřová pečeně  kg 59 Kč   Mouka hr. kg 6,40Kčs 

Vepřová krkovice  kg 50 Kč   Mouka hl. kg 6,50 Kč 

Vepřový bůček  kg 29 Kč   Cukr krystal Kg 14,20 Kč 

Vepřová kýta  kg 62 Kč   Chléb  kg 6,50 Kč 

Vepřová plec  kg 50 Kč   Rýže  kg 14,80 Kč 

Kuře   kg 38 Kč   Brambory kg 5,80 Kč 
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dokazuje, že životní úroveň našich spoluobčanů lze v nadpoloviční většině případů označit za spíše špatnou. Při 

náročnosti nových ekonomických podmínek a všeobecně narůstající drahotě nepostihuje však naše spoluobčany 

skeptický pohled do budoucnosti. 

Sčítání obyvatel 

 V naší republice žije 15 567 666 obyvatel, z toho 10 298 731 v ČR a 5 268 935 na Slovensku. Od roku 1961, kdy 

nás bylo 13 745 557, vzrostl tedy počet obyvatel ČSFR o více než 1,8 milionu. K národnosti české se přihlásilo 

8 426 070 osob, ke slovenské 4 819 948 osob, moravské 1 360 155 osob. Dále je v ČSFR 586 884 Maďarů, 114 116 

Romů, 61 542 Poláků, 53 480 Němců, 45 223 Slezanů, 20 654 Ukrajinců a 18 648 Rusínů. 

 K římskokatolickému vyznání se hlásilo 7 217 921 osob. 

Na území naší obce byl zaznamenán tento stav: 

Celkový počet obyvatel  2 228 osob 

česká národnost   2 201 osob 

slovenská národnost  15 osob 

německá národnost  4 osoby 

ukrajinská národnost  1 osoba 

jiné národnosti   7 osob   

Údaje o osobách 

muži celkem     1 042 ekonomicky aktivní 547 

ženy celkem     1 186 ekonomicky aktivní 506 

domy      591 

byty       730 

Vybavení domácností 

Pračka 408, televizor 409, telefon 189, koupelna 627, automobil 419, ústřední nebo etážové topení 523, majitelé chat 

102. Tolik asi k výsledkům sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991. 

Obecní úřad a jeho činnost 

 V komunálních volbách v naší obci zvítězilo místní OF zásluhou své politické morálky a nekompromisním 

postojům při obraně zájmů obce. Proto místní občané kladně hodnotili snahu obecního zastupitelstva, které hned 

na počátku svého volebního období přikročilo k plnění svého volebního programu. Stavební úpravy mateřské školy, 

pokračování ve výstavbě nové školy, obnovení tradiční Dobrovodské pouti, úprava zeleně v ní, to vše dávalo našim 

občanům naději i pocitu jistoty, že všichni členové obecního zastupitelstva přispějí svým úsilím k dalšímu rozkvětu 

obce. 

 Rozštěpením OF, ke kterému došlo v červnu, se situace rázem změnila. Nástup vzájemné nedůvěry, 

rozkolísanost, odchod dvou členů obecního zastupitelstva za stranu národně socialistickou a dokonce odvolání 
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starosty Petra Nováka. Novým představitelem obce se stal MUDr. Ryčovský – lidová strana, tajemníkem a 

zástupcem starosty Sv. Vicek – OF. Autorita obecního zastupitelstva složeného převážně z kandidátů OF rázem 

poklesla i když nově ustavené obecní zastupitelstvo znásobilo svou snahu v plnění svých povinností. Budoucí čas 

ukáže, zda v obecním zastupitelstvu převažovaly zájmy osobní nebo politické nad zájmy veřejnými. 

Práce místního Sboru dobrovolných hasičů 

 Smyslem hodnocení práce místního Sboru dobrovolných hasičů v místní obci bylo především účinné využití 

poznatků a námětů ke zlepšení práce na úseku ochrany zdraví a života spoluobčanů i majetku nás všech před 

požáry a haváriemi. V jednotlivých oblastech činnosti byly úkoly plněny následovně: 

Úsek výchovné a kulturní činnosti 

 Včasná informovanost členů i obyvatelstva byla zajišťována prostřednictvím vývěsní skříňky, kterou s největší 

pečlivostí zajišťoval bratr Valenta. V letošním roce vstoupil místní sbor jako akcionář do zakládající se Hasičské 

vzájemné pojišťovny s vloženým vkladem 2 000 Kč, což kromě dividend má pro náš sbor tu výhodu, že v tomto 

vkladu je zahrnuté pojištění všech členů na odškodnění v případě újmy na zdraví při jakémkoliv výkonu 

souvisejícím s činností v požární ochraně. 

 Na akcích pořádaných naší obcí se naši členové veřejně podíleli. Zajišťovali jsme pořadatelskou službu o 

Dobrovodské pouti. Dne 8. května byla členy zajištěna účast při pietním aktu u pomníku obětí druhé světové války. 

V září byl uskutečněn autokarový zájezd do Rakouska a Pasova v NSR. Tradiční hasičský ples byl opět uspořádán 

v Rožnově. Předpokládaný výtěžek se však z důvodu nárůstu cen nedostavil a tak příspěvek do pokladny byl značně 

ochuzen. Silvestrovský večírek byl uspořádán v pohostinství v Kalištích, hrála hudby pana Mondšpígla. V průběhu 

roku jsme blahopřáli k životnímu jubileu bratrů Padrty, Facona, Schmidtmayera a sestry Dolákové. 

Úsek výchovy občanů a vlastních členů 

 V březnu bylo provedeno proškolení prohlídkových skupin. Průběžně byla zajišťována účast na školeních a 

aktivech pro funkcionáře našeho sboru. Bylo zajištěno týdenní školení pro dva strojníky, kterého se však navržení 

z různých důvodů nezúčastnili. 

Úsek preventivní činnosti 

 V termínu od 5. září do 2. listopadu byly prováděny preventivní protipožární prohlídky obytných domů. 

Prohlédnuto bylo celkem 67 domů, 20 provozoven a 1 veřejné zařízení. Bylo zjištěno celkem 5 závad o kterých byly 

sepsány protokoly a předány Obecnímu úřadu k dalšímu řízení. 

Úsek represivní činnosti 

 V dubnu bylo provedeno bratrem D. Hájkem a B. Ráškem teoretické školení činných členů v požárním 

družstvu, po kterém následovala praktická cvičení s přípravou na soutěže požárních družstev. Naše družstvo se 

zúčastnilo celkem dvou soutěží. Při povodňové kalamitě v červnu zúčastnili se činní členové čerpání vody ze 



 

63 

 

zatopených sklepů našich občanů. Požární vozidlo Avia i hasicí agregát, které byly delší dobu mimo provoz jsou již 

v dobrém pohotovostním stavu. 

Úsek rozvoje pracovní iniciativy 

 Ve druhé polovině března bylo provedeno spálení dřeva a chrastí u starého hřbitova. 21. března zúčastnili se 

naši členové rozmisťování dopravních značek před nadcházející poutí a rozvezena drť pro úpravu terénu v okolí 

kostela. V průběhu jarních a letních měsíců byl zajištěn úklid požární zbrojnice, dokončeny stavební práce, ošetření 

výzbroje a výstroje. Hasičská zbrojnice byla převedena z majetku města do vlastnictví naší obce. 

Úsek všesvazové činnosti a hospodaření s prostředky místní organizace: Místní organizace má v současné době 92 

členů, z toho 72 mužů a 20 žen. V rámci nastalých změn v požární ochraně došlo i k výměně členských průkazů. 

V tomto roce se konalo 16 výborových schůzí, 1 členská a 1 výroční členská schůze. 

Majetek organizace: Základní prostředky, 171 726 Kč, DKP 22 311, 90 Kč, Celkem 194037, 90 Kčs  

Březen 1992       zapsal Růžička Oldřich 
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1992 

 

Činnost obecního úřadu 

 Naše obec se v poslední době stává místem, kde se neustále něco zajímavého děje. A že místní zastupitelé hodně 

dělají je vidět na každém kroku. Za dva roky samostatnosti místního obecního úřadu byla dostavěna nová budova 

základní školy, rozestavěná v akci „ Z „ několik let předtím, cele byla rekonstruována vysokým finančním nákladem 

i mateřská škola – po osmi letech provozu. V současné době se provádí oprava kostela, dokončuje se kanalizace 

v dolní části obce, plynofikace, veřejné osvětlení u kostela. 

Osmičlenné zastupitelstvo, které se pravidelně schází každý týden se snaží pracovat demokraticky pomocí 

kolektivního rozhodování. Za jeden z hlavních úkolů obecního úřadu je realizace úkolů v orientaci na mládež. To, 

že se podporují školní děti – zakoupeno 5 počítačů-neznamená se dětem podbízet, ale vycházet vstříc, podporovat 

výuku cizích jazyků a všemožně mládež motivovat pro lepší názory a postoje. Radní by chtěli společně se školou 

vypěstovat v dětech opravdovou lásku ke své obci i jejím obyvatelům, aby alespoň v dětech byla záruka pro zlepšení 

mezilidských vztahů, které v současné době nejsou v místní obci na nejlepší úrovni. V blízké budoucnosti chce obec 

navázat zpřetrhané tradice a ve svém regionu znovu obnovit lázeňský charakter obce. Kromě vyčištění a obnovení 

funkce pramenů to ale bude chtít i potřebné investice do lázeňských a ubytovacích kapacit. Dnem 17. listopadu bylo 

v areálu mateřské školy otevřeno regenerační středisko „Monáda“, které bylo určeno k službám nejen 

dobrovodských občanům, ale i zájemcům ze širokého okolí. V téže době otevřela svou ordinaci i soukromá praktická 

lékařka Jana Zvárová. Během roku byla dána do provozu celá řada soukromých služeb, opraváren i prodejen. 

Rozpad Československa 

 Zatímco ještě v roce 1968 se Češi a Slováci svorně postavili na odpor proti sovětské okupaci a v roce 1989 

společně svrhli komunistický režim, o několik měsíců později se mezi nimi začaly vlivem politických cílů projevovat 

rozpory, které vedly k rozkladu a rozpadu federálního zřízení. 

 Nic naplat, čas pádící kupředu nikdo nezastaví a my všichni jsme zapřaženi, ať se nám to líbí nebo ne, do 

vpravdě historického děje, který jednou naši potomci zhodnotí, dnes ovšem nevíme jak. Takže v porovnání 

s minulostí: tehdy jsme se slučovali, dnes se dělíme. Jak asi poteče slovanská řeka? 

 Na zániku Československa a vzniku dvou nástupnických států ke dni 1. ledna 1993 se dohodly rozhodující 

politické síly a ústavními zákony schválilo Federální shromáždění. Podrobnější údaje o společenském, kulturním i 

politickém vyžití poskytne čtenáři obecní kronika. 

Úvodem k hasičské činnosti 

 Jako v jiných odvětvích byli i pro činnost dobrovolných hasičů kráceny dotace ze státního rozpočtu. Proto došlo 

ke zvýšení příspěvků z dosavadních 10 Kč na 15 Kč v místní organizaci. Dosud bylo odváděno okresnímu sdružení 

6 Kč na jednoho člena, v tomto roce částka zvýšena na 12 Kč, takže pro potřebu organizace zůstává z dosavadních 
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4 Kč pouze 3 Kč. Za letošní rok zvýšená částka 6 Kč byla za každého člena hrazena z vlastní pokladny. V tomto roce 

byla uzavřena dohoda se správcem hasičské zbrojnice br. Brázdou a obecním úřadem o nájemném s podmíněnými 

povinnostmi. 

 V srpnu byl zrušen běžný účet u Státní spořitelny a finanční obnos převeden na vkladní knížky. 

Dary místní organizaci 

 Bratr Ivan Pavelec, majitel soukromé firmy “Interplast“ věnoval naší organizaci 5 000 Kč, na obohacení tomboly 

při pořádaném plesu pak přispěli tito podnikatelé: p. Strnad-Zvára, p. Vejsada, p. Čtvrtník, p. Daniel, p. Bendíková, 

p. Čejková, p. Chrástková, p. Glaser, p. Chrástka, p. Lasica, p. Šesták, p. Studík, p. Novák, p. Šerý. 

Spolupráce s OÚ. 

 Většina členů naší organizace se aktivně podílela na zajištění pořadatelské služby o místní pouti, bez níž by 

organizace i průběh pouti byl nemyslitelný. Střídavě po 5 dnů byla celá akce zajišťována téměř všemi členy výboru. 

Slib – 50 % slíbená odměna z vybrané částky od trhovců za užívaná místa však dosud splněn nebyl. 

 Bratr Klicman a Augustin pomáhali ve volebním středisku při parlamentních volbách. Při pietním aktu u 

pomníku obětí druhé světové války, konaném 8. května, byla za hasičský sbor položena kytice a 4 krojovaní členové 

po dobu konání drželi čestnou stráž. 

Hasičský ples, zájezd 

 Tradiční hasičský ples byl uspořádán 25. ledna opět v sále Kulturního střediska v Rožnově. Za velmi dobré 

zajištění celé akce náleží poděkování bratru Valentovi, Hájkovi a Brázdovi. Dobře zajištěné, zvaní, bohatá tombola 

i účast hostů, to vše přineslo uspokojující finanční efekt do pokladny. Plánované silvestrovské posezení a objednaná 

hudba musela být zrušena uzavřením hotelu Emaus. 

 V letních měsících byly uspořádány dva autokarové zájezdy do Rakouska a zakončené vždy ve vinném sklepě 

při hudbě pana Šustra. Za zajištění obou zájezdů, pohodu při cestování, ale hlavně trasy, při které se hodně vidělo 

zasluhuje poděkování od všech účastníků zájezdu bratr Tomčík a Brázda. 

 Průběžně byla zajišťována účast na školeních a aktivech pořádaných pro funkcionáře ale i ostatní členy naší 

organizační jednotky. Za účelem zkvalitnění akceschopnosti případného zásahu při živelních pohromách bylo členy 

Požárního útvaru provedeno 2x školení zásahové jednotky družstva mužů, hlavně strojníků. 

  Školení pořádaného OV Sdružení hasičů zúčastnil se preventista br. František Schmidtmayer, velitel br. 

Drahoslav Hájek se pro nemoc školení nezúčastnil, strojníci pak nebyli svými zaměstnavateli uvolněni. Jednalo se o 

dvoudenní internátní školení ve Slabci u Lišova. 

Preventivní činnost 

 V průběhu měsíce března byly provedeny 3 prohlídky neodstraněných závad v uložených termínech 

v uplynulém roce. Preventivní prohlídky nebyly v tomto roce prováděny. Po dohodě s OÚ budou prováděny až 

v příštím roce. 
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Represivní činnost 

 Naše družstvo se zúčastnilo 16. května soutěže požárních družstev v Záhorčicích a 10. října se družstvo 

zúčastnilo soutěže pořádané Okresní správou požární ochrany v objektu útvaru. K uvedeným soutěžím byla 

provedena 3 přípravná cvičení. Zásluhou br. Valenty bylo získáno 6 chlapců do zakládajícího se dorosteneckého 

družstva. Jako hlavní instruktor se přihlásil dlouholetý zkušený člen bratr Nárovec Josef, jeho pomocníky budou 

bratři Čtvrtník, Trypes a Brázda. Uskutečnila se 3 cvičení s požární technikou. Požární vozidlo i hasicí agregát jsou 

v dobrém pohotovostním stavu. 

Pracovní iniciativa 

 Na žádost OÚ bylo spáleno chrastí na prostranství u kostela. Byl proveden jarní úklid požární zbrojnice, 

ošetření požární techniky, vybíleny vnitřní prostory zbrojnice. 

Členská základna a hospodaření 

 V současné době tvoří naši členskou základnu 88 našich spoluobčanů. Z toho počtu je 71 mužů a 17 žen. 

V tomto roce se konalo 11 schůzí výboru, 1 členská a 1 výroční schůze. Účast na výborových schůzích je téměř 100% 

ní, slabší bývá účast na schůzích členských. Svou činností však hasiči dokazují, že patří k nejlépe vedeným 

občanským složkám a že bez jejich činnosti na veřejnosti by naše obec nebyla Dobrou Vodou. 

Majetek organizace 

Základní prostředky   171 726 Kčs 

DKP     22 311, 90 Kčs 

Celkem     194 037,90 Kčs 

 

V Dobré Vodě dne 30. ledna 1993  zapsal: Růžička 

 

1993 

Organizační práce 

 Začátek činnosti v r. 1993 byl zahájen výborovou schůzí konanou dne 2. ledna. Hlavním bodem programu bylo 

vyhodnocení „Výroční valné hromady“, konané dne 19. prosince 1992, příprava hasičského plesu v r. 1993 a diskuzní 

příspěvky. Výroční valné hromady se zúčastnil také zástupce starosty obce p. Sv. Vicek, který ve svém diskuzním 

příspěvku poděkoval jménem obecního zastupitelstva sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě za dobrou 

spolupráci a pomoc při organizačním zajišťování pouti a předal slíbenou odměnu 50% z vybraných poplatků od 

trhovců za užívání místa prodejními stánky částku 7 225 Kč 

 Výborové schůze se konají každou 1. sobotu v měsíci, členské schůze dvakrát v roce. Přesto, že účast členů 

výboru lze hodnotit jako velmi dobrou, jsou také členové výboru, kteří do schůzí nedocházejí. Stručné zprávy 
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z jednání výboru jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce, která je umístěna před prodejnou potravin ve středu obce. 

Potřebný nákup hadic byl schválen obecním zastupitelstvem. Zakoupení a dovezení zajistili za OÚ DV zástupce 

starosty obce p. Vicek, za Sbor dobrovolných hasičů bratr Ráška a bratr Miroslav Majer. 

 Na únorové výborové schůzi, která se z důvodu uzavření místního a na Dobré Vodě jediného hostince (U Šopu) 

konala již 30. ledna 1993, byla projednána konečná příprava plesu. Zvaní na ples provedlo sedm dvojic v sobotu 6. 

února. Následující sobotu, tj. 13. února 1993 konal se náš již tradiční Hasičský ples“ opět v sále Kulturního střediska 

v Rožnově. K dobré pohodě a spokojenosti všech účastníků plesu hrála známá jihočeská dechovka „Skalačka“ 

z blízkého Jankova. Velký zájem upoutala letošní bohatá tombola, která kromě zakoupených cen z prostředků 

našeho sboru, věcných darů našich členů a občanů Dobré Vody, byla sponzorována soukromými podnikateli z naší 

obce. Díky této činnosti činil čistý výtěžek z tohoto plesu 7 391 Kč. 

 Příští ples, nezmění-li se podmínky jeho konání na Dobré Vodě, bude konán opět v Rožnově a to 12. února a 

opět při hudbě Skalačky. 

 27. února se konala v budově školy beseda s občany, na které bratr Fr. Čtvrtník provedl přednášku na výklad 

vyhlášky č. 183 o požární ochraně. Z videokazet byly promítány ukázky zásahu hasičských sborů při likvidaci 

požárů. Škoda, že tak dobře připravené akce obce se zúčastnilo jen 21 občanů. 

K významnému výročí 80. narozenin blahopřáli jsme sestře Anežce Kobiánové. 

Na výborové schůzi konané 6. března byly mimo jiného projednány Metodické pokyny zaslané obecnímu úřadu 

okresní správou sboru PO, které se týkají činnosti PO v obci. Jednalo se o určení preventisty, kterým byl určen za 

OÚ bratr Stanislav Augustin, dále pak o vypracování požárního plánu obce, určení ohlašoven požárů a zajištění 

preventivních prohlídek. Vše bylo projednáno na obecním úřadě dne 10. března t.r. 

19. března byla na OÚ Dobrá Voda uzavřena písemná dohoda na organizační činnost a vybírání poplatků za 

užívání míst prodejními stánky trhovců a dobrovodské pouti. Obecní úřad za tuto činnost slíbil převést našemu 

sboru 50% z celkové částky vybraných poplatků. Písemná smlouva byla podepsána za Sbor dobrovolných hasičů 

jejím starostou br. Mir. Prokešem, za OÚ Dobrá Voda starostou obce MUDR. Stan. Ryčovským. 24. března byla tato 

smlouva ze strany OÚ zrušena s odůvodněním vedoucího finanční komise OÚ Ing. Jiřím Tomkem, že pravidla 

hospodaření obce neumožňují převod finančních částek organizaci, který není právnickou osobou a proto nelze 

naplnit „Dohodu o výpomoci za úhradu“ našemu sboru. Toto zdůvodnění OÚ vyvolalo v řadách členů našeho sboru 

značné rozpaky. Členská základna byla rozšířena na 93 členů, jako noví byli přijati pan Jiří Průcha a jeho manželky 

paní Eva Průchová. 

Preventivní činnost 

 Dne 20. března byly v naší obci provedeny preventivní prohlídky objektů. Prohlédnuto bylo 65 obytných domů, 

4 provozovny, 3 veřejné budovy. Zjistilo se celkem8 závad a byl dán návrh na jejich odstranění dle druhu závady do 

stanoveného termínu. Okresní správa požární ochrany pořádala ve školním středisku „Slabec“ v Lišově ve dnech 22. 



 

68 

 

až 26. března školení velitelů, strojníků a preventistů sborů dobrovolných hasičů. Za náš útvar se zúčastnili: velitel 

bratr Hájek Drahoslav a bratr Schmidtmayer František. Strojníci se školení nemohli zúčastnit, poněvadž nebyli 

svými zaměstnavateli uvolněni. 

 Na dubnové schůzi konané dne 3.4. jsme se zabývali přípravou obvodového kola soutěže požárních družstev, 

která bude v naší obci pořádána v sobotu 15. května k příležitosti 65. výročí založení hasičského sboru v Dobré Vodě. 

 Bratr Miroslav Brázda tlumočil pochvalu revizního technika br. Práška z okresní inspekce PO v Čes. 

Budějovicích za vzornou údržbu požární techniky, výzbroje a výstroje v našem sboru. 

Dalším bodem jednání bylo zajištění čestné stráže při pietním aktu u pomníků obětí první a druhé světové války. 

 Výborová schůze konaná dne 1. května se zaměřila na zajištění a přípravu obvodního kola soutěže požárních 

družstev. Sestaven byl organizační štáb do kterého se přihlásili bratři Hájek Drahoslav, Ráška Bohuslav, Majer 

Miroslav, Facon Pavel. Jednotlivé úkoly byly rozděleny též dalším členům sboru. 

Závada na motoru agregátu. 

 Vyskytnuvší se závada na motoru agregátu při prvním cvičení u rybníka Lusný (u Dubičáku) způsobila nemalé 

starosti nejen veliteli družstva bratru Hájkovi, ale i všem členům soutěžního družstva. Tito se potom vlastní 

iniciativou i znalostmi snažili tuto závadu odstranit, aby se mohli soutěže zúčastnit, což se jim zdárně podařilo. 

 7. května od 18. hodin se konal pietní akt u pomníků obětí první a druhé světové války, u nichž byly položeny 

za náš sbor kytice. Šest krojovaných členů sboru drželo čestnou stráž. Projev přednesl starosta obce MUDr. 

Ryčovský. Zarážející byla malá účast u řad občanů Dobré Vody, ale i řad členů obecního zastupitelstva. 

Oslavy 65. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě. 

 15. května 1993, jak již bylo vpředu uvedeno, konalo se v rámci oslavy 65. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů v Dobré Vodě na hřišti u kostela obvodové kolo soutěže hasičských družstev v požární přípravě. Rozesláno 

bylo 28 přihlášek, soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a žen. Přítomen byl i starosta Okresního sdružení hasičů 

Čech a Moravy bratr Václav Žižka, starosta obce Dobrá Voda MUDr. Stanislav Ryčovský, jeho zástupce Svat. Vicek 

a občané, mládež i děti z Dobré Vody. Přes nepřízeň počasí před zahájením projevila veřejnost zájem o tuto oslavu 

i soutěž. 

 Celá akce byla dobře organizována, zajištěna a poděkování patří i příslušníkům Veřejného útvaru sboru 

požární ochrany, kteří pomohli zejména po technické, materiální i organizační stránce. 

 Soutěž byla zdařilou součástí oslavy 65. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě. 

Dosažené výsledky soutěže: 

Kategorie žen: 1. místo SDH Mokré u Českých Budějovic  čas 36,5 vt. 

   2. místo SDH Nové Homole    čas 43 vt. 

Muži do 35 let 1. SDH Jihočeské papírny     čas 29,5 vt. 

   2. SDH Nové Homole     čas 36 vt. 
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   3. SDH Dobrá Voda u ČB     čas 43 vt. 

Bez umístění – nedokončené pokusy: SDH Nové Vráto, SDH Homole, SDH Mokré 

Muži nad 35 let 1. SDH Nové Homole     čas 41 vt. 

   2. SDH Šindlovy Dvory     čas 42 vt. 

 

Vítězná družstva získala poháry, které věnovala obec Dobrá Voda u Českých Budějovic a byly jim předány starostou 

MUDr. Ryčovským. Velitelem celé soutěže byl br. Hájek Drahoslav. 

Poděkování patří jak soutěžícímu družstvu, tak i všem, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli. Naše 

družstvo se též zúčastnilo soutěže v požární přípravě, která se konala v obci Mokré u Českých Budějovic. 

Ideově výchovná a kulturní činnost. 

 Dne 18. září 1993 jsme se vypravili společně s dohlížecím výborem JEDNOTY na společný zájezd po krásách 

Šumavy. Na závěr se konalo příjemné posezení při hudbě kapelníka Jana Šustra (dříve Mondšpígl) v restauraci 

v obci Dasné u Českých Budějovic. 

V průběhu roku jsme blahopřáli k 80. narozeninám sestře Anežce Kobiánové, sestře Marii Markovičové k 70 

narozeninám, Miroslavu Benešovi a bratru Františku Bendovi k 60. narozeninám. S blahopřáním k 50. 

narozeninám jsme navštívili bratry Bohuslava Žánu, Pavla Facona a Bohuslava Petrů. 

Od plánovaného Silvestrovského posezení muselo být upuštěno vzhledem k tomu, že hotel „Emause“ byl již zadán 

a jiné místo v tuto dobu v obci nebylo. 

Výroční valná hromada  

Tato se konala 8. ledna 1994 v hotelu „Emause“. (doslovný přepis zprávy) 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě za rok 1993 

Sestry, bratři, vážení přátelé, milí hosté, scházíme se dnes na výroční valné hromadě v období šedesátého pátého 

výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci Dobré Vodě. Je to výročí vyplněné činorodou prací pro 

společnost. Prací, která vždy přispívala k dobru člověka. Skutečnost, že naše generace vstupuje do dalších let činnosti 

sboru, je s ohledem na dosažené výsledky našich předchůdců, pro nás nejvýše zavazující. Musí zvýšit pocit 

odpovědnosti každého člena za činnost základní organizace sboru, jeho výsledky a další perspektivu. Dříve, než 

přistoupíme k hodnocení vlastní činnosti, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s děním sboru od jeho vzniku. 

Před 65 léty na ustavující schůzi, kterou zahájil tehdejší dobrovodský starosta Karel Krombholz, za přítomnosti 

starosty hasičské župy "Budivoj" Augustina Šembery a přísedícího zemského výboru pana Sarauera bylo schváleno 

44 členských přihlášek, schváleny stanovy sboru a provedeny volby funkcionářů. Prvým starostou sboru byl zvolen 

Rudolf Kovář, jednatelem František Busta, pokladníkem Josef Minář a další přísedící-Josef Bačalka, František 

Scheinpflug, Jan Glaser a Karel Krombholz. Prvým velitelem Viktor Schneider, náhradníkem Karel Vokroj a 
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náčelníky Petr Mařík a Ferdinand Šmíd. O dva měsíce později bylo přijato dalších 26 členů. Činnost nově založeného 

sboru byla bohatá a rozmanitá. Členové se zúčastňovali kulturních akcí, zásahů u požárů, pořádali zábavy, 

společenské večírky atd. V následujícím období byl novým starostou zvolen František Vrba* a do výboru zvolen 

Stanislav Augustin**. 

Poněvadž sbor nevlastnil stříkačku, zvolili si členové aspoň hornistu. V létech 1929-31 se činnost sboru úspěšně 

rozvíjela. Z darů od pana Reitera a daru z výtěžku plesu železničářů konaného v hotelu Emaus byla v rámci daných 

možností pořízena úplná výstroj pro 18 mužů a výzbroj pro 15 mužů. To se již členové sboru zúčastňovali i zásahů 

u požárů v blízkém okolí. Přes počáteční nadšení dostavili se určité potíže, které se v prvé řadě týkaly materiálního 

vybavení. Přesto, že pomáhala obec i občané, bylo zakoupeno pouze nejnutnější a sbor dosud nevlastnil stříkačku 

ani objekt vhodný jako hasičské skladiště. 

Tyto otázky se staly stěžejními v roce 1931, kdy se výbor usnáší přijmout nabídku továrníka Frolíka na dodání 

motorové stříkačky na podvozku pro koňskou přípřež za 26. 500,- Kčs. Návazně na problém zajištění požárního 

stroje byla řešena i otázka zřízení hasičského skladiště. Z valné hromady v roce 1932, kdy byl zvolen starostou sboru 

opět Rudolf Kovář byly odeslány prosebné dopisy majitelů cihelen, kteří vesměs darovali po 500-1000 ks cihlách a 

dřevo na stavbu, se kterou bylo ještě v témže roce započato. Poněvadž na uvedené chybělo finanční krytí, bylo 

dobrovodskou kampeličkou zapůjčeno 20.000,- Kčs za které se stali ručiteli Petr Mařík, Václav Prokeš, Jan Vicko, 

Jan Chrt z čísla popisné 20 a Jan Chrt č. pop. 45. Tato částka byla uplácena z akcí které sbor pořádal a roční dotace 

obce, která činila 1.500,- Kčs. V dalších létech se nadále rozvíjela činnost sboru. 0 práci byl projevován větší zájem, 

takže došlo k rozdělení činných členů na dvě čety, přičemž v horní části obce byl zvolen velitelem Václav Prokeš, v 

dolní části Ladislav Jakeš. Jednatelem byl zvolen Václav Břížďala, který tuto funkci vykonával přes 40 let. Závěr 

prvého desetiletí trvání sboru a začátek dalšího období byl ovlivněn událostmi, které zaznamenaly ohrožení naší 

národní a státní nezávislosti německým fašismem. Do práce sboru proniklo všeobecné narušení životních jistot 

válkou a v důsledku striktních nařízení okupantů se stává služba v hasičském sboru konané před tím s takovým 

nadšením pouze plněním příkazů bez výrazné snahy o aktivní rozvoj sboru. Činovníci museli zůstat ve funkcích a 

každé neuposlechnutí a nevykonání příkazu bylo přísně trestáno a bráno jako sabotáž. Během okupace nastalo 

křížové tažení nacistů proti hasičstvu. Celá řada čelných funkcionářů byla vězněna a mnozí navždy umlčeni. V době 

stanného práva byl popraven člen místního sboru Ing. dr. Jiří Keller. 

Osvobození Československa předznamenalo nový rozvoj činnosti požárního sboru. Od 5. května 1945 nastoupili 

příslušníci k výkonu pořádkové a strážní služby a aktivně se podíleli na průběhu revolučních dnů. Dne B. července 

se konala první valná hromada sboru. Starostou byl zvolen Stanislav Augustin, velitelem Jan Hudec, zástupcem 

Václav Prokeš, jednatelem znovu Václav Břížďala, zbrojmistrem František Motl, pokladníkem Jan Chrt a 

strojmistrem František Šafář. 
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V roce 1946 se odstěhoval do pohraničí velitel Jan Hudec a na jeho místo nastoupil Petr Mařík. Jako noví členové 

byli přijati Bohuslav Břížďala a František Šafář. Nemalou zásluhu měl sbor na jednání o přípravách k výstavbě 

kulturního domu v Dobré Vodě. K jeho realizaci však nedošlo. Nové společenské uspořádání v 50. létech projevuje 

se tím, že veškerou péči o materiální vybavení sboru převzal stát. Nové uspořádání vyžadovalo zájem a pochopení 

členů o správné ohodnocení ve smyslu ochrany a uchování majetku. Na této přeměně se podíleli dvě generace a to 

generace minulého období a generace 50. let. Představitelé těchto dvou generací byli zejména: Stanislav Augustin, 

Václav Břížďala, Petr Mařík, František Schmidtmaier, Miroslav Prokeš, Vojtěch Košan, Bohuslav Břížďala, Evžen 

Vandas, Václav Chrt, František Motl, František Šafář, Miloslav Hájek a další. V létech 60. měla činnost sboru dobrou 

úroveň. Postupně byla zkvalitňována příprava požární jednotky, která se zúčastňovala soutěží a zde vykazovala 

dobré výsledky a dosahovala dobrých umístění. Úspěšně se rozvíjela práce s požárnickým dorostem a žáky. Na 

slavnostní schůzi u příležitosti 30. výročí založení sboru bylo konstatováno, že sbor z malých začátků a za minimální 

pomoci obce se úsilím všech členů vepsal svou činností do dění uplynulých let. Další leta práce požárního sboru se 

vyznačovala budováním požární zbrojnice, zabezpečováním úkolů prevence i represe, což se projevilo ve vysokém 

hodnocení Okresního výboru svazu požární ochrany. Členům, kteří se osvědčili byli uděleny svazové odznaky, 

uznání a některým byli svěřovány významné funkce. V roce 1964 byl do funkce předsedy zvolen jeden z členů mladší 

generace br. František Schmidtmaier. V letech 1968-69 byla činnost sboru částečně narušena, avšak ne natolik, aby 

její zásady a cíle nezůstaly zachovány. Ve volbách v roce 1970 byli jako čelní představitelé do výboru zvoleni: předseda 

Josef Mareš, dále pak Evžen Vandas, Miloslav Hájek, František Šafář, Václav Chrt, Václav Břížďala, Věra Košanová 

a další, kteří se stali současně členy tehdejšího občanského výboru. V roce 1973 po úmrtí jednatele Václava Břížďaly 

přebírá tuto funkci Václav Chrt. V tomto roce bylo započato s adaptací požární zbrojnice na současný stav. 

Generační problém, který se již delší dobu projevoval, promítá se i nadále v činnosti sboru, která byla značně 

ovlivňována nedostatečným vybavením, hlavně vozidlem, na které se po dlouhé době podařilo uplatnit požadavek 

a díky našim členům, tehdy ještě zaměstnancům KÚ SPO bylo vozidlo našemu sboru přiděleno. 

V průběhu následujících let byly ve složení výboru sboru zaznamenány několikeré změny. V roce 1985 za 

odstupujícího předsedu Josefa Mareše byl do této funkce zvolen Miroslav Prokeš. Současné složení výboru je 

následující: starosta Prokeš Miroslav, velitel Hájek Drahoslav, jednatel Klicman Ladislav, hospodář Majerová 

Božena. Dalšími členy výboru jsou: Schmidtmaier František, Rášek Bohuslav, Brázda Miroslav, Čtvrtník František, 

Trypes Pavel, Valentová Blanka, Růžička Oldřich, Vogeltanz Roman, Chmel Jan, Tomčík Jiří, Majer Miroslav, Šafář 

František, Schmidtmaier František (SV), Augustin Stanislav, Čejka Stanislav, Padrta Jaroslav. Čestnými členy pak 

Hájek Miloslav, Košanová Věra. 

Výbor naší organizace projevuje maximální snahu o další soustavné. zkvalitňování naší práce, zvláště na úseku 

prevence a represivní činnosti. Iniciativa a aktivita členů dává i do budoucna perspektivu úspěšné činnosti sboru a 
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celé naší organizace. Hasičský sbor v Dobré Vodě měl vždy a má své místo. Proto je na nás vést především mladé 

členy k pokračování prospěšné a zdárné práce, kterou započali příslušníci generací minulých let. 

Sestry a bratři, než přistoupíme k vlastnímu hodnocení naší činnosti, považuje za nutné informovat Vás o 

následujících změnách, které se nás všech bezprostředně dotýkají. Z vládního usnesení č. 663 ze dne 27.11.1992 

vyplývá, že každé sdružení občanů nebo jiná organizace, pokud žádá o přidělení státní dotace, musí nejméně 30 % 

svého rozpočtu krýt z vlastních zdrojů. Pokud nesplňuje 30 % podmínku, nemůže žádat o státní dotaci na činnost. 

Proto byl stanoven odvod 20,- Kč za každého člena na účet Okresního sdružení hasičů ČMS. Důvodem zvýšeného 

odvodu nejsou mzdy pracovníků OSH, ale zvýšený nárůst cen energie, poštovného, nájemného, refundace 

proplácené při školeních členů SDH, cestovné a ostatní náklady. Z toho důvodu bylo na výborové schůzi konané 

dne 6.11.1993 jednohlasně odsouhlaseno zvýšit členské příspěvky z dosavadních 15,- Kč na 25,- Kč na každého člena. 

Z toho 5,- Kč zůstává našemu sboru. Počátkem roku byly Obecním úřadem zakoupeny technolenové B hadice. V 

průběhu roku byla Obecním úřadem zajištěna výměna okapů na hasičské zbrojnici a byly zakoupeny nové baterie 

do požárního vozidla. V současné době je v jednání otázka převodu hasičské zbrojnice z vlastnictví Okresního 

sdružení hasičů do majetku našeho sboru. 

Z důvodu pracovního zaneprázdnění některých členů výboru budou provedeny změny doplňovacími volbami. 

Nyní k vlastní činnosti. V uplynulém roce vycházela naše činnost z usnesení výroční valné hromady a plánu práce 

našeho sboru na rok 1993. V jednotlivých oblastech činnosti byly úkoly plněny následovně: 

na úseku ideově-výchovné a kulturní činnosti: 

v uvedené oblasti byla naše činnost zaměřena na včasnou informovanost našich členů i obyvatelů Dobré Vody 

prostřednictvím vývěsní skříňky, kde byly podávány informace o jednáních výboru, o pokynech nadřízených 

orgánů, o případných změnách v požární ochraně, o akcí pořádaných naší organizací a o spolupráci z místními 

složkami, hlavně pak se zastupiteli Obecního úřadu. Naši členové se aktivně podíleli na akcích pořádaných naší 

obcí. Ve spolupráci s Obecným úřadem byla provedena beseda s našimi občany zaměřena na téma "Požární 

prevence". Je jen škoda, že tak dobře připravena beseda přednesená bratrem Čtvrtníkem doplněna filmovými 

ukázkami nenalezla pochopení u našich občanů a setkala se s velmi malou účastí. Druhou společnou akcí byly 

pietní akty u pomníků obětí I. a II. světové války. K uctění jejich památky byla za náš sbor položena kytice a během 

konání tohoto. aktu drželo 6 našich členů ve stejnokrojích čestnou stráž. Dne 18.9.93jsme se vypravili společně s 

dohlížecím výborem Jednoty na společný zájezd po krásách Šumavy. Přesto, že tento zájezd byl bratry Tomčíkem a 

Čtvrtníkem předem velmi dobře připraven, setkal se s neočekávanými problémy, které pohotově vyřešil ke 

spokojenosti všech zúčastněných bratr Brázda. Na závěr se konalo příjemné posezení při hudbě pana Šustra v 

Dasném. Tradiční hasičský ples se konal 13.února v sále kulturního střediska v Rožnově. Za jeho velmi dobré 

zajištění náleží hlavním pořadatelům o ostatním pomocníkům, kteří se podíleli na udržení pořádku a klidném 

průběhu zábavy poděkování. Výbor děkuje též všem sponzorům za finanční pomoc a soukromým podnikatelům a 
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občanům za krásné a hodnotné ceny do tomboly. Zvaní, dobrá účast a bohatá tombola přinesly i uspokojující 

výtěžek do naší pokladny. Na příštím plese se sejdeme příští měsíc, t.j. 12. února opět v Rožnově, kam Vás i všechny 

dobrovodské občany všechny srdečně zveme. Hrát bude opět známá Jihočeská kapela Skalačka. Od plánovaného 

silvestrovského posezení muselo být upuštěno, vzhledem k tomu, že hotel Emaus byl již zadán a jiné místo v tu dobu 

v obci nebylo. 

V průběhu roku jsme blahopřáli k významným životním jubileu sestře Anežce Kobiánové k 80. narozeninám, sestře 

Marii Markovičové k 70. narozeninám, k 60. narozeninám bratrům Miloslavu Benešovi a Františku Bendovi. S 

blahopřáním k 50. narozeninám navštívili jsme bratry Bohuslava Žánu, Pavla Facona, Bohuslava Petrů. 

Na úseku výchovy občanů a vlastních členů v dodržování zásad požární ochrany: 

27. února konala se v místní škole beseda s občany na téma uvedené v průběhu zprávy. Průběžně pak byla 

zajištována účast na školeních a aktivech pořádaných pro funkcionáře a ostatní členy našeho sboru Okresním 

sdružením hasičů. Za účelem akceschopnosti při živelných pohromách bylo 0SH pořádáno internátní školení 

velitelů, preventistů a strojníků ve školicím středisku ve Slabcích u Lišova. Zúčastnili se: velitel bratr Drahoslav 

Hájek a preventista bratr František Schmidtmayer. Strojníci se školení nezúčastnili, protože nebyli svými 

zaměstnavateli uvolněni. 

Na úseku preventivní činnosti: 

20. března byly po dohodě s Obecným úřadem provedeny preventivní prohlídky v dolní části obce. Prohlédnuto 

bylo 65 obytných domů, 7 provozoven včetně veřejných objektů. Zjištěno bylo celkem 7 závad drobnějšího 

charakteru, kde byly určeny termíny k jejich odstranění. V horní části obce budou preventivní prohlídky provedeny 

po dohodě s Obecním úřadem v březnu letošního roku. 

Na úseku represivní činnosti: 

V prvé polovině května byly provedeny dvě nácviková cvičení jako příprava do obvodového kola soutěže požárních 

družstev, které se konalo 15. května v naší obci u příležitosti 65. výročí trvání našeho hasičského sboru. Zúčastnilo 

se 11 soutěžících družstev, z toho 2 družstva žen. Nejlépe umístěným 2 družstvům předal starosta obce dr. Ryčovský 

se svým zástupcem p. Vickem upomínkové poháry. Poháry s označením 65 let byly uvedenými zástupci obecního 

úřadu předány starostovi sboru bratru Prokešovi a veliteli sboru bratru Hájkovi. Za přípravu, která byla starostou 

OSH ČMS bratrem Žižkou vyhodnocena jako velmi dobrá, náleží poděkování veliteli soutěže bratru Drahoslavu 

Hájkovi a jeho pomocníkům bratrům: Bohuslavu Rážkovi, Miloslavu Majerovi, Františku Čtvrtníkovi a všem členům 

výboru, kteří se na této akci podíleli. Nepříznivé počasí, které téměř po celou dobu trvání soutěže tuto provázelo, 

neodradilo návštěvu občanů Dobré Vody a nepokazilo ani dobrou náladu provázenou hudbou pana Vavříka. 

Naše družstvo se zúčastnilo ještě soutěže, která se konala v obci Mokré. Nemohu opomenout poděkovat členům 

soutěžního družstva bratrům Luďkovi Einramhofovi a Richardu Scheinpflugovi za vynaložené úsilí při opravě 

agregátu PPS 12. Dobře započatá činnost zakládajícího se družstva dorostu byla narušena dlouhodobou nemocí 
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následkem pracovního úrazu instruktora bratra Nárovce. Věřím, že družstvo dorostu bude rozšířeno o další členy 

a činnost mladých hasičů bude úspěšně pokračovat jako v jeho počátcích. Pro tuto práci hledáme další instruktory 

jako pomocníky bratrů Nárovce a Trypese, kteří se této činnosti obětavě věnují. 

Na úseku zapojení žen: 

Naše organizace má v současné době 20 členek, z nichž převážná část se aktivně zapojuje do činnosti našeho sboru. 

V rámci daných možností se vždy podílejí na pořádaných akcích. Jejich zásluhou se udržuje velmi dobrá spolupráce 

přes sestru Marii Schmidtmayerovou s dohlížecím výborem Jednoty, jehož pomoc se výrazně projevuje ve společně 

pořádaných akcích. Výbor naší organizace oceňuje jejich práci a vyjadřuje poděkování za jejich iniciativu a 

obětavost. 

Na úseku rozvoje pracovní iniciativy: 

V průběhu uplynulého období byla prováděna následující činnost. Jarní úklid hasičské zbrojnice a úklid 

prostranství zbrojnice. Dále bylo provedeno vytřídění skladovaného materiálu, ošetření výstroje a výzbroje. Na 

těchto akcích se podíleli většinou členové výboru. V listopadu bylo provedeno ošetření požární techniky pro 

nastávající zimní období. Akceschopnost požárního vozidla je prováděna pravidelnými kondičními jízdami při 

kterých bylo též provedeno doplnění pohonných hmot. 

Na úseku všesvazové činnosti: 

Naše organizace má v současné době 92 členů, z toho 72 mužů a 20 žen. V roce 1993 konalo se 11 výborových schůzí 

a l schůze členská. Výborové schůze se konají každou 1. sobotu v měsíci a i když účast na nich je hodnocena velmi 

dobře, nelze tak říci o účasti na schůzích členských. Rádi bychom uvítali zvýšenou aktivitu našich členů, kteří by 

svými náměty a pomocí přispívali k širšímu rozvinutí naší činnosti. Proto Vás všechny členy na naše zasedání 

srdečně zveme. 

Na úseku hospodaření s prostředky výboru: 

Majetek naší organizace činí: 

základní prostředky 171.726,- Kč 

DKP    2.311,90 Kč 

Celkem   194.037,90 Kč 

 

Sestry a bratři, 

slyšely jste stručnou zprávu zdění sboru od jeho založení do současné doby a výčet činnosti našeho sboru za 

uplynulý rok 1993. Členům výboru připomínám, že příští výborová schůze se koná 5. února od 14,00 hodin v 

restauraci u "SCHOPENHAUERŮ". V závěru vyslovuji jménem svým i jménem všech členů výboru poděkování 

bratru Oldřichu Růžičkovi za vzorné vedení kroniky, Vám členkám a členům za poskytování pomoci výboru při 
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zajišťování a plnění úkolů a již v započatém Novém roce 1994 Vám všem přeji pevné zdraví a všestrannou 

spokojenost. Miroslav Prokeš, starosta SDH, 8. leden 1994. 

 

 V průběhu roku byla prováděna následující činnost: Jarní úklid zbrojnice a úklid prostranství před zbrojnicí, 

vytřídění skladovaného materiálu, ošetření a nakonzervování výstroje a výzbroje. Na těchto akcích se většinou 

podíleli členové výboru. V listopadu bylo provedeno ošetření požární techniky pro nastávající zimní období. 

Akceschopnost požárního vozidla je prováděna pravidelnými kondičními jízdami, při kterých bylo provedeno 

doplnění pohonných hmot. 

Na úseku všesvazové činnosti 

 Naše organizace má v současné době 92 členů, z toho 72 mužů a 20 žen. V roce 1993 se konalo 11 výborových 

schůzí a jedna schůze členská. Výborové schůze se konají každou 1. sobotu v měsíci. I když účast na nich je 

hodnocena jako velmi dobrá, nelze tak říci o schůzích členských. 

Na úseku hospodaření s prostředky sboru 

 Majetek našeho Sboru činí: 

Základní prostředky  171 726 Kč 

DKP    22 312 Kč 

Celkem    194 038 Kč 

V závěru valné hromady vyslovuji jménem Sboru poděkování bratru Oldřich Růžičkovi, řediteli v.v. školy v Dobré 

Vodě za znovuzaložení kroniky, její vzorné vedení s uvedením jen těžko dosažitelných údajů od dob založení Sboru. 

Novým kronikářem byl zvolen Scheinpflug  Josef . 

 Starosta SDH v Dobré Vodě Prokeš Miroslav v.r. 

 

1994 

Činnost Sboru v roce 1994 byla zahájena Valnou hromadou, která se konala 8. ledna 1994 v hotelu „Emause“, při 

níž byla zhodnocena práce za uplynulý rok 1993. Dalším programem Valné hromady byl plán činnosti sboru za rok 

1994. Hlavní činnost bude zaměřena na následující úkoly: 

Školení požárních družstev a účast na školeních 

Výcvik zakládajícího se družstva dorostenců a jeho rozšíření o další členy 

Zúčastňovat se školení funkcionářů, pořádaných Okresní správou sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Spolupráce s obcí v souvislosti se zajišťováním úkolů, týkajících se požární ochrany a dalších formách vzájemné 

spolupráce. 

Uspořádání hasičského plesu, zájezdu a pokud možno i silvestrovského posezení. 
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Preventivní činnost 

 Při preventivních prohlídkách bylo prohlédnuto 81 obytných domů a 30 provozoven v obci Dobrá Voda.  

Svépomocí členů sboru byl proveden nátěr sušící věže na hadice. V měsíci červenci byly zakoupeny 4 cvičné obleky. 

V únoru jsme blahopřáli bratru Miroslavu Brázdovi k 50. narozeninám a bratru Ladislavu Klicmanovi k 60. 

narozeninám. 

 První výborová schůze v letošním roce se konala 5. února v hostinci U Schopenhauerů (u Šopu). Jejím hlavním 

programem bylo zajištění hasičského plesu, který se bude konat 12. února opět v Kulturním domě v Rožnově. Na 

přípravě plesu se podíleli téměř všichni členové výboru. Bohatá byla opět tombola, která kromě zakoupených cen 

z prostředků sboru a věcných darů z řad našich členů, byla obohacena věcnými i peněžními dary místními 

soukromými podnikateli. Průběh plesu ke vší spokojenosti návštěvníků doprovázela opět oblíbená dechová kapela 

„Skalačka“ z Jankova. 

Celkový příjem činil   23 553 Kč 

Výdaje     11 948 Kč 

Čistý příjem do pokladny  11 604 Kč 

 

 Na výborové schůzi konané dne 5. 3. byl projednán převod budovy hasičské zbrojnice do vlastnictví našeho 

sboru. Převod se má uskutečnit za symbolickou cenu od Okresního hasičského sdružení ČB. 

 Bratr Drahoslav Hájek se zúčastnil školení velitelů sborů ve Slabcích u Lišova, bratr Schmidtmayer František 

se zúčastnil školení preventistů sboru. Úkol pro Drahoslava Hájka: Stanovit a obci nahlásit složení zásahové 

jednotky. 

 Dalším programem výborové schůze bylo konání autobusového zájezdu. Byla navržena trasa na Jižní Moravu 

s navštívením Strážnických folklórních slavností, které se každoročně konají koncem června. Dne 19. března se 

konala brigáda na úklid prostranství u kostela po provedeném kácení stromů (lip), které svými kořeny ohrožovaly 

základy kostela. Brigády se zúčastnilo 6 členů výboru. Projednaný byl též dopis zaslaný sboru stranou Liberální 

národně sociální (bývalá strana Národně socialistická) ohledně navržení kandidátů z řad sboru do obecních voleb, 

které se budou konat ve dnech 18. a 19. listopadu. Návrh kandidátů byl odložen do příští výborové schůze. 

 Při terénních úpravách na pozemku sousedícím s pozemkem hasičské zbrojnice byly obnaženy kořeny 4 

vzrostlých stromů, rostoucích na pozemku hasičského sboru. Tyto stromy se důsledkem obnažení kořenů značně 

naklánějí směrem k budově zbrojnice, čímž je tato vážně ohrožena. Dne 14. 3. t.r. Byla podána žádost na obecní 

úřad o povolení k pokácení těchto stromů. 

 Na výborové schůzi bylo usneseno uskutečnit přátelské posezení se sponzory, kteří se svými věcnými i 

peněžitými dary podíleli na obohacení tomboly hasičského plesu. Toto posezení se konalo 30. dubna t.r. v hospůdce 



 

77 

 

„U paní Zuzany“. Účinkovala opět oblíbená hudba pana kapelníka Šustra, ke vší spokojenosti a dobré náladě všech 

přítomných. 

 V měsíci červenci byly zakoupeny čtyři cvičné obleky. 

Členská schůze se konala 3. září za účasti 24 členů. Schůzi zahájil bratr Brázda uvítáním přítomných členů sboru. 

Bratr Prokeš, starosta sboru, přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období od začátku roku. Uvedl mimo jiné, že 

vzhledem k průměrnému věku 54 roků členů našeho sboru je nutno získat nové mladší členy, což se nám přes 

veškeré vynaložené úsilí nedaří. 

 Naše družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže hasičských družstev v požární přípravě, kterou pořádal SDH 

z obce Mokré na českobudějovicku v měsíci září. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev. Naše družstvo pod 

vedením bratra Drahoslava Hájka se umístilo na čestném šestém místě. 

 Spálení zbytku dříví po pokácených stromech v okolí kostela 

Projednána byla nutnost dobré přípravy, tj. předem provést přezkoušení funkčnosti okolních hydrantů a tuto akci 

nahlásit Požárnímu útvaru v Českých Budějovicích. Bratr Brázda a bratr Klicman podají odvolání proti zákazu 

pokácení stromů v areálu požární zbrojnice, vydaném organ. Ochránců přírody a předají ho znovu Obecnímu 

úřadu Dobrá Voda. 

 V závěru členské schůze bylo blahopřáno bratru Miroslavu Hájkovi k jeho 75. narozeninám a předán mu 

dárkový koš s přáním další úspěšné činnosti v našem sboru. Následovala družná zábava při hudbě. 

 V sobotu 8.10. bylo provedeno spálení větví po pokácených lípách v okolí kostela za účasti šesti členů našeho 

sboru. 

 Na výborové schůzi v sobotu 5.11. za účasti 13 členů výboru bylo projednáváno konání výroční valné hromady 

za uplynulý rok 1994. Tato se bude konat v sobotu 7. ledna v restauraci „U Zuzany“. Projednáno složení nového 

výboru sboru na další období. Veřejného zasedání obce se zúčastnili jako delegáti bratři Klicman a Hájek. Dne 29.11. 

oslavila sestra Věra Košanová 75. narozeniny. Bylo jí poděkováno za dlouholetou činnost pokladní našeho Sboru, 

předán dárkový koš s přáním dobrého zdraví do dalších let. 

 Na výborové schůzi konané dne 3.12. bylo sděleno, že obec poskytla našemu sboru částku 10 500 Kč na úhradu 

provozních nákladů Sboru. V pondělí 5.12. byl našimi členy navštíven bratr František Čtvrtník, který byl operován 

v českobudějovické nemocnici. Popřáno mu brzké uzdravení, aby mohl dále úspěšně vykonávat funkci kulturního 

referenta našeho Sboru. V tomto měsíci byla provedena preventivní údržba požárního vozidla (promazání, umytí a 

doplnění pohonných hmot) – zajistil br. Brázda. 

 Zpráva z výroční valné hromady. 

Tato se konala v sobotu 7. ledna 1995 v restauraci „U Zuzany“. Jednání zahájil br. Brázda. Přivítal přítomné členy a 

starostu obce pana Stanislava Koubu. Seznámení s pořadem jednání valné hromady bylo přijato bez připomínek. 
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Bylo vzpomenuto na zesnulé bratry Dobromila Bačalku a Antonína Chadima. Zprávu o činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů v D.V. za uplynulý rok 1994 přednesl starosta Sboru br. Miroslav Prokeš: 

 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě za rok 1994: 

 

Sestry, bratři, vážení přátelé, milí hosté, scházíme se dnes na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili výsledky 

v plnění úkolů vytýčených usnesením minulé výroční schůze a plánu práce našeho sboru na rok 1994. 

Smyslem. dnešního hodnocení musí být především účinné využití poznatků z námětů ke zlepšení naší práce na 

úseku ochrany zdraví a života spoluobčanů a majetku nás všech před požáry a haváriemi. 

Nahlédnutím do statistických údajů zjišťujeme, že v rámci okresu bylo z zaznamenáno 292 požárů s přímou škodou 

Kč 16. 847. 000,-. Zraněno bylo celkem 29' osob, z toho 11 hasičů útvaru. Uchráněné hodnoty představují částku Kč 

62.980. 000,-. Na likvidaci škod se podílelo i 60 jednotek dobrovolných sborů. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že 

se hasiči podílejí nemalou mírou na snížení a záchraně nesmírných škod způsobených živelnými pohromami. 

Věnujme proto všichni náležitou pozornost prevenci, která je ve většině případů podceňována. 

 Sestry a bratři, 

dříve, než přistoupíme k vlastnímu hodnocení naší činnosti, chtěl bych Vám poskytnout několik informací: 18. 

března se koná shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů. .Za. náš sbor se zúčastní jeden námi dnes zvolený 

člen. Poprvé v dějinách hasičstva se bude ve dnech 1.-2. července tohoto roku konat v Č. Budějovicích Republikový 

sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bude počínaje r. 1995 dobrovolným-sborům zdarma posílat jeden 

výtisk Hasičských novin. V okresním sdružení je v současné době evidováno 232 sborů dobrovolných hasičů s 9 027 

členy, 39 kolektivů mladých hasičů a 10 kolektivů dorostu. Do soutěží mužů a žen je zapojeno 469 družstev. 

Pokácením lesního porostu na sousedícím pozemku pana Měšťana jsou 4 stromy rostoucí na našem pozemku 

vystaveny nárazovým větrům. V případě možného vývratu je ohrožena budova Hasičské zbrojnice, zvláště již od 

naklánějící se borovice s narušeným kořenovým držením. Z tohoto důvodu rozhodl výbor podat žádost o pokácení 

uvedených stromů. Po provedeném šetření na místě samém je rozhodnutím Okresního úřadu – Odbor životního 

prostředí ze dne 8. 12. 1994 povoleno odstranění pouze jedné borovice. Pro vyskytnuvší se nejasnosti v majetkových 

převodech z minulých let, zůstává nedořešena otázka převodu Hasičské zbrojnice do vlastnictví sboru. Po prošetření 

shora uvedeného na katastrálním úřadu, na čemž se v současné době pracuje, bude toto v nejkratší době uzavřeno. 

Obecní úřad, který plně zodpovídá za pravidelné provádění prevence v obci, ohodnotil naši pomoc a za vynaložené 

úsilí poskytl našemu sboru Kč 3.000,-, za které byly zakoupeny 4 stejnokroje jako doplnění pracovní výstroje. Dále 

byly obecním úřadem zakoupeny nové akumulátory do vozidla a požadované hadice. 

Jako podporu pro činnost našeho "sboru věnoval obecní úřad Kč 10.500, které byly uloženy na vkladní knížky. 
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Věrnostní medaile členům Věře Košanové, Karlu Kobylkovi, Bohumilu Petrů a Jaroslavu Padrtovi, jakož i čestná 

uznání Jindřichu Rupíkovi, Richardu Scheinpflugovi, Stanislavu Čejkovi a Luďku Einramhofovi nemohou být 

předány, neboť nejsou dosud k dispozici na okresním sdružení. 

Nyní k vlastní činnosti: V uplynulém roce 1994 vycházela naše činnost z usnesení výroční valné hromady a plánu 

práce našeho sboru na minulý již rok. V jednotlivých oblastech činnost byly úkoly plněny následovně: 

Na úseku ideově výchovné a kulturní činnosti 

V uvedené oblasti byla naše činnost zaměřena na včasnou informovanost našich členů i obyvatel Dobré Vody 

prostřednictvím vývěsní skříňky, ve které jsou organizačním referentem br. Čtvrtníkem podávány informace o 

jednáních výboru, o pokynech nadřízených orgánů, o případných změnách v dění požární ochrany, o akcích 

pořádaných naším sborem a o spolupráci s místními složkami, hlavně pak se zastupiteli obecního úřadu. Naši 

členové se aktivně podíleli na akcích pořádaných naší obcí. 

Nový rok 1994 jsme zahájili výroční valnou hromadou 8. ledna za velmi dobré účasti a to v hotelu "Emauz“. 

Společnou akcí s obecním úřadem byl pietní akta u pomníku padlých a oběti z I. a II. světové války. K uctění památky 

byla za náš sbor položena kytice a po dobu konání 7 našich krojovaných členů drželo čestnou stráž. 

Plánovaný zájezd na strážnické slavnosti se neuskutečnil z důvodu nepatrného počtu přihlášených účastníků. 

Škoda vynaloženého úsilí br. Tomčíka, který věnoval organizačnímu zajištění tohoto zájezdu a které nevyznělo tak, 

jak jsme očekávali. V měsíci dubnu jsme se sešli zde v hospůdce u paní Zuzany na přátelském posezení s našimi 

sponzory z řad soukromých podnikatelů a občanů, kteří finančně podporují činnost našeho sboru, krásnými 

hodnotnými cenami přispívají k obohacení tomboly při konání našich plesů. Výbor děkuje všem sponzorům za 

poskytnutou pomoc a těší se na další spolupráci. 

Tradiční hasičský ples se konal 12. února v sále kulturního střediska v Rožnově. Za jeho velmi dobré zajištění náleží 

díky. pořadatelům a ostatním pomocníkům, kteří se podíleli na udržení pořádku a klidném průběhu zábavy. Zvaní, 

dobrá účast a bohatá tombola přinesly uspokojující výtěžek do naší poklady. Na příštím plese se sejdeme 11. února 

t. r. v sále restaurace Gerbera na Lidické třídě. Hrát bude opět známá jihočeská kapela Skalačka. 

Z důvodu oslabení výboru žádáme přítomné členy o výpomoc při zvaní na ples, který se uskuteční 4. února. Ochotní 

zájemci mohou se přihlásit o přestávce u br. Klicmana. Účastníci zvaní se sejdou uvedeného data v 9,00 hod. u br. 

Drahoslava Hájka. 

Bratr Čtvrtník zúčastnil se v Praze sjezdu dopisovatelů do Hasičských novin. Konec roku zakončili jsme konáním 

Silvestrovského posezení, při hudbě pana Šustra ve zdejší hospůdce. Je škoda, že dobře připravované společenské 

akce, jsou i našimi členy málo navštěvovány. Účelem těchto akcí je vzájemně se poznávat s. našimi občany ve snaze 

získávat další členy do našich řad, zvláště mladé členy, neboť průměrným věkem naší členské základny 54 roků, 

bude v následujících letech jen stěží zajišťována tolik potřebná aktivní činnost. 
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V průběhu roku jsme blahopřáli k významným životním jubileím, bratru Miroslavu Brázdovi k 50. narozeninám, 

bratrům Ladislavu Klicmanovi, Vladimíru Vlčkovi a Františku Birešovi k 60. narozeninám a k 75. narozeninám 

sestře Věře Košanové a Miloslavu Hájkovi. Na úseku výchovy občanů a vlastních členů v dodržování zásad požární 

techniky: 

Průběžně byla zajišťována účast na školeních a aktivech pořádaných pro funkcionáře a ostatní členy našeho sboru 

Okresním sdružením hasičů Č.M.S. Za účelem akceschopnosti při živelných pohromách bylo Okresním sdružením 

hasičů pořádáno školení velitelů, preventistů a strojníků. Zúčastnili se velitel sboru br. Drahoslav Hájek a 

preventista br. Schmidtmayer. Strojníci se školení nezúčastnili, protože nebyli svými zaměstnavateli uvolněni. 

Na úseku preventivní činnosti: 

V průběhu měsíce března byly po dohodě s Obecním úřadem provedeny preventivní prohlídky v horní části obce. 

Prohlédnuto bylo 80 obytných budov a 31 drobných provozoven, včetně veřejných objektů. Zúčastněno bylo 10 členů 

výboru. 

Na úseku represivní činnosti: 

V měsíci dubnu a říjnu bylo na žádost obce provedeno pálení chrastí na prostranství u kostela. Přes veškerou snahu 

velitele sboru bratra Hájka nepodařilo se připravit naší zásahovou jednotku do soutěže obvodového kola požárních 

družstev. Příčina spočívá v pracovní a sportovní zaneprázdněnosti členů zásahové jednotky a v neposlední řadě i v 

nedostatečném vybavení pro nácvikové cvičení, včetně vodních zdrojů. Požární vozidlo Avie je plně vybaveno a spolu 

s hasícím agregátem jsou udržovány v dobrém pohotovostním stavu. V listopadu bylo br. Majerem a Faconem 

provedeno na útvaru důkladné umytí vozidla a br. Brázda zajistil prohlídku vozidla včetně promazání a doplnění 

olejů. V současné době byly zakoupeny pohonné hmoty, nafta a benzin, jako rezerva. Za účelem přezkoušení 

techniky, jsou prováděny kondiční jízdy. 

Na úseku zapojení žen: 

Naše organisace má v současné době 20 členek, z nichž převážná část se aktivně podílí na činnosti našeho sboru. 

Jejich zásluhou, přes sestru Marii Schmidtmayerovou, udržuje se dobrá spolupráce s dohlížecím výborem Jednoty 

„při společně pořádaných akcích. Výbor sboru oceňuje jejich práci a vyjadřuje poděkování za jejich iniciativu a 

obětavost. 

Na úseku rozvoje pracovní iniciativy: 

V průběhu uplynulého období byla prováděna následující činnost. Jarní úklid hasičské zbrojnice a úklid 

prostranství. Dále bylo provedeno ošetření výstroje a výzbroje, vyřazení staré výstroje a jeho likvidace. Ošetření 

požární techniky a natření sušárenské věže na hadice. 

Na úseku všesvazové činnosti: 

Náš sbor má v současné době 90 členů, z toho 70 mužů a 20 žen. V roce 1994 konalo se 11 výborových schůzí a 1 

schůze členská. Výborové schůze se konají každou prvou sobotu v měsíci. Účast na těchto schůzích lze hodnotit jako 
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velmi dobrou, opačně je tomu však na schůzích členských. Rádi bychom uvítali zvýšenou aktivitu našich členů, kteří 

by svými náměty a pomocí přispívali. k širšímu rozvinutí naší činnosti. Proto vás všechny na naše zasedání zveme. 

Na úseku hospodaření s prostředky sboru: 

Plán činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě u Českých Budějovic na rok 1995 

Naše činnost se bude v následujícím období přizpůsobovat průběžně nabíhajícím úkolům. Hlavní činnost bude 

zaměřena na následující úkoly: 

1/ Společně s obecním úřadem zajišťovat preventivní prohlídky. 

2/ Zúčastňovat se školení funkcionářů pořádaných Okresní správou sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

3/ Podle možností zajistit nácvikovou činnost požárního družstva a účast na soutěžích. 

4/ Za účelem omlazení členské základny získávat mladé členy. 

5/ Udržovat dobrou spolupráci s obecním úřadem v souvislosti se zajišťováním úkolů týkajících se požární ochrany 

a dalších formách vzájemné spolupráce. 

6/ Uspořádáme 1 ples, 1 zájezd, bude-li zájem i silvestrovské posezení. 

USNESENÍ 

2. výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Dobré Vodě u Českých Budějovic za rok 1994, konané dne 

7. ledna 1995. 

Výroční členské shromáždění našeho sboru po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření, zprávy revizora, plánu 

činnosti, diskuse a připomínek na dnešní valné hromadě přijímá následující usnesení: 

I. schvaluje: 

1. Zprávu výborů v činnosti a hospodaření za rok 1993 

2. Zprávu revizorů našeho sboru 

3. Plán činnosti pro náš sbor. 

 II. ukládá:  

1. výboru sboru dobrovolných hasičů 

- zabezpečit pravidelnou činnost výboru a celé organizace tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešním výročním 

shromážděním obsažené ve schválených dokumentech 

- vyhodnotit diskusní příspěvky z dnešní valné hromady a na schůzi výboru zaujmout patřičné stanovisko k 

připomínkách a námětům 

- s ohledem na zvýšenou požárovost věnovat odpovídající pozornost preventivní výchově občanů 

2. všem členům našeho sdružení 

- aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených plánem činností na rok 1995 

- podpořit práci výboru sboru při zabezpečování stanovených úkolů a získávat l další členy do našich řad, zvláště 

pak mládež. 
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Zapsal: Scheinpflug Josef st. 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 18.11. - 19.11.1994 volby do zastupitelstev obcí, starostou se stal Stanislav Kouba. 

(mandáty“ 4 LSNS -Liberální strana národně sociální, 4 mandáty KDÚ-ČSL, 2 mandáty ODS a 1 mandát KSČM) 

1995 

První výborová schůze v letošním roce se konala 21. ledna za účasti 15 členů výboru. 

Zvolen byl nový výbor Sboru: Starosta Sboru bratr Prokeš Miroslav 

     Hájek Drahoslav   velitel 

     Schmidtmayer František  zástupce starosty 

     Majer Miroslav   zástupce velitele 

     Brázda Miroslav   strojník + MTZ 

     Schmidtmayer František SV preventista 

     Klicman Ladislav   jednatel 

     Majerová Božena   pokladní 

     Čtvrtník František   vzdělavatel 

     Nárovec Josef   referent mládeže 

     Uhlířová Anna   referent žen 

     Scheinpflug Josef   kronikář 

     Volavka Vladimír   velitel družstva 

     Chmel Jan    CO 

Členové výboru: Ráška Boh., Tomčík Jiří, Šafář František, Facon Bohumil, Čejka Stanislav 

Čestní členové: Hájek Miloslav, Košanová Věra. 

Projednány organizační záležitosti pro zdárný průběh hasičského plesu, který se bude konat 11. února v restauraci 

Gerbera v Českých Budějovicích. 

Zvaní na ples provede dne 4.2. sedm dvojic výboru. Při zvaní požádat případné sponzory o přispění do tomboly. 

Bratru Výborová schůze konaná dne 4. března za přítomnosti 18 členů měla v programu vyhodnocení konaného 

hasičského plesu. Ten proběhl nad očekávání velmi dobře za velké účasti z řad členstva a příznivců našeho sboru. 

 Hrubý příjem ze vstupného a tomboly činil   23 472 Kč + příspěvky od sponzorů 3 640 Kč  

Celkový příjem činil    27 112 Kč 

 Vydání: hudba, odvody daní a ceny do tomboly 16 076 Kč 

 Čistý příjem      11 036 Kč 
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Příští hasičský ples se bude konat opět v restauraci Gerbera. Hrát na něm bude oblíbená kapela Iglovanka z Českých 

Budějovic. Bratr starosta sboru Miroslav Prokeš všem členům sboru a též i sponzorům, kteří se podíleli na tombole, 

poděkoval za zdárný průběh tohoto plesu. 

 Pozvání našeho hasičského sboru na schůzi komise školské a kulturní v oblasti přípravy hasičského dorostu 

s rakouskou stranou v pondělí 13. 3. na obecním úřadě D. Voda se zúčastnili br. M. Prokeš a Fr. Čtvrtník. 

 Preventivní prohlídky obytných budov a provozoven v obci DV budou provedeny v době od 10. do 30. března 

t.r. Tyto provedou bratři Prokeš, Klicman, Brázda, Majer, Drahoslav Hájek, Čejka, Chmel a Nárovec. 

 Starosta obce pan Stanislav Kouba požádal náš sbor o spolupráci při vybírání poplatků za pronajatá místa 

stánkařům na dobrovodské pouti. V tomto měsíci jsme blahopřáli bratru Kobylkovi k 50. tým narozeninám, bratru 

Ladislavu Hájkovi k 70. narozeninám a bratru Josefu Scheinpflugovi k 80. tým narozeninám, 

 Rozloučili jsme se se zesnulým bratrem Oldřichem Růžičkou, dlouholetým členem našeho sboru a 

zakladatelem této naší nové KRONIKY. 

Z výzbrojny požární techniky byl převzat materiál pro doplnění výzbroje pro náš Sbor. 

 Na výborové schůzi konané 1. dubna byly projednány následující záležitosti: Vyhodnocení provedení 

preventivních prohlídek v obci D.V. Prohlédnuto bylo 71 obytných domů a 15 provozoven. Zjištěné drobné závady 

budou odstraněny majiteli případně uživateli v předepsaných lhůtách. Na obecním úřadu bylo 7.3. projednáno 

sestavení zásahového družstva. Preventistou družstva byl jmenován p. Jaroslav Randák. Dále tam bylo projednáno 

vybírání poplatků od stánkařů na dobrovodské pouti, stanoveny výběrčí dvojice rozvrh jejich služby. Poplatek za 1 

m2 užívané plochy stánkem popř. karavanem činí 50 Kč. Za osobní auto 300 Kč, za nákladní auto 600 Kč. V úterý 

18. 4. bude členy Sboru proveden úklid prostranství po pouti. 

 Projednán návrh konání „Dne dětí“. Termín konání stanoven na 3. června, místo konání na hřišti u kostela. 

Pořadatelem je Sbor dobrovolných hasičů pod patronací obce D.V. Bratrem Františkem Čtvrtníkem byl vypracován 

program a stanoveny dvojice pro obsluhu jednotlivých atrakcí. Organizační štáb Dětského dne: Čtvrtník, Majerová, 

Uhlířová, Prokeš, Klicman, Hájek. Nutno zajistit též lékařskou službu, projednat toto s paní MUDr Zvárovou, 

zajistit občerstvení pro soutěžící děti, zajištění hudby. Provedou bratři Brázda a Klicman. Předpokládaná částka na 

výdaje dětského dne cca 6 000 Kč. Upřesněn program Dětského dne: Jízda zručnosti na koloběžce, tříkolce a 

dětském kole, střelba míčem na bránu, házení míče na kuželky, skákání v pytlích, chůze na chůdách, vožení dětí na 

ponících, seznámení dětí s hasičskou technikou, popřípadě další dětské hry. 

 Projednána účast na oslavách 50. výročí osvobození od nacistické okupace, které se budou konat 5. 5. u 

památníku obětí nacizmu. 

 V pondělí oslavil své 50. narozeniny br. Jaroslav Randák, nově zvolený preventista našeho Sboru. Oslavence 

navštívili bratři Brázda a Majer. Výborové schůze konané dne 6. 5. se zúčastnilo 20. členů. Schválen zápis z minulé 
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výborové schůze, přivítán nový člen Sboru bratr Homolka. Obec poskytla našemu Sboru jako odměnu za spolupráci 

při vybírání poplatků od stánkařů na dobrovodské pouti částku 10 000 Kč. 

Den dětí 

Po předchozích přípravách se uskutečnil dne 3. června 1995 „Den dětí “. 

V pátek 2. června na místě konání, tj. na fotbalovém hřišti rozděleny členům Sboru úkoly k jednotlivým atrakcím a 

dětským soutěžím. Počasí v ten den bylo chladné a deštivé a byly obavy, zda se tento „Den dětí „ v sobotu dá 

uskutečnit. V sobotu se však počasí umoudřilo, sluníčko od samého rána hřálo, jakoby i ono chtělo přispět ke 

zdárnému průběhu dětských radovánek. 

 Více než dvě stě dětí, ty nejmenší z mateřské školy v doprovodu rodičů a dětí ze základní školy se zúčastnilo 

radovánek a právě ti nejmenší – nejmladší braly jednotlivé soutěže se vší vážností a zaujetím. 

 Zájem dospělých upoutalo vystoupení kolektivu mladých hasičů z Borovan, kteří patří k nejlepším v naší 

republice. Předváděli celé odpoledne ukázky z činnosti mladých hasičů. Naše místní hasičské družstvo provedlo 

požární útok na improvizovaný požár budovy. Předvedením požární techniky přispěli i členové okresní jednotky 

záchranného hasičského sboru z Českých Budějovic. Velkým zájmem pro děti byly jízda na ponících p. Milana 

Zimmermanna a p. Bohuslava Svobody z Dobré Vody. 

Ku dni dětí byla uspořádána výstava výtvarných prací dětí z mateřské a základní školy na D.V. V nemalé míře na 

zdaru dne dětí se podíleli i místní podnikatelé, kteří finančními i věcnými dary do soutěží přispěli k jejich 

atraktivnosti. Soutěžilo se v jízdě zručnosti na koloběžce, tříkolce a dětském kole, ve střelbě míčem na bránu, v 

házení míče na terč, skákání v pytli, chůze na chůdách apod. K obveselení a dobré náladě nám všem hrála místní 

hudba kapelníka bratra Korandy. 

 Celkové náklady z pokladny našeho sboru činily 8 045 Kč. Upořádáním této akce byly položeny základy pro 

další kulturně branou výchovu dětí v naší obci – jak uvedl ve svém úvodním projevu starosta obce Dobrá Voda u 

Českých Budějovic pan Stanislav Kouba. 

 Na výborové schůzi konané dne 10. června bylo zhodnoceno konání „Dne dětí“, který proběhl ke vší 

spokojenosti jak pořadatelů, tak i dětí a doprovázejících rodičů. Celkové výdaje z pokladny sboru činily 8 045 Kč. 

Dne 12 června byla provedena údržba agregátu a kondiční jízda autem. Zaslán děkovný dopis hasičskému sboru 

v Borovanech za úspěšné provedení ukázky výcviku jejich družstva. 

 Členská schůze sboru se konala 5. července. Účastnilo se jí 25 členů sboru. Hosté: za obec D.V. starosta Stanislav 

Kouba a Miloslav Smolek, za obec baráčnickou „Vitoraz“ její rychtář soused Hubáček. Zprávu za uplynulé pololetí 

roku přednesl starosta bratr Miroslav Prokeš. Starosta obce poděkoval našemu sboru za dosavadní úspěšnou 

spolupráci a za podporu v konání obce, kterou obecnímu zastupitelstvu náš sbor dává. Hudba bratra Korandy 

zpříjemnila přítomným tuto členskou schůzi. 

 Výborová schůze konaná 23. září za přítomnosti 26 členů: 
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Přijati noví členové sboru: bratři Koranda František, Novák Jiří, Ing. Radoumský Michal. Zaslán byl dopis ředitelství 

školy v D.V. ohledně založení kroužku hasičské mládeže. Starosta obce referoval o současné situaci ohledně převodu 

hasičské zbrojnice a přilehlého pozemku do vlastnictví a) Sboru dobrovolných hasičů, b) Obce Dobrá Voda u 

Českých Budějovic. O převodu do vlastnictví sboru rozhodne příští členská schůze sboru. Bratr Čtvrtník František 

rezignoval z funkce kulturního referenta a z členství v našem sboru a přestupuje do Českého Krumlova. 

Výroční valná hromada 6.12. 1995 

 Valnou hromadu zahájil bratr Miroslav Brázda, přivítal přítomné členy sboru a přednesl pořad jednání valné 

hromady. Starosta Sboru bratr Miroslav Prokeš ve svém obsažném projevu uvedl zprávu o činnosti v r. 1995. 

V jednotlivých oblastech byly úkoly splněny následovně: 

Na úseku ideově-výchovné činnosti: 

V uvedené oblasti byla naše činnost zaměřena na včasnou informovanost našich členů i široké veřejnosti tiskem a 

prostřednictvím vývěsní skříňky, ve které byly zveřejňovány informace o jednáních z výborových schůzí a dění 

v požární ochraně a akcích pořádaných naším sborem, o spolupráci s místními složkami, hlavně pak se zastupiteli 

obce, kde je několik našich členů zapojeno v jednotlivých komisích a tři členové přímo v zastupitelstvu obce. 

 Tradiční hasičský ples se konal v sobotu 11. února v restauraci „Gerbera“ v Českých Budějovicích. Účinkovala 

opět jihočeská dechovka „Skalačka“ z Jankova. 

 Důstojné uctění památky obětí I. a II. světové války bylo v letošním roce pečlivě zajištěno obcí Dobrá Voda u 

Českých Budějovic. Na pietním aktu, který se konal 5. května se kromě občanů naší obce zúčastnili v hojném počtu 

naše členky a členové. Krojovaní členové položili u pomníků za náš sbor kytice. 

 Pro malý počet zájemců nekonal se autobusový zájezd, který byl jedním z bodů plánu činnosti. Z téhož důvodu 

neuskuteční se plánované silvestrovské posezení. Jako náhrada za zájezd bylo na výborové schůzi konané dne1. 7. 

odsouhlaseno uspořádat přátelské posezení, které se konalo 16. září při hudbě bratra Korandy v hospůdce u paní 

Zuzany. Škoda, že se zveřejněná propagace nesetkala s očekávanou účastí. 

Na úseku preventivní činnosti: 

 V průběhu měsíce března byly po dohodě s obcí provedeny protipožární preventivní prohlídky v dolní části 

obce. Prohlédnuto bylo celkem 71 obytných domů a 10 provozoven včetně veřejných objektů. U zjištěných drobných 

závad byly určeny termíny k jejich odstranění. Prohlídek se zúčastnilo 8 členů sboru ve 4. dvojicích. 

Na úseku represivní činnosti. 

 V dubnu bylo za účasti 6. členů provedeno spálení dřevitého odpadu svezeného z prořezávání stromů. 

V květnu byla provedena dvě nácviková cvičení jako příprava k předvádění požárního útoku na dětském dni. 

Požární vozidlo Avia je plně vybaveno a v pohotovostním stavu včetně hasicího agregátu, na kterém byla provedena 

oprava startování. Bratr Miroslav Brázda průběžně zajišťuje doplňování pohonných látek a olejů a provádí nařízené 

kondiční jízdy za účelem provozuschopnosti. 



 

86 

 

Na úseku zapojení žen 

Naše organizace má v současné době 20 členek, z nichž převážná část se zapojuje aktivně do činnosti našeho sboru. 

Výraznou pomoc prokazují při přípravách kulturních akcí a brigád. 

Na úseku pracovní iniciativy 

 V průběhu roku byla prováděna následující činnost: 

Jarní a podzimní úklid hasičské zbrojnice a úklid prostranství, ošetřování výzbroje a výstroje, ošetřování a provádění 

běžné údržby požární techniky. 

Na úseku všesvazové činnosti 

Náš sbor má v současné době 96 členů, z toho 76 mužů a 20 žen. V tomto roce se konalo 10 výborových schůzí, jedna 

členská a jedna valná hromada. Rádi bychom uvítali zvýšenou aktivitu našich členů, kteří by svými náměty a pomocí 

přispívali k širšímu rozvinutí naší činnosti. 

 Změny a doplnění ve složení výboru 

Na výročním zasedání Sboru konaném dne 16. prosince došlo ke změnám a k doplnění ve složení výboru. Navržení 

a valnou hromadou schváleni byli tito členové: 

Do funkce velitele    Trypes Pavel 

Do funkce zástupce velitele   Hájek Drahoslav 

Do funkce referenta mládeže   Randák Jaroslav 

Do funkce referenta prevence   Homolka František  

Do funkce organizačního a kulturního Valenta Zdeněk 

Do funkce referenta revizní komise  Augustin Stanislav 

 Plán činnosti sboru na rok 1996: 

  Hlavní činnost bude zaměřena na tyto úkoly: 

Na základě pokynů obecního úřadu D.V. zajišťovat protipožární a preventivní prohlídky obytných budov a 

provozoven. Zúčastňovat se školení funkcionářů, pořádaných okresní správou Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. 

Podle možnosti zajistit nácvikovou činnost požárního družstva a účast na soutěžích. 

Za účelem omlazení členské základny získávat mladé členy a vyvinout veškeré úsilí pro sestavení dorosteneckého 

družstva. 

V letošním roce v červnu zopakovat pořádání sportovního dne dětí. 

Udržovat dobrou spolupráci s obcí v souvislosti se zajišťováním úkolů týkajících se požární ochrany a dalších 

formách vzájemné spolupráce. 

Uspořádáme opět tradiční hasičský ples, podle zájmu jeden zájezd případně silvestrovské posezení. 

Pokladní zpráva ku dni 31.12.1995 
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 Zůstatek z minulého roku 1994   31 293 Kč 

 Příjmy za rok 1995     24 893 Kč 

 Vydání v r. 1995     15 912 Kč 

 Zůstatek 31. 12. 1995    40 074 Kč 

 Pokladní zpráva byla odsouhlasena revizní komisí. 

  Zapsal Scheinpflug Josef st. 

 

1996 

 

Spolkovou činnost Sbor dobrovolných hasičů v Dobré Vodě u Českých Budějovic zahájil výborovou schůzí, konanou 

dne 5. ledna opět v restauraci „U paní Zuzany“. 

Přítomní: starosta sboru Prokeš Miroslav, Klicman Ladislav, Brázda Miroslav, Šafář František, Majer Miroslav, 

Tomčík Jiří, Nárovec Josef, Scheinpflug Josef, Chmel Jan, Hájek Drahoslav, Augustin Stanislav, Padrta St., 

Schmidtmayer František, nový člen Sboru Ing. Arch. Scheinpflug Miloslav, Prokešová Zdeňka, Majerová Božena, 

Uhlířová Anna, Chmelová Marie, Nárovcová Jaroslava, Doláková. 

Hosté: starosta okresního sdružení hasičů v Českých Budějovicích bratr Žižka Václav 

 Starosta obce Dobrá Voda u Českých Budějovic Kouba Stanislav. 

Bratr Prokeš seznámil přítomné se změnami ve složení výboru. Poděkoval bratru Drahoslavu Hájkovi za dosavadní 

práci ve funkci velitele zásahového družstva, přivítal do funkce kulturního referenta br. Zdeňka Valentu, do funkce 

vedoucího družstva mládeže bratra Jaroslava Randáka. 

 Bratr Žižka seznámil přítomné s činností Hasičské pojišťovny, uvedl jaké výhody plynou z pojištění budov a 

nemovitostí i osobního pojištění v této pojišťovně. Při této příležitosti předal bratru Miroslavu Prokešovi k jeho 70. 

narozeninám svazové vyznamenání za příkladnou práci ve funkci starosty sboru. Bratr Stanislav Kouba, starosta 

obce Dobrá Voda u Českých Budějovic mu též blahopřál, poděkoval za jeho spolupráci s obcí a předal jejím jménem 

velkou panoramatickou fotografii Dobré Vody.  

 Za náš sbor blahopřál bratru Prokešovi Miroslav Brázda a předal dárkový koš s přáním ještě mnoha let života 

a úspěšné činnosti v našem sboru. 

 Přivítán byl do našeho sboru nový člen Ing. Arch. Scheinpflug Miloslav. 

V dalším pořadu schůze bylo pořádání hasičského plesu. Tento se bude konat v sobotu 3. února v restauraci 

„GERBERA“ v Českých Budějovicích. Zvaní na ples se provede v sobotu 27. ledna a účastní se ho 8 dvojic. Rozděleny 

jednotlivé úkoly: Obstarání vstupenek a pozvánek, lístků do tomboly, svoz darů od sponzorů do tomboly, úprava a 
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vystavení cen v tombole, služba u pokladny, pořadatelská služba a ostatní úkoly potřebné pro zdárný průběh plesu. 

Na této činnosti spolupracovali téměř všichni členové výboru. 

Výborová schůze konaná v sobotu 10. února 1996. 

 Přítomno bylo 22 členů sboru. Bratr starosta Miroslav Prokeš poděkoval všem členům a členkám zúčastněným 

svou činností a kteří  věcnými i peněžitými dary přispěli k zdárnému průběhu plesu. Byl to opět zdařilý „Hasičský 

ples“, který přispívá ke vzájemnému poznání se občanů obce a hojně navštívený občany z blízkého okolí i z Českých 

Budějovic. 

 Vyúčtování plesu: 

Celkový příjem za vstupného, z tomboly a příspěvků od sponzorů  28 131 Kč 

Celkové vydání: nájemné za sál, daňové poplatky, za hudbu a autorské poplatky, za autobus k odvozu účastníků 

na DV           17 225 Kč 

Čistý příjem z plesu do pokladny sboru      10 926 Kč 

 

Výborová schůze 2. března 1996. 

Přítomno 23 členů. Preventivní prohlídky obytných budov a provozoven v obci budou dokončeny do 30. března t.r. 

 Bratr Prokeš a Brázda provedou technickou prohlídku požárního vozidla. Projednána byla případná 

organizační výpomoc při znovuvysvěcení kapliček křížové cesty v naší obci. Příští výborová schůze bude s ohledem 

na velikonoce dne 30.3. Zajištěna pořadatelská služba o Dobrovodské pouti, zejména v sobotu a v neděli. 

 Pronájem hasičské zbrojnice od Okresního sdružení hasičů v Č. B. bude projednána právním zástupcem obce 

Dobrá Voda za účasti zástupců našeho sboru. Dle zprávy preventisty bratra Randáka bylo v rámci protipožárních 

prohlídek překontrolováno v březnu 57 obytných budov a 16 provozních objektů. Zjištěno bylo 10 drobných závad, 

které budou v určeném termínu odstraněny. Koncem měsíce dubna provedeno vyčištění prostranství po 

dobrovodské pouti a spálení chrastí. Požární vozidlo bylo objednáno k technické prohlídce na červenec. Den dětí se 

bude konat 8. června. Zajištěna hudba bratra Korandy, nákup odměn pro soutěžící děti – limonády, cukrovinky a 

podobně v úhrnné částce do 3 000 Kč. Zajištěna byla také zdravotnická služba.  

Den dětí. 

Konal se 8. června za krásného slunečního odpoledne. Náš sbor pod záštitou obce připravil již podruhé tuto 

slavnost. Přivítali jsme více než 250 dětí za doprovodu rodičů. Bylo to odpoledne plné dětských her a soutěží, za 

které byly dětem dávány sladké odměny. Při hudbě bratra Korandy přišli si na své i dospělí. Velkému zájmu dětí se 

těšily jízdy na ponících pana Zimmermanna. Příjemným prožitkem bylo vystoupení a poslech dětského hudebního 

a pěveckého kroužku pod vedením pana Broma. Velkou pozornost upoutalo vystoupení a provedení požárního 

útoku zásahové jednotky vojenského útvaru z Třebotovic. Postrádána byla účast našeho požárního družstva. Celá 

akce si vyžádala přes 3 000 Kč nákladů, které byly hrazeny z výtěžku hasičského plesu. 
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Po dlouhé přestávce se konal dne 14. září opět autobusový zájezd na Moravu do Znojma, kde jsme se zúčastnili 

tradičního vinobraní a Jízdy králů. Příjemné posezení ve vinném sklípku v Šaldorfu při hudbě bratra Korandy nám 

vylepšilo pokaženou náladu z deštivého a chladného počasí v průběhu dne. Návrat domů až po 3. hodině ranní… 

Členská schůze 

Konala se 6. července 1996. Starosta sboru bratr Prokeš přednesl obšírnou zprávu o činnosti za uplynulé I. pololetí. 

Přítomno bylo 25 členů. Zaslán děkovný dopis MUDr Zvárové za zdravotní pohotovost při konání „Dne dětí“. 

Rovněž vojenskému útvaru v Plané u Č.B. bude zasláno poděkování za předvedení zásahového útoku na požár při 

konaném Dnu dětí. 

Výborové schůze konané dne 3. srpna se zúčastnilo 21. členů. Projednáváno bylo opět uvedení do činnosti 

žákovského družstva. Do jeho vedení byli ustanoveni bratři Trypes Pavel, Rášek Bohumil, Facon Pavel, Hájek 

Drahoslav, Brázda Miroslav, Majer Miroslav a Nárovec Josef.   se uskuteční shromáždění dětí, které budou mít zájem 

o vstup do žákovského družstva. Zájemci budou za účelem seznámení se s hasičskou technikou do hasičského 

útvaru v Suchém Vrbném. V sobotu 10. srpna také navštíví bratři Klicman a Hájek bratra Františka Schmidtmayera 

u příležitosti jeho 75. narozenin a předají mu čestné uznání za jeho dlouholetou a obětavou činnost. Předají mu též 

dárkový koš. 

Výborová schůze se usnesla, aby příspěvek obce byl převeden do pokladny sboru k účelům zakoupení výzbroje 

namísto původně zamýšleného hrazení jízdného autobusového zájezdu na Moravu. Sboru dobrovolných hasičů 

Dobrá Voda u Českých Budějovic bylo přiděleno kvalifikační číslo 65059005. Členství v našem sboru ukončil Jiří 

Průcha. 

Dne 16. září zemřel dlouholetý člen našeho sboru bratr František Čtvrtník. Jeho nástupcem ve funkci kulturního 

referenta byl ustanoven bratr Zdeněk Valenta. 

 Výborové schůze konané dne 2. 11. se zúčastnilo 15 členů sboru. Ustanovena byla inventarizační komise ve 

složení Miroslav Prokeš, Miroslav Brázda, sestra Reiterová. Revizní komise byla doplněna sestrou Nárovcovou. 

 V listopadu se dožívá 70. roků dlouholetý, obětavý člen bratr František Šafář. Za jeho příkladnou činnost bylo 

mu uděleno „Čestné uznání“ a předán dárkový koš. Na oslavu svých sedmdesátin uspořádal jmenovaný v restauraci 

„U Mariánského pramene“ /bývalá německá škola/ velkou trachtaci, na níž mimo příslušníků své rodiny pozval též 

členy našeho sboru./celkem přes 30 účastníků/. K obveselení všech pozval i čtyřčlennou hudbu Jana Šustra, oslava 

se protáhla až do třetí hodiny ranní a stála ho přes 2,5 měsíčního důchodu. 

Výborové schůze 7. 12. se zúčastnilo 15 členů Sboru. Starosta M. Prokeš projednal na Okresním sdružení hasičů 

způsob pojištění členů žákovského družstva a členů zásahového družstva. Velitel zásahového družstva je povinen 

vést evidenci o všech akcích zásahového družstva. Projednány byly poslední přípravy pro zdárný průběh hasičského 

plesu. Poslat žádost na Magistrát města České Budějovice o povolení tomboly a podobné záležitosti. Vstupné na ples 

stanoveno na 40 Kč, lístky do tomboly na 10 Kč. 
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Výběrčí u pokladny bratr Šafář, u tomboly Klicman a Nárovec. 

 

Vzhledem k značným zrakovým potížím nemůže již dosavadní kronikář bratr Josef Scheinpflug kroniku vést a tak 

byl novým kronikářem zvolen Ing. Miloslav Scheinpflug. 

 

Zapsal dne 31. 12. 1996     Josef Scheinpflug st. (nar. 4. 3. 1915) 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 31.5. - 1.6.1996 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

Zvítězila Občanská demokratická strana s 1 794 560 hlasy, tj. 29,62 %.  

Druhá vláda Václava Klause (jmenována 4. července 1996, důvěru získala 25. července 1996, předseda vlády podal 

demisi 30. listopadu 1997, vláda úřadovala do 2. ledna 1998) 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_V%C3%A1clava_Klause
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1997 

 Slavnostní výroční valná hromada konaná na počest sedmdesátého výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ v obci Dobrá Voda ne 1. ledna 1927 se uskutečnila dne 4. ledna 1997 v hostinci U Zuzany. Čestným hostem 

byl starosta obce bratr Stanislav Kouba. Zástupce Okresního sdružení hasičů se k lítosti přítomných nedostavil. 

Jednání valné hromady zahájil bratr M. Brázda a předal slovo starostovi sboru bratru Miroslavu Prokešovi. 

Starosta přednesl erudovaný proslov, ve kterém podrobně a zajímavě popsal vznik a sedmdesátiletou činnost sboru 

s uvedením posloupnosti funkcionářů a uvedením pozitivních i negativních vlivů etap vývoje našeho státu na jeho 

práci i život. 

 Písemný záznam proslovu je součástí naší kroniky a doporučuji čtenáři jeho prostudování hlavně proto, že 

umožňuje poznání obětavosti a soudržnosti i vlasteneckého cítění našich otců a dědů, matek a babiček: 

Vznik samostatné Československé republiky v r.1918 měl podstatný vliv na rozvoj požární ochrany. Jelikož hasičské 

sbory nebyly z počátků dotovány státem, museli si dobrovolní hasiči opatřovat finanční prostředky různými 

sbírkami, ale hlavně kulturní činností. A za takovýchto podmínek vznikl i požární sbor ve zdejší obci na počátku 

roku 1927. 

Prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen 1. ledna 1927 Rudolf Kovář. Vezme-li se v úvahu že počet 

obyvatel na Dobré Vodě byl v té době okolo 735 osob a počet domů 88, pak téměř každý majitel domu byl členem 

místního hasičského sboru. Přes počáteční nadšení se dostavily také určité potíže týkající se materiálního 

zabezpečení sboru. Roku 1931 byla zakoupena od továrníka Frolíka motorová stříkačka za cenu 26500,-Kč. Za 

přispění majitelů cihelen, kteří darovali cihly a dřevo se začal plnit sen o výstavbě hasičské zbrojnice. Místní 

kampelička zajistila úvěr 20000,-Kč a ručiteli tohoto úvěru se stali sami hasiči. Zájem o práci v hasičském sboru byl 

v této době tak velký, že došlo k jeho rozdělení na dvě družstva. V horní části obce byl velitelem družstva Václav 

Prokeš, v dolní části pak Ladislav Jakeš. 

Válečná léta 1939-1945 byl sbor po technické stránce činnosti řízen v rámci civilní obrany. Bylo hlášeno v té době 24 

leteckých poplachů, jejichž vyvrcholením byl 23. březen1945 nálet na Českobudějovické nádraží. Na těchto 

záchranných pracích v nádražním objektu i okolních částí se podílelo 12 příslušníků sboru. V době stanného práva 

byl popraven člen místního sboru Dr. Ing. Keller.  Čest jeho památce. 

Osvobození naší vlasti, znamenal nový rozvoj činnosti hasičského sboru. Již 5.května 1945 nastoupily příslušníci 

hasičského sboru k výkonu pořádkové a strážní služby. V prvních poválečných letech se sbor znovu stmelil a aktivně 

se podílel na všech hasičských akcích okolních sborů a zodpovědně zajišťoval výcvik nových členů sboru. Roku 1956 

byla započata výstavba nové požární zbrojnice. 
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Počátkem 70-tých let se začal projevovat nedostatek mladých členů a tento generační problém začíná pozvolna 

narušovat činnost požární organizace. Bylo přistoupeno k náboru mladých členů, především z místní základní 

školy. V těchto létech má již členská základna okolo 94 členů. 

               Listopadové události 1989 přinesli změny i do hasičského života. Roku 1991 byla převedena hasičská 

zbrojnice z majetku města do vlastnictví naší obce. Pravidelně byly také pořádány velmi oblíbené hasičské plesy, 

které se konaly v kulturním středisku v Rožnově později v sále Českobudějovické Gerbery. Pořádání dětského dne, 

pálení čarodějnic pro Dobrovodské a okolní děti tradičně zajišťují členové SDH. 

          Vzhledem k tomu, že v současné době nedochází k závažnějším požárům v naší obci, věnujeme se převážně 

údržbě požární techniky, preventivním prohlídkám provozoven v naší obci ale hlavně kulturním a společenským 

činnostem jako jsou plesy. Velmi dobrá spolupráce je s Obecním úřadem, kterému se snažíme vypomáhat s dozorem 

na tradiční Dobrovodské pouti, asistujeme při spalování odpadu z dřevin ze zahrádek na odlehlém místě a tím 

pomáháme zlepšení životního prostředí. 

 V další části seznámil přítomné s hlavními výsledky práce sboru a hlavně jeho funkcionářů během uplynulého 

roku 1996. Zprávu revizní komise přednesl bratr Augustin Stanislav. Byl schválen roční členský příspěvek do 

pohřebního fondu ve výši 5 Kč. (V následujících letech už osudu fondu není nic známo. Pozn. Šabatka) 

 V diskuzním vystoupení bratra Stanislava Kouby byla pozitivně zhodnocena činnost sboru pro obec a navržena 

forma další spolupráce, požadované úkoly a možnosti finanční podpory pro činnost sboru. 

 Za dlouholetou a obětavou činnost předal starosta sboru vyznamenání za příkladnou práci bratru Chmelovi a 

sestrám Schmidtmayerové, Uhlířové a Chmelové. Věrnostní medaile za 40tileté členství bratrům Klicmanovi a 

Padrtovi, za 50 leté členství bratrům Prokešovi, Šafářovi, Břížďalovi a Brožovi, 

 Čestné uznání Okresního sdružení SDH bratru Nárovcovi. 

 Bratr starosta přednesl plán práce na rok 1997, který byl po drobných doplňcích schválen. Předseda návrhové 

komise bratr Josef Sobíšek seznámil členy s návrhem usnesení valné hromady a tento byl bez připomínek schválen. 

 Bratr Miroslav Brázda poděkoval za účast, popřál pevné zdraví a neutuchající chuť do další práce ve sboru, 

k prospěchu našeho hnutí a všech obyvatel Dobré Vody. Pak se Valná hromada změnila ve společenské setkání, 

jehož dobrou náladu podpořila hudba pod vedením pana Šustra. 

 Dne 1. února se konala schůze výboru za účasti 10 ti bratří a 3 sester. Hlavním bodem programu bylo 

vyhodnocení průběhu a vyúčtování plesu, uspořádaného naším hasičským sborem dne 25. ledna 1997 ve velkém 

sále restaurace „GERBERA“ na Lidické ulici v Českých Budějovicích. Všemi účastníky plesu byla vyslovena pochvala 

organizátorům za vzorné uspořádání, bohatou tombolu, dopravu autobusem po skončení plesu na Dobrou Vodu 

zdarma a kvalitu hudby. Pochvala byla zasloužená, protože ples se opravdu vydařil a jen ten, kdo se aktivně účastní 

přípravy a v průběhu plesu pořadatelské služby, výběru vstupného, uspořádání tomboly, prodeje lístků a vydávání 

výher ví, jak velká a úmorná je to činnost. 
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 Dík této činnosti vykonávané zdarma a stále stejnými obětavci obojího pohlaví, dále zásluhou dárců výher do 

tomboly hlavně z řad podnikatelů a předprodeji vstupenek obyvatelům obce, kteří si zakupují vstupenky i když ví, 

že se plesu neúčastní – jenom ze snahy podpořit naši činnost, je dosahováno čistého výnosu. Tento je využíván 

převážně na nákup výzbroje, pohonných hmot a sladkostí dětem, která soutěží v různých disciplínách při účasti na 

Dni dětí.  

Příjem z předprodeje a prodeje vstupenek, lístků do tomboly a peněžitých darů činí 31 060 Kč, Vydání za hudbu, 

sál, doplněk tomboly atd. 19 570 Kč, čistý příjem bez zaplacení autobusu je 11 490 Kč.  

Dnešním dnem byla zahájena příprava Dětského dne, který bude uspořádán 14. června od 14. hodin. 

 Dne 1. března se konala schůze výboru za účasti 11 ti bratří a 5 sester. Jako host se dostavil starosta obce bratr 

Stanislav Kouba, který požádal o pomoc s dohledem na pořádek a výběr poplatků na tradiční Dobrovodské pouti. 

 

 Akce se zúčastní: 22. 3. Kouba, Smolek, 23. 3. Šmrha, Trypes malá pouť,  29. 3. Klicman, Prokeš velká pouť, 

30. 3. Brázda, Chmel, 31. 3. Majer, Hájek. 

Dále byly dohodnuty preventivní protipožární prohlídky, ustaveny skupiny a rozděleny úsek: 

 Klicman, Prokeš  Mírová, Pod Lesem, U domova důchodců 

 Trypes, Hájek  Potoční, U Křížku, Olšová 

 Augustin, Chmel  Sadová, Na Lukách 

 Nárovec, Smolek  Trávní, Mládežnická, Lázeňská, Vrbová 

 Majer, Brázda  Provozovny 

Starosta Kouba uvedl, že v obecním rozpočtu je vyčleněno 35 000 Kč na činnost a materiální a jiné výdaje našemu 

sboru. 

 Padesáti let se dožívají 8. 3. bratři Glaser Jan a 21. 3. Trypes Pavel, šedesáti let 23. 3. bratr Josef Horkel. Mimo 

blahopřání jim delegáti předají dárkové koše. 

  Dne 5. dubna se konala schůze výboru v hotelu Emaus, protože během března byla ukončena činnost 

hostince U Zuzany. Schůze se zúčastnilo 16 bratrů a 6 sester. Hostem byl zástupce Hasičské pojišťovny a.s. pan 

Kubíček, který podal podrobnou informaci o výhodách pojištění zvláště pro členy hasičského sboru, jejichž členství 

je delší než dvouleté. 

 Byl vyhodnocen průběh preventivních prohlídek a pomoci při organizování pouti na Dobré Vodě. Bratři Prokeš 

a Brázda projednají se starostou obce podmínky zakoupení kalového čerpadla Honda za cca 22 000 Kč, nutného 

pro čerpání zatopených sklepů v případě záplav. 

 10. 4. se dožívá 50 ti let bratr Homolka. Blahopřání a věcný dar předají bratři Prokeš, Brázda a Chmel.  

 Dne 3. května se konala schůze výboru v hotelu Emaus, za účasti 11. bratrů a 6 sester. 
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Protipožární preventivní prohlídky se uskutečnily v 80 rodinných domech, 13 provozovnách. Výsledek prohlídek 

s určením závad bude na příslušných formulářích předán obecnímu úřadu. 

 Na základě jednání bratrů Prokeše a Brázdy zaplatí obec technické prohlídky požárního vozidla, nákup nových 

baterií a schvaluje zakoupení kalového čerpadla. Bratři Prokeš, Brázda, Hájek, Nárovec a Majer spálili ořez keřů a 

stromů v prostoru u kostela dne 27. 4. Pietního aktu u příležitosti 52. výročí konce druhé světové války a fašistické 

okupace s položením kytic u pomníku padlých se účastní dne 8.5. zástupci sboru v uniformách. 

 Sestra Tomčíková se dožívá 12. 5. 60ti let. Blahopřání a předání daru se účastní sestry Doláková, Majerová a 

bratr Prokeš.  8. 5. navštíví v domově důchodců nemocnou sestru Věru Košanovou, dlouhodobou pokladní sboru 

sestry Majerová, Uhlířová a bratr Prokeš. 

 Schůze výboru se konala výjimečně již 31.5. za účasti 4 sester a 13 bratrů. Náplní práce bylo bezchybné 

uspořádání Dne dětí 14. června na hřišti u kostela. Odměnou dětem, které se účastní různých soutěží budou různé 

sladkosti v hodnotě cca 3 000 Kč. Bratr Prokeš projedná účast dětské kapely pana Broma. Dále dohodnuta účast p. 

Zimmermanna s poníkem a kočárkem. Starosta obce zapůjčí badminton a stolní hokej včetně obsluhy. Byly 

rozděleny úkoly mezi členy výboru při obsluze dalších četných atrakcí. Byl zakoupen čerpací agregát Honda. 

 Členská schůze se konala 5. července v hotelu EMAUSE za účasti 7 sester a 19 bratrů. Schůzi zahájil bratr 

Brázda, přivítal přítomné a předal slovo starostovi sboru Prokešovi. Ten ve správě o činnosti sboru za 1. pololetí roku 

1997 o náplni a výsledcích práce a jednání podrobně informoval přítomné. Současně příznivě zhodnotil náplň a 

průběh Dětského dne, poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili příprav a vlastního uspořádání. 

 Po diskuzi byl schválen příspěvek pro Fond ohrožených dětí částkou 300 Kč. 

Potom byl předložen návrh na zájezd autobusem do prostoru Novohradských hor 13. září. Bratr Stanislav Kouba se 

zavázal navrhnout trasu i náplň jednotlivých zastavení. 

 K přátelskému posezení zahrál a zazpíval bratr Koranda. 

Dne 2. srpna se konala schůze výboru za účasti 4 sester a 14 bratrů. Po projednání běžných záležitostí byl podrobně 

projednán zájezd, upřesněna trasa, stanovena hodina a místo odjezdu. Zájezd bude ukončen v hotelu Emaus. Na 

závěr schůze blahopřál bratr Prokeš jménem sboru a předal dárkové balíčky k sedmdesátinám manželům 

Chmelovým. 

Dne 6. září se konala schůze výboru v hotelu Emause za přítomnosti 6 sester a 15 bratrů. 

Po projednání drobností byl přečten dopis požárního rady Dr. Blažka, kterým se připomíná zákaz používání 

neschválených typů požárních hadic. Nadále je možno používat při cvičení a zásahu pouze hadice uvedené 

v katalogu. Nákup nových hadic bude velmi nákladnou záležitostí, na kterou není dostatek finančních prostředků. 

Celá záležitost bude projednána se starostou obce Stanislavem Koubou. 

Blahopřáním k šedesátinám a předáním dárkového koše bratru Černému byli pověřeni bratři Majer a Brázda. 

Dne 4. října se konala schůze výboru za účasti 4 sester a 9 bratrů. 
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Zájezd do Novohradských hor, který se uskutečnil 13. září, byl spojený s prohlídkou kláštera ve Vyšším Brodě, hradu 

Rožmberk, Buškova Hamru a zakončený společenskou zábavou a večeří v hotelu Emause. Byl všemi hodnocen jako 

mimořádně vydařený, organizačně bezchybně zvládnutý se zajímavým a poučným programem. K dobré náladě 

značně přispělo krásné a slunečné počasí typického babího léta. Náladu organizátorům dále zlepšil závazek obce, 

že zaplatí fakturu za dopravu autobusem. Dále byl projednán program Výroční valné hromady. Termín konání byl 

stanoven na 3. ledna 1998 od 14 hodin v restauraci Emause. 

Dne 1. listopadu se konala schůze výboru. Přítomno bylo 6 sester a 14 bratrů. 

Starosta Prokeš podal zprávu o průběhu schůze starostů sborů celého okresu o projednávaných tématech. 

Pro nás nejzávažnějším je povinnost předávat za každého člena do okresní pokladny příspěvek 50 Kč ročně. Po delší 

diskuzi bylo dohodnuto a schváleno zvýšit členský příspěvek z 25 Kč na 60 Kč. Z toho plyne, že jen 10 Kč zůstane 

pro potřeby našeho sboru. Byly vysloveny oprávněné obavy, že laxní členové ukončí členství. Doufejme, že se tak 

nestane. 

Bratr Brázda oznámil, že se dne 8. 10. uskutečnila brigáda, která provedla úklid ve zbrojnici a okolí, kontrolu a 

údržbu agregátu včetně doplnění pohonných hmot. 

Bratr Majer důstojně oslavil šedesátiny a štědře pohostil přítomné. 

Dne 6. prosince se konala schůze výboru za účasti 4 sester a 15 bratrů. 

Výroční valná hromada se uskuteční 3. ledna 1998 od 14. hodin v sále restaurace Emaus. Řízení schůze se ujme bratr 

Brázda, volební a návrhová komise ve složení Nárovec, Sobíšek, Žána. Zprávu o činnosti přednese starosta bratr M. 

Prokeš, revizní zprávu bratr Augustin, hudba bratra Korandy. Bude oficiálně pozván starosta obce Stanislav Kouba. 

Bylo s konečnou platností dojednáno konání plesu v restauraci Gerbera 24. 1. 1998 od 19 hodin. Povolení plesu a 

tomboly obstará M. Brázda, autobus objedná bratr Klicman, plakáty a jejich distribuci M. Brázda, instalaci tomboly, 

seznam výher atd. kolektiv. 

 

Zapsal Scheinpflug Miloslav. 

 

  



 

96 

 

1998 

Výroční valná hromada se konala 3. ledna 1998 v hotelu EMAUS za účasti 35 členů. 

 Schůzi byl přítomen zástupce Okresního sdružení hasičů bratr Trnka a starosta obce Stanislav Kouba. Valnou 

hromadu zahájil Miroslav Brázda a po přivítání hostů a všech účastníků byla uctěna památka zesnulých, sestry 

Prokešové a bratra Františka Brože. 

 Podrobnou zprávu o činnosti v roce 1997 přednesl starosta Miroslav Prokeš. Bratr Augustin přednesl pokladní 

a revizní zprávu. Bratr starosta předal bratru Trnkovi hlášení o činnosti v roce 1997. Do diskuze se jako první 

přihlásil delegát Okresního sdružení Trnka a mimo pochvalného vyhodnocení práce místních hasičů seznámil 

přítomné s prací a dalšími plány činnosti okresu. V dalším diskuzním příspěvku starosta obce poděkoval sboru za 

vykonanou práci ve prospěch občanů, uvedl další potřebné úkoly a možnosti prohloubení spolupráce. Po ukončení 

diskuze seznámil přítomné s plánem činnosti na příští rok bratr Prokeš a bratr Trypes přednesl návrh usnesení 

výroční valné hromady. Tento byl bez připomínek jednomyslně schválen. Bratr Brázda poděkoval za účast a 

pozornost a valnou hromadu ukončil. 

Dne 7. února se konala schůze výboru za účasti 4 sester a 14 bratrů. Hlavní náplní bylo zhodnocení příprav a 

průběhu našeho plesu. Příprava plesu ve všech fázích byla bezchybná, což mělo bezprostřední vliv na ničím 

nerušený průběh plesu. Přestože během dne i večera padal mrznoucí déšť a bylo nebezpečné náledí byla účast 

vysoká a nálada i spokojenost se společenskou úrovní dobrá. 

 Celkový příjem ze vstupného a darů, především pak z bohaté tomboly byl 42 382 Kč, 

vydání 33 000Kč, celkový čistý příjem 9 382 Kč. Všem, kteří se nezištnou a obětavou prací zasloužili o přípravu a 

průběh plesu patří dík. 

Dne 7. března se konala schůze výboru za přítomnosti starosty M. Prokeše, který se vrátil z lázní Bechyně a 6 sester 

a 10 bratrů. 

Schůzi zahájil Miroslav Brázda, přivítal bratra starostu z lázní, popřál všem Miroslavům a Josefům k jmeninám a 

bratru Josefu Scheinpflugovi (nar. 4. 3. 1915) k 83 narozeninám. 

Zpracováním daňového přiznání byl pověřen bratr Klicman. 

Plán akcí na fotbalovém hřišti vypracuje a projedná s panem Libertinem bratr Brázda. Bratři Chmel a Brázda spálí 

do konce března chrastí u rybníčka. Den a hodinu akce oznámí na tel. číslo 829 222. Chrastí u hřbitova bude spáleno 

za stejných podmínek – zajistí bratr Drahoslav Hájek. 

Bratři Brázda a Majer objednali v Gerbeře ples na 30. 1. 1999 a objednali hudbu Samsonka. Bratr starosta předložil 

návrh 3 tras zájezdu. Přijata byla alternativa Dobrá Voda, Veselí, Choustník, Kámen, Chýnovské jeskyně, Tábor a 

zakončení v restauraci Emaus. Bratři Prokeš a Hájek projednají podmínky se starostou obce ve středu 11. 3. v 15 

hodin. 
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Sestra Markovičová oslavila 75 narozeniny. 

Preventivní protipožární prohlídky provedou do 30. 4. dvojice: 

Hájek, Trypes :   Hornická, U Haldy, Na Stráni 

Augustin, Chmel :  Požárníků, Pomezní, Borová 

Brázda, Majer :   provozovny v obci 

 Dne 4. dubna se konala schůze výboru za účasti 6 sester a 10 bratrů. 

 Řadu let byla vyvíjena snaha získat mladé členy a členky do našich řad. Dnešní den je slavnostní tím, že se o 

členství v našem sboru přihlásilo sedm mladých a pohledných žen, které navíc projevily zájem účastnit se soutěží 

v obvodu a v okrese. Srdečně vítáme. 

Dětský den se uskuteční v sobotu 13. června na hřišti. Byl podrobně projednán program, stanoveny kolektivy 

k jednotlivým atrakcím. Bratři Prokeš a Hájek objednají hudbu p. Broma, poníka s bryčkou pana Zimmermana. 

 Sestře Markovičové byl s blahopřáním předán i dárek k 75. narozeninám. 

Dne 2. května se konala schůze výboru za účasti 4 sester a 12 bratrů. 

 Jednání starostů sborů 28. 4.  v Hosíně se účastní starosta Prokeš a bratr Hájek. Pietního aktu u pomníku 

padlých a položení kytic se zúčastní delegace v uniformách dne 8. 5. v 9 hodin. Termín členské schůze byl stanoven 

na 6. června ve 14. hodin v hotelu Emaus. 

Členská schůze se uskutečnila 6. června 1998 v hotelu Emaus za účasti 13 sester a 22 bratrů. Bratr Prokeš seznámil 

přítomné s činností sboru za první pololetí a nastínil plán práce do konce roku. 

 Byla provedena kontrola stavu příprav dětského dne, potvrzen termín a stanoveno 9 disciplín soutěží. Na Fond 

ohrožených dětí zasláno jako obvykle 300 Kč. Z iniciativy nových členek byla provedena sbírka, která vynesla dalších 

790 Kč. Na Fond ohrožených dětí bylo zasláno celkem 1090 Kč. 

Dne 4. července se konala schůze výboru za účasti 8 sester a 13 bratrů. 

 Oslava dne dětí byla pro nepříznivé počasí včas přeložena na neděli 21. června 14 hodin. 

K pobavení a sportovnímu vyžití cca 250 dětí sloužilo 9 disciplín, každé soutěžící dítě bylo odměněno. Nálada byla 

vynikající, účast rodičů i prarodičů velká. Počasí bylo slunečné. Úvodní projev přednesl bratr Prokeš, který na závěr 

dne poděkoval vše za účast, starostovi obce Stanislavu Koubovi za přítomnost a pomoc, organizátorům za obětavost. 

Náklady dosáhly 10 000. 

 Na vnějšku požární zbrojnice hlodá nemilosrdně zub času. Je nezbytné provést opravu a nátěr fasády, nově 

natřít oplechování, žlaby a svody, bratr Brázda s rodinou natřel oplocení. Dále byla opravena betonová dlažba 

v bývalé kotelně. Celá záležitost bude projednána v tomto měsíci se starostou obce. Především rozsah oprav, jejich 

termín a úhrada nákladů. 26. 7. se dožívá 60 ti let bratr Jarolímek, 4. 8. 50 ti bratr Horejš. 

Dne 1. srpna se konala schůze výboru za účasti 7 sester a 11 bratrů. 
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 Na jednání se starostou obce bylo dohodnuto, že obec zaplatí na opravu požární zbrojnice veškerý materiál, 

pracovníky na smlouvu o dílo i úpravu plošiny. 

 12. září se uskuteční připravovaný zájezd autobusem na zámek Červená Lhota, na hrad Kámen u Pelhřimova, 

do Chýnovské jeskyně a do Tábora na „Táborské setkání“. Den plný zážitků bude zakončen s hudbou a zpěvy 

v hotelu Emaus. 

 Bylo projednáno doplnění a omlazení výboru. Zpracováním návrhu byl pověřen bratr starosta. 

Dne 5. září se konala schůze výboru za účasti 9 sester a 11 bratrů. 

V dopise okresního požárního rady Dr. Blažka se ukládá provést kontrolu stáří a typů přileb a v případě nutnosti 

koupit nové. Jedná se o nákladnou akci. Úhradu projedná bratr Prokeš se starostou obce. V rozsahu 40 hodin se 

uskuteční školení strojníků, kterého se zúčastní bratr František Schmidtmayer mladší a také školení velitelů 

jednotek. 

 V pondělí 7.9. bude uklizena zbrojnice. Obec uspořádá s naším sborem 27. 10 oslavu 80. výročí vzniku 

Československa. Sestře Šafářové bude před obřadem v krematoriu položena kytice. 

Dvanáctého září se uskutečnil plánovaný zájezd na Táborsko. Přes deštivé počasí vládla výborná nálada završená 

setkáním v hotelu Emause. Byla doporučena účast na oslavě 80. výročí vzniku Československa dne 27. října 

v základní škole na Dobré Vodě. Bratr František Schmidtmayer se jako nový strojník účastnil cyklického školení 

strojníků 24. 10. v Suchém Vrbném. Bratr starosta znovu připomněl nutnost dokončit preventivní prohlídky do 

konce října. 

 13. 9. se dožil 70 ti roků bratr Stanislav Čejka, 16. 10. se dožívá 60 ti let bratr Lenc a 28. 10. starosta obce Stanislav 

Kouba. Blahopřála jim naše delegace.  

Dne 3. října se konala schůze výboru za účasti 7 sester a 13 bratrů. 

Dne 7. listopadu se konala výborová schůze za účasti 7 sester a 12 bratrů. 

 17. 10. se konala další brigáda na údržbu agregátů a opravách areálu zbrojnice za hojné účasti členů sboru. 

 Bratr František Schmidtmayer starší zaslal poděkování za účast členů na pohřbu jeho manželky, dlouholeté 

členky sboru, která zemřela po dlouhé nemoci 2. 10. 1998. 

 Školení preventistů se zúčastnil bratr D. Hájek. 

 Byla podrobně projednána příprava našeho plesu, který se uskuteční 30. ledna 1999 v Českých Budějovicích 

v restauraci Gerbera od 19 hodin. Vstupné bylo stanoveno na 70 Kč. Pozvánky objedná bratr Majer, vstupenky 

připraví bratr Klicman, povolení plesu a tomboly, nahlášení OSA (ochranný svaz autorský) obstará bratr Brázda, 

autobus objedná bratr Tomčík a Klicman. Pořadatelská služba, zvaní a příprava tomboly bude projednána na 

schůzi 2. ledna 1999. V pondělí 9. listopadu se bude konat brigáda na zazimování agregátů. 

Výroční valná hromada se uskuteční 9. ledna od 14. hodin v sále hotelu Emause. Hudbu pana Šustra objedná bratr 

Hájek. Zprávu o činnosti v roce 1998 a plán práce na rok 1999 zpracuje a přednese bratr starosta Prokeš. 
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 Členský příspěvek je 60 Kč (50 připadne povinně Okresnímu sdružení hasičů a 10 zbude naší organizaci). 

Peníze na činnost sboru získáváme pořádáním plesu a z příspěvků obce. 

 20. listopadu se dožívá 50 ti let dlouholetý člen a člen výboru bratr Josef Sobíšek. Blahopřát budou a dar předají 

bratři Prokeš, Klicman a Nárovec. 

Dne 5. prosince se konala výborová schůze za účasti 9. sester a 13. bratrů. 

 Bratr starosta konstatoval, že všechny plánované brigády se uskutečnily díky stále stejné skupině obětavců a 

že byly splněny všechny stanovené úkoly. Všem účastníkům patří srdečný dík. 

 Preventivní prohlídky provozoven i domů byly dokončeny. Byla dopracována příprava výroční valné hromady 

9. ledna 1999: 

 Řízením schůze byl pověřen bratr Brázda. Výroční zprávu přednese starosta M. Prokeš, revizní zprávu bratr 

Augustin, prezenční listinu zajistí bratr Klicman, návrhová komise bude pracovat ve složení Nárovec, Trypes, 

Uhlířová. 

Plán činnosti a usnesení, doplňující volby členů výboru, volná zábava. Ze sboru se odhlásil Vladimír Vlček a 

přihlásila sestra Romana Ferebauerová. 

 7. 11. tragicky zahynul bratr František Schmidtmayer, syn 2. 10. zemřelé sestry Schmidtmayerové a Františka 

Schmidtmayera. Všichni jsme otřeseni oběma úmrtími, projevujeme hlubokou soustrast bratru František 

Schmidtmayerovi staršímu a upřímně mu přejeme brzké získání nových sil do dalšího života. 

 

V tomto roce se ve dnech 19. - 20.6.1998 konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Zvítězila Česká strana sociálně demokratická s 1 928 660 hlasy, tj. 32.31 %. Premiérem se stal Miloš Zeman. 
  

V říjnu se konaly volby do zastupitelstva obce, starostou se stal podruhé Stanislav Kouba. 

 

1999  

 Výroční valná hromada se uskutečnila podle plánu 9. ledna 1999 

V hotelu Emause. Schůzi řídil bratr Brázda, zprávu o činnosti, jako vždy pečlivě zpracovanou přednesl starosta 

Miroslav Prokeš. Podrobně popsal a zhodnotil práci členů výboru a dosažené výsledky. Jednání valné hromady 

pokračovalo podle plánu uvedeného na předchozí straně. Jednání se zúčastnil bratr Václav Žižka, starosta 

Okresního sdružení hasičů, který pochvalně vyhodnotil činnost našeho sboru v uplynulém roce a starosta obce 

Kouba nás podrobně seznámil s prací, výsledky a plány zastupitelstva obce a poděkoval za práci sboru a 

předsednictva pro potřeby obce a občanů. 

 Práce našeho sboru a jeho obětavých členů pokračovala jako v minulých letech podle plánu a momentálně 

vzniklých potřeb a požadavků. 
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 Zmínil se o těch nejdůležitějších z hlediska našeho poslání a potřeb obce: 

Sbor dobrovolných hasičů má 95 členů, z toho 68 mužů a 27 žen. Podle inventarizace činí základní prostředky a 

DKP k 31. prosinci 1999 196 316 Kč a na účtu se nachází hotovost 39 813 Kč. Státní dotace byly zrušeny. Finance na 

vlastní činnost získáváme z výnosu bálu a hlavně tomboly, která je podporována cenami místních podnikatelů, 

včetně členů sboru. Ples se konal 30. ledna 1999 v restauraci „Gerbera“. 

 Zastupitelstvo obce poskytlo příspěvek do výše 25 000 Kč, z kterého můžeme čerpat na úhradu pohonných 

hmot, doplňování techniky a její údržbu a další nezbytné výdaje po předložení platebních dokladů. 

 Pravidelně jsou prováděny technické prohlídky motorových vozidel, jejich údržba i opravy, zazimování atd., 

takže požární technika je trvale v pohotovostním stavu, který byl prověřen v průběhu roku šesti cvičeními. 

 V průběhu března byly v dolní části obce uskutečněny protipožární prohlídky šedesáti obytných domů a devíti 

provozoven. Byly připraveny dva zájezdy, které byly pro nezájem o účast odvolány. 

 Pod patronací obce a za účasti starosty Stanislava Kouby se uskutečnil pátý den dětí dne 6. června 1999. Počasí 

bylo letní, radost dětí slunečná. Výbor schůzuje pravidelně každou první sobotu v měsíci od 16 ti hodin v hotelu 

Emause za přítomnosti sedmnácti až dvaceti členů; dále se konala jedna schůze členská a jedna výroční. 
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2000 

8. ledna se konala v restauraci Emause  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, 

na které byli zvoleni jednohlasně: 

Starosta     Prokeš Miroslav 

Zástupce     Augustin Stanislav 

Velitel jednotky    Trypes Pavel 

Zástupce velitele    Hájek Drahoslav 

Jednatel     Klicman Ladislav 

Strojník     Spurný Jan 

Preventista    Homolka František 

Hospodář     Rossmanová Martina 

Vzdělavatel    Majer Miroslav 

Referent mládeže    Spurná Martina 

Referent žen    Koldová Miroslava 

Kronikář     Scheinpflug Miloslav Ing. Arch. 

Referent CO    Chmel Jan 

Referent MTZ    Nárovec Josef 

Revizoři účtů    Augustinová Vlasta, Průchová Eva, Žána Bohuslav 

Čestní členové    Hájek Miloslav, Košanová Věra, Uhlířová Anna, Schmidtmayer František 

Další členové    Tomčík Jiří, Facon Pavel, Tůma Jiří 

 

Pečlivě připravovaný ples se konal 22. ledna v sále restaurace GERBERA, k tanci hrála Samsonka, veselí bylo 

všeobecné a průběh nerušený. Tombola dík sponzorům byla bohatá, ceny hodnotné a rozmanité. Náklady na hudbu 

a pronájem sálu, na výhry (ceny) do tomboly stále stoupají, takže bude nezbytné zvýšit vstupné a diferencovat cenu 

v předprodeji a u pokladny. 

Značné potíže a omezení činnosti může způsobit nařízení, že vozidla požární ochrany může řídit jen držitel 

řidičského oprávnění skupiny D nebo C s minimálně dvouletou praxí a povinnou každoroční účastí na proškolení 

řidičů z povolání. Uvolňování na různá školení a mimopracovní aktivity působí potíže zvláště u soukromníků. 

 Požární zbrojnice, kterou vybudovali naši členové a byla v minulosti převedena do vlastnictví Okresního 

sdružení hasičů, byla po poměrně složitých jednáních prodána za převodní poplatky obci Dobrá Voda u Českých 

Budějovic. V dohledné době bude mezi námi a obcí uzavřena smlouva o využívání příslušných prostor naším 

sborem. S uspokojením konstatujeme, že spolupráce se zástupci obce je velmi dobrá a přínosná. 
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 Ke kulatému životnímu jubileu bylo blahopřáno: Evě Průchové, Blance Valentové, Zdeňku Valentovi (50), Pavlu 

Nejedlému (60), Bohuslavu Břížďalovi, Františku Schmidtmayerovi (70), Ladislavu Hájkovi (75), Anně Uhlířové 

(80), Josefu Scheinpflugovi (85). 

 Dětský den se konal 10. 6. na hřišti u kostela za početné účasti dětí, většinou za doprovodu rodičů a dík obětavé 

organizační činnosti 28 členek a členů naší organisace, finanční podpory obce Dobrá Voda u Českých Budějovic a 

sponzorů a za slunečného počasí. 

Jako každoročně byly po dohodě se starostou obce provedeny v březnu a dubnu pěti dvojicemi požární kontroly. 

Prověřeno bylo 11 provozoven a 74 domů. Zjištěné nedostatky byly písemně předány obci k řešení. Přes snahu se po 

řadu let nedaří získat mládež pro členství a činnost spojenou se soutěžemi organizovanými v různých úrovních 

Sborem dobrovolných hasičů. 

 Náš sbor má v současnosti 94 členů, 24 žen, 70 mužů, z toho je ochotno přiložit ruce a hlavy podle potřeby 

k dílu 30 až 35 členek a členů. Výbor jedná za účasti 17–20 členů, členské schůze se konají 2x ročně. 

 

 

 

 

Automobil AVIA našeho Sboru připraven k zásahu. 
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2001  

Vzhledem k tomu, že v naší obci nedochází k závažnějším požárům, věnujeme se převážně údržbě požární techniky, 

preventivním požárním prohlídkám provozoven a obytných domů, přípravě a organizování plesu a Dětského dne. 

Příslušní členové výboru se účastnili školení, údržby a oprav i úprav vozidel i agregátů, kondičních jízd a cvičení. 

Po dohodě s obcí pomáháme s úklidem po velikonoční pouti a asistujeme při spalování odpadu a dřevin ze zahrádek 

na odlehlém místě a tak pomáháme zlepšení životního prostředí a zamezení možnosti vzniku požárů. 

 Možná, že stručně uvedená činnost vyvolá v někom úsměv. Je nutno si uvědomit, že Sbor dobrovolných hasičů 

je prakticky jedinou organizací, která zajišťuje ve větším rozsahu kulturně společenskou činnost mimo vlastního 

poslání. Pro informaci: přípravy bálu se včetně zvaní, obstarání sálu ve vhodném termínu, hudby, sponzorských 

darů, jejich svezení, dokoupení dalších cen, přemístění a instalaci v místě konání plesu, prodej lístků, vydávání cen, 

pořadatelské služby atd., účastní více než 30 sester a bratří, kteří si navíc na samotném plesu příliš radovánek 

neužijí. Totéž platí v menší míře o přípravě a konání Dětského dne a dalších akcí. 

 Jak je v minulém roce uvedeno, má výbor 24 členů, z toho 7 žen. Je potěšitelné, že 4 z nich jsou nové členky, 

které také díky svému mládí jsou plné elánu a svěřené funkce vykonávají iniciativně a zodpovědně, za což jim patří 

srdečný dík. 

 Smlouva o pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici převedené do majetku obce byla podepsána 

starostou obce panem Stanislavem Koubou a starostou Sboru dobrovolných hasičů bratrem Miroslavem Prokešem 

v prosinci 2001. Je uzavřena na dobu neurčitou na bezplatné užívání, náklady s běžným užíváním (topení, osvětlení, 

vodu) bude platit náš Sbor. 

 Obec prostora nákladem cca 260 000 Kč upravila a zařízením včetně šesti stolů vybavila. Nájemce hotelu 

Emause pan Hudeček daroval 30 židlí, manželé Šestákovi darovali ledničku a elektrický sporák, manželé Koldovi 

zajistili výhodný nákup ostatního vybavení, paní Klicmanová darovala obraz Dobré Vody (autor Mirek Švihla), bratr 

Trypes vyrobil vkusný věšák, sestra Koldová ušila ubrusy a záclony, bratři Trypes, Miroslav a Ivan Majerovi, Hájek, 

Nárovec, Augustin provedli dokončovací řemeslnické práce, sestry Majerová a Augustinová se postarali o úklid. 

Těmto všem a dalším nejmenovaným bratřím a sestrám patří náš dík. 

Majetek základních prostředků a DKP k 31. prosinci 2001 činí 193 316 Kč. 

 

8. prosince tohoto roku zemřela naše členka paní Věra Košanová. 

  

 K 31. 12. 2001 požádali o zrušení členství v našem sboru následující členové: Glaser Jan, Nejedlý Pavel, Novotný 

Ctibor, Břížďala Bohuslav, Vandas Evžen, Vandasová Zdeňka a Tůmová Jana. Vyřizuje Prokeš Miroslav.  
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2002 

V tomto roce se konaly ve dnech 14. - 15.6.2002 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Zvítězila Česká strana sociálně demokratická s 1 440 279 hlasy, tj. 30,20 %. Vláda Vladimíra Špidly byla 

jmenována 15. července 2002, předseda vlády podal demisi 1. července 2004, vláda úřadovala do 4. srpna 2004) 

  

Nový rok jsme zahájili 5. ledna výroční valnou hromadou, která se konala u příležitosti75. výročí založení hasičského 

sboru v Dobré Vodě. Ve stručné zprávě starosty sboru bylo vzpomenuto na zakládající členy sboru, hovořilo se o 

dění ve sboru a jeho činnosti od založení do současné doby. 

 Zasloužilým členům byly předány medaile za příkladnou práci, čestné uznání a věrnostní proužky za 

dlouholeté členství. Starostou obce bratrem Stanislavem Koubou byly členům, kteří se svou činností zasloužili o 

rozkvět obce předány pamětní listy. 

 Dne 26. ledna se konal tradiční ples v sálu restaurace „GERBERA“. Začátek plesu byl v 19 hodin, hrála kapela 

Samsonka kapelníka Ivo Vránka, vstupné při zvaní 100 Kč, při vstupu 120 Kč, odvoz na Dobrou Vodu autobusem 

MHD byl zajištěn. 

 Bohatá, pěkně připravená tombola byla zpestřením celé akce. Děkujeme všem sponzorům, členům a 

příznivcům z řad občanů, kteří svými věcnými i finančními dary naše plesy podporují. Bez této pomoci bychom 

nebyli schopni takovou náročnou akci pořádat. 

300 Kč z výtěžku plesu jsme odeslali  do Fondu ohrožených dětí. 

 

Velká povodeň, která postihla území téměř celé republiky, napáchala mnoho škod.  7.srpen 2002–středa začalo 

pršet. Přívalové deště vyplavily řadu obcí a chatových osad v jižních a středních Čechách, na části Vysočiny a v okolí 

Prahy. 13. srpen – úterý 2002 katastrofa v Čechách. Na 200 tisíc lidí muselo kvůli vodě opustit své domy. Počet obětí 

stoupl na devět. Do Prahy vtrhla více než stoletá voda. (z dobového tisku) 

Při provedeném historickém srovnání byla povodeň roku 2002 prohlášena za pětisetletou, pro oblast jižně od Prahy 

se objevil dokonce názor, že šlo o vodu tisíciletou až desetitisíciletou. Prahou proteklo 14. srpna kolem 5700-5800 

m3/sec. Nejvyšší průtok srovnatelný s touto povodní byl při povodni 26. února 1 784 - 4580 m3 /sec a 4. září 1 890 - 

3975 m3/sec. 

Ani Dobrá Voda se záplavě nevyhnula. Zejména kusy dřev a nejrůznějších prken v dobrovodském potoce 

zabraňovaly plynulému průtoku vody zejména od švajcké (České Švýcarsko) nádrže a potoka, kterým odtéká od 

dobrovodského potoka. Kritická situace nastala v místě u kapličky, kde byly slyšet i vodou se valící kameny a u 

mostu pod Lázeňskou ulicí v prostoru prodejny masa u Glaserů, kde se voda začala rozlévat mimo koryto. 

Aktivována byla povodňová komise obce, dobrovolní hasiči se uplatnili zejména při odstraňování stromů a prken 

před mosty a čerpání vody ze zatopených sklepů. Opakovaně byla také čerpána voda ze studny v prostoru areálu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Vladim%C3%ADra_%C5%A0pidly
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„ve vozovkách“ (studna zanikla v roce 2007 při stavbě bytových domů „Danuška“) na přání zde bydlícího pana 

Stanislava Hájka. Tím bezesporu zabránili hasiči daleko většímu rozlití vody v dolní části obce. Přesto k nebývalému 

rozlití vody došlo v Potoční, Olšové, Spojovací a Vrbové ulici. 

Nezájem členů byl o zájezd na Moravu. Byla provedena 3 cvičení na sucho a dvě s vodou. Při příležitosti 75. výročí 

založení sboru, o Dnu dětí, předvedlo družstvo příjezd zásahové jednotky k požáru s následnou likvidací. 25. června 

se na pozvání zúčastnilo naše družstvo oslavy 100. výročí založení hasičského sboru ve Srubci. 

Zapojení žen. V současné době má naše organizace registrovaných 23 žen, z nichž převážná část se aktivně zapojuje 

do činnosti sboru. Výraznou pomoc prokazují při konání kulturních akcí. 5 žen pracuje ve výboru sboru. Výbor si 

váží práce žen, vysoce hodnotí jejich iniciativu a obětavost, za které vyjadřuje všem členkám poděkování. 

Pracovní iniciativa. Naši členové a členky věnovali více jak 200 hodin úkolům souvisejícím s vedlejší činností, např. 

do pořádkové služby při Závodě míru se přihlásili 4 naši členové. Provedeno bylo roztřídění a uložení 

hospodářských prostředků, zateplení a úklidu garáže. Ženy vybavily klubovnu, zajišťovaly její úklid. 

V současné době je registrováno 77 členů, z toho 23 žen. Konalo se 11 členských schůzí, 1 výborová a 1 mimořádná. 

Členská základna byla oslabena o 6 členů. 

Hospodaření. Hodnota základních prostředků a DKP podle inventárního seznamu je 239 080 Kč. 

Starosta Prokeš poděkoval starostovi obce bratru Stanislavu Koubovi a zastupitelům obce, kterým v říjnu skončilo 

volební období, za dobrou spolupráci. Nově zvoleným zastupitelům a starostovi Mgr. Jiřímu Šabatkovi popřál 

mnoho úspěchů v jejich práci pro rozkvět obce v následujícím volebním období. 

Z předaného materiálu zapsala sestra Anna Vlasová. 

V tomto roce nás opustili 2. března 2002 bratr a dřívější kronikář Scheinpflug Josef starší (+ 87). Naši zástupci se 

zúčastnili jeho pohřbu na dobrovodském hřbitově a v sobotu 16. října jsme se rozloučili se Stanislavem Augustinem  

(+67).  

  

Pohřeb Josefa Scheinpfluga 
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2003 

Nový rok jsme zahájili Výroční valnou hromadou dne 4. ledna 2003. 

V Dobrovodském zpravodaji č. 23 z února 2003 byl zveřejněn následující článek: 

PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. 

Dne 25. ledna se konal již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů v českobudějovické Gerbeře. Ples s bohatou 

tombolou a dobře hrající hudbou Samsonkou se od samého začátku až po závěrečnou přepravu domů najatým 

autobusem díky obětavé práci pořadatelů opět vydařil. Protože však naši hasiči nepořádají pouze plesy, ale věnují 

se i záchranným pracím např. při povodních tak jako loni v srpnu, je nutné, aby je i obec v jejich záslužné činnosti 

podporovala. Má vůči nim také své povinnosti. V souvislosti s tím, že obec na úseku požární ochrany musí 

organizovat i preventivně výchovnou činnost, uvádím zde citace některých zákonů: Zákon o požární ochraně 

67/2001 Sb. 

§ 29 Obec 

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: 

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém 

územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, 

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,  

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách 

hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, 

popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u 

déle trvajícího zásahu na území obce, 

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době 

nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při 

požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo 

nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky, 

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby 

svého územního obvodu, 

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
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j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, 

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení 

požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, 

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a 

přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce 

soustřeďovat finanční prostředky, 

n) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

o) obecně závaznou vyhláškou 1. vydává požární řád obce § 75 

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 

ochrany 

(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany 

pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární 

ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, 

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany 

a mládeží, 

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. 

Zasloužilým a dlouholetým členům byly předány medaile a čestná uznání. 

 V letošním roce jsme se také rozloučily se dvěma obětavými členy, bratrem Stanislavem Čejkou a služebně 

nejstarším bratrem Františkem Schmiedtmayerem, který se službě v SDH věnoval plných šedesát let. Prošel 

několika funkcemi, nejdéle jako strojník. V roce 1964 byl zvolen starostou sboru, potom byl zástupcem starosty. 

Velkou zásluhu má na výstavbě požární zbrojnice. Evidence o bezplatných brigádách uvádí, že odpracoval 235 

hodin. Zbrojnice byla přistavována postupně v akci „Z“ k původnímu skladu v letech 1956 – 1963. 

 Na členské schůzi dne 1. listopadu 2003 bylo schváleno udělení pamětních medailí ke 140. výročí založení SDH 

v Čechách bratrům Drahoslavu Hájkovi, Miroslavu Majerovi, Miroslavu Prokešovi a Anně Uhlířové. 

K významnému životnímu jubileu jsme blahopřáli bratrům a sestrám Pavlu Faconovi, Bohuslavu Žánovi, Věře 

Novotné a Bohumilovi Petrů – 60 roků, k sedmdesátým narozeninám Miloslavu Smolkovi a Františku Bendovi a 

k osmdesátým narozeninám Marii Markovičové. 

 Počátkem jara jsme provedli přezkoušení hasicích agregátů a ostatní požární techniky včetně ošetření po 

zimním období. Na každoroční technickou prohlídku přistavuje vozidlo Avia bratr Pavel Trypes, který také 
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s Drahoslavem Hájkem, Josefem Nárovcem a strojníkem bratrem Janem Spurným zajišťují ošetření akumulátorů. 

Kontrolují agregáty a provádí údržbu ostatního zařízení. 

 V průběhu roku se konala 3 cvičení na sucho, 3 s vodou, ukázku příjezdu a likvidaci ohniska požáru předvedlo 

družstvo zásahové jednotky o dětském dnu. 

 Členové sboru odpracovali 250 hodin při vedlejší činnosti. Bratr Ivan Majer za pomoci svého otce Miroslava 

nakoupil materiál a instaloval ohřívač na teplou vodu, dřez a přemístil umyvadlo do vedlejšího prostoru. 

 V současné době máme registrováno 75 členů, 53 mužů a 22 žen. 

 Majetek základních prostředků a DKP ku dni 31. 12. 2003 činí 260 524 Kč. 

Oficiální statistika zásahů jednotky za roky 2001 – 2003: rok 2002 povodně srpen 120 hodin na uvolňování koryta 

Dobrovodského potoka při povodních, čerpání vody ze sklepů, průběžně se zúčastnilo 6 členů sboru, rok 2003 

čištění vodního zdroje-rezervoár u kapličky-dlouhodobá údržba nánosů kalů i znečistěnin po předchozích 

povodních, čerpání vody ze sklepů obyvatel Dobré Vody jako následek změny hydrogeologických poměrů po 

povodních. Podepsán Miroslav Prokeš, starosta SDH.  

 

 V úterý 28. ledna zemřela Zdeňka Vandasová (+75), v neděli 24. srpna Stanislav Čejka.  
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2004 

 24. ledna 2004 se konal v sálu restaurace „GERBERA“ od 19 hodin hasičský ples, hrála opět Samsonka 

kapelníka Ivo Vránka, vstupné bylo 100 Kč při zvaní, u vstupu 150 Kč. Odvoz na Dobrou Vodu jako již tradičně byl 

zajištěn. Jako každý rok bylo z výtěžku plesu odesláno 300 Kč Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové. Děkujeme 

všem sponzorům, podnikatelům, našim členům a příznivcům, kteří svými finančními a věcnými dary naše plesy 

podporují. 

4. a 5. června se v Litoměřicích konaly oslavy 140. výročí vzniku Českého dobrovolného hasičstva 1864–2014. Při této 

příležitosti byly předány bratrům Prokešovi, Hájkovi, Majerovi  a sestře Anně Uhlířové pamětní medaile. 

 Pamětní deska obětem fašizmu, umístěná v parku u kostela, byla o letošních velikonocích poškozena. Na 

stejném místě nechala obec postavit nový pomník, u kterého si v příštím roce připomeneme šedesáté výročí ukončení 

Druhé světové války. 

 Jihočeský kraj rozdělil letos z grantového programu pět milionů Kč na obnovu techniky SDH obcí. Obcí Dobrá 

Voda u Českých Budějovic požadovaná částka pro náš sbor nebyla přiznána. 

 Výborové schůze sboru se konají pravidelně každou první sobotu v měsíci od 16. hodin v restauraci Emause. 

Pokud je zde obsazeno, konají se schůze v klubovně v požární zbrojnici. 

 Tichou vzpomínkou na padlé a oběti obou světových válek jsme za účasti starosty obce Jiřího Šabatky a dvou ! 

občanek uctili jejich památku položením kytic. 

 V průběhu roku se konalo osm cvičení.13 členů družstva se vystřídalo na třech soutěžích. Pouze z jedné přivezli 

diplom s dobrým umístěním. Další dvě soutěže pro poruchu agregátu nedokončili. Tady je třeba ocenit neúnavnou 

práci strojníka bratra Spurného s odstraňováním častých poruch motoru. Bratr Spurný nyní pracuje na 

zapůjčeném motoru, který po odzkoušení bude možno odkoupit za pro nás přijatelnou cenu. O novém, téměř za 

300 000 Kč nelze uvažovat. 

 V současné době máme ve sboru zaregistrováno 22 žen. 5 žen pracuje ve výboru, dvě ženy v kontrolní a revizní 

komisi. Výraznou pomoc prokazují i při přípravách a konání kulturních akcí, jako např. Ples, Dětský den a 

podobně. 

Kontrolní a revizní komise pracovala ve složení Vlasta Augustinová, Bohuslav Žána a Eva Průchová. 

Hospodaření s prostředky sboru 

Stav poklady ke dni 30. 11. 2004 činí 1 430 Kč a na účtu je částka 75 177 Kč, členské příspěvky 3 650 Kč 

Sbor má inventárně vedený majetek ve výši 271 814 Kč, během roku zvýšení o 11 300 Kč. 

V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. Kontrolní a revizní komise doporučuje schválit hospodaření 

sboru v tomto roce jako řádné a současně doporučuje udělení vhodné pochvaly pokladníkovi sestře Martině 

Rossmanové za výkon funkce. 
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VOLBA  NOVÉHO  VÝBORU  NA  OBDOBÍ  2005 – 2010. 

 

Starosta SDH     Prokeš Miroslav 

Zástupce starosty    Kolda Vítězslav 

2. zástupce starosty    Trypes Pavel 

Velitel jednotky     Trypes Pavel 

Zástupce velitele jednotky   Augustin Stanislav 

Strojník      Spurný Jan 

Referent prevence    Nárovec Josef 

Jednatel       Mikešová Eva 

Hospodář, pokladník    Rossmanová Martina 

Vzdělavatel, organizační referent  Čečka Milan 

Vedoucí mládeže     Spurná Martina 

Referentka žen     Koldová Miroslava 

Kronikář      Scheinpflug Miloslav Ing. Arch. 

Referent MTZ     Brom Zdeněk 

Referent ochrany obyvatel   Chmel Jan 

Členové výboru     Facon Pavel, Čečková Jaroslava, Farabauerová Jaroslava. 

Předseda kontrolní a revizní komise  Augustinová Vlasta 

Členové komise     Žána Bohuslav, Průchová Eva 
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2005 

Nový rok jsme zahájili výborovou schůzí, která se konala 8. ledna v klubovně v požární zbrojnici. Předmětem 

jednání bylo zhodnocení plesu, který se konal za velké účasti hostů dne 29. ledna opět v sálu restaurace „GERBERA“, 

hrála hudba Samsonka pod vedením Ing. Vránka až do ranních hodin – lépe řečeno do odjezdu autobusu, který 

již tradičně rozváží hosty našeho plesu do jejich domovů. Děkujeme všem sponzorům, kteří naše plesy podporují. 

Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni takovouto náročnou akci pořádat. 

 Jako každý rok bylo z výtěžku plesu odesláno 300 Kč Fondu ohrožených dětí. 

Práce na úseku výchovné a kulturní činnosti – tichou vzpomínkou jsme 6. května za účasti starosty obce Jiřího 

Šabatky a dobrovodských občanů uctili padlé z 1. a 2. světové války položením kytice u nově obnoveného památníku 

v parčíku u kostela. Členové naší jednotky v nových uniformách zajišťovali čestnou stráž, starosta obce v projevu 

vzpomněl hrdinství našich předků. 

 Za pěkného počasí se konal dne 22. května na fotbalovém hřišti Dětský den. Na akci se podílelo 24 členů naší 

organizace, vše bylo velmi dobře zajištěno. Na začátku byl našimi mladými hasiči požární útok a potom byly na 

řadě sportovní disciplíny. Zásahová jednotka Policie ČR předvedla zadržení pachatele s pomocí služebního psa a 

vyhledání omamných látek. Děkujeme ochotným občanům, kteří pomohli s dozorem u sportovních disciplín. Bylo 

to odpoledne plné her a dětské radosti. Program doprovodila skupina Host manželů Bickových. Nechyběly ani 

projížďky na poníku. Pro starší děti byla připravena disciplína s požární tématikou. Finančně byla akce proti 

fakturám pokryta dotací obce na činnost sboru. 

V měsíci květnu byly předány medaile za mimořádné zásluhy od ústředního výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska bratrům Drahoslavu Hájkovi, Miroslavu Majerovi a Miroslavu Prokešovi. 

V září oslavila 85. narozeniny sestra Anna Uhlířová. Bratr Scheinpflug a Augustin s přáním k šedesátinám 

navštívili našeho dlouholetého sponzora, bratra Ivana Pavelce. 

Bratr Prokeš, v současné době v nemocnici, opětovně požádal pro narůstající zdravotní potíže o uvolnění z funkce 

starosty Sboru. 

O údržbu, opravu a odzkoušení agregátu se postaral bratr Jan Spurný se svým otcem, v listopadu jsme se zabývali 

návrhem bratra Ivana Majera na zhotovení sušáku na hadice, který donesl i jeho nákres. Sušák mají postavený 

v obci Novosedly. 

Výchova občanů a vlastních členů v dodržování zásad požární ochrany: 

Zúčastnili jsme se aktivů a školení pořádaných pro funkcionáře a ostatní členy nadřízenými orgány a Okresním 

sdružením hasičů. Za účelem zvyšování kvalifikace pro vykonávání funkcí se zúčastňují velitel, strojník a preventista 

pravidelného doškolování v rozsahu 8-16 hodin ročně. (Augustin, Spurný, Trypes, Majer). 
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V současné době je v organizaci registrováno 73 členů, z toho 52 mužů a 21 žen. Mimo povinností, které vyplývají 

z funkcí věnovali naši členové 360 hodin brigádám a různým akcím. 

Majetek základních prostředků a DKP podle inventurního seznamu pořízeného ke dni 31.12.2005 činí 271 814 Kč. 

Celková finanční částka na běžném účtu ke dni 30. 11. 2005 činí 63 419 Kč, pokladní hotovost ke dni 30. 11. 2005 činí 

9 016 Kč, celkem 72 435 Kč. 

Návrh pro volby výboru: 

Za ze zdravotních důvodů odstupujícího starostu sboru bratra Miroslava Prokeše na zbývající období do roku 2010 

výbor navrhuje bratra Stanislava Augustina, za odstupujícího kronikáře bratra Scheinpfluga Miloslava bratra 

Vítězslava Koldu. 

 

Slovo nového starosty sboru: Sestry a bratři: 

V přednesené zprávě jste vyslechli pouze stručný výčet z naší činnosti za uplynulé období letošního roku. S 

přihlédnutím, k neočekávaným potížím o kterých jsem se ve zprávě zmiňoval, se domnívám, že pro veřejně 

prospěšnou činnost jsme udělali v rámci daných možností maximum a že za námi zůstává kus poctivě odvedené 

práce. 

Dovolte mi nyní, abych jménem svým a členů výboru poděkoval našemu starostovi obce Dobrá Voda a zároveň i 

našemu bratru panu Šabatkovi a zastupitelům obce za pomoc a přízeň kterou nám poskytují. 

Bratru Miloslavu Scheinpflugovi za vzorné a dlouholeté vedení kroniky a za práci, kterou mimo svěřené funkce pro 

náš sbor vykonává. Vám, členům a členkám děkujeme za věrnost a poskytovanou pomoc v naší činnosti. Jménem 

svým děkuji všem členům výboru za poctivou a obětavou práci, Vašim rodinám za podporu a Vám všem přeji 

příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2006 přeji pevné zdraví a všestrannou spokojenost. K tomuto 

přání a zároveň poděkování s mnoha pozdravy se též připojuje i náš dlouholetý starosta našeho sboru bratr Prokeš, 

který jak většina z Vás asi ví je toho času hospitalizován v Českobudějovické nemocnici. 

Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaší práci pro náš sbor. 
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2006 

První výborová schůze se konala 7. ledna 2006 v naší klubovně. Za člena SDH byl oficiálně přijat Jiří Šabatka. 

9. ledna navštívili 3 uniformovaní členové našeho sdružení bratra Miroslava Prokeše s blahopřáním k 80. 

narozeninám a předáním velké sošky Svatého Floriána. Únor 2006  havárie železné vodovodní přípojky zbrojnice. 

Obci byla nabídnuta spolupráce na veřejně prospěšných pracích a v kalamitních situacích. Pro potřebu obce jsme 

vypracovali tabulku, ve které je seznam členů zásahové jednotky, jejich kvalifikaci a telefonní čísla. Součástí je i 

rozdělovník klíčů od hasičské zbrojnice. Od obce jsme obdrželi plán rozmístění hydrantů na území obce. Ten je 

uložen v zásahovém vozidle. 

Vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SH ČMS je největším sdružením dobrovolných hasičů v České republice. Následující seznam obsahuje pouze 

vyznamenání dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě těchto vyznamenání mohou organizační jednotky 

(sbory, okrsky, okresní či krajská sdružení) udělovat svoje vlastní medaile, např. pamětní. 

Medaile SH ČMS Za věrnost (Fidelity Medal) 

 

 

 

 

Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost. Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky. 

Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH. Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka. 

Čestné uznání SH ČMS (Certificate of Merit) 

 

 

 

Uděluje se hasičům i celým sborům. 

Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS. 

Podmínkou pro udělení ČU OSH je předchozí udělení Čestného uznání SDH. 

Podmínkou pro udělení ČU KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy. 

Podmínkou pro udělení ČU SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána. 

Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň. 

Stužky se k Čestným uznání OSH, KSH a SH ČMS vydávají až od roku 2011. 

Lze udělit opětovně. 

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci (Exemplary Work Medal) 

 

https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-za-vernost-10.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-za-prikladnou-praci.png
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Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce. 

Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v 

SDH a věk alespoň 28 let. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile SH ČMS Za zásluhy (Medal for Merit) 

 

Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile sv. Floriána (St. Florian Medal) 

 

Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána. 

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy (Medal for Exceptional Merit) 

 

Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po 

získání Čestného uznání SH ČMS. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Řád sv. Floriána (St. Florian Order) 

 

Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, 

a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. U jednotlivců je další podmínkou věk alespoň 50 let 

a alespoň 30 let členství v SDH. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Titul Zasloužilý hasič (Meritorious Fireman) 

 

Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji 

dobrovolného hasičstva. 

Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a 

alespoň 40 let členství v SDH. 

Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu (Medal for Merits in Upbringing) 

https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-za-zasluhy.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-medaile-sv-floriana.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-za-mimoradne-zasluhy.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-rad-sv-floriana.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-zaslouzily-hasic.png
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Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let 

dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a 

dorostem 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile SH ČMS Za záchranu života (Lifesaving Medal) 

 

Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním 

příslušníkům), kteří zachránili lidský život. 

Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost (Bravery Medal) 

 

Uděluje vkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním 

příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali 

mimořádnou statečnost a odvahu. 

Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci (Medal for International Cooperation) 

 

 

 

Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských 

organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o 

rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů. 

Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje 

VV SH ČMS. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Záslužný řád českého hasičstva (Order for Merit of Czech Fire Fighters) 

 

Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj 

dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí. 

Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí “in natura”. 

Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. 

Titul Čestný člen SH ČMS (Honorary Member) 
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Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch 

nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a 

aktivitami podporují jeho činnost a poslání. 

Výrazem titulu je medaile a diplom. 

Od roku 2018 titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů 

nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). 

Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů 

Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH. 

Pamětní medaile (Commemorative Medals) 

 

 

1. stužka: Upomínková plaketa vydaná v roce 2015 u příležitosti 5. sjezdu SH ČMS konaného v Pardubicích. 

2. stužka: Pamětní medaile vydaná SH ČMS v roce 2018 u příležitosti 100. výročí samostatné Republiky, určená pro 

členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohly udělit 

sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS. 

Vysvětlivky zkratek: 

OSH - okresní sdružení hasičů, 

KSH - krajské sdružení hasičů, 

SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí). 

Obcí jsme byli požádáni o zajištění pořadatelské služby při konání dobrovodské pouti. 6 našich členů spolu s obcí 

tuto činnost včetně kontroly požární bezpečnosti zajistilo. Na rekonstrukci sněhem poškozeného hasičského muzea 

SDH Stachy jsme poskytli finanční dar ve výši 1 000 Kč. 

 V kritických dnech při rychlém tání sněhu členové zásahové jednotky ve dne i v noci kontrolovali hladinu vody 

v Dobrovodském potoce. Z koryta byly odstraňovány nežádoucí předměty. Zároveň byla kontrolována hladina 

v rybníku Dubičák a stav přepadové hráze Švajce (České Švýcarsko) ve spolupráci s porybným panem Janem 

Řehovským. Dále byly vyčištěny kanály (horské vpusti) na silnici do obce Dubičné, na podnět majitelů byla čerpána 

voda ze dvou objektů. 

 Dne 8. května v 18 hodin položili členové našeho SDH věnec k pomníku padlých za 1. světové války a 

popravených za 2. světové války. 

 V květnu jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým aktivním členem bratrem Janem Chmelem. 

https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-cestny-clen.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-pametni-paty-sjezd.png
https://www.sdhsuchy.org/wp-content/plugins/distinctions/ribbons/photo/shcms-pametni-100let-cr.png


 

117 

 

 Starosta obce požádal SDH o kontrolní dohled ve večerních hodinách na řízeném požářišti pod dobrovodským 

hřbitovem. Dohled prováděli dva členové zásahové jednotky. Zakoupeno bylo 25 párů rukavic, obec přislíbila 

věnovat vysoké holinky ze svých zásob. 

 Pro nepřízeň počasí byl dětský den přesunut ze dne 1. června na 24. června. Některé atrakce jsme nahradili 

novými. Opět byli spokojeny děti i rodiče. 

 Dne 29. června a 2. září proběhly brigády v okolí hasičské zbrojnice, kde je budována podezdívka a plot na jižní 

straně objektu. Investice byla pokryta z částky, určené rozpočtem obce pro hasiče. 

Uskutečnili jsme zájezd do sklípku na jižní Moravu. 

V říjnu tohoto roku se uskutečnili také volby do zastupitelstev obcí. Zvoleni byli: 

Za ČSSD Čoudek Milan JUDr. a Mach Jan Mgr., za ČSNS Kozáková Marta Mgr., za ODS Sobíšek Josef, 

Fechtnerová Jana Ing. a Mičan Petr Ing., za KDU-ČSL Mgr. Šabatka Jiří, Scheinpflug Stanislav, Oborný Emil, Mgr. 

Špatný Petr a Augustin Stanislav. Starostou obce byl zvolen podruhé Mgr. Jiří Šabatka.  

Program členské schůze dne 4.11.2006: 1. Přivítání, 2. Schůze obvodu, 3. Výroční valná hromada, 4. Ples 2007, 5. 

Zpráva komise pro vyznamenání, 6. Diskuze 

 

V letošním roce se uskutečnilo osm členských schůzí a jedna mimořádná porada výboru. 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 02.06. – 03.06.2006 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
   

Zvítězila Občanská demokratická strana s 1 892 475 hlasy, tj. 35,38 %, Premiér Mirek Topolánek.  
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2007 

 Počátkem roku jsme věnovali největší pozornost již tradičnímu hasičskému plesu. Letos se nám obzvlášť 

vydařil. Poprvé jsme u vstupu ženám rozdávali květiny, což potěšilo každou ženu. Ples se konal v Gerbeře za účasti 

bezmála 400 hostů. K tanci a poslechu hrála Samsonka a jako zpestření plesu bylo zajištěno předtančení. 

 V lednu proběhla kontrola výdajů z dotace obce. Kontrolu provedl starosta SDH s účetní obce. Z této kontroly 

byl proveden zápis ve dvou originálech. V tomto měsíci jsme také předali každoroční hlášení o činnosti Okresnímu 

sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a kontrolovali odvody členských příspěvků. 

 V březnu se členové našeho sboru zúčastnili schůze obvodu, kde byly poskytnuty informace o soutěžích a 

novinkách, které se dotýkají fungování SDH. 

 Dobrovodská pouť – v dubnu jsme již tradičně pomáhali při vybírání poplatků, přitom byla pravidelně 

kontrolována požární bezpečnost a ochrana majetku v naší obci. Až na menší potíže s prodejci vietnamské 

národnosti proběhla akce bez problémů. Zapojeni byli všichni uniformovaní členové našeho sboru. 

 Pravidelně podává náš sbor hlášení o činnosti písemnou formou obci, kde je archivováno. V dubnu jsme poprvé 

uskutečnili lampionový průvod spolu s pálením čarodějnic. Akce měla veliký ohlas, zúčastnilo se na 400 občanů 

Dobré Vody do pozdních večerních hodin. Kromě nás, pořadatelů přiložili ruce k dílu i jednotlivý občané. 

 V měsíci květnu jsme jako každoročně uctili památku obětí obou světových válek. Nechyběl ani Dětský den 

konaný v červnu. Předvedli jsme novinky, opékali buřty, podporou nám byli koně slečny Korandové, k poslechu 

opět hráli Bickovi. 

 Měsíc srpen patřil Třísovu a posezení pod kaštany. Na jejich každoroční akci jsme byli pozváni už při účasti na 

jejich hasičském plesu. Posezení s zúčastnilo 7 našich členů. Při příjemném posezení při hudbě a tanci jsme 

diskutovali s Třísovskými na téma hasiči, kultura a další aktivity. 

 V tomto měsíci došlo k havárii kanalizace v blízkosti naší hasičské zbrojnice. Havárii odstraňovali naši členové. 

Opět se projevila „úspora“ při realizaci kanalizace v minulosti. V loňském roce to byla havárie na přípojce vody, 

která stála nemalé prostředky z našeho rozpočtu.  
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zleva V. Vlas, M. Čečka a V. Kolda  

 

 Měsíc září byl pod záštitou obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, kde jsme asistovali při svěcení zvonů, 

průvodu a instalaci zvonů na kostel. Společně s touto akcí jsme uspořádali malou oslavu u příležitosti 80. výročí 

založení našeho sboru v roce 1927. Byla předána hasičská vyznamenání.  

(Pozvánka text: Vážený bratře, sestro, dovol mi, abych tě touto cestou pozval na slavnostní svěcení zvonů, které se 

uskuteční tuto sobotu 15.září od 9:15hodin. Zároveň s touto slavnostní událostí oslaví náš Sbor dobrovolných hasičů 

80.výročí od jeho založení. Zahájení bude v 14 hodin. Ve 14:15 budou vyznamenáni členové našeho sboru. 

Na 15hodinu máme připravenou ukázku vyprošťovací techniky spolu se zásahem zdravotnické služby. Těšíme se na 

setkání s tebou. Starosta SDH v Dobré Vodě u Českých Budějovic Stanislav Augustin) 

 HZS Jihočeského kraje ve spolupráci s rychlou záchrannou službou nám nasimuloval autonehody spolu 

s vyproštěním poraněné osoby, kterou zdařile simuloval bratr Vlastimil Vlas. Mnozí přítomní byli v domnění, že se 

opravdu něco stalo. Tato simulace přispěla k informovanosti o práci Integrovaného záchranného systému (IZS) a 

koordinaci jejich práce. Málokdo má příležitost dostat se tak blízko k práci profesionálních hasičů a RZS. 

 V říjnu jsme čerpali a částečně vyčistili zatopenou studnu občana obce. Také jsme se aktivně zúčastnili vyčištění 

lesa od černé skládky v prostoru mezi starým lomem u dobrovodského hřbitova a ulicí Na Paloučku. V naší 

informační tabuli, která je umístěna u samoobsluhy jsme oslovili obyvatele a sdružení naší obce s žádostí o pomoc. 

Společnými silami se nám podařilo naplnit dvacetikubíkový kontejner, který objednala a přistavila obec. 

 Měsíc prosinec patřil Dobrovodskému hlaholení, rozsvícení vánočního stromu u kostela a v areálu mateřské 

školy, zpívání v kostele a také punči, který připravili naši členové ve spolupráci s obcí. Termín „Dobrovodské 

hlaholení“ byl nápadem starosty obce Jiřího Šabatky s tím, že by se mělo konat každoročně spolu s rozsvícením 

vánočního stromu, kdy budou zvonit, (hlaholit) všechny čtyři již potřetí obnovené zvony dobrovodského kostela. 
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Zvony provázejí celou historii dobrovodského kostela od jeho vysvěcení v 18. století. V září roku 1916 byly však ze 

zvonice dobrovodského kostela sejmuty tři ze čtyř původních zvonů a materiál z nich byl použit pro válečné účely. 

V roce 1924 byly odlity dva nové zvony v Pernerově zvonárně, větší z nich o hmotnosti 350 kg věnoval kostelu sám 

zvonař Rudolf Perner. Druhý byl pořízen za peníze ze sbírky farníků. V roce 1932 byl pořízen ještě čtvrtý zvon. 

Všechny tři zvony postihl v roce 1942 stejný osud jako jejich předchůdce, byly opět zabaveny Němci k válečným 

účelům. Po 65 letech jsou k existujícímu zvonu o průměru 59 cm a hmotnosti asi 130 kg připraveny ke svěcení a 

instalaci opět tři zvony. Materiál, zvonovina obsahuje 78% mědi a 22% cínu. Sv. Barbora, Jan Pavel II. a Anežka 

Česká. Věřme, že přečkají staletí a nepostihne je už nikdy osud jejich předchůdců. Odlity byly opět firmou Perner, 

tentokrát v Pasově. Svěcení zvonů dne 15. září 2007. – Pramen Dobrovodský zpravodaj č. 44.  

 

 

 

 

 

Zajišťovali jsme účast na aktivech a školeních, pořádaných pro funkcionáře a ostatní členy nadřízenými orgány a 

Okresním sdružením hasičů za účelem zvyšování kvalifikačních znalostí pro vykonávání svěřených funkcí. 

Zúčastňují se velitel, strojník a preventista v rozsahu 8 – 16 hodin ročně. Členové jednotky se blíže seznámili 

s povodňovým plánem obce. 

V průběhu roku jsme uskutečnili řadu veřejně prospěšných akcí a brigád a to nejen v okolí hasičské zbrojnice. 

V současné době pokračujeme na rekonstrukci plotu u hasičské zbrojnice. Při brigádách se zbrojnice pravidelně 

uklízí a udržuje technika, kontrolují se hasící přístroje a jiné potřebné vybavení. 

Během roku se konalo 10 členských schůzí a 8 mimořádných jednání. 
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2008 

Tradiční ples se konal 12. ledna od 19. hodin v kulturním domě Vltava. 

 V březnu se konaly první brigády, odpracováno bylo 45 hodin. Šárka Irová zřídila pro sbor webové stránky pro 

prezentaci naší práce. Spolu s obcí jsme opět pomáhali s organizací a dozorem na Dobrovodské pouti. 

 V rodinném domě došlo k zahoření dehtu v komínovém tělese, lokalizace hoření se po dobu asi dvou hodin 

zúčastnil 1 člen naší zásahové jednotky. 

 Dne 30. dubna se uskutečnilo již druhé pálení čarodějnic a lampionový průvod. Předcházela tomu brigáda na 

přípravu dřeva, aby mohla být připravena hranice k symbolickému pálení čarodějnice a opékání buřtů, které jsme 

nakoupili pro děti. 

 V květnu jsme tradičně uctili památku padlých položením věnců k pomníku obětí 1. a 2. světové války.  31. 

května se uskutečnil Dětský den, při jehož přípravě jsme poprvé spolupracovali s fotbalisty a hokejbalisty. 

 Dne 7. června se konala členská schůze, která pokračovala zábavou do pozdních hodin při začínající bouřce. 

Už v 8 hodin ráno po zazvonění tísňového volání na našich telefonech jsme pochopili, že bouřka nebyla obyčejná a 

čeká nás hodně práce. Na území Dobré Vody spadlo za jednu hodinu tolik vody, jako normálně za celý rok. 

Nejednalo se o čerpání vody z našich sklepů, ale o čerpání a vyklízení bahna ze stavby bytů na Lázeňské ulici. 

Nebezpečná situace byla na Dobrovodském potoce v oblasti 3. mostu, kde bylo zaklíněné lešení z vedlejší stavby. 

Tento den se uskutečnily 4 výjezdy od 8 hodin do 15,30 hodin a večer pátý výjezd. V terénu jednotka byla do 20, 30 

hodin, únava byla znát na každém členovi. 

 V tomto měsíci se konala opět brigáda, účast 7 členů, kteří odpracovali celkem 35 hodin. 

 V září opět brigáda v okolí hasičské zbrojnice, zúčastnilo se opět 7 členů, kteří odpracovali 30 hodin. 

3kolení _ 2 členové se zúčastnili školení strojníků, jeden člen odborné cyklické přípravy velitelů jednotek. Všichni 

obdrželi osvědčení o odborné způsobilosti k vykonávání daných funkcí. 

 V listopadu se konalo 2. Dobrovodské hlaholení. Za zvuků nových zvonů a při rozsvícení vánočních stromů 

jsme začali rozlévat vánoční punč, který jsme připravili v hasičárně. Na akci spolupracovalo 5 členů. 

 Základnu tvoří 74 členů, z toho je 21 žen, věkový průměr je 40 roků. 

Pokladní a revizní zpráva za rok 2008: 

Členské příspěvky     6 800 Kč 

Konečný zůstatek k 30. 11. činí 

a) pokladní hotovost    3 602 Kč 

b) termínovaný vklad    79 573 Kč 

Celkem      83 175 Kč 
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2009 

Výroční valná hromada se konala 12.  prosince 2009. 

Starosta SDH Stanislav Augustin přivítal hosty a sestry a bratry. Povstáním a minutou ticha vzpomněli všichni 

zesnulých členů. 1. července podlehl zákeřné nemoci dlouholetý starosta sboru p. Miroslav Prokeš. Bylo mu 83 roků. 

Krátce byla připomenuta historie sboru s poděkováním dříve narozeným členům, zvolena byla mandátová, 

návrhová a volební komise. Prezentace práce byla přehledná díky promítání na plátno. 

 Předseda revizní komise přednesl revizní a pokladní zprávu, pokladní hotovost ke 30. listopadu 2009 byla 

4 698 Kč, na termínovaném účtu vloženo 74 341 Kč, zprávu zpracovala hospodářka SDH Martina Rossmanová. 

 Starosta a místostarosta SDH předali vyznamenání členům, v diskuzi vystoupil bratr Karel Trnka, člen 

výkonného výboru OSH ČMS. Valnou hromadu pozdravil za SDH Srubec jeho starosta bratr Zdeněk Mareček. 

 Starosta obce Jiří Šabatka ve svém příspěvku informoval o investičních aktivitách do hasičské zbrojnice a 

připravovaném zateplení objektu v příštím roce, když v letošním roce kromě jiného proběhla výměna garážových 

vrat. Dále informoval členskou základnu o žádosti na přidělení vozidla WV Transportér pro zásahovou jednotku 

JPO V, která v poslední době vykazuje zvýšenou aktivitu. 

 Zvoleni byli delegáti na sjezd SH ČMS, kteří byli pověřeni prezentací činnosti našeho sboru, zaměřenou také 

na udělování vyznamenání, stanov a zvýšení odvodu členských příspěvků na OS ČMS. 

 Usnesení bylo přijato jednomyslně. V závěru poděkoval starosta sboru členům a hostům za účast, zastupitelům 

obce a sponzorům za podporu.  

 Dále poděkoval provozovateli restaurace za vzornou obsluhu, bratru Milanu Čečkovi za přípravu pohoštění a 

hudbě, která všechny následně bavila ještě dlouho po skončení VVH. Zúčastnilo se 47 členů a pět hostů. 

 Vyznamenaní členové: Čestné uznání obdrželi sestry a bratři Vlasová Anna, Irová Šárka, Trypesová Denisa, 

Viktorinová Vlasta, Faconová Hana, Vlastimil Vlas, Richard Vlas, Bok Petr, Fraibiš Vladislav, Koutek Jan, Pilný Pavel 

a Frühbauer Jakub. Medaile za věrnost obdrželi Vlasta Augustinová, Ivan Majer, Jan Spurný, Věra Novotná (10 

roků), Einramhof Luděk, Rupík Jindřich, Scheinpflug Richard, Vogeltanz Jan a Roman, Volavka Vladimír (20 roků) 

a Drahoslav Hájek 50 roků!  

Statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v r. 2009 

Velitel JSDHO:  Stanislav Augustin 

Zásah při odchytu včelího roje, v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic dne 14. 6. 2009. Zásah prováděli 2 

členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 35 minut za použití odchytového rojáčku a vysavače na obtížný hmyz. Dílčí 

zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 
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• Zásah při odstraňování vody ze zatopeného sklepa s odpojením elektrického zařízení, v katastru obce Dobrá 

Voda u Českých Budějovic dne 28. 6. 2009. Zásah prováděli 2 členové JSDHO. Zásah trval 30 minut za použití 

kalové centrály HONDA (1000L/min) a čerpadla na 220 V. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

• Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic dne 28. 6. 2009. Zásah prováděli 3 členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 25 minut za použití kalové 

centrály HONDA (1000L/min). Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

• Zásah při odstranění vzpříčeného materiálu u přepadu rybníka Lusný (Dubičák) dne 29. 6. 2009, kde voda 

přetékala v cca 5 metrovém úseku přes hráz mimo katastr obce. Zásah prováděli 3 členové JSDHO za 

spolupráce porybného za použití vyprošťovacích háků a hrábí. V případě větších srážek kontroluje JSDHO 

rybník Lusný (Dubičák) a retenční nádrž Švajce. Zásah trval 25 minut. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně 

předána na HZS. 

•  Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic dne 29. 6. 2009. Zásah prováděli 3 členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 23 minut za použití kalové 

centrály HONDA (1000L/min). Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

• Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic dne 4. 8. 2009. Zásah prováděli 4 členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 40 minut za použití kalové 

centrály HONDA (1000L/min). Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

• Zásah při likvidaci sršního hnízda v oblasti římsy okna cca v 8 metrové výšce, mimo katastr obce dne 23. 9. 

2009. Zásah prováděli 3 členové JSDHO za použití žebříku, likvidačního spreje a vysavače. Zásah trval 20 minut. 

Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

• Zásah při hlášeném požáru lesa mimo katastr obce dne 23. 10. 2009. Zásah prováděli 2 členové JSDHO za 

spolupráce HZS JČK. Zásah trval 54 minut za použití hrábí a lopat. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána 

na HZS. 

2010 

Zápis z VVH se zúčastnilo 47 členů a 5 hostů. Vyznamenaní členové: 

Čestné uznání obdrželi sestry a bratři: Medaile SH Za věrnost obdrželi sestry a bratři: 

Vlas Vlastimil, Koutek Jan     Augustiová Vlasta, Scheinpflug Richard 

Vlasová Anna, Pilný Pavel     Majer Ivan, Vogeltanz Jan 

Vlas Richard, Trypesová Denisa,     Spurný Jan, Vogeltanz Roman 

Irová Šárka, Frühbauer Jakub     Novotná Věra, Volavka Vladimír 

Bok Petr,  Viktorinová Vlasta     Einhamrof Luděk, Hájek Drahoslav 

Freibiš Vladislav, Faconová Hana    Rupík Jindřich 



 

124 

 

          

2010 

První letošní členská schůze se konala dne 9. ledna, předcházela jí schůze výboru. Hlavním programem byla 

organizace plesu, který se koná 23. ledna v KD Vltava. 

V březnu proběhlo školení strojníků, kterého se zúčastnili naši členové. Na dobrovodské pouti ve dnech 3., 4. a 5. 

dubna jsme zajišťovali bezpečnost a pořádek.  30. dubna Pálení čarodějnic. Škola uspořádala soutěž o nejkrásnější 

namalovanou čarodějnici. Obrázky byly vyhodnoceny a jejich autoři odměněni. Následovalo pečení prasete a buřtů 

pro děti., různé soutěže a po setmění oblíbený lampionový průvod. 

Za účasti starosty obce jsme 8. května položili věnce k pomníkům padlých z 1. a 2. světové války. Dětský den se konal 

29. května. Tentokrát si vyhráli i naši hasiči, bratři Vlas a Trypes sestavili domeček, který děti z naší mateřské školy 

vyzdobily barvami. Domek byl potom použit jako názorná ukázka hašení ohně. Zúčastnila se i Policie ČR s ukázkou 

výcviku služebního psa, přestavili se i mladí hasiči-junioři z SDH Zliv. Bylo to zajímavé a poučné odpoledne nejen 

pro děti. Zajímavým zpestřením byla i účast na oslavě výročí SDH Zliv 26. června. Dva naši členové dohlíželi na 

bezpečnost diváků při cyklistickém Závodě přátelství, konaném 29. srpna. 30. srpna soutěžily děti na dobrovodském 

potoce s lodičkami. Akci zorganizovala sestra Šárka Irová, děti si vyrobili lodičky, sestry jim za to napekly buchty. 

Bylo to pěkně strávené odpoledne. 

II. ročník drakiády – letos byla slabší účast, foukal slabý vítr. Přesto se někteří pěkně vyrobení draci dostali hodně 

vysoko. Pro vítěze napekla sestra Mirka Koldová úžasné dorty. Vhod přišel také teplý čaj a další pohoštění. 

4. dobrovodské hlaholení – při rozsvěcování vánočního stromu jsme návštěvníkům rozlévali speciální punč 

dobrovodských hasičů, který byl připraven i pro dědi v nealkoholické podobě. 

Výroční valná hromada se konala 11. prosince v restauraci na hřišti. Po jejím skončení nám k poslech a trochu i 

k tanci hrála kapela bratra Korandy. 

Výjezdy: 9. dubna samovolné vznícení, 15. května likvidace sršní, 2. června po silném dešti čištění potoka a výpustě 

na rybníce Dubičák, 5. prosince dohled po zásahu HZS jednotka Suché Vrbné při hašení balíku sena na louce u 

třebotovického hřbitova. 

V tomto roce paní učitelka Petra Míková namalovala na nově zhotovenou fasádu nápis Hasičská zbrojnice. 

11. února byl s pomocí jeřábu demontován ocelový sušák na hadice. Z důvodu silné koroze v místech kontaktu se 

zemí byl nebezpečný a proto musel být odstraněn. 

 

Statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v r. 2010 
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Zásah při likvidaci řízeného požářiště v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic dne 19. 4. 2010. Zásah 

prováděli 4 členové JSDHO. Zásah trval 3 hodiny 55 minut, za použití hrábí a lopat. Dílčí zpráva o zásahu byla 

řádně předána na HZS. 

Zásah při likvidaci sršního hnízda v katastru obce Dobrá voda u Českých Budějovic dne 15. 5. 2010. Zásah prováděli 

3 členové JSDHO. Zásah trval 20 minut. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána na HZS. 

Zásah při odstranění nečistot a vzpříčených větví v oblasti přepadu rybníka Lusný (Dubičák) a odtokové roury pod 

lesní komunikací a kontrola retenční nádrže Švajce, mimo katastr obce dne 2. 6. 2010. Vyproštění vzpříčených 

materiálů v oblasti mostních propustí v celém toku potoka v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah 

prováděli 2 JSDHO o zmenšeném početním stavu. Celkem 6 členů JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 56 minut za použití 

vyprošťovacích háků lan a hrábí. Dílčí zpráva o zásahu předána na HZS. 

 

Zásah při požáru balíků sena mimo katastr obce dne 5. 12. 2010. Zásah prováděl HZS JČK za spolupráce 2 členů 

JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah trval 22 minut za použití hrábí. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně 

předána na HZS. 

 Výbor SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic v roce 2010 pracuje ve složení: 

 

starosta SDH:    Stanislav Augustin 

místostarosta a kronikář:  Vítězslav Kolda 

velitel jednotky:    Stanislav Augustin 

zástupce velitele    Pavel Trypes 

strojník:     Jan Spurný, Richard Vlas, Pavel Pilný, Ladislav Fraibiš 

hospodář:     Martina Rossmanová 

jednatel:     Vlasta Augustinová 

organizační referent:   Milan Čečka 

preventista:    Vítězslav Kolda, Šárka Irová, Vlastimil Vlas 

Revizní komise SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic: 

předseda revizní komise:  Milan Čečka, členové: Vlastimil Vlas, Vlasta Viktorínová 

 

Funkce ve výboru SDH a jejich náplň obecně (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) 

Starosta SDH je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje 

písemností SDH, rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru, připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho 

rozhodnutí, vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru, odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění 

usnesení a závěrů vyšších orgánů, správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče 
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jinými orgány a organizacemi o své činnosti, podává zprávy nejbližšímu jednání výboru. V době jeho nepřítomnosti 

jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří, zodpovídá za informovanost členské základny 

SDH. 

 Náměstek starosty pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou 

hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní 

činnost v SDH při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany 

zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří 

Jednatel přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a 

vede o ní jednací protokol o došlé korespondenci, ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru 

SDH ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání 

a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty 

SDH, svolává výborové schůze a valné hromady SDH, provádí zápisy ze schůzí odpovídá výboru SDH za řádné 

vedení členské evidence (evidenčních lístků členů) ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru 

pro valné hromady SDH 

Velitel SDH v případě,  že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky JPO obce, jmenovaným 

Obecním úřadem, spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky JPO obce a dalších členů pro zařazení do 

jednotky připravovaných, navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky JPO obce a vytvoření potřebných záloh, 

podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky, odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů 

SDH, za udržování svěřené | vlastní techniky SDH, podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování 

dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů podílí se 

zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování 

stejnokrojového předpisu 

Velitel jednotky JPO obce - jmenovaný Obecním úřadem. Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí 

sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým 

osobami, řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární 

ochrany organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a 

odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku vede 

dokumentací o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě 

PHM a mazadel vedenou strojníkem, kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a 

navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a 

nákupu nových, zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech. 

Zástupce velitele spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě 

členů SDH, spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje podílí se na 
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přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva v době nepřítomnosti velitele jednotky jej 

zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří. 

Strojník zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení, sleduje provádění oprav požární techniky, 

výstroje a výzbroje, vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot vede dokumentaci a odborné 

způsobilosti řidičů strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru, zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí 

ve stanovených termínech. 

Referent materiálně technický dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany, vede jejich 

evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů, vede evidenci učebních pomůcek a 

jejich zapůjčování, předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení 

potřebné výstroje a výzbroje. 

Referent mládeže. Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu řídí se pokyny vyšších orgánů, 

týkající se činností mládeže, provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu, organizuje 

a řídí jeho činnost, tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru, zapojuje kolektivy do celostátní hry 

Plamen mládeže a dorostu a na dalších akcí pořádaných pro mládež a to i za pomoci ostatních členů výboru, úzce 

spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží, snaží se 

získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů. 

Referentka žen napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru, organizuje pro členky sboru 

různorodou činnost, spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti, napomáhá výboru pří 

rozvíjení kulturní a společenské činnosti. 

Kronikář zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního 

roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve 

výboru jej přepisuje do kroniky. Do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru. Kronikář 

kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např, fotografie, video, 

záznamy, plakáty, novinové ústřižky. 

Hospodář odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a 

vedení účetnictví, vede účetnictví sboru, evidenci veškerého majetku SDH. Finanční deník a účetní doklady 

předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH, u členů SDH provádí inkaso členských příspěvků a vede jejich 

přesný přehled. 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 28.05. – 29.05.2010 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

Zvítězila Česká strana sociálně demokratická s 1 155 267 hlasy, tj. 22,08 %. Na podzim se uskutečnily volby do 

zastupitelstev obcí. Starostou se stal po třetí Mgr. Jiří Šabatka za KDU-ČSL.  
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Rok 2011 

2.února 2011 byla pomocí obřího autojeřábu snesena „vysloužilá“ věž pro sušení hadic. Zásah při likvidaci vosího 

hnízda v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic dne 18. 7. 2011. Zásah a likvidaci prováděli 2 členové JSDHO 

za použití likvidačního spreje a odchytového pytle. Zásah trval 43 minut. Dílčí zpráva o zásahu byla řádně předána 

na HZS. 

V roce 2011 byla JSDHO Dobrá voda u Českých Budějovic zařazena v rámci pokrytí do krizového řízení. 

 

 

Demontáž sušáku hadic 
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Rok 2012 

Zásah při požáru maringotky na Dobrovodské pouti v katastru obce dne 8. 4. 2012. Zásah prováděli 4 členové 

JSDHO za použití práškového hasicího přístroje. Zásah trval 1 hodinu a 7 minut. Následně byl přivolán vyšetřovatel 

HZS.  

Zásah 18. 4. 2012 při požáru dřevěné chaty ve spolupráci se složkami IZS. Zásah za JSDHO provádělo 5 členů 

jednotky. Zásah trval 48 minut. 

Zásah 18. 7. 2012 při vyproštění psa z revizní šachty odpadového potrubí. Zásah prováděl 1 člen JSDHO za asistence 

majitelky a souseda. Zásah trval 22 minut.  

Noční zásah 4. 8. 2012 se týkal vyproštění předmětů zpod mostních konstrukcí vedených nad Dobrovodským 

potokem po celém území Dobré Vody. Zásah prováděli 2 členové JSDHO. Zásah trval 23 minut.  

Zásah 6. 8. 2012 v 0:41. Vyhlášen SPA 1 na Dobrovodském potoce. Zásah prováděli 3 členové JSDHO. Zásah trval 39 

minut. Dílčí zpráva byly předány na HZS.  

Usnesení z Výroční Valné hromady SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic konané dne 15. 12. 2012. 

Výroční Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, zvolila 

mandátovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Schválila Program VVH SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, Pokladní zprávu za rok 2012, Revizní zprávu za rok 

2012, plán práce na rok 2013, rozpočet na rok 2013. 

Uložila výboru SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic plnění usnesení z VVH, revizní komisi kontroly dle Stanov 

SDH, vyhodnocení diskuse z VVH a vyznamenání členů. 

Zvolila řídícího jednání včetně připomínek a zapracování námětů do plánu práce a zabezpečení účasti představitelů 

našeho SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH. 

Všem členům uložila aktivně se podílet na plánovaných akcích v roce 2013, nadále podporovat práci výboru SDH a 

získávat další aktivní občany za členy SDH. 
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 2013 

Zásah 2. 6. 2013 v 1:32 hodin se týkal rozvodnění Dobrovodského potoka, stavby protipovodňové hráze, vyproštění 

stromu zpod mostní konstrukce a dalších předmětů z koryta potoka. Zásah prováděli 4 členové JSDHO. Zásah trval 

1 hodinu a 10 minut. Dole provedeno odčerpání vody ze sklepního prostoru. Zásah prováděli 3 členové JSDHO a 

trval 35 minut, odstraněna část plotové konstrukce z koryta potoka a odklon proudu do řečiště. Zásah prováděli 3 

členové JSDHO v celkové délce 21 minut, odčerpání vody z prostoru rampy samoobsluhy a ochrany garážového stání 

sousedící budovy. Zásah provádělo 7 členů JSDHO v celkové délce 50 minut, jeden výjezd na podnět OPIS ve složení 

1+3 k planému poplachu. 

Od roku 2008 pořizuje naše JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic fotodokumentaci k dílčí zprávě o zásahu při 

každém výjezdu pro případné potřeby pojišťoven nebo majitelů objektů. Kopii každé dílčí zprávy o zásahu obdrží 

dále starosta obce a velitel JSDHO k archivaci. Více fotografií naleznete na www.sdhdv.cz  v kategorii akce. 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 25.10. – 26.10.2013 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Zvítězila Česká strana sociálně demokratická s 1 016 829 hlasy, tj. 20,45%. 

 

V tomto roce se konala ve dnech 11.01. – 12.01.2013 i volba prezidenta republiky.  

Ve druhém kole voleb zvítězil Ing. Miloš Zeman  za SPOZ, který získal 54,80 % hlasů 

 

 

2014 

Výroční Valná hromada SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, konaná dne 20. 12. 2014: 

Schválila program VVH SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, pokladní zprávu za rok 2014, revizní zprávu za rok 

2014, zvýšení členských příspěvků ve výši děti 100,- dospělí 200,-, plán práce na rok 2015 a rozpočet na rok 2015. 

Výroční Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

Zvolila mandátovou a návrhovou komisi ve složení bratr Trypes, Spurný, Ira, volební komisi ve složení sestra 

Koldová, Augustinová, Irová. 

Zvolila řídícího jednání a zapisovatele bratra Augustina, ověřovatele zápisu bratra Vlase, dále zvolila výbor SDH 

Dobrá Voda u Českých Budějovic na období 2015-2019, revizní komisi SDH Dobrá voda u Českých Budějovic na 

období 2015-2019, zvolila delegáty sestru Irovou a bratra Augustina na Shromáždění delegátů SH ČMS a 

náhradníky sestru Vlasovou, Koldovou, bratra Iru, Koldu, navrhla  na starostu OSH ČMS Jiřího Žižku 

Zpráva revizní komise: 

http://www.sdhdv.cz/
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Vážené sestry, vážení bratři. 

Z pověření revizní komise SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic předkládám dnešnímu jednání zprávu o 

výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období. Revizní komise pracovala ve složení Milan Čečka, Vlastimil Vlas 

a Vlasta Viktorínová. Komise se sešla 15. 11. 2014, kde provedla kontrolní činnost a revizi pokladny k datu 15. 11. 2014 

za rok 2014, překontrolovala 42 výdajových a 13 příjmových dokladů. překontrolovala 46 výpisů. Vše odpovídá 

částkám uváděným ve finančním deníku. Komise konstatuje, že v dokladech nebyly shledány závady. Čerpání 

rozpočtu SDH v roce 2014 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i výdajové. Příjmová a výdajová 

stránka se rozchází převážně z důvodu menšího výnosu z Hasičského plesu. Evidence členské základny je řádně 

vedena. Sbor má k dnešnímu dni 106 členů, z toho 26 žen, 51 mužů, 29 mladých hasičů. Členské příspěvky a 

poplatky SDH ČMS v částce 7440,- Kč byly řádně odvedeny Okresnímu sdružení hasičů ČMS. V březnu bylo včas 

podáno řádné daňové přiznání. Revizní komise doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2014 jako řádné. 

Revizní komise touto cestou děkuje hospodáři, sestře Rossmannové za výkon její funkce.  

 

V říjnu tohoto roku se konaly volby do zastupitelstev obcí. Starostou obce se po třetí stal Mgr. Jiří Šabatka. 

.  

 

 
2014 -K narozeninám jsme popřáli sestře Boženě Majerové 
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Zásah v křižovatce Lázeňská- Na Vyhlídce 31. března 2015 

2015 

Starosta SDH přivítal členy, hosty a sponzory, po úvodní řeči vzpomenuto minutou ticha na členy, kteří se nedožili 

tohoto dne. 

Usnesení z Výroční Valné hromady SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic konané dne 19. 12. 2015: 

Vzala na vědomí: Zprávu mandátové a návrhové komise a zprávu o činnosti SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, 

zvolila Mandátovou a návrhovou komisi ve složení, bratr Trypes, Spurný a Ira, volební komisi ve složení, sestra 

Koldová, Augustinová a Irová, řídícího jednání a zapisovatele bratra Augustina, ověřovatele zápisu bratra Vlase, 

výbor SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic na období 2015-201, zvolila revizní komisi SDH Dobrá voda u Českých 

Budějovic na období 2015-2019 a dále zvolila delegáty sestru Irovou a bratra Augustina na Shromáždění delegátů 

SH ČMS a náhradníky sestru Vlasovou, Koldovou, bratry Iru a Koldu, schválila program VVH SDH Dobrá Voda u 

Českých Budějovic, pokladní zprávu za rok 2015, revizní zprávu za rok 2015, plán práce na rok 2016 a rozpočet na 

rok 2016 

 Uložila Výboru SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic: plnění usnesení z VVH, revizní komisi kontroly dle 

Stanov SDH , vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce a zabezpečit účast 

představitelů SDH na obvodových aktivech a shromážděních OSH 

 Dále uložila všem členům aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu práce na rok 

2016 a podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH. 

Za návrhovou komisi: Šárka Irová, Michaela Schwarcová, Eva Moravcová. 
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V rámci organizace záležitostí starosta SDH informoval o stravě, která byla zajištěna sestrou Irovou a bratrem Irou 

a o tom, že si hosté budou tento den hradit pouze tvrdý alkohol. Dále informoval, že na VVH přijede kapela pana 

Padrty, která zkouší v hasičárně každé pondělí. Dále starosta sboru přivítal zastupitele obce včele se starostou obce 

Mgr. Šabatkou (pozváni byly všichni zastupitelé) dále přivítal zástupce SDH Dubičné Luďka Petřeka a Jiřího 

Lefevra, starostu SDH Srubec Zdeňka Marečka, člena rady mládeže OSH ČMS České Budějovice Jaroslava Klečku, 

zástupce oddílu šprtce Milana Macha, zástupce tenisového klubu Libora Švehlu a zástupce hokejbalu Pavla Nekolu. 

Předvedeny byly dvě prezentace na plátno včetně výsledků hospodaření, starosta obce poděkoval za celoroční pomoc 

a zásahovou činnost v rámci práce pro obec. V rámci diskuse vystoupili ostatní zástupci pozvaných hostů 

s poděkováním za spolupráci. Starosta SDH informoval členy o svolání výboru SDH, který nebyl usnášeníschopný, 

tak jako při VVH 2015, muselo se tedy dle stanov počkat 1 hodina pro nové schválení usnesení, kdy nadpoloviční 

většina členů není nutná. Dále starosta SDH informoval o tom, že členové, kteří neuhradili příspěvky na VVH budou 

dle stanov písemně obesláni s upozorněním, že v případě neuhrazení příspěvku do 22. 1. 2016 bude jim členství 

ukončeno dle stanov. V rámci výboru dojde k radikálním změnám v roce 2016, tak aby fungoval a proběhnou nové 

volby v rámci sdružení. V rámci VVH upozornil na skutečnost, že musí sám přečíst zprávu revizní komise z důvodu 

neúčasti všech členů revizní komise. 

Byla předána ocenění aktivním členům a členům, kteří se nemohli účastnit VVH a podporovatelům, především pak 

společnosti Wienerberger, která již po dva roky poskytla finanční dar ve výši 30 000,- Kč na vybavení zásahové 

jednotky. 

VVH se nakonec účastnilo 32 členů z 76 s právem hlasovacím, 10 hostů a dva sponzoři. 

Členská základna čítá ke dni 19. 12. 2015 108 členů z toho 29 žen, 47 mužů a 32 dětí. 

V letošním roce soutěžilo po mnoha letech opět družstvo žen, tři družstva dětí a družstvo mužů. 

Jako poslední bod byl zmíněn ples a jeho příprava. Na závěr starosta Stanislav Augustin poděkoval přítomným za 

účast a popřál vše nejlepší do nového roku. 

 

2016 

Přehled sportovní činnosti za rok 2016  

Olešník Plamen 7. 5. 2016   Kategorie mladší I 

Kategorie starší II 

Soutěž Hosín 12. 6. 2016    Kategorie mladší I 

       Kategorie starší I 

       Kategorie starší II 

Soutěž Dubičné 27. 8. 2016   Muži 
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Ženy 

Soutěž Dolní Bukovsko 3. 9. 2016   Kategorie starší I 

       Kategorie starší II 

Soutěž Neplachov 24. 9. 2016   Kategorie starší I 

       Kategorie starší II 

Týn nad Vltavou 22. 10. 2016   Kategorie mladší I 

Plamen      Kategorie starší II 

 

Z výroční zprávy za období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016          

Členská základna  

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic evidoval na konci sledovaného období 107 členů v následující struktuře: Děti 

do 6 roků 4, dětí 6-23 roků 38, dospělí nad 23 roků 65. 

 Hospodaření spolku 

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 

Výnosů z pořádání plesu, prodeje šrotu a darů. Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření - 

13.464,28 Kč. Veškeré výnosy a náklady odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek finančních 

prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. SDH účtuje od roku 2015 v podvojném účetnictví. 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční 

zprávy a jsou nedílnou součástí daňového přiznání, které dlouhodobě podává naše organizace: 

Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty + výsledovka Příloha č. 2 Rozvaha pro nevýdělečné organizace + rozvaha 

Sestavil Stanislav Augustin. 
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2017 

Členové SDH: 

  

Moravcová Eva   Moravec Jiří   Čečková Jaroslava  Čečka Milan 

    

Ira David    Irová Šárka   Majer Ivan   Majer Miroslav 

    

Majerová Božena   Augustinová Petra  Augustin Stanislav  Augustinová Vlasta 

    

Říha Karel       Brom Zdeněk     Rossmanová Martina Schwarzová Michaela 

    

Farabauerová Jaroslava  Zikmundová Eva  Poskočilová Denisa  Bláhová Eva 
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 Trypes Pavel   Honer Václav   Hájek Drahoslav   Buchal Josef 

   
Čečka Milan ml.    Spurný Jan    Spurná Martina 

 

První členská schůze se konala 7. ledna 2017, účastnilo se 25 členů. 

Projednávané body: 

V dopoledních hodinách proběhlo tradiční zvaní na Hasičský ples, domluveny další kroky jako objednání autobusu, 

předtančení, registrace na OSA, osobní kontakt s KD Metropol, zajištění průběhu. Starostka SDH Šárka Irová 

předložila návrh o rozšíření pravomoci místostarosty Vítězslava Koldy a hospodáře Stanislava Augustina o možnost 

podepisovat sponzorské smlouvy. Přesto si vyhrazuje povinnost být před přijetím daru o jeho obsahu předem 

informována. Schváleno. 

Během prosince byly pořízeny 3 nové uniformy: dvě z uspořených finančních prostředků vyhrazených pro činnost 

jednotky obce, třetí uniforma z prostředků sboru, S. Augustin předložil konečný výsledek hospodaření za rok 2016 

se schodkem 5050Kč. Odsouhlaseno, sestra Irová předložila valné hromadě žádost o schválení pověření S. Augustina 

k podání žádosti o dotaci JčK první výzvy na rok 2017 s termínem pro podání 2. – 13. 1. 2017. Schváleno, dále 

projednány možnosti dopravy dětí na výlet do Techmánie Plzeň. V. Kolda poptá možnost skupinové slevy na ČD. 

Výlet se konal 11. února. Na poslední chvíli se z výletu odhlásilo několik dětí z důvodů stále trvající chřipkové 

epidemie. Přesto se zúčastnilo 16 dětí a 7 dospělých osob. Výlet byl všemi účastníky hodnocen kladně a děti vyslovily 

přání konat další podobné akce. Předpokládané náklady na dopravu budou započítány do ceny výletu, v případě 

získání dotace z MŠMT podané v prosinci 2016 dojde k přeúčtování prostředků a dětem nabídnuta další společná 

akce, která bude uhrazena z naspořené částky, do plánu práce na rok 2017 budou doplněny brigády. Je zapotřebí 

dostavět pergolu, vydláždit prostor základny pro suchou přípravu, postavit zastřešení pro uskladnění grilu a 

opravit omítky garáže. 

Další členská schůze se konala 4. 3 .2017, účast: 29 členů  
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Přítomní byli seznámeni s hospodářským výsledem z plesu a aktuálním stavem našich finančních prostředků. Pro 

další dva roky tj. 2018 a 2019 se podařilo zajistit pro plesy opět skupinu Midi. 

Projednávali se otázky plánovaného soustředění: prověřením vyhlášky MV bylo zjištěno, prozatím nemáme 

povinnost absolvování zdravotnického kurzu u ČCK v rozsahu 24 hodin ani hlášení akce u KHS. Návrh přihlášky 

předloží sestra Irová na dubnové schůzi, tak aby je bylo možné po schválení do května rozdat a nejpozději do 

4.června byl znám počet závazně přihlášených osob. 

Přítomni byli informováni o žádosti OSH, aby se náš ujal pořádání dalšího ročníku Hry Plamen na svém území. Pro 

projednání této žádosti byla dne 19.února svolána mimořádná schůze výboru, která se shodla na tom, že 

momentálně není náš sbor schopen se ujmout této rozsáhlé akce, která by zejména vyžadovala nemalé finanční 

prostředky z našeho rozpočtu. Zároveň jsme OSH odmítli i pořádání obvodové soutěže pro dospělé se stanoveným 

termínem konání v květnu letošního roku. 

V pátek 17.3. 2017 se sestra Irová zúčastnila porady vedoucích mládeže v Horní Stropnici, Sobotního programu se z 

osobních důvodů zúčastnit nemohla. Nikdo s přítomných nevyslovil zájem o účast na této poradě. Dne 22.3. 2017 se 

konala schůze obvodu – zúčastnila se opět sestra Irová. Stanislav Augustin předložil konečný výsledek hospodaření 

za rok 2016, který byl od lednové schůze poopraven o započítání došlé poslední zálohy na energie, se schodkem 

13 464,28 Kč. Do konce března bude se souhlasem všech přítomných podáno daňové přiznání s tímto schodkem na 

vrub vlastního mění sboru. 

Pouť – Na žádost pana Pavla Řeháčka o zajištění pořádkově-požárního dozoru na pouti nahlášené služby: pátek: 

Pavel Trypes a Jan Spurný, Sobota: manželé Vlasovi, neděle: dopoledne manželé Augustinovi, odpoledne Moravcovi, 

pondělí Irovi. Bratr Václav Honner opět zajistí údržbu veřejného wc, ale žádá po sloužících hlídkách pravidelnou 

kontrolu i na jeho stanovišti, aby se předešlo konfliktům s neukázněnými výrostky, které byly řešeny v předchozím 

roce.  Projednávala se příprava na kácení stromu pro stavění máje. Bratr Augustin vyřídí povolení ke kácení stromu.  

Projednán program stavění máje a slavnosti upálení čarodějnice. Bratr Šabatka žádá do týdne zaslat krátkou 

upoutávku na tuto akci a dětský den, která bude uveřejněna v právě připravovaném zpravodaji. Zajistí sestra Irová. 

Oslavy 90. výročí sboru: byla oznámena změna termínu oslav na 9. září 2017. Seznámení s pravidly dětské soutěže, 

byly osloveny okolní spřátelené sbory o pomoc se zajištěním potřebného počtu rozhodčích a plánované myšlenky 

oslovit nového místního faráře a propojení našeho výročí s 10. výročím vysvěcení zvonů v našem kostele. Nastíněn 

předběžný program a průběh celého dne. O večerní hudební program se postaral Oldřich Padrta se svou kapelou 

a jako předkapela nově vznikající country skupina navržená rovněž panem Padrtou. Opět zazněla potřeba zřízení 

živnostenského oprávnění na prodej občerstvení. 

Zápis z členské schůze konané 1. 4. 2017, účast 20 členů  

Projednávané body: 
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Na žádost rodičů byli z našeho sboru k 1.3.2017 odhlášeni dva MH – Eliška a Vojtěch Jírovcovi. Revizní komise 

v březnu prováděla kontrolu účetnictví, nebyly shledány závažnější nedostatky. 

Projednávaly se nedostatky v systému zasílání informací z OSH od pí Šuldové. Klárka Schwarzová a Verča 

Vybíralíková dovršily věk pro složení zkoušky na instruktorky. Pro děvčata bude po žádosti pí Irové stanoven 

náhradní termín pro skládání zkoušek. 

Byl aktualizován rozpis hlídek na pouť, který Šárka Irová doručí p. Řeháčkovi. Zároveň byla zadána výroba 10 ti 

nových domovenek na uniformy. Opět musel být vytvořen program na výšivky, který nám tentokrát bude poskytnut 

na námi dodaný flasch disk. Předpokládaná cena programu cca 600Kč, domovenky á 130Kč, termín dodání zhruba 

do 7. dubna 2017.  

Soustředění: Předložena závazná přihláška do 15. 5. 2017 s nevratnou zálohou 500,-a do nástupu doplatek do 

celkových 1200 Kč. Jsou přizvány i děti, které dosud nejsou MH. 

Čarodějnice: povolení pro kácení stromu a vykopání díry pro májku řeší bratr Augustin. Hudba v řešení s bratrem 

Korandou –výsledek bude znám v pátek 7.4., pozvánky připraví sestra Irová. Kácení, loupání a výroba věnce bude 

22.dubna od 13hod. a následně se posedí. 

Výlet na Pořešín: počasí vyšlo, výlet se podařil a zakončil opékáním špekáčků u hasičské zbrojnice. Účast 13 dětí a 9 

dospělých.  

Oslavy 90. let: stále nemáme potřebný počet rozhodčích. Bratr Spurný osloví SDH Srubec. Sestra Irová oslovila 

nového patera dobrovodské farnosti Piotra Witolda Kocona. Seznámili jsme ho s plánovanou akcí, detaily budou 

společně projednány za přítomnosti starosty obce p. Šabatky. 

Od dubna se prodlužují tréninky na dvě hodiny. Rodičům se změna oznámí SMS.  

Podle zápisu Šárky Irové upravil J. Šabatka.  

    

Zápis z členské schůze konané 6. května 2017, účast 22  členů  

Projednávané body: 

Poděkování hlídkám za dozor na pouti a za pomoc při pořádání oslav čarodějnic a máje. 

Položení věnců k pomníku padlých – věnce vytvořila sestra Koldová, k pomníku přijdou bratři Augustin, Kolda, 

Trypes, Spurný a sestra Irová. V příštím roce se věnce vyrobí z chvojí při výrobě věnce na májku. 

Dětský den – bude ve spolupráci s ostatními sportovními oddíly obce u fotbalového hřiště. Nákup cen obstará V. 

Kolda. Je zapotřebí dodělat nové atrakce – obstarají P. Trypes a V. Vlas. Š. Irová zajistí článek do obecního 

zpravodaje. Letos se postaví na den dětí překážková dráha.  

Akce Prase – pozvánky vytvořila Šárka Irová a společně s S. Augustinem roznesou mezi hosty. Sud obstará p. 

Spurný, o grilování Richard Scheinpflug s Jan Spurný. 

V dubnu byla aktualizována pojistná smlouva SDH. Byly navýšeny limity pro poškození majetku a zdraví. 
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K 1. dubnu 2017 byli přihlášeni noví členové sboru, dvě děti do přípravky a jedna dospělá členka. Přítomní byli 

seznámeni s možností podání žádosti o dotaci do nadace Agrofert. 

Řešena kolektivní smlouva SH ČMS a OSA a její vymezení pojmů pro případ využití při pořádání akcí v rámci 

spolku. 

Oslavy 90. výročí SDH– řešeno zajištění občerstvení (ŽL, potrav. průkazy, pokladna, stany), pořádání soutěže 

(chybějící rozhodčí, tech. zajištění), hudba (kapela, poplatky OSA) apod. Nedošlo k vzájemné shodě, proto byla 

pověřena Š. Irová zorganizovat celou akci a následně oznámit výsledek. Na toto téma budou během května a června 

také probíhat jednání se starostou obce p. Mgr. Šabatkou, p. Řeháčkem, p. farářem Piotrem Koconem a jinými. 

Soustředění Hradce 2017 – dosud nejsou doneseny všechny řádné přihlášky, pravděpodobně se letos zúčastní 19 

dětí a 5 dospělých.  

Z narozeninových oslavenců nebyl nikdo schůze přítomen.  

Podle zápisu Šárky Irové upravil J. Šabatka.  

   Členská schůze se konala 25. listopadu 2017, účast 21 členů  

Projednávané body: 

Dobrovodské hlaholení 2017 – nákupy potravin na výrobu punče zajistil bratr Kolda. Předpokládalo se mrazivé 

počasí, proto bylo nezbytné zajistit nákup dvou elektrických ohřívačů nápojů na alko a nealko punč. Z příspěvků 

obyvatel sbor pokryl  vlastní náklady na pořízení ohřívačů a pečení buchet a zisk bude odveden darovací smlouvou 

na místní mateřskou školu. Sraz na přípravu byl ve 14 hod. v hasičské zbrojnici. 

Starostka sboru sestra Irová pověřuje bratra Stanislava Augustina k podání žádosti o dotaci na MŠMT ,,Můj klub“ 

pro rok 2018. 

VVH SDH  se bude konat 16.12.2017 v Hospůdce na Hřišti od 16 hod.  Talíře a příbory z klubovny, uzenou kýtu, 

chléb, hořčici zajistí manželé Irovi, vybírání příspěvků sestra Bláhová, bratr Augustin osloví p. Stanislava 

Scheinpfluga, aby nám během schůze nafotil členy pro nové členské průkazky. Volby se konat nebudou – všichni 

souhlasí se setrváním ve svých funkcích. Hudební produkce z PC.  
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Ples 27. ledna 2018 – zajištěné předtančení ve stylu 20.-30.let, vytištěny lístky do tomboly na tři roky (2000 

vyhrávajících, 8000 nevyhrávajících), pozvánky 1000ks a 

plakáty 40Ks, vše zajištěno na náklady sboru – sponzoring po 

letech ukončen, tiskárna přešla do rukou nového majitele. 

Vstupenky nadepíší manželé Koldovi. Šárka Irová ověřila 

smlouvu na sál v KD Metropol u pí Horské a rezervovala 

termíny do roku 2020. Zvaní bude 13. ledna 2018 – dvojice na 

zvaní se budou řešit na schůzi 6. ledna 2018.  

Sestře Irové byla od listopadu pořízena SIM do mobilního 

telefonu pro potřeby SDH. S ohledem na lepší ceny hovorného 

a SMS v rámci zaměstnanecké nabídky je SIM na společné 

faktuře bratra Iry a její proplácení bude formou příspěvku 

podloženého výpisem hovorů ze SIM.  

Noví členové: Adam Saska 7 let, Filip Hölzl 8 let. 

Úklid klubovny po schůzích – zajistí sestra Irová. Popřáli jsme oslavenci bratrovi Josefovi Buchalovi staršímu. Podle 

zápisu Šárky Irové upravil J. Šabatka. 

Zásahy JPO V v roce 2017 

V tomto roce zasahovala jednotka při mimořádných událostech celkem 3x. V prvém případ při požáru rodinného 

domu v katastru obce, a ve dvou případech šlo o likvidaci následků vichřice – odklízení padlého stromu přes 

komunikaci mimo katastr obce a vyžádání pomoci při zajištění uvolněné balkonové stříšky z balkonu panelového 

domu v Suchém Vrbném, tj. opět mimo katastr obce. V roce2017 byl registrován Kolektiv mladých hasičů čítající BH 

a 5 vedoucích kolektivu mladých hasičů, pro které byly upořádány 4 celodenní akce (Techmánie Plzeň, hrad Pořešín, 

2x návštěva divadla) a dvě vícedenní soustředění (Hradce, splouvání Vltavy). Dále v rámci daného roku byly 

pořádané pravidelné schůzky mladých hasičů dvakrát týdně, jak v blízkosti hasičské zbrojnice, tréninkové plochy 

u vodního zdroje v majetku sousední obce, v okolí kostela a okolí fotbalového hřiště. 

 

Přehled sportovní činnosti za rok 2017 : 

Týn nad Vltavou - Hra Plamen 7. 5. 2017   Kategorie starší I. 4. místo 

         Kategorie starší II 4. místo  

Ledenice Českobudějovický dvojboj 13. 5. 2017  Kategorie starší I 11. místo 

Pohárová soutěž Dubičné 10. 6. 2017    Kategorie starší 5. místo 

         Kategorie mladší I 12. místo 

         Kategorie mladší II 4. místo 

zleva Jiří Šabatka. Miloslav Scheinpflug, Pavel Trypes, 

Vlastimil Vlas 
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          ženy nad 30 let 3. místo 

Pohárová soutěž Hosín 18. 6. 2017    Kategorie mladší 4. místo 

         Kategorie starší 3. místo 

Srubec Českobudějovický dvojboj 29. 7. 2017  Kategorie starší 10. místo 

Dobrovodský dvojboj 9. 9. 2017     Kategorie starší 3. místo 

         Kategorie mladší 1. místo 

Pohárová soutěž Neplachov 23. 9. 2017   Kategorie starší 7. místo 

         Kategorie mladší 9. místo 

Strážkovice – Hra Plamen 7. 10. 2017    Kategorie mladší 4. místo 

         Kategorie starší 4. místo 

Členská základna          

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic evidoval na konci sledovaného období 102 členů.  

 Hospodaření spolku 

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 

Výnosů z pořádání plesu, prodeje šrotu a darů. 

Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření zisk 12.504,98. Veškeré výnosy a náklady odpovídají 

plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 

v následujícím období. 

SDH účtuje od roku 2015 v podvojném účetnictví. 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční 

zprávy a jsou nedílnou součástí daňového přiznání, které dlouhodobě podává naše organizace: 

Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty + výsledovka 

Příloha č. 2 Rozvaha pro nevýdělečné organizace + rozvaha 

Sestavila Šárka Irová 

Zápis z VVH 16. 12. 2017  

Přítomno 35 členů z 64 řádných členů s hlasovacím právem. VVH je usnášeníschopná. 

VVH schválila: Program VVH SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, členské příspěvky ve výši děti 100,- dospělí 

200,- plán práce na rok 2018, rozpočet na rok 2018, závěrečný účet schvaluje výbor SDH. 

VVH bere na vědomí: Zprávu mandátové, návrhové a volební komise Zprávu o činnosti SDH Dobrá Voda u Českých 

Budějovic, zprávu o hospodaření za rok 2016, zprávu revizní komise za rok 2016. 

Zvolila: Řídícího jednání a zapisovatele sestru Šárku Irovou, ověřovatele zápisu bratra Stanislava Augustina, 

mandátovou a návrhovou komisi ve složení David Ira, Michaela Schwarzová a Eva Moravcová. 
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Ukládá: Výboru a revizní komisi SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic předat informace o nově zvoleném výboru 

SDH, plnění usnesení z VVH, revizní komisi kontroly dle Stanov SDH, uhradit členské příspěvky OSH ČMS, 

vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce, zabezpečit účast představitelů 

SDH na obvodových aktivech a shromážděních OSH.  

Ukládá všem členům: Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2018 

Nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH. Za návrhovou komisi: David Ira, 

Michaela Schwarzová a Eva Moravcová. 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 17. 12. 2017 

 

V tomto roce se konaly ve dnech 20.10. – 21.10.2017 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

Zvítězilo hnutí ANO 2011 s 1 500 113 hlasy, tj. 29,64 %., premiérem se stal Andrej Babiš 

 

2018 

Výpis z členské schůze konané 6. ledna 2018, účast 20 členů. 

Projednávané body: 

V sobotu 13. ledna 2018 jsme zvali na Hasičský ples. Prodalo se zhruba 150 vstupenek.  Další předprodej bude do 

plesu zajišťovat bratr Stanislav Augustin. 

Během prosince 2017 byly pořízeny z dotace MŠMT 3 nové pracovní uniformy pro trenérky MH a jedna vycházková 

uniforma pro Denisu Poskočilovou (z uspořených finančních prostředků vyhrazených pro činnost jednotky obce). 

S. Augustin při následující schůzi předloží konečný výsledek hospodaření za rok 2017.  Podal také 28. prosince 2017 

novou žádost o dotaci MŠMT s názvem ,, Můj klub“. Kritéria dotace jsou stavěna více pro sportovní kluby typu 

fotbal, neboť největší koeficient při přerozdělování peněz je na děti, které se v roce 2017 zúčastnili min. 6 závodů. 

Tento požadavek v našem sboru splnily pouze 4 děti z celkového počtu 23 dětí zapojených v roce 2017 do soutěží. 

Zároveň je požadavkem pro přijetí dotace vlastnictví datové schránky spolku. Proto bylo o DS ihned s podáním 

žádosti dne 28. 12. 2017 na ministerstvu požádáno. Současná žádost byla podána s DS jiného subjektu. 

29. prosince 2017 nás ve věku 97 let navždy opustila naše nejstarší členka sestra Anna Uhlířová. S naší drahou 

sestrou jsme se rozloučili čestnou stráží v pondělí 8. ledna 2018 ve 12 hod. v krematoriu v ČB. 

Byl vznesen požadavek na změnu termínu letního soustředění s MD. V plánovaném termínu se děti účastní s místní 

ZŠ jazykového kurzu v Anglii. Nový termín bude sestra Irová vyjednávat s Jihočeskou univerzitou. 

Další plánovaná schůze proběhla 10. února 2018,  3. února 2018 se zúčastnili naši členové hasičského plesu ve Srubci. 

Bratr Jan Spurný zajistil rezervaci Bowlingu na sobotu 24. 2. 2018. Úklid klubovny zajistili manželé Spurných. 

Gratulovali jsme oslavencům, kteří v průběhu ledna oslavili své narozeniny. 
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Rok 2018 vzhledem k mimořádnému suchu neumožňoval čerpání vody z rybníka a proto se sbor MH věnoval 

převážně tréninku štafet. V prosinci bylo zaevidováno 36 členů, děti se zúčastnily jako v loňském roce 8 soutěží, 

pětidenního soustředění v Hradcích a 2 denního splouvání Vltavy. Podnikly výlet do ZOO Jihlava, navštívily 2 

divadelní představení. 

Výroční valná hromada se konala 15. prosince 2018 a schválila: 

Program VVH SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, 

Plán práce na rok 2019, 

Návrh rozpočtu na rok 2019, 

Závěrečný účet schvaluje výbor SDH 

Zavedení tzv. Čestného členství u členů starších 70ti let a osvobození od placení členských příspěvků. 

Rozšíření revizní komise o sestru Lenku Klimešovou a bratra Jiřího Moravce. 

Vzala na vědomí: 

Zprávu mandátové, návrhové a volební komise 

Zprávu o činnosti SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic 

Zprávu o hospodaření za rok 2018 

Zprávu revizní komice za rok 2018 

 Zvolila: řídícího jednání a zapisovatele sestru Šárku Irovou, ověřovatele zápisu bratra Stanislava Augustina a 

Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: David lra, Eva Moravcová, Michaela Schwarzová 

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti, 

v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci Dobrá Voda u Českých Budějovic takto: 

Ze svých členů vyhledával členy zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů obce a dobrovolníky pro výkon 

dobrovolnictví.  V uplynulém roce vykázali členové sboru v rámci dobrovolnické pomoci obci a jejím obyvatelům více 

jak 2250 hodin. V roce 2018 měla JSDH obce 7 členů.  

Pro předcházení požárům prováděl preventivně-výchovnou činnost mezi občany, dětmi a mládeží, požární dozor 

na Dobrovodské pouti, vzdělávací činnost mladých hasičů – skládání zkoušek odborností a specializací mladých 

hasičů dle pravidel hry Plamen, ale i vzděláváním žáků místní MŠ a ZŠ, např. v rámci vzdělávacího programu 

základní školy ,,Týden pro zdraví“ uspořádal soutěž v disciplínách hasičského sportu hry Plamen. Akce se 

zúčastnilo přes 170 dětí prvního stupně místní ZŠ. Sbor ve spolupráci s lektorkou IZS upořádal Kurz záchrany 

tonoucího v plaveckém bazénu českobudějovické plovárny. Kurzu se zúčastnilo 18 členů sboru – 12 dětí a 6 

dospělých. Členové sboru věnovali zvyšování vlastní odbornosti více jak 130 hodin.  

Rok 2018 byl mimořádný i co do počtu událostí, při kterých zasahovala JSDH. Během roku došlo na území obce 3x 

k požáru automobilu (2x technická závada, 1x neodborná oprava), 1x k požáru rodinného domu a 2x k likvidaci 

následků vody (1x zatopení prostor mateřské školky poruchou vodovodního řádu, 1x k zatopení technického přízemí 
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rodinného domu přívalovým deštěm). Čtyři členové JSDH se opět v letošním roce zúčastnili námětového cvičení IZS  

- stavby protipovodňové stěny v Českých Budějovicích a dva členové úspěšně absolvovali 16hodinový kurz 

základních zdravotnických dovedností členů jednotek JSDH obcí. 

uspokojoval zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivech mladých hasičů, 

dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně 

preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou 

aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, 

vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších. V roce 2018 byl 

registrován Kolektiv mladých hasičů čítající 36 členů a 5 vedoucích kolektivu mladých hasičů. Pro děti byly 

upořádány 4 celodenní akce (návštěva ZOO Jihlava, exkurze v historické kovárně a 2x návštěva ochotnického 

divadla J.K. K. Tyla v Č. Budějovicích) a dvě vícedenní: soustředění mladých hasičů v Hradcích u Homol s účastí 19ti 

dětí a 6ti dospělých a splouvání řeky Vltavy, které se zúčastnilo 35 osob. Dále v rámci daného roku byly pořádané 

pravidelné schůzky mladých hasičů dvakrát týdně, jak v blízkosti hasičské zbrojnice, tréninkové plochy u vodního 

zdroje v majetku sousední obce, v okolí kostela a okolí fotbalového hřiště. 

SDH spolupracoval při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další 

občany. Uspořádal tradiční akce jako: Hasičský ples, Čarodějnice, Májka, Dětský den, posezení přátel sboru 

s pečením prasete, zúčastnil se svěcení obrazu Renaty Štolbové v renovované kapličce nad pramenem, pokládání 

věnců k pomníkům obětí I. a II. světové války, slavnostního sázení lípy Svobody k 100. výročí založení Československé 

republiky, Vánoční hlaholení a jiných. 

organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci zapojení do sportovních 

a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti 

materiální a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost: 

SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic organizoval v roce 2018 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených sportovních družstvech dětí, dorostu, mužů a žen. 

Přehled sportovní činnosti za rok 2018: 

5. 5. 2018 Strážkovice Jarní kolo hry Plamen,  MŽ  5. místo 

         SŽ  6. místo   

12. 5. 2018 Srubec obvodová soutěž,    muži nad 35 let 4. místo 

ženy nad 30 let 3. místo 

27. 5. 2018 Týn n./ Vltavou.      SŽ 13. místo z 23. družstev  

9. 6. 2018 Dubičné Pohárová soutěž,     MŽ 9. místo 

SŽ  4. místo  

10. 6. 2018 Hosín Pohárová soutěž,    MŽ 7. místo, SŽ 8. místo 
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2. 9. 2018 Chrášťany Českobudějovický dvojboj  SŽ 14. místo 

15. 9. 2018 Ohrazeníčko, Českobudějovický dvojboj,  SŽ 19. místo  Upraveno podle zápisů Šárky Irové.  

 

 

Valná hromada  prosinec 2017 (druhý zleva sedící bratr Miroslav Majer, zemřel 7. června 2018)  

Složení výboru SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic 

pro volební období 2017–2021 po doplněný rozhodnutím VVH 15. 12. 2018 

 

Starosta SDH:  Šárka Irová 

Místostarosta:  Vítězslav Kolda 

Velitel SDH:  Stanislav Augustin 

Kronikář:   Anna Vlasová 

Strojník:   Jakub Frühbauer,  Jiří Moravec 

Hospodář:   Stanislav Augustin 

Organizační referent: Milan Čečka 

Členové výboru:  Vlasta Augustinová, David Ira, Miroslava Koldová, Jan Spurný 

Revizní komise:  Vlastimil Vlas, Petra Augustinová, Lenka Klimešová , Jiří Moravec, Michaela Schwarzová, 

Vlasta Viktorinová 

Vedoucí mládeže: Stanislav Augustin, Petra Augustinová, Šárka Irová, Michaela Schwarzová, Klára 

Schwarzová – instruktor  

V tomto roce se konala ve dnech 12.01. – 13.01.2018 volba prezidenta republiky. 
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Ve druhém kole voleb zvítězil a prezidentem republiky se stal Ing. Miloš Zeman  za SPO, který získal 51,36 % hlasů. 

V podzimních volbách do zastupitelstev měst a obcí byli do zastupitelstva obce Dobrá Voda u Českých Budějovic 

zvoleni za TOP 09 Bc. Štika Petr a Mach Miloslav, za KDÚ ČSL Mgr. Šabatka Jiří, Augustin Stanislav, Oborný Emil, 

MUDr Pavlásek Miroslav a Mgr. Čermák Jan, za ODS Chrástka Marcel a za hnutí Občané Dobré Vody PhDr. 

Bergmannová Pavla, Ing. Šťastný Josef a Špatný Petr. 

2019 

Zápis z členské schůze konané 5. 1. 2019 

Projednávané body: 

Příští sobotu 12. 1. 2019 proběhne tradiční zvaní na Hasičský ples. Další předprodej bude do plesu zajišťovat bratr 

Stanislav Augustin a bratr Kolda ve svém obchodě Drogerie u Lomu. 

Party: Zelená – P. Trypes a T. Hanzal, Žlutá – M. Spurná a E. Zikmundová, Šedá – M. Schwarzová a A. Vlasová 

Červená -  S. Augustin a D. Ira, Modrá sv.– J. Moravec a J. Frühbauer, Modrá tm. – E. Moravcová a V. Vlas 

Sraz na zvaní 8:30, občerstvení-gulášová polévka a pečivo zajistí sestra E. Bláhová. 

Ples - kontrola úkolů zadaných v předchozí schůzi a ujednání dalších kroků: objednání autobusu – zajistila sestra 

Irová, předtančení (pooldance sl. Veronika Schwarzová), registrace na OSA – zajistí bratr Augustin, osobní kontakt 

s KD Metropol – bratr Augustin, kapely Midi a Správná pětka – kontakt a playlisty zajistí sestra Irová, zajištění 

uskladnění tomboly – svoz tomboly ve čtvrtek 24.1. od 17 hod. do hasičárny a příprava balíčků, příprava obložených 

talířů – salámy zajistí sestra Irová, zajištění prodeje tomboly apod. 

Bratr Kolda si připraví seznam sponzorů a poděkování. Pravděpodobně bude z pozice místostarosty uvádět ples 

s místostarostou obce bratrem Augustinem. 

Prodej u vstupu zajistí střídavě bratr Augustin a sestra Irová.  

Zápis ze schůze konané 2. 6. 2018, účast 24 členů. 

Projednávané body: 

Dne 5. 5. 2018 se konalo jarní kolo hry Plamen ve Strážkovicích, kde naše děti v celkovém pořadí obsadily konečné 

5. a 6. místo. Chybou OSH jsme obdrželi 5 trestných bodů za nesplnění odborností. Záležitost jsme reklamovali, 

přičemž vyšly najevo další pochybení ze strany paní Šuldové na OSH. OORM na základě naší stížnosti vypracuje do 

nového kola hry Plamen 2018/19 písemnou metodiku o plnění odborností a specializací, která bude závazná pro 

všechny kolektivy na území okresu.  

Členové SDH dne 8. 5. 2018 položili věnec k uctění památky padlých za 2. svět. války. Park s památníkem padlých 

z 1. světové války prochází rekonstrukcí, proto nebylo možně položit věnec i tam. Zúčastnili se: S. Augustin, P. 

Trypes, J. Moravec, E. Moravcová, D. Poskočilová, J. Spurný a V. Kolda. 
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Ve dnech 11. a 12. 5. 2018 proběhlo na útvaru v ČB školení první pomoci členů JSDH, které se zúčastnili S. Augustin 

a J. Frühbauer.  

12. 5. 2018 v dopoledních hodinách proběhl v plaveckém bazénu českobudějovické plovárny pro naše členy kurz 

záchrany tonoucího pod odborným vedením Moniky Kocinové ze HZS v ČB. Kurzu se zúčastnilo 18 našich členů 

z toho zhruba polovina MH. 

12. 5. 2018 jsme se zúčastnili obvodové soutěže ve Srubci. Muži v kategorii na 35let obsadili 4. místo, ženy nad 30 let 

3. místo s NP. 

24. 5. 2018 pátý zásah JSDH v tomto roce: prudký déšť zatopil garáž RD. Včasným zásahem nedošlo k většímu 

poškození přízemního patra domku. Majitelka paní Jurtíková zaslala písemné poděkování za pomoc i starostovi 

obce. 

Od 25.5.2018 vzešlo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Je nutné získat od všech stávajících členů 

souhlas se zpracováním osobních údajů. SH ČMS vytvořilo formulář, který je z naší strany neakceptovatelný a svůj 

nesouhlas jsme ji sdělili. Zároveň máme výhrady i s uložením těchto souhlasů v kanceláři OSH tj. paní Šuldové. Nyní 

čekáme na opravu formuláře.    

27. 5. 2018 jsme se s dětmi zúčastnili soutěže v bodované soutěži Českobudějovický dvojboj. Soutěž se konala v Týně 

nad Vltavou a skládala se z štafety CTIF a PÚ. Zúčastnilo se jí více jak 50 týmů. V kategorii starších žáků obsadili 

naši závodníci bez jediného trestného bodu 13. místo z 23. týmů v kategorii. 

Soustředění Hradce 2018: Přihlášeno je 19 dětí a 6 dospělých – všichni členové SDH. 

Byla vyrobena a potištěna nová trika s označením SDH. Vyrobeno bylo celkem 50 ks a vyšla na 214Kč /ks. Dnes byla 

většina rozdělena mezi členy v rámci organizace dětského dne.  

Do klubovny byla pořízena nová myčka nádobí. 

V pátek 1. 6. 2018 vyhověl S. Augustin žádosti školy a uspořádal sportovní dopoledne z disciplín požárního sportu 

pro MH. Zúčastnilo se 170 dětí z místní ZŠ a organizaci zajišťovali 4 naši členové.   

Dětský den – pro letošní rok se podařilo vyjednat spolupráci při pořádání DD se Spolkem sportovního klubu v DV. 

Do organizace se tak mimo hasičů zapojily i oddíly kopané, hokejbalu, tenisu a šprtce. Stánek s cenami byl společný, 

vydávány byly hasičské bankovky a finanční náklady na nákup ceny byl podílově rozpočítán. Sportovní klub tak 

poprvé přispěl hasičům na organizaci DD částkou 4500Kč. Spolupráce spolků se sešla s úspěchem a bude s ní 

počítáno do příštího roku. Padl návrh vytvořit mapku se zakreslením jednotlivých atrakcí, popř. vyrobit šipku ke 

střelnici, která byla mnohými přehlédnuta. 

Motorová stříkačka Tohatsu vykazuje poruchu vypínání vývěvy. Servis se nám pokusí zajistit výzbrojna požární 

techniky v Jihlavě. Pokud by poruchu nedovedli odstranit, bude zaslána na servis výrobci. Oprava potrvá min. 1 

měsíc a je plánována na prázdniny. 

Grilování čuníka – dopravu zajistí Jirka Moravec a Tomáš Hanzal, občerstvení pivo, limo, káva Honza Spurný, 
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sladké občerstvení Mirka Koldová a Petra Augustinová palačinky na gril, Pražskou kýtu Víťa Kolda. 

Pro velký úspěch se bude letos opakovat ,,Brána“ manželů Poskočilových, plánovaná je na pátek 17. 8. 2018. 

Podrobnosti budou domluveny při grilování čuníka. 

Gratulace oslavencům v měsících června, července a srpna. Další schůze je plánována na 1. 9. 2018  

Zapsala Šárka Irová 

Zápis ze schůze výboru SDH konané dne 29. srpna 2019 

Starostka SDH D. Voda u Č. B. Šárka Irová odstoupila z funkce starostky SDH k 31. 8. 2019 z osobních a rodinných 

důvodů. Účetnictví za období 1.1. - 31. 8. 2019 bude odstupující starostce Šárce Irové předáno ke kontrole a podpisu 

na členské schůzi dne 7. 9. 2019 po účetní uzávěrce k 31. 8. 2019. Šárka Irová a Stanislav Augustin jsou pověřeni 

podpisy, případnými úpravami a jednáním o dotaci MŠMT Můj Klub 2019 a dotaci z programů OSH ČB. 

Od 1. 9. 2019 do výroční schůze dne 14. 12. 2019 bude pověřen místostarosta SDH bratr Vítězslav Kolda zastupovat 

SDH D. Voda u Č.B., a to v nákupech a provozních záležitostech, aby nebyla omezena činnost sboru. Dále je pověřen 

podpisem žádosti o dotaci z MŠMT na Rok 2020. 

Nejpozději do 14. 12. 2019 je zapotřebí vybrat a oslovit kandidáty na nového starostu SDH, který by měl být následně 

na VVH zvolen. Schválen nákup 2ks párty stanů za cca. 7000,-Kč/ks, zakoupení 3 sad pivních setů +LED osvětlení 

do stanů, plastových přepravek na pečivo a ovoce, které je zapotřebí při akcích typu hlaholení, májka nebo 

soustředění s MH, elektrického kráječe na chleba a obnovu slavnostních uniforem pro bratry Koldu a Spurného. 

Přestavba hasičské zbrojnice dle platných norem pro JPO III.-fáze zaměření a stanovení cen přestavby x demolice a 

stavba nové zbrojnice. 

Starostka Šárka Irová si na obchodním rejstříku změnila trvalé bydliště a společně s bratrem Augustinem vložili do 

obchodního rejstříku požadované dokumenty o hospodaření sboru za předchozí období (požadavek MŠMT 

k dotacím).  

Z OORM přišla nově opravená pravidla pro účast na českobudějovickém dvojboji. Mimo jiné je zanesena povinnost 

vedoucího družstva vystupovat v dresu družstva popř. v uniformách PS2.  

P. Augustin čeká na konečné faktury za energie, při následující schůzi předloží konečný výsledek hospodaření za 

rok 2018.  

Sestra Irová informovala, že základna v Hradcích je v letošním roce v námi požadovaném termínu již obsazena. Je 

zapotřebí najít náhradní prostory pro pořádání soustředění s MH. 

Další plánovaná schůze proběhne 2. 2. 2019 oproti plánovanému termínu 9. 2. 2019. Hasičský ples Srubce proběhl 

ve stejném termínu jako náš, není tedy důvodu k posunu termínu.  

Bratr Augustin vznesl návrh na uspořádání společné akce zabijačky a vepřových hodů v hasičárně. Termín sobota 

16. 2. 2019. Vše potřebné zajistí. Návrh přijat. 
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Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 25. 1. 2019. V pondělí 28. 1 2019 odvádí sestra Irová příspěvky i 

s hlášenkami na OSH. Bratr Jan Spurný zajistí rezervaci Bowlingu na sobotu 23. 2. 2019, úklid klubovny zajistí 

manželé Koldovi. 

Gratulovali jsme oslavencům, kteří v lednu oslaví své narozeniny. 

Zapsala Šárka Irová  

 Zápis ze schůze konané dne 2. února 2019 

Členská základna byla seznámena s hospodářským výsledkem hasičského plesu konaného dne26.1.2019 

Vysloveno poděkování členům, kteří se podíleli jak na obstarání tomboly, tak i na přípravě tomboly v sálu včetně 

prodeje lístků do tomboly, vstupenek a jiných organizačních záležitostí. 

Bratru Augustinovi předány darovací smlouvy, ten také zajistil na následující období tří let pronájem sálu a to v 

termínech 25. ledna 2020, 23.ledna 2021 a 22.ledna 2022. 

Bylo dohodnuto vystupování v těchto termínech s hudební skupinou Midi a zároveň byla požádána o zaslání 

smlouvy. Toto učiníme i s dechovou kapelou Správná pětka. Tím máme zajištěn sál i hudbu na následující 3. roky. 

Výsledek hospodaření našeho sboru předloží bratr Augustin na následující schůzi v březnu, v měsíci lednu 2019 

byly řádně odvedeny příspěvky na OS hasičů, zároveň jsme dne 27. 1. 2019 vyplnili formulář pro SH ČMS o registraci 

sportovních družstev, jak to vyžaduje nově MŠMT. Mimo družstev dětí bylo nahlášeno i jedno družstvo žen a jedno 

družstvo mužů. 

Soustředění MH 

V současné době je provedena rezervace v autokempu Podroužek u Netolic. Strava se bude teprve řešit v průběhu 

tohoto měsíce s provozovatelem restaurace. Výsledek jednání bude znám na schůzi v březnu 2019. Jinak bylo 

kontaktováno dalších 7 základen, kde si prozatím řekli za 5dní/4noci bez stravy 25-35tis.+ energie. 

Dohodnuty termíny tréninků dětí a to že začnou v polovině března 2019 

16. února se bude konat zabíjačka, ještě si upřesníme, dá vědět br. Augustin, prasátko dle Standy cca min. 140 kg 

zajištěno, kamínka zapůjčí bratr Vlas, řezník spolu s náčiním zajištěn, zatím nemáme klec na prase, ale je v jednání.  

Akce bowling u Jelena bude dne 23.2., místo pro cca.15-20 osob zajištěno, začátek turnaje na 2 drahách od 19.30 na 

cca 2hod. 

Oslavenci v měsíci únor 2019: Milan Čečka ml. 19 let, Eva Horejšová 62 let, Jan Spurný 52 let. Vlastimil Vlas 60 let, 

předán dárkový balíček 

Zároveň jsme dostali smutnou zprávu že nás dne 2.února opustil dlouholetý člen SDH 

bratr Oldřich Padrta. Poslední rozloučení s ním bude na D. Vodě v kostele. Věnec zajištěn. 

Dle prezenční listiny se členské schůze zúčastnilo 23 členů a byla ukončena krátce po 01.00 následujícího dne. Podle 

zápisu Vítězslava Koldy, místostarosty SDH D. Voda u Č.B. upravil J. Šabatka.  

Zápis z členské schůze konané 2. 3. 2019, účast: 26 členů 

http://okr.sdr.hasičů/
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Projednávané body: 

Bowling-ačkoliv byla včasně zařízena rezervace míst v restauraci, bowlingové dráhy a občerstvení, po příchodu do 

restaurace nám obsluha sdělila, že je plně obsazeno a o naší rezervaci nic neví. Našli jsme náhradní útočiště 

v hospodě Na Špejcharu ve Staré Pohůrce, kde jsme společně poseděli a povečeřeli. Účast 12 členů.  

Dne 8. 2. 2019 se byla skupina našich členů naposledy rozloučit s naším zesnulým bratrem Oldřichem Padrtou. 

Obřad se konal v kostele v D.V. Rodina si nepřála čestnou stráž.  

Výjezd jednotky JSDH  - V nízkém bungalovu v Lázeňské ulici došlo ke vzplanutí komína. Zasahovali: bratři 

Augustin, Frühbauer a Hanzal. Doba příjezdu 7 minut. Na žádost zasahující jednotky z HZS řídili světelnými 

multifunkčními baterkami dopravu. Zároveň bylo předjednáno proškolení naší jednotky v obsluze těchto technicky 

složitých světelných signalizací. 

 

Výjezd JSDH – na žádost obce byli pokáceny dvě borovice v blízkosti domova důchodců. Zásah je zároveň evidován 

jako potřebná praxe ke školení práce s motorovou pilou. 

Po dvou měsících nám byla navrácena ze servisu z Jihlavy opravená PS Tohatsu. Závady byly odstraněny a byla před 

sezónou řádně seřízena. Oprava a servis si vyžádaly náklady cca 3500Kč, hrazené obcí.  

Z OSH dosud nepřišly bližší informace o připravovaném dvoudenním školení vedoucích mládeže. Znám je pouze 

termín (6. -7. 4. 2019), který se kryje s naší další schůzí. Prozatím se žádný z vedoucích nevyslovil, zda se školení 

zúčastní. 

Bratr Augustin předložil výsledek hospodaření za rok 2018 s vykázaným ziskem 32 576,20Kč. Na zisku mají velký 

podíl získané dotace z MŠMT a OSH. Zároveň informoval o probíhajícím jednání o vedení účetnictví certifikovanou 

účetní. Výsledek bude znám na příští schůzi. 

Bratr Augustin byl zastupiteli vyzván k urychlenému řešení vytvoření projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

Nyní má rozjednané schůzky s projektanty. Nyní probíhají dotační programy, kde se dají získat potřebné finanční 

prostředky (70% účast z MVČR a 20% z KÚ JčK). Výsledek oznámí na příští schůzi. 

Během kácení máje 13. 4. proběhne i brigáda na štípání dříví. Bratr Vlas zapůjčí vlastní elektrickou štípačku.  

Výlet na velbloudí farmu dne 30. 3. 2019 – na vlak a vstupné se vybírá 250Kč na osobu. Uzávěrka přihlášek 15. 3. 

2019. Pozvánky do týdne vytvoří sestra Irová.  

Z OSH dosud nepřišla informace o konání obvodové schůze – vždy bývala v březnu před soutěžní sezónou (rozpis 

soutěží, informace o dotacích apod.).  

Soustředění s MH 2019 – vyjednáno ubytování v autokempu Podroužek v Netolicích. Částečně zajištěna i strava 

v místní restauraci (snídaně a obědy). Zvýšené náklady na letošní soustředění budou hrazeny z finančních 

prostředků získanými dotací z OSH. Cena soustředění proto zůstává stejná: 1200Kč, termín 19. 6. – 23. 6. 2019. 
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Přihlášky budou k dispozici od prvním tréninku tj. 7. 3. 2019. Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2019 (rezervace lůžek 

v kempu). 

Projednán požadavek na nákup mycích kartáčů na sklenice do klubovny – návrh se zamítl. 

Další plánovaná schůze proběhne 6. 4. 2019  - budou projednávány mimo jiní body: kácení máje, dozor na pouti, 

program akce čarodějnice a stavba májky. Do té doby je zapotřebí ověřit informaci, o konání hudební produkce 

v hospodě na hřišti v den konání čarodějnic.  

Akce zabijačka byla kladně hodnocena. Vyrobily se jitrnice, jelita, tlačenka a klobásy. Zbývající maso bylo uloženo 

v mrazáku a poslouží k občerstvení našich členů v průběhu roku během pořádání brigád a akcí. Odsouhlaseno 

zaznamenání zabijačky do plánu práce na příští rok.  

Úklid klubovny zajistí Michaela Schwarzová. 

Gratulovali jsme oslavencům, kteří v březnu března oslaví své narozeniny. 

Zapsala Šárka Irová 

 

Zápis z členské schůze konané 6. 4. 2019 

Účast: 21 členů  

Projednávané body: 

Březnová příprava MH probíhala z části v plaveckém stadionu v ČB, kde se děti připravovaly na kurz vodního 

záchranáře. Do kurzu se předběžně přihlásilo 10 dětí. Termíny s lektorkou domluví Standa a dá zavčasu dětem 

vědět. 

V sobotu 30. 3. 2019 jsme jeli na výlet do velbloudí farmy v Chýnově –Záhosticích u Tábora. Účastnilo se 21 dětí a 12 

dospělých.  

Oslavy ve farské zahradě – byli jsme osloveni Marcelem Chrástkou a Petrou Míkovou, že termín farského posezení 

byl již s farářem domluven na termín na sobotu 15 .6 .2019 a prosí nás o částečnou výpomoc s organizací. Účast na 

oslavách jsme vyloučili, neboť v tento den pořádáme grilování prasete. Navrhli jsme dva termíny v červenci dle plánu 

práce z VVH 12/2018, ale dostalo se nám odpovědi, že se celá akce kvůli časové tísni pravděpodobně letos 

neuskuteční. 

Horní prostory hasičské zbrojnice jsme museli narychlo opět uvolnit. Od 30. 3. 2019 jsou v bytě nastěhováni noví 

nájemníci umístění obecním úřadem. Pravděpodobně mají platnou nájemní smlouvu pouze do září letošního roku.  

Bratr Stanislav Augustin podal v řádném termínu daňové přiznání za sbor. V letošním roce by měla vedení 

účetnictví převzít pí Mičanová, která se účetnictvím profesně zabývá. 

Schůze obvodu 4. 4. 2019– návrhy na vyznamenání členů sboru musí nést jasné důvody, za co si člen ocenění 

zasloužil. Smlouva SH ČMS s OSA byla opět na 2 roky prodloužena do konce roku 2020. Při pořádání akcí, kde mají 

hasiči stánek s občerstvením mají za povinnost min s 10denním předstihem odeslat ,,Oznámení o prodeji lihovin 
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v rámci příležitostného prodeje“ na celní zprávu. Podání protestu na obvodových soutěžích je možné pouze po 

složení kauce ve výši 1000Kč. Pokud nebude protest uznán jako oprávněný, kauce propadá ve prospěch pořádajícího 

sboru. V únoru proběhlo v Plavě školení rozhodčích, dle slov bratra Josefa Plojhara je úroveň znalostí rozhodčích 

katastrofální. Ve dnech 6. – 7. 4. proběhlo ve Velkých skalinách školení vedoucích mládeže. Osloveno bylo celkem 

59 sborů v rámci OSH pracujících s dětmi, 23 sborů se nezúčastnilo, mezi nimi i Dobrá Voda. Přesto se přihlásilo 90 

vedoucích mládeže. Dobrá Voda má platné osvědčení do roku 2020. OSH pořídilo další dvě motorové stříkačky 

Tohatsu s vřetenovým uzávěrem, které jsou umístěny v SDH Lišov a SDH Chrášťany. Zároveň však přišel zákaz 

používání stříkaček s vřetenovým uzávěrem na okresních soutěžích. OSH požádalo o udělení výjimky, za 4 týdny je 

první okresní soutěž-stále bez odpovědi. Od dalšího ročníku hry Plamen budou na stříkačkách Tohatsu závodit 

mladší i starší žáci. 

Oslovil nás člen OORM bratr Jiří Valenta, zda bychom se neujali pořádání dalšího ročníku hry plamen 2019/20 

popř.2020/2021. VH o návrhu diskutovala, nicméně musíme počkat, jak dopadne výstavba hasičské základny na 

pouťovém prostoru. Do té doby sestra Šárka Irová zjistí náročnost pořadatelství. V návaznosti na toto téma je 

možnost ujmout se pořádání i obvodové soutěže dospělých v následujících letech. Dvě sestry (Eva Bláhová a Eva 

Moravcová) se zavázaly, že by za tímto účelem složily testy na rozhodčí v požárním sportu. 

Během kácení máje 13. 4. proběhne i brigáda na štípání dříví. Bratr Vlas zapůjčí vlastní elektrickou štípačku. Bratr 

Augustin loupáky. Bude zajištěno maso na gril a lahvové pivo. Krepový papír nakoupí sestra Irová. 

Pouť - rozpis služeb je shodný jako v předchozím roce, sestra Šárka Irová rozpis potvrdí Pavlovi Řeháčkovi – nájemci 

poutě.  

Soustředění s MH 2019 – Přihlášky jsou k dispozici od prvním tréninku tj. 7. 3. 2019. Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2019 

(rezervace lůžek v kempu). 

Čarodějnice – tisk plakátů A3 zajistí sestra Lenka Klimešová, Sestry Petra Augustinová a Michaela Schwarzová 

zajistí čarodějnici. Díru pro stožár opět připraví p. Dvořák, hranici postaví bratři Stanislav A., Václav Honner a 

případně Jakub F. St. Augustin koupí 3 sudy piva a limo. Program připraví Šárka Irová. Zbývá požádat sestru Mirku 

Koldovou o 4 dorty.  

Se sportovním klubem odsouhlasen termín pořádání dětského dne v sobotu 1. 6. 2019  

Dne 23. 3. 2019 přivedla na svět naše sestra Denisa Poskočilová budoucí malou hasičku Dorinku. 

JSDH byla požádána o součinnost při demolici RD v Mírové ulici. Hasiči by měli zjistit kropení stavby, aby se 

zamezilo šíření prachu do okolních budov. Majitel stavby zajistí připojení k hydrantu a domluví termín demolice. 

Úklid klubovny zajistí Eva Bláhová a Šárka Irová. 

Gratulovali jsme oslavencům, kteří v průběhu dubna oslaví své narozeniny. Zapsala Šárka Irová 

 

Zápis ze schůze členské schůze konané 4. 5. 2019 
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Projednávané body 

Poděkování za pomoc při konání pouti. Od pořadatele p. Řeháčka dostal sbor darem 13 tis. korun. Čarodějnice – 

hudební produkce nedostačovala, proto se pro příští rok nabídl Pavel Krlín, že nám hudbu zajistí sám. Sladkostí 

do program bylo připraveno v nedostatečném množství – příští rok si zajistí trenérky sami, lidé neměli zájem o 

průvod a dožadovali se malého ohníčku na opékání špekáčků, nechtěli čekat na hranici. Na příští rok se musí najít 

cesta, jak oživit zábavu a přilákat větší počet čarodějnic. 

Dětský den – plakáty připraví s. Irová, tisk a rozvěšení b. Augustin. Nákup cen do stánku b. Kolda, mapu na 

vyznačení atrakcí s. Irová. Dotisk bankovek s. Bláhová, výroba kytek do střelnice s. Irová, kontrola stavu atrakcí s. 

Irová. Pravděpodobně budou k dispozici dva skákací hrady. Spolupráce se sportovním klubem beze změn. Sraz na 

přípravu DD je ve 12:00. Dle sdělení b. Augustina zbylo našemu sboru už jen 5 cedulí. Ostatní se ze svých stanovišť, 

ztratily“. Paní Mičanová převzala účetní knihy a seznamuje se s chodem účetnictví sboru. 

Byl vznesen požadavek na nákup pracovních stejnokrojů pro dvě členky (Iveta K., Eva B.) a dva členy (David I., 

Honza S.). Všichni si dojedou do prodejny vybrat vhodné velikosti a následně budou uniformy objednány. Trenérky 

chtějí pláště do deště – musí se shodnout na společném typu a pak se nakoupí. 

Plánované akce – 21. 5. 2019 instruktáž pro děti ZŠ Poskytnutí první pomoci havarovanému motorkáři, 31. 5. 2019 

Školní trojboj – místo dortů se nakoupí pro všechny děti koblihy. 

Prase 15. 6. 2019 – s. Irová osloví Miloše Bezemka, zda nám opět naloží prase. Bratr Vlas zapůjčí kamínka, manž. 

Spurných zajistí suroviny na výrobu polévky a grilování masa. 

Ve středu 8.5.2019 od 9:00 bude probíhat jarní příprava překážkových tratí. 

Pokládání věnců 8.5.2019  - účastní se: b. Ira, b. Moravec, s. Moravcová, b. Trypes, úklid klubovny zajistí Jaroslava 

Ferebauerová. 

Gratulace oslavencům, kteří v průběhu dubna oslaví své narozeniny. Zapsala Šárka Irová 

 

Zápis z výroční členské schůze konané 7. 9. 2019 

Účast:   19 členů viz. příloha prezenční listina 

Projednávané body: Soustředění Netolice 2019: Účast 24 dětí a 6 dospělých, Šárka Irová vyjednala se starostou obce 

podmínky pro půjčování obecního osmimístného vozu Fiat Ducatto. Automobil bude hasičům podle předem 

předloženého seznamu termínů k dispozici na soutěže a podobné akce. V posledním červnovém týdnu oznámila 

rezignaci ze své funkce starostka sboru Šárka Irová. Výbor vzal rezignaci na vědomí a svolal mimořádnou schůzi 

výboru na 29. 8. 2019. 

Voda s hasiči 10. – 11. 8. 2019 proběhlo již tradiční splouvání Vltavy.  Účast hojná, nikdo se neutopil, 16. 8. 2019 se 

uskutečnila akce brána manželů Poskočilů.  
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V pátek 23. 8. 2019 se konala stavba brány pro novomanžele Martinu Daňkovou a Tomáše Hanzala. Účast cca 20 

členů sboru. V sobota 24. 8. 2019 se v prostorách hasičské zbrojnice konal svatební obřad a hostina našich členů 

Martiny Daňkové a Tomáše Hanzala. Počasí přálo, nálada skvělá. Novomanželům přejeme mnoho spokojených 

společných let. 

29. 8. 2019 Schůze výboru SDH. Účast: Augustin S., Augustinová V., Ira D., Irová Š., Kolda V., Koldová M., 

nepřítomen Spurný J. Projednávané body: návrhy na nového starostu sboru, do voleb je pověřen zastupovat sbor 

místostarosta bratr V. Kolda, schváleny nákupy 2ks párty stanů v hodnotě cca 7tis./ks, 3 sady pivních setů po cca 

2tis./ks, obnova uniforem (V. Kolda aj. Spurný), zakoupení LED osvětlení do párty stanů, plastové nádobí na ovoce 

při pořádání hlaholení, kráječ na chléb a 6-10ks plastových zelinářských přepravek (přípravy na hlaholení a ples) 

Přestavba hasičské zbrojnice dle platných norem pro JPO III. – fáze zaměřování a stanovení cen přestavby x 

demolice a stavba nové. Kontrola a podpisy účetnictví za období 1. – 8. 2019 odstupující starostkou Šárkou Irovou: 

Účetnictví bude uzavřeno k 31. 8. 2019 (konec platnosti funkce starostky), následně bude o schůzi VH 7. 9. 2019 

předáno sestře Irové ke kontrole a podpisu. 

30. 8. 2019 Noční soutěž Dubičné – Tým mužů nad 35 let, doplněn ženami běžel ve složení: D. Ira, J. Moravec, T. 

Hanzal, P. Augustinová, S. Augustin, J. Frühbauer a Š. Irová. Opět se opakují potíže se stříkačkou. Tým obsadil 6. 

místo.   

1. 9. 2019 Dvojboj Chrášťany – MŽ 10. místo, SŽ 14. místo. 

PS Tohatsu nesaje, potíže s vývěvou se servisem neodstranily. Bratr Augustin ji s MH kompletně rozebrali a vyčistili, 

vyměnili svíčky a benzín, přesto se závadu nepodařilo odstranit. Protože se blíží pohárová soutěž v Neplachově, kde 

je zapotřebí vlastní stříkačky, bude v nejbližších dnech zprovozněna stará PS I2 a požádán p. Spurný o pomoc 

s opravou Tohatsu. Zároveň proběhne údržba i ostatní techniky – plovoucího a kalového čerpadla, motorové pily 

apod. 

Požadované pracovních uniformy jsou dodány. Chybí pouze pro bratra Jana Spurného, který si ji dosud nebyl 

objednat. Nákup nových dresů pro dorost a dospělé – vybrán dodavatel, barevné provedení dvou sad po 10 Ks a 

materiál. Nyní je zapotřebí domluvit požadované velikosti trik a objednávku dokončit. 

Výčepní zařízení po letech dosluhuje. V minulých měsících bylo kompletně přetěsněno a vyčištěno, přesto 

kompresor neustále dopouští. Výměna kompresoru je cenově nerentabilní. Nyní je v jednání pořízení darem jiného 

výčepního zařízení od otce našeho MH, popř. zvážit nákup nové pípy.  

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce se podařilo prosadit nákup nerezové nádrže na 20 tis. litrů vody 

z vyřazeného majetku s. p. Budvar do majetku obce. Nádrž bude postavena v zadním rohu pouťového prostoru a 

bude napouštěna z vrtu u fotbalového hřiště. Voda bude sloužit pro potřeby trénování hasičů a na závlahu zeleně 

kolem kostela v době extrémního sucha. Nyní je zapotřebí vyřešit stavební povolení na betonové základy pod nádrž 

a projekt na podvrtání silnice k fotbalovému hřišti. 
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Bratr Augustin bude v příštích dnech zjišťovat na finančním úřadě stav finančních prostředků, které je zapotřebí 

vydat v letošním roce, abychom nemuseli dodaňovat. Dotace na letošní rok z MŠMT dosud nebyla našemu sdružení 

přidělena. Zveřejněný seznam přidělených dotací k 15. 8. 2019, Hlaholení 30. 11. 2019. 

Gratulovali jsme oslavencům v měsících června, července. Další schůze je plánována na 5. 10. 2019. 

 Zapsala Šárka Irová.   

Zápis z členské schůze konané 5. 10. 2019 

Účast: 20 členů viz. příloha prezenční listina 

Projednávané body: 

Návrhy na nového starostu sboru – navrženi: Stanislav Augustin a Vítězslav Kolda, sestra Vlasta Augustinová ze 

zdravotních důvodů a pokročilého věku oznámila svou rezignaci z postu člena výboru, Nabídka na odkoupení akcií 

Hasičské vzájemné pojišťovny – náš sbor dlouhé roky vlastí dvě akcie, které byly zakoupeny za 10 tis. Kč za 1 akcii. 

Nyní nám dvě společnosti nabízejí odkoupení za 135 Kč nebo 147Kč za akcii. Návrh na odprodej zamítnut, pořízení 

Párty stanů se uskuteční do konce října, tak aby byly k dispozici na nadcházející hlaholení. Nákup zajišťuje bratr 

Augustin. Nákup kráječe chleba zajistí manželé Koldovi, přepravky sestra Irová. 

Činnost MH v 9/2019: účast na Dvojboji v Chrášťanech (14. místo), Dvojboj Ohrazeníčko (útok za 18s – náš 

dosavadní nejlepší čas), Pohárová soutěž Neplachov (6. a 9. místo). Následuje podzimní kolo hry Plamen 19.10.2019. 

Na tuto poslední letošní akci se přijedou opět připravovat na naše překážky i MH z Kališť, kteří takové vybavení 

nemají. 

U PS Tohatsu došlo během tréninku k úplné devastaci vývěvy. Při nasávání začaly ze stroje vycházet kusy uhlíkových 

lopatek vývěvy. Pro nespokojenost s předchozí opravou zajišťovanou prodejcem v Jihlavě, vyhledal bratr Augustin 

autorizovaný servis v Hranicích na Moravě a dosavadní potíže se servisem konzultoval a zjistil příčinu. V návodu 

na používání této stříkačky o specifikách této vývěvy nic nepíše.  PS objednal na kompletní opravu a odveze ji 14. 10. 

2019.    

Pan Spurný starší (otec našeho člena J. Spurného) seřídil a zmodernizoval naši starou PS 12. Stříkačka je nyní 

v perfektním stavu a slouží pro trénování MH. Za tuto práci by se slušelo p. Spurnému oficiální poděkovat a pozvat 

ho na naši VVH v prosinci. 

Naše řady se v září rozrostli o nové dva členy MH – bratry Benešovi ze Suchého Vrbného, 3. 10. 2019 vrátila 

odstupující starostka sestra Irová dopodepsané účetnictví. V pokladně reklamuje větší množství dokladů, které 

nejsou správně zaúčtována podle proběhlých akcí spolku. Tím dochází ke zkreslení skutečných nákladů na akce a 

porušení rozpočtových předpisů odsouhlasených na VVH v prosinci 2018. Bratr Augustin slíbil přeúčtování 

uvedených dokladů, 4. 10. 2019 byl bratr Augustin na OSH k projednání dotace na pořádané soustředění MH 

v červnu letošního roku. Z doložených nákladů nám OSH pokryje zhruba ve výši 70%, tj. na účet spolku budou 

koncem roku připsány finanční prostředky ve výše cca 20 tisíc Kč. V polovině září jsme byli osloveni úředníkem 
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MŠMT, abychom odstranili chybu v žádosti o dotaci na činnost MH na rok 2019. Chyba byla odstraněna a nyní 

očekáváme, kolik finančních prostředků nám MŠMT přidělí. Z těchto peněz by případně byly hrazeny párty stany 

a stavitelná kladina na výcvik MH v hodnotě cca 36 tis. Kč. Na pouťové ploše již leží naše nádrž na vodu. Objem 19,2 

tis. litrů, hmotnost 3,5 t, průměr 2,5 m, délka cca 4,5 m, pořizovací hodnota 40 tis. Kč (hrazeno obcí). Nádrž je 

vevnitř poplastována. Nový návrh na zakopání nádrže do země bude projednán se zastupiteli obce, Blížící se akce: 

30. 11. 2019 hlaholení – sraz ve 13 hod, začátek akce od 16 hod. poté následuje schůze VH. Podrobnosti zajištění akce 

budou předmětem VH 2. 11. 2019 

Bratr Augustin byl na FÚ zjistit výši částky, o kterou bychom měli býti ve schodku, abychom vyrovnali daňově 

osvobozené příjmy. Částka činní zhruba 20 300Kč.  

Sestra Irová, upozornila na potřebu dotáhnout objednání požadovaných dresů pro dorostence a dospělé. 

Objednávky je ochotna ujmout se sestra Bláhová, po předložení požadovaných velikostí od sestra Augustinové. Dále 

je zapotřebí zajistit tisk pozvánek a plakátů na ples – zajistí sestra Hanzalová a tisk a distribuci pozvánek na VVH 

2019- zatím odpovědná osoba neurčena.   

Na veškeré pořádané akce spolkem jsou nám k dispozici nově instalované vývěsky po obci. Stačí pouze o využití včas 

informovat starostu obce. 

Gratulovali jsme oslavencům v měsíci října. Další schůze je plánována na 2. 11. 2019. 

  

Návrh pro VVH SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic  dne 14. 12. 2019 

do výboru: 

starosta SDH:  Stanislav Augustin 

náměstek starosty: Vítězslav Kolda (starosta i náměstek starosty mají právo jednat za organizaci ve všech 

věcech samostatně) 

členové výboru:  David Ira, Miroslava Koldová, Tomáš Hanzal 

velitel SDH:  Stanislav Augustin 

kronikář:   Mgr. Jiří Šabatka 

strojník:   Jakub Frühbauer, Jiří Moravec, Tomáš Hanzal 

Vedoucí mládeže: Stanislav Augustin (hlavní vedoucí), Petra Augustinová, Michaela Schwarcová, Klára 

Schwarzová, Šárka Irová 

Hospodář (externí): Romana Oborná 

členové revizní komise: Michaela Schwarcová, – instruktor Petra Augustinová, Vlastimil Vlas, Jiří Moravec, Lenka 

Klimešová 

Vedoucí mládeže: Stanislav Augustin, Petra Augustinová, Šárka Irová, Michaela Schwarzová, Klára 

Schwarzová, (uvedeni pouze ti s aktuálně platným osvědčením) 
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2020 

Nový rok jsme zahájili výborovou schůzí již 2. ledna v naší klubovně SDH. Zúčastnilo se jí 22 členů. Hlavním tématem 

byla jako každoročně v tomto období příprava plesu, který se tak jak vždy v posledních letech bude konat v sálu 

kulturního domu METROPOL. Rozděleny byly úkoly, které je nezbytné splnit pro bezvadný průběh této naší 

každoroční nejnáročnější akce. 

Bratr Šabatka po dohodě se starostou obce Petrem Štikou v závěru loňského roku projednal možnost spolupráce 

obce Dobrá Voda u Českých Budějovic a obce Dubičné při čištění jižní strany rybníka (odstranění rákosí) se 

starostou Dubičného Ing. Vladimírem Hronkem, který slíbil z rozpočtu obce na tuto akci 30 000 Kč. Starosta sboru 

Augustin vstoupí do jednání se starostou SDH Dubičné bratrem Petřekem a dohodnou způsob výpomoci. 

V závěru schůze jsme blahopřáli osobně přítomné nejstarší člence sboru paní Vlastě Augustinové k osmdesátým 

narozeninám. K narozeninám jsme přáli i dalším členům bratrům Augustinovi, Šabatkovi a sestře Ferebauerové. 

Dne 26. ledna, po pozdním návratu ze zdařilého plesu, už 9 hodin dopoledne Stanislav Augustin a Emil Oborný, 

shodou okolností oba místostarostové obce Dobrá Voda u Českých Budějovic pomocí motorový pil vyčistili prostor 

pro uložení rybničního bahna, který jim vyznačil přítomný starosta obce Dubičné. 

V pondělí 3. února požádal HZS o výpomoc při úklidu stromu padlého přes komunikaci směr Třebotovice. Výjezdu 

v 8 hodin ráno se zúčastnil člen zásahové jednotky Jiří Moravec.  

V sobotu 8. února se konala 2. členská schůze v tomto roce. Zúčastnilo se 23 členů. Náměstek starosty bratr Kolda 

informoval členy o organizaci zájezdu na Moravský kras, který je naplánován na 23. duben. Celková cena zájezdu 

cca 1000 Kč včetně vstupného. Samotný zájezd pro člena SDH stojí 480 Kč, vstupy platí každý sám. Starosta SDH 

Augustin informoval členy o tom, že zadal projektantovi se souhlasem zastupitelů projektové práce na přestavbu 

hasičské zbrojnice, která je však podmíněná získáním dotace. Předpokládaný začátek prací v  2022. Dále informoval 

o ekonomickém aspektu plesu, který se konal 25. ledna, čistý zisk 74 000 Kč, kromě zcizené jedné ceny z tomboly 

(plastové okno) vše proběhlo v pořádku.  

10. února dopoledne výjezd k technickému zásahu-padlý strom v Potoční ulici.  

Na členské schůzi konané 1. března 2020 se zhodnotily přípravy a vlastní průběh průběh Hasičského plesu. 

Odměnou zúčastněným roce organizátorům bylo posezení v hospodě Na Špejcharu ve Staré Pohůrce 15. 2. 2020 – 

společně povečeřeli a pobavili se. 

 Vzhledem k šířící se celosvětové pandemii Koronaviru COVID-19 se ruší mnohé společenské akce. Bylo odvoláno 

školení velitelů a strojníků jednotek, odvolán výlet s MH i Sjezd delegátů sborů plánovaný na 21. 3. 2020. Vláda 

nařídila zrušení všech akcí kulturních i sportovních, ukončena byla fotbalová i hokejová liga, děti od poloviny 

března nechodí do škol všech stupňů – ruší se tréninková činnost s MH. Po mnoha letech neuskuteční tradiční 

velikonoční pouť. 6. a 7. 2. 2020 se přes ČR přehnala silná vichřice. V mnoha regionech brala střechy budov a ničila 

majetek. Díky trvalé kontrole zeleně v katastru obce a prořezu poškozených dřevin zde nedošlo k větším škodám. 
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Přesto měla i naše jednotka několik výjezdů k popadaným stromům. Doba příjezdu do 6. min. Jednotka byla v 

uplynulém měsíci rozšířena o dalšího člena bratra Karla Říhu. Požádali jsme o dotaci na dokoupení zásahových 

obleků (spoluúčast 30%) a dovybavení zásahového vozidla. 

Náklad na nákup odhadován na 20 tis. Kč. Z důvod opatření proti pandemii se neuskuteční výlet do Moravského 

krasu. 

Bratr J. Šabatka informoval přítomné, že již přepsal veškeré materiály, které byly v současné kronice. Data od r. 

2005 do r. 2017 nemá žádná. Dodává však, že obsah naší kroniky je žalostný a materiálů pro čerpání informací o 

dávno minulých letech málo. Nyní se pokoušejí s p. Stanislavem Scheinpflugem oživit některé historické fotografie 

a označit osoby na nich. Doufá, že se podaří najít alespoň nějaké doplňující informace o chodu sboru Změnily se 

podmínky pro čerpání dotací na práci s dětmi. Nově je zapotřebí vyplnit seznam MH s jejich rodnými čísly do 

rejstříku sportu, jednotka musí být registrována na stránkách MŠMT – splněno. 

Bratr Augustin předložil výsledek hospodaření za rok 2019 s plánovaným schodkem 27 261,48Kč. Výsledek 

hospodaření byl jednohlasně odsouhlasen (pro 26, proti 0, zdržel 0). Ten informoval i o průběhu projektu  ,,Recykluj 

s hasiči“. Jedná se zpětný odběr elektrospotřebičů v účetních knihách. Prosí tedy o pomoc při procházení dokladů 

sboru za posledních 90 let. Hledá informace o ,,pohřebním fondu“, dodací listy na vybavení jednotky, informace o 

školení hasičů v areálu Emausy apod. Pomoc přislíbila sestra Š. Irová. Jako obvykle jsme gratulovali oslavencům, 

kteří v průběhu března oslavili své narozeniny. Ve středu 15. dubna jsme použili vodu z podzemní nádrže na 

zalévání zeleně v okolí kostela. 

Zpráva na informačním servisu HZS Jihočeského kraje:  

„Osádky tří cisteren profesionálních hasičů ze stanic České Budějovice 

a Suché Vrbné a technický automobil dobrovolných hasičů obce vyjely v 

pondělí 23. března krátce po poledni do Hornické ulice v Dobré Vodě u 

Českých Budějovic, kde byl ohlášen požár domu. Když na uvedenou 

adresu přijela první jednotka, její velitel po průzkumu podal zprávu, že 

nehoří dům, ale dřevěný domek na zahradě. Zprávu upřesnil, že se 

jedná o domek o půdorysu 6 x 5 metrů, který je postaven zcela 

samostatně. Požár se proto podařilo rychle dostat pod kontrolu, již po 

několika minutách velitel hlásil lokalizaci. Úplná likvidace požáru 

nastala v 13:35 hodin poté, co hasiči museli rozebrat střešní konstrukci a všechny trámy i uložený materiál dohasit. 

Škodu způsobenou požárem vyšetřovatel HZS vyčíslil na 25 000,-. Příčina vzniku požáru je v šetření. 
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Vzhledem k uvolňujícím se k omezujícím opatřením před šířením koronaviru, svolal starosta Sboru členskou schůzi 

na sobotu 6. června. 

Dne 3. června došlo v obci ke dvěma dopravním nehodám takřka ve stejnou hodinu dopoledne. Jedna, srážka dvou 

osobních vozidel bez zranění na křižovatce ulic Hornická a K Lusnému a druhá, rovněž v Hornické ulici, jejímž 

důvodem byla patrně chyba řidiče. U této nehody na výzvu starosty obce zasahovala naše jednotka SDH. Jejím 

úkolem bylo zamezení rozlévání motorového oleje po vozovce a případný únik do dobrovodského potoka. Protože 

nebyl k dispozici Vapex, rozhodl velitel jednotky o použití dřevěných pilin. Teprve následně se dostavila Policie ČR 

a jednotka hasičů ze Suchého Vrbného. 

Dne 5. srpna jsme se rozloučili v obřadní síni českobudějovického krematoria s bratrem Pavlem Faconem, který nás 

opustil ve věku 77 roků. 

Zápis z členské schůze, konané v pátek 5. 9. 2020 

Účast:  26 členů viz. příloha prezenční listina 

Projednávané body: 

Pohřbu bratra Facona se zúčastnilo 9 členů sboru. Sestra Faconová moc děkuji za projevenou úctu jejímu manželovi.   

Vltava 8.8. - 9.8. 2020 – letošní organizace splouvání řeky se ujaly MH. Akce se zúčastnilo 21 osob. Došlo ke zranění 

MH Matyáše Johanuse, který si vykloubil koleno. Byl odvezen rychlou záchranou službou a ošetřen v nemocnici. 

Léčení si vyžádá zhruba 2 měsíce. První výsledky vyšetření neukazují na vážnější poškození kolenních vazů, 

Zítra tj. 6.9.2020 se připravují naši MH starší 15 ti let na účast v noční soutěži v Dubičném. Doplní je dospělí hasiči. 

Zájezd do Moravského krasu Macocha byl kvůli pandemii Covid19 přesunut na náhradní termín 12.9.2020. Odjezd 

je od dobrovodského kostela v 5:45 hod., 

Lokalizace požáru kůlny v Hornické ulici 
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Sjezd delegátů 2020 – za starostu opět OSH zvolen Jiří Žižka, předběžně podány kusé informace o plánovaném 

tříletém studiu ,,Dobrovolný hasič“. Dále o možnosti účasti MH ve věku 10-14 let na univerziádě, 

Od letošního roku jsou v nabídce hasičského stejnokroje pro dámy kazetové šaty a pro pány místo klasické čepice 

lodička, 

Přihlášení nových MH: Veronika Benešová nar. 2016, Milan Saska nar. 2013, Filip Nikerle nar. 2014. Přihlášky 

schváleny jednomyslně. Pokud se opět nebudou zpřísňovat opatření proti šíření koronaviru předpokládá bratr 

Augustin účast s MH v tomto roce ještě na min. 3 soutěžích, prosí rodiče o předběžné potvrzení účasti dětí 

v uvedených termínech, 

Bratr Augustin informoval, že je na cestě dovybavení naší časomíry. Nyní přibydou dva hřibové vypínače, aby mohla 

děcka mezi sebou soutěžit, 

Pí Horkelová děkuje hasičům za čas, který věnují práci s dětmi.  

Digitalizace kroniky sboru – bratr J. Šabatka požádal b. Augustina, b. Spurného a s. Irovou o korekci digitalizované 

kroniky. Předal data a uvítá návrhy na opravy a vylepšení. Po prostudování materiálů se svolá schůzka ,,korekční 

rady“ a domluví poslední změny před tiskem.  

Gratulovali jsme oslavencům, kteří v průběhu prázdnin a září měli své narozeniny. 

Zapsala Šárka Irová 

V sobotu 5. září se naši muži zúčastnili velmi dobře organizované noční soutěže v Dubičném. Soutěž probíhala 

v kategoriích ženy, ženy nad 35 roků, muži nad 35 roků a muži. Zúčastnilo se téměř 40 družstev, naši muži byli pro 

špatné spojení dvou hadic diskvalifikováni. 

Dne 5. prosince zemřel náš člen, bratr Václav Honer. 

2021 

Soustředění mladých hasičů 23. 6. – 27. 6.  

Konalo se v kempu Podroužek u Netolic. Sraz byl v 15,30 u hasičárny. Všichni účastníci byli otestováni na Covid 19. 

Přepravu některým dětem zajistili rodiče, některé odjely s vedoucími. Ubytování bylo v chatkách pro čtyři 

ubytované. Soustředění bylo zahájeno opékáním buřtů, v dalších dnech byl trénován požární útok i štafety. Každý 

den začínal ranní rozcvičkou, nechybělo ani koupání. Nováčci byli pokřtěni v kádi na požární útok, v rámci plnění 

odznaku kuchaře vařily děti bramborový guláš. Jeden den byl věnován návštěvě „Areálu lesních her“ v Prachaticích. 

Za večerního deštíku se promítal v místní jídelně film, který si děti vybraly. Na závěr pobytu připravily starší děti 

noční „stezku odvahy“. Poslední den byla provedena kontroly úklidu chatek a vyrazili jsme domů. 
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Tragická událost v Koryčanech 15. září 

. V řadovém rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku dělali majitelé před explozí rekonstrukci. Při ní bylo 

poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu, řekla policejní mluvčí. Mezi zbytky sutin se nyní 

pohybují vyšetřovatelé hasičů a policisté. Exploze si vyžádala životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů a čtyři 

zraněné. 

 

Členská schůze dne 4. září. 

1. Starosta informoval o již proběhlých akcích, a to Hasičském víceboji konaném den 12.6.2021 a akci pro školu 

konanou den 14.6.2021, 2. Dne 17.7. měl zapůjčený gril na prase V. Kolda, 3. Ode dne 23.7 do 2.7. měl zapůjčené 

chlazení V. Vlas, 4. Dne 7.8. jsme půjčili gril na prase panu Frolíkovi, 5. Dne 21.8. má zapůjčený gril na prase Richard 

Scheinpflug, 6. Dne 28.8. proběhlo Loučení s létem, kde jsme pekli obecní prase pro obyvatele, 7. Tréninková činnost 

probíhá dle plánu každý čtvrtek od 17 do 18 a od 18 do 19 hodin za pomoci vedoucích mladých hasičů a dorostu, 8. 

Brigáda pro obec (okapy, kácení a úklid budou naplánovány dle počasí), 9. Dne 4.9. jsme půjčili pivní sety a stany 

na dobrovodský bazárek, 10. Dne 15.9. půjčíme plynový gril, a pivní sety škole, 11. Dne 18.9.2021 půjčíme gril na prase 

p. Valentovi, 12. Brigáda JSDHO (kácení-Na paloučku-4smrky, Hornická Kroutlová-bříza proběhne dle dohody 

členů JSDHO, 13. 25.9.proběhne soutěž na place Dobrovodské pouti a pozváno bude SDH Kaliště a SDH Dubičné, 

14. Dne 9.10. pojedeme na okresní soutěž Plamen do Jankova, 15. Na Srubecké ulici byly likvidování sršni, 16. 

Přestavba auta probíhá dle plánu a 4.-6.10 má být vozidlo připraveno u přestavbářů, 17. Členská schůze rozhodla, 

že dojde buď k opravě stávajícího grilu na prase, nebo zakoupení nového. (na starost Scheinpflug, Augustin), 18. 

Gril na plyn je v dezolátním stavu a bude nutné zakoupit nový (Scheinpflug, Augustin), 19. Dne 1.10. půjčíme 4 sady 

pivních setů a chlazení včelařům na Plavské, 20. Dne 2.10 půjčíme pivní sety, stany a špulky na Dobrovodský 

bazárek, 21. Na příští schůzi probereme přípravu plesu. Zapsal St. Augustin. 

Členská schůze dne 2. října. 

Členy přivítal starosta sboru 

Schůze přijala tyto členy: Bezemková Adéla, Bezemková Anna, Bezemková Eliška, Bezemková Kateřina, Ďurišová 

Krystýna, Ďuriš Tadeáš, Hlaváč Jakub, Hlaváč Matěj, Glaser Pavel, Tomáš Pavlíček, Martének Petr, Pavlíček Tomáš, 

Vaňata Jan, Vaňatová Radka, Vaňatová Štěpánka, Weiss Simona, v současné době evidujeme 43 dětí. Celkem má 

náš sbor k dnešnímu dni historických 114 členů. 

Hasičská soutěž 25.9.2021 u nás proběhla a je zapotřebí poděkovat všem co pomáhali. Převážně Veronice 

Vybíralíkové a našim starším hasičům, kteří pekli do noci v hasičárně popkorn pro menší děti., Zajištění zdravovědy 

a testování Bláhové, Schwarzové K, Schwarzové M, IT časomíře Frühbauerovi, rozhodčím Irové, Čečkovi, Čečkovi ml. 

Dne 1.10.2021 zapůjčeny 2x pivní set a malé chlazení bez odkapávače včelařům 
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Dne 2.10.2021 zapůjčeny pivní sety a stany na bazárek 

Dne 10.10.2021 jdeme v rámci JSDHO kácet na Palouček 4 smrky, opravíme střechu na obecním úřadu, ořežeme suché větve 

v Hornické ulici pod hřbitovem na olších, které zasahují nad veřejnou komunikaci a ořežeme vrbu v Zacharově ulici. 

Bratr Kolda přednesl nabídku na zájezdy do sklípku. Z důvodu výrazného zdražení se zájezd neuskuteční. Sestry Bláhová a 

Kůtová osloví místní vinotéku v rámci ochutnávky pro hasičstvo. 

23.10.2021 proběhne od 9:00 brigáda týkající se úklidu hasičárny, malování klubovny, úklidu kanceláře a garáže. Na tuto brigádu 

připraví pohoštění nově příchozí členové, dle jejich nabídky. 

Schůze odhlasovala nové Vedoucí mládeže, kteří půjdou na školení, a to Veronika Vybíralíková, Eva Bláhová, Iveta Kůtová, 

Kateřina Trávníčková, Ostatní vedoucí Stanislav Augustin, Klára Schwarzová, Michaela Schwarzová, Šárka Irová si udělají cyklické 

přezkoušení. (Petra Augustinová rezignovala na funkci vedoucího mládeže k 23.9.2021 SMS zprávou) 

Všichni, kdo budou chtít zakoupit pracovní stejnokroj PS2 nahlásí toto bratru Augustinovi (prozatím nahlášení Lenka Klimešová, 

Veronika Vybíralíková. 

Sestra Bláhová má na starosti přípravu rozpočtu na nové dresy pro děti, muže a ženy – Augustin jí zašle grafické logo. 

Hasičské vozidlo je na přestavbě 

Byl zakoupen nový plynový gril a gril na prase se prozatím opraví 

Výborová schůze proběhne 29.11.2021 od 18:00 hodin v hasičárně 

Výroční valná hromada proběhne, dle plánu práce 11.12.2021 v restauraci na hřišti 

Ples – zvaní na Hasičský ples proběhne 8.1.2022, příprava tomboly 21.1.2022 od 17:00 hodin v hasičárně, ples 22.1.2022 od 20:00 

hodin v KD Metropol. 

 

Termín Výroční valné hromady stanoven na 11. prosince od 16. hodin v restauraci na hřišti. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – výsledky Dobrá Voda u ČB 

Spolu – kolice   538 hlasů   36,25 % 

ANO    323 hlasů   21,76 % 

Piráti + STAN koalice  186 hlasů   12,53 % 

SPD     129 hlasů   8,69 % 

Pořadí na Dobré Vodě stejné, jako výsledek v ČR. 

 

Brigáda 23. října 

Úkolem této brigády byl úklid garáže a ukládání materiálu, výmalba zasedací místnosti a celkový úklid II. 

nadzemního podlaží. Práce probíhaly od dopoledních hodin a vystřídalo se při nich    členů. Také touto akcí bychom 

si měli připomenout lednové 95. výročí založení našeho sboru (1. ledna 1927).  
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Sestry se zabývaly tříděním a značením hadic, bratr Hanzal se ujal malířských prací. 

 

 

 

Členská schůze 6.11. se věnovala přípravě plesu, který se bude konat 22. ledna 2022 v KD Metropol. Rozděleny byly úkoly pro 

zdárný průběh plesu, jako je příprava pozvánek, vstupenek a lístků do tomboly.  Byla podána informace o náplni přestavby 

zásahového vozidla, které bude vydáno v servisu v pondělí 8. listopadu. Základním cílem bylo, aby se do vozidla umístilo 

vybavení pro prvotní požární zásah a nejčastější zásahovou a pracovní činnost jednotky. 

Bylo instalováno vysokotlaké hasící zařízení s přiměšovačem na pěnu a dosahem až 50m, celovýsuvné plato, na kterém jsou 

umístěny nejenom motorové pily, čerpadlo s hadicemi, a kanystry, sekery, klíče na spojky, pákové kleště do 13 mm průměru 

roxoru, ale okolo výsuvného plata bylo využito každé místo, například na sorbeny, zametací nářadí, hydrantové klíče, kufr 
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s nářadím, golasada, výstražné kužely. Stálé umístění našly i lékárny, lana, opasky, oblek na sršně, vysílačky, proudnice i 

drobné nářadí a zbylo ještě i místo pro případné umístění svítilen. 

Nádoba s vodou a dávkovač na mýdlo se rovněž stala součástí vybavení dané vestavby. 

Vozidlo bylo dále doplněno parkovací kamerou se zvukovým signálem, a to z důvodu, že za vozidlo není nikterak vidět.  

 

 

 

 

 

 

Cena vestavby 227 480 Kč. Celková částka vložená včetně této přestavby do vozidla  

WV Amarok činí 1 202 266 Kč 
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2022 
 

Zápis z členské schůze SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic ze dne 4.12.2022 

 

1. Ples – plakáty a pozvánky zajistila Veronika Vybíralíková včetně grafiky, vstupenky na ples zajistil Milan Čečka, lístky na tombolu 

zajistila Eva Bláhová 

Uvidíme počátkem ledna, jaká bude zdravotní situace v ČR a zda se bude moci ples uskutečnit. Na následující roky zajistí sál a 

kapely Stanislav Augustin. 

2. Kroniku – nově zpracoval Jiří Šabatka je hotova a zajistil 2 výtisky  

3. Výborová schůze se neuskutečnila z důvodu neúčasti většiny členů výboru 

4. Fotky z akcí je zapotřebí zaslat, nebo předat Stanislavu Augustinovi 

5. VVH-roznesení pozvánek zajistil Stanislav Augustin a Michaela Schwarzová. Napečení na VVH zajistí členové. Guláš s chlebem a 

cibulí, zajistí bratr Čečka. 

Výroční valná hromada dne 11. prosince v 16 hodin na hřišti SK. 

Zápis ze schůze výboru SDH, JSDHO a vedoucích mládeže ze dne 7.1.2022 
 

1. VVH 2021 příprava a průběh projednán s tím, že pro příště celý výbor pomůže starostovi s přípravou. K uzavření účetnictví chybí 

jen účtenka od paní Hlaváčové, která má zdravotní problémy a přislíbila dodat účtenku do 14.1.2021. 

2. Za člena přijata Šárka Klicmanová MH 

3. Výbor souhlasí s jeho rozšířením o Evu Bláhovou a Veroniku Vybíralíkovou, dle navržení vedoucími mládeže ze dne 7.1.2022– 

výbor připraví volby korespondenčně v co nejbližším termínu. 

4. Na výbor bude pravidelně zván jeden člen z řad revizní komise, která ho ze svého středu vybere a oznámí jeho jméno starostovi 

SDH. 

5. Výbor projednal aktuální stav uhrazených členských příspěvků a přijal žádost o odhlášení Pavla Pilného z důvodu odstěhování, 

které nahlásil 6.1.2021 telefonicky přímo starostovi. 

6. Každý zápis z jednání bude připraven a připomínkován do konce následujícího týdne po jednání a vložen na sdílený disk. 

7. JSDHO na brigádě odstraní fotobuňku ze světla na schodech, zajistí zakoupení světla pro osvícení prostoru před garáží včetně 

instalace přes pana Koutka za účasti Sebastiana Mášky. 

8. Dotace Kraj bude podána na investiční i neinvestiční vybavení. Dokumenty byly již zaslány paní Pintýřová, která dotace vyřizuje. 

9. Členové jednotky obnoví své zdravotní prohlídky dle rozpisu na letošní rok, Obsluha motorových pil prověří potřebu přezkoušení, 

případně zajistí obnovu kurzu práce s motorovou pilou a budou informovat velitele jak o termínu, tak i ceně. JSDHO vybuduje 

přístřešek za hasičárnou pro uskladnění překážek a vybavení v letošním roce. Členové jednotky namontují zakoupené svítilny do 

vozidla. Členové JSDHO připevní vývěsku na oplocení u hasičárny, pro zviditelnění sboru a informaci o plánovaných akcích. 
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10. Členové JSDHO budou proškoleni pro práci s vysokotlakým hasícím zařízením, práci s navijákem, vybavení vozidla, sebeochrany 

při zásahu, a dle pokynu Generálního ředitelství HZS, dále proběhne školení práce s radiovými stanicemi za spolupráce člena 

z řad HZS. 

11. Velitel a strojníci JSDHO zajistí informace o svolávacím zařízení jednotky do konce ledna. 

12. Velitel JSDHO informoval přítomné o již objednaném za zaplaceném vybavení, které dorazí tento rok.  

13. 15.1.2021 proběhne inventura majetku SDH a majetku obce 

14. Hasičský ples je zrušen včetně přípravy z důvodu nemožnosti realizace a dostatečného počtu účastníků, vzhledem k hygienickým 

opatřením. Jsou zajištěny nové termíny konání plesu a to 28.1.2023, 27.1.2024, 25.1.2025 

15. Hasičárna – projektovou dokumentaci vyzvedla na HZS Monika Boubalová, je připravena úprava projektu dle doporučení HZS a 

do konce měsíce ledna bude upravený projekt předložen k vyjádření HZS. (za úkol členové JSDHO) 

 

Plán práce a činnosti hasičské 2022/2023 
(bude vyvěšen v hasičárně) 

 
8. 1. 2022 Schůze SDH 
1/2022 zvaní na Hasičský ples – ZRUŠENO 
1/2022 Hasičský ples-ZRUŠENO 
22.1.2022 Inventura majetku obce a SDH, Výborová schůze 
5. 2. 2022 Schůze SDH (Povede Kolda) 
2/2022 Posezení po řadatelů plesu-ZRUŠENO 
5.3.2022 Schůze (Povede Augustin) 
19.3.2022 Plovárna „Záchrana z vody“ (zajistí Augustin) 
3/2022 Výlet Dům rizik, popř. Techmánie Plzeň, ZOO Větrov (Zajistí vedoucí mládeže, 

Augustin – kontaktování rodičů) 
4/2022 Školení vedoucích mládeže (Vedoucí mládeže) 
15.-18. 4. 2022 Požární dozor na Dobrovodské pouti (Uniformovaní členové a JSDHO) 
23. 4. 2022 Položení máje a loupání děti, výroba věnců a příprava (JSDHO zajistí položení 

Augustin svolá) 
30. 4. 2022 Stavění máje a čarodějnice děti (ceny, občerstvení zajistí Kolda, svolá Augustin) 7.5.2022, schůzi (Povede Kolda) 

5/2022 Hra Plamen děti 
8. 5. 2022 Položení věnců k pomníkům padlých v 17:00(Augustin, Kolda,… 

27.5. 2022  Dobrovodský hasičský školní trojboj od 8:00 do 13:00 (zajistí a svolá Augustin) 
28.5. 2022  Dětský den jako Víceboj se stanovišti (ceny a občerstvení zajistí Kolda, ostatní svolá a zajistí Augustin) 

3.6.2022 Schůze Výboru v 17:00 

3. 6. 2022 Schůze a pečení prasete (Svolá Augustin, zajistí Kolda, Spurný, Scheinpflug,) 

4.  6/ 2022  Soustředění s MH (zajistí vedoucí mláde že) 

20.-21. 8. 2022 Voda s hasiči (za každého počasí bez řečí)(Moravec, svolá Augustin) 

3. 9.2022  Schůze (Povede Augustin) 

10. 9. 2022 Soutěž Srandamač Dobrá Voda od 14:00 CTIF, PÚ (jen pozvaní, svolá Augustin) 
1. 10. 2022 Schůze (Povede Augustin) 
10/2022 Hra Plamen děti (termín bude upřesněn) 
4.11.2022(pátek) Schůze vedoucích Mládeže a výboru (p říprava rozpočtu) 

11/2022 Divadlo MH (mladí hasiči, účast vedoucích mládeže) 
19. 11. 2022 Zdobení Vánočních stromů od 7:00 (JSDHO) 
11/2022 Divadlo MH (mladí hasiči, účast vedoucích mládeže) 
11/2022 Plovárna MH (povinná účast vedoucích mládeže, případně členů JSDHO) 
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2023 
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Přílohy 
 

 

 

 

 

Starostové sboru:  

 

1.   starostou zvolen na ustavující schůzi 27. 1. 1927 František Kovář, 

jednatelem František Busta 

2.   starostou zvolen na Valné hromadě 29. 1. 1928 František Vrba 

jednatelem Stanislav Augustin I. nejstarší 

3.   24. ledna 1933 na Valné hromadě opět František Kovář 

jednatelem Václav Břížďala (ve funkci vytrval dalších 40 roků) 

4.   starostou v období II. světové války Jan Hudec 

5.  starostou od 8. července 1945 Stanislav Augustin I. nejstarší 

6.   starostou v roce 1964 František Schmidtmayer 

7.   starostou v roce 1970 Josef Mareš 

8.  v starostou r. 1985 Miroslav Prokeš 

9.   starostou v roce 2002 Stanislav Augustin III. 

10. starostkou v roce 2017 Šárka Irová 

11.  starostou v roce 2019 opět Stanislav Augustin III. 
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Za povšimnutí stojí, že od samého začátku činnosti sboru byli aktivními členy čtyři synové I. starosty obce Johana 

Schneidera pánové Jindřich, Otto, Viktor a Vilém. V seznamu najdeme i sochaře Alfreda Schopenhauera a Františka 

Reitterera, majitele zahradnictví.  
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Zdánlivě s tématikou nesouvisející protokol, ve kterém je však uvedena řada jmen členů 

budoucího hasičského sboru Dobré Vody. 
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Busta František 
 

*6. února 1885 

+ 16. února 1936 

Zahynul při autonehodě 



 

180 

 

 

 

 

 

 



 

181 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průkazka člena Matěje Borovky – zemřel 1968. 

 

 

 



 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

 

 

 

 



 

186 

 



 

187 

 

 

 

 

 

Na levé straně snímku asi z roku 1912 stojí márnice v té době již nepoužívaného hřbitova. 
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Stříkačka firmy Partl a Frolík na Dobré Vodě v roce 1933 
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1. strana čtyřstranného protokolu 

 

 

Motor stříkačky byl čtyřtaktní dvouválec s výkonem na brzdě 20 HP při 2800 ot./min., osazený karburátorem 

SOLEX a elektromagnetickým zapalováním „Bosch“. Spotřeba benzinu za 1 hodinu 4–5 litrů, obsah nádrže 18 litrů. 

Docílený tlak vodou 18 Atm., dodávka vody 800 litrů za minutu. Zkouška stříkačky proběhla v Praze 22. září 1931, 

po provedené zkoušce byla stříkačka opatřena značkou České zemské hasičské jednoty číslo 1 K. M.  
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Torzo stejného typu stříkačky, která patřila sboru ve Stupné. – Informaci poskytl pan Jan Caletka. 

( Jindřich Hejduk a kolektiv: Historické stříkačky pýcha a chlouba hasičů. Rok vydání 2001.) 

Srovnej s předchozí fotografií – blatníky, zavěšení hadic, místo pro zavěšení sacích hadic. 
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Popradské pleso       Symbolický „cintorin“ 

 

 

 

 

Vysoké Tatry říjen 1983. 
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Dvoukolová motorová stříkačka DS-16 

Sloužila u nás jen krátce, darovaná, silně poruchová. 

  

 

  

Tato stříkačka byla vybavena čtyřtaktním motorem spojeným s čerpadlem. U starších typů bylo použito 

třístupňového čerpadla (rotačního) opatřeného pláštěm na ohřívání výfukovými plyny přímo od 

motoru. Pro zavodnění je čerpadlo opatřeno rotační vývěvou upravenou tak, aby zavodnění sacího 

vedení (10 m) netrvalo déle než 1 minutu. Při jejím selhání je možno čerpadlo zavodnit zavodňovacím 

otvorem. U tohoto typu je nutno kontrolovat stav hladiny oleje v rotační vývěvě a včas olej doplňovat, aby 

nedošlo k jejímu zadření. U nového typu bylo třístupňové čerpadlo nahrazeno výkonnějším rotačním 

jednostupňovým čerpadlem a plynovou vývěvou, která je umístěna na výfukovém potrubí a její ovládání, 

včetně uzavíracího kohoutu, je soustředěno na jednu páku, upevněnou na rámu podvozku. U starších 

typů bylo použito motoru o výkonu 45 k při 2500 ot/min. U nových typů bylo použito téhož čtyřtaktního 

čtyřválcového motoru, jehož výkon byl zvýšen až na 60 k při 3500 ot/min. Tato úprava zaručovala 

jmenovitý výkon 1600 l/min. při manometrické dopravní výšce 80 m a geodetické sací výšce 1,5 m (u 

starších typů byl tento výkon cca o 200 l/min. nižší. 
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Stříkačka TOHATSU VC85BS 
(automatická vývěva)-kulové uzávěry 

Standardní výbava: světlomet se stojanem, nabíječka akumulátoru, kufřík Technické parametry: 

TOHATSU VC85BS přenosná motorová stříkačka 

Typ motoru 2-válcový, vodou chlazený 

Obsah motoru 746 ccm 

Nominální výkon 55 PS/40,5 kW 

Palivová nádrž 18 litrů 

Maximální spotřeba 20 l/hod. 

Startování startérem nebo startovací šnůrou 

Sytič automatický 

Akumulátor 12V-35 W 

Typ čerpadla 
jednostupňové, odtředivé, vysokotlaké lopatkové 

čerpadlo 

Výstup 2 x B75 otočné kulové ventily 

Vstup 1 x 110 mm 

Sání plně automatická rotační vakuová pumpa 

Výkon čerpadla 
2050l/min. při 0,6 MPa, 1800l/min. při 0,8 MPa, 

1500l/min. při 1,0 MPa 

Rozměry 742 x 682 x 760 mm 

Hmotnost 94 kg 

Maximální sací výška 7,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprvé ochutnala vodu z rybníku Lusný 
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Činnost pro obec 
 

 

 

 

 

 

 

Pravidla, týkající se kulturních vystoupení v hostinci U Košanů (datace rok 1928-1938) 
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Dokončování zbrojnice, Josef Fencl vyučený zedník, bydlel v domku, který stál v místě dnešní ulice Krátká. 

 

 

 

 

Soutěžící Hájek Drahoslav, Vrážek Josef, Brož Jiří, Primus Miroslav, Chmel Jan, Pavel Trypes, Němec Jiří, Glaser Jan, 

Sobíšek Josef, Kobylka Karel a Petrů Bohumil  
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Zřizovací listina 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
 

 

 

Obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic 

Území okresu: České Budějovice 

rozhodnutím č.: 7/2008 ze dne: 11. prosince 2008  s účinností od 1. ledna 200 na dobu neurčitou zřizuje 

 

na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

požární ochraně“) 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

Dobrá Voda u Českých Budějovic 

kategorie JPO 5 jako svou organizační složku obce 

 

dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Identifikační údaje 

Organizační složka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem 

„Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá Voda u Českých Budějovic“. 

Sídlo organizace: U Domova důchodců 33, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

IČO: 00581232 

2. Předmět činnosti 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do Požárního 

poplachového plánu Jihočeského kraje. 

 Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu 

vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde 

k ohrožení její akceschopnosti. 

 

3. Osoby oprávněné k jednání za jednotku 

Nestanoví-li právní předpisy jinak, jsou v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněni vystupovat starosta obce a 

velitel jednotky jmenovaný starostou obce. 

 

4. Vymezení majetku 

Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými předpisy. 

 

Jednotka užívá ke své činnosti vymezený majetek obce (města). Výčet majetku je uveden v příloze této zřizovací listiny, 

který je nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové jednotky mohou svěřený majetek využívat pouze k činnostem, ke 

kterým je jednotka zřízena nebo které umožňují právní předpisy. Členové jednotky se podílí na údržbě a drobných opravách 

svěřeného majetku. Pořízení, prodej, pronájem nebo zápůjčku svěřeného majetku lze uskutečnit pouze s písemným 

souhlasem starosty obce, přičemž musí být zachována akceschopnost jednotky. 

 

Majetek jiných subjektů může jednotka ke své činnosti využívat pouze na smluvním základě nebo stanoví-li tak právní 

předpisy. 

 

5. Vymezení působnosti 

Jednotka prioritně plní úkoly dle čl. 2 v katastrálním území zřizující obce. Mimo katastrální území zřizující obce plní úkoly 

dle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. 
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6. Finanční zabezpečení 

Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji obce. Příjmy a výdaje jednotky se vedou odděleně od ostatních příjmů a 

výdajů obce. S finančními prostředky přidělenými jednotce je oprávněn disponovat starosta obce a velitel jednotky. 

 

7. Členové jednotky 

Jmenovací dekret velitele jednotky a dohody o výkonu činnosti člena jednotky jsou nedílnou přílohou této zřizovací listiny. 

Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní stav jednotky a činnost členů jednotky se řídí zákonem o 

požární ochraně a souvisejícími předpisy. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární 

ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny dodatkem k dohodě o zařazení osoby do jednotky, přičemž 

nesmí být narušena akceschopnost jednotky. 

8. Organizace a činnost jednotky 

Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Za činnost jednotky 

v organizačním a operačním řízení zodpovídá velitel jednotky. 

 

9. Dotčené zájmy vzniklé činností jednotky 

Odškodňování členů jednotky a subjektů, jimž vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky, se řídí obecně platnými 

právními předpisy, příp. dokumenty vydanými obecním  úřadem. 

 

10. Zrušení jednotky 

Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. 

 

 

V _Dobré Vodě u Českých Budějovic   dne 12. prosince 2008 

 

 

Mgr. Šabatka Jiří 

 
starosta obce 

razítko 
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2006 

 

   

Duben 2009       27. říjen 20 

..  
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Poprvé v historii SDH Dobrá Voda máme nové vozidlo! 3. července 2014. 

 

 

vůz čeká přestavba na hasičský speciál 

 

 

Přebírající zleva Stanislav Augustin, Jiří Šabatka a Pavel Trypes 

 

   Označení vozu AMAROK RAD  2,0 TDI 103 KW, ČÍSLO MOTORU CNF  037863, BARVA 9310 –  

ČERVENÁ TORNÁDO, cena 648 197, 52 Kč, model S1BA44, prodejce CB AUTO, 

Přestavba vozu na hasičský speciál provedena ještě v tomto roce za 326 589 Kč. 

Zakoupeno bylo i plovoucí čerpadlo AQUAFAST – Kawasaki za 38 902 Kč. 
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Duben 17. dubna 2014 u pomníku 1. st. Lt. Roberta Whiteheada, pilota USA  

2019 Nácvik stavby protipovodňových zábran 

Pálení čarodějnic 2014 

Víťa Kolda 
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Křest zásahového vozidla WV Amarok 22. říjen 2014 

 

 

 

Starosta OV SDH Václav Žižka předává vyznamenání S Augustinovi 

 

 

Gratulace od KVPÚ - plk. Ing. Petr Polívka, ředitel Územního odboru ČB 

 

Starosta obce převzal pamětní medajli ke 

150. výročí založení SDH 

Volkswagen AMAROK 
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Jáhen Mgr. Ing. Václav Boháč křtí vozidlo 
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Mladí hasiči se stříkačkou DS 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájem dětí vyvolali příslušníci Policie ČR OO Suché Vrbné i historický motocykl Ing. Karla Míky 
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Bohuslav Břížďala, syn Václava Břížďaly Matěj Ciml  20.2.1884 +22.11.1959 
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1. leden 2012 

 

 

Vše je připraveno pro zdárný průběh plesu. 
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Svatba - novomanželé Hanzalovi na zahradě hasičské zbrojnice 24. srpna 2019 
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Z důvodu pandemie Covid 19 se tradiční hasičský ples v roce 2021 a 2022 nekonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto kroniku jsem sepsal v letech 2020 a 2021 pro zachování památky předků a z úcty ke všem 

obětavým dobrovolným hasičům obce, na základě úplného souhrnu zachovaných materiálů 

z archivu SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic a zápisů, které připravili moji předchůdci, 

kronikáři a funkcionáři dobrovolných hasičů obce, pánové Ferdinand Prchal, zejména pak Oldřich 

Růžička, Josef Scheinpflug, ing. arch. Miloslav Scheinpflug, Vítězslav Kolda, Šárka Irová, Anna 

Vlasová a Stanislav Augustin.   Mgr. Šabatka Jiří, 30. listopadu 2021. 


