130 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů ve Vrdech

1884 - 2014
Moo:
Nepodceňujte, prosíme,
naše poslání
- vždyť právě my běžíme tam,
odkud Vy ukáte.
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kde stávala pila, vznikl významný producent železobetonových stavebních konstrukcí (Goldbeck Prefabeton,
a.s.), tam, kde byla sušárna a pražírna čekanky a žita
Štefanovy továrny, vznikl strojírenský závod Transelco
CZ, s.r.o., zaměřený převážně na výrobu přístrojů drážních kolejových vozidel.
Mezníkem v moderní historii Vrdů byl rok 1960, kdy
došlo k připojení tří sousedních obcí – Dolních a Horních
Bučic a Zbyslavi. Počet obyvatel se tak přiblížil třem tisícům a Vrdy se staly pátým nejlidnatějším sídlem kutnohorského okresu (po Kutné Hoře, Čáslavi, Zruči n/S
a Uhlířských Janovicích).
Vrdy jsou také důležitým centrem vzdělání. Zdejší
základní školu navštěvují téměř tři stovky dětí z místa i okolí. V nejstarší části školní budovy, která byla zejména v posledních letech podstatně rozšířena a zmodernizována, se začalo vyučovat již v roce 1881. Obec
provozuje i dvě mateřské školy. Na kulturním poli hraje
důležitou roli místní knihovna.
Na území Vrdů, konkrétně ve Zbyslavi, najdete i jednu raritu. Tou je tak zvaná zbyslavská mozaika: na ploše
přibližně 2m² se tu nachází doklad působení křídového
moře. Tato mineralogická přírodní památka je zároveň
jedním z nejmenších (ne-li nejmenším) chráněným územím na světě. V téže části obce stojí již téměř sedm
století na venkovské poměry neobvykle velký a honosný
kostel Nejsvětější Trojice.
Není cílem této publikace dopodrobna popisovat historii a vývoj obce Vrdy v průběhu mnoha staletí. Snad
bude stačit konstatování – Vrdy byly, jsou a jistě i budou
vhodným místem pro život.

V R DY
– obec s bohatou minulos
a nadějnou budoucnos
řibližně sedm tisíc let obývají lidé krajinu při okraji Polabské nížiny, chráněnou blízkostí Železných
hor. Více než sedm set let je zde, při řece Doubravě,
usazena obec Vrdy. První časový údaj potvrzují archeologické nálezy, pocházející z mladší doby kamenné,
ten druhý pak listina Oldřicha z Lichtenburka z roku
1307, ve které jsou jako svědci zmíněni dva zemané
z Vrdů.
Příznivé geologické a klimatické podmínky umožňovaly především rozvoj zemědělství, ostatně převážně
agrární ráz si tento kout země uchoval do dnešních dnů.
V tomto ohledu jsou však Vrdy výjimečné tím, že se zde
poměrně brzy začal prosazovat i průmysl. Ten byl zprvu zaměřen na zpracování zemědělských produktů. Ve
druhé polovině 19. stol. byl tento proces přímo překotný – vznikla zde škrobárna (později přeorientovaná na
výrobu cikorky a kávovinových náhražek, které továrnu,
podle svého majitele nazývanou „Štefanka“, proslavily
po celé monarchii), cukrovar, parní pila.
Třebaže žádný z těchto závodů si nezachoval původní zaměření, každý našel cestou (někdy složitého)
vývoje nový program. Cukrovar se proměnil v závod
na výrobu bioetanolu (Ethanol energy, a.s.), na místě,
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nutnost „by vycvičené mužstvo bylo všude pohotově,
které též udržovati mělo hasičské zařízení v potřebném stavu“.
Ještě dlouho však panovala k dobrovolnickým sborům určitá nedůvěra. Krásný doklad toho lze nalézt
v knize J. Vysockého Základy hasičstva z roku 1869:

OHEŇ
– velký pomocník i nebezpečný nepřítel
trach z požárů provází lidi odedávna, svědčí o tom
jejich snaha zajistit si ochranu před řáděním živlu.
Speciální požární jednotky, složené z otroků, znal již
antický Řím. Otázku řešení organizace požární ochrany řešila i středověká Evropa. V tomto ohledu byla patrně nejdál Francie. Tam zkonstruované první stříkačky
(počátkem 18. století měla Paříž 60 stálých hasičů s dvaceti stříkačkami) se dlouhou dobu používaly
i v dalších zemích, Čechy nevyjímaje.
Zde se však ještě dlouho nedá mluvit o stálých požárních jednotkách. Někde jejich úkoly plnila armáda,
důležitou strážní roli hráli ponocní a věžníci, obecně
pak platilo zákonné ustanovení, ukládající dospělým
obyvatelům měst a vesnic povinnost podílet se na hašení požárů.
Další upřesnění přineslo vládní nařízení z března
1853, které občanům ukládalo povinnost seznámit se
s požárními řády obce, obcím pak zajistit dostatek vody
a hasičského nářadí – žebříků, háků, nádob na vodu,
tlumic a pod.
Zákon sice mohl přinutit občany k účasti na hašení požárů, nemohl jim však přikázat, aby v rámci této
pomoci bez odborné průpravy podstupovali riziko úrazu či dokonce nasazovali své životy. Stále zřejmější je

S

„Proti utvoření zvláštního sboru hasičského z bezplatných dobrovolníků lze namítnouti, že totiž nikdy
nedá se počítati s delší dobou na dobrou vůli sestouplého spolku k účelu pouhé povinnosti, jelikož
všechny podobné sbory dlužno udržovati jakýmsi
vnadidlem aneb půvabem a jakmile tyto by došly,
přestala by činnost.“ Tady ovšem autor hasiče těžce
podcenil. Nepochopil, že právě vůle pomáhat je pro
ně oním „vnadidlem a půvabem“.

Vyobrazení ručních stříkaček (vlevo přenosná, vpravo
„francouzská“) z knihy Základy hasičstva, aneb Rukověť pro
českoslovanské větší i menší obce, obecní úřadníky, jakož
i sbory hasičské a jednoty tělocvičné: Se 66 dřevorytinami.
(Rok vydání 1869.)
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Ještě štědřejší byl Jeho Osvícenost František, kníže
z Auersperků, který dal rovnou stovku. Další peníze se
vybraly „mezi uvědomělým občanstvem v obci naší“.
Rozjezd sboru, který se stal roku 1885 členem hasičské župy čáslavské, byl úspěšný. Okresní hejtmanství
mu v roce 1889 vyslovilo uznání a veleslavný zemský
výbor v témže roce poskytl 200 zlatých na doplacení
stříkačky a pořízení nářadí.

Vrdům patří v hasičské
historii ČESTNÉ MÍSTO
ůbec první sbory dobrovolných hasičů v zemích
Koruny české i celého Rakouského císařství vznikly roku 1854 v Zákupech na Liberecku a v roce 1861
v Liberci samém. Jeho členy byli především němečtí
občané těchto měst. Proto se za první skutečně český
považuje sbor, který byl založen roku 1864 ve Velvarech (předtím se o totéž pokoušeli ve Slaném a v Chrudimi). O dvacet let později, roku 1884, tedy stále v první vlně zakládání dobrovolných hasičských spolků, pak
vznikl Sbor dobrovolných hasičů ve Vrdech, které měly
v té době (včetně dvorů v Koudelově a Skovicích) 114
čísel popisných a asi 1.400 obyvatel.
O tom, jaké vážnosti se vrdský sbor od počátku těšil, svědčí skutečnost, že jeho prvním starostou se stal
tehdejší starosta obce Čeněk Horák a velitelem jeho
předchůdce ve starostenské funkci Václav Vančura,
jednatelem byl zvolen radní Josef Dalešický. Vzhledem
k těmto skutečnostem není překvapením, že obec věnovala sboru, který měl 31 činných a 26 přispívajících členů, do začátku 50 zlatých rakouské měny. Finanční podpora ale přicházela i z míst mnohem vyšších. Sám císař
František Josef I. poskytl ze soukromé pokladny dalších
50 zlatých, za což „prostřednictvím slovutného c.kr.
okresního hejtmanství v Čáslavi vzdány nejponíženější
díky ku stupňům trůnu císaře pána“, jak píše kronikář.

V

Jeden z nejstarších snímků sboru (r. 1924), velitelem byl
tenkrát Josef Březina, cvičitelem Václav Holoubek.

Jenže nic se nevyvíjí bez problémů. To potvrzuje
zápis v Pamětní knize, hovořící o tom, že v roce 1900
se sbor „pro nahodilé klepy“ rozešel. Důvod rozchodu
kdosi následně přeškrtl a nahradil textem „pro neshodu s obecním zastupitelstvem“. Výpadek byl krátký, již
v květnu téhož roku byl založen nový sbor s 26 (jistě
převážně staronovými) členy, do jejichž čela se postavil
tehdejší starosta obce Václav Horálek. 23.5.1900 pak
byly výnosem c.k. místodržitelství království Českého
uznány první stanovy sboru.
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Součástí ﬁlosoﬁe dobrovolného hasičství bylo vždy kladení důrazu na dodržování zásad humanity a stavovské cti.
Takto to stvrzovali hasiči v roce 1948 i o 58 let později.
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valná hromada, dva členové sboru – František Zajíc
a Karel Hejbalík – již navždy chyběli.

O čem se dočteme (i nedočteme)

V KRONIKÁCH
nformací o činnosti sboru během prvních 30 – 40 let
jeho existence je poskrovnu. V obecní kronice (1861
– 1945) je jen pár zápisů, týkajících se dobrovolných
hasičů. Pamětní kniha SDH Vrdy byla založena až
1.1.1926, události předešlých let jsou zde tehdejším
velitelem Josefem Březinou psány s velkou stručností,
avšak s vysokou mírou věrohodnosti. Měl totiž tu výhodu, že se mohl opírat o vzpomínky pamětníků, z nichž
Josef Beneš a Josef Andrle dokonce stáli u zrodu sboru
od jeho prvních dnů. Dalším zdrojem jsou zápisy z jednání obecního zastupitelstva.
Pokusme se tedy o malý exkurs do minulosti.

I

Nedatovaný snímek,
snad z přelomu 10. a 20. let minulého století.

1903 - V srpnu se sbor zúčastnil Všeslovanského
sjezdu v Praze.
10.7.1910 - Ve Vrdech se odbývala župní valná hromada spojená s veřejným cvičením sboru.
1912 – Obec zakoupila parní stříkačku od smíchovské ﬁrmy Smekal.
1913 - V březnu přispělo panství Žleby na pořízení parní stříkačky částkou 100 a cukrovar Vrdy 50 korun. V tomtéž roce se obecní výbor usnesl objednat pro sbor 140 m
hadic za cenu 2,60 K/m se šroubením a naviják hadic.
1914 - Do činnosti sboru zasáhla světová válka, na
jejíž bojiště postupně odešlo 18 z pětadvaceti předválečných členů. Když se v roce 1919 mohla opět konat

1922 – V zápise z červnového jednání obecního
zastupitelstva čteme: „Usneseno, aby se 1 pár koní
k povinnému ručení co přípřež při vyjetí se stříkačkou
u První české pojišťovny v Praze pojistilo.“
1900 – 1926 - Činnost sboru byla v těchto letech
opravdu bohatá, jeho členové absolvovali 370 cvičení
a zasahovali u 65 požárů.
1925 – K tomuto roku se váže událost, která se
sborem souvisí jen okrajově, ale svědčí o jeho postavení v obci. V sokolovně byl místní jednotou zřízen biograf. Čistý výtěžek z některých představení je věnován
právě sboru dobrovolných hasičů.
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Souvislost s kulturou má i zápis, tentokrát pro změnu v obecní kronice. Toho roku vznikla také obecní
knihovna – spojením hasičské a sokolské knihovny.

pomáhali s vynášením majetku a vyváděním dobytka.
Jejich činnost byla občany i radnicí vysoce hodnocena.
Jak zapsal kronikář: „Zde viděli občané, že členové hasičského sboru nelekají se žádného nebezpečí a kde
hrozí, mužně mu čelí i v dravých proudech vody.“
V tomto roce se obec tak zvaně „dala vidět“. Nakoupila
pro sbor nové potřebné náčiní, hasičům nové oblečení a zaplatila opravu parní stříkačky. Byla také postavena zbrojnice a stožár na sušení hadic. To vše za zhruba
50 tisíc korun.
1927 - V lednu se sbor předvedl v tom nejlepším
světle při likvidaci požáru autogaráže ve „Štefance“. Již
10 minut po vyhlášení poplachu bylo na místě družstvo s ruční stříkačkou a vzápětí dorazila i „párnička“.
Za tři čtvrti hodiny bylo po ohni, sbory, které dorazily ze
Zbyslavi, Výčap, Starkoče a Čáslavi už byly bez práce.
1927 - K vyřešení vážného sporu mezi členy sboru se konal smírčí soud. Ten řešil otázku, zda odměna za službu v biografu je příjmem dozor konajícího
hasiče nebo sboru.
1928 - V červnu se 15 členů sboru zúčastnilo sjezdu
slovanského hasičstva.
1929 - V březnu byl založen ženský odbor, do kterého se přihlásilo 24(!) žen. Počet členů sboru se tak
téměř zdvojnásobil. Již v červnu téhož roku se ženy
představily na župním sjezdu v Čáslavi, kde cvičily
s tlumicemi (muži se sekyrkami).
Na dubnové schůzi vedení obce bylo jednohlasně
usneseno, aby sboru dobrovolných hasičů bylo ročně
vypláceno 500 Kč jako odměna za konání hlídek při
zábavách.

A ještě jednou členové sboru s parní stříkačkou,
tentokrát z roku 1927.

1925 - Došlo i na velké plány. Na zářijové schůzi zastupitelstva informoval starosta František Papík
o ofertním řízení na stavbu obecního domu, kolniček,
hasičské zbrojnice a stožáru. Zadání prací místnímu
staviteli Josefu Hemelíkovi za 227 480 Kč bylo jednohlasně schváleno.
1926 – V polovině června postihla Vrdy povodeň.
Rozvodněná Doubrava zaplavila nejen pole, ale i řadu
domů, kde vnikla do světnic a chlévů. Místní hasiči
7

Zápisník o požárech obsahoval velmi dobře sestavený
formulář, který veliteli usnadnil přesný a podrobný popis
události i činnosti sboru. Součástí záznamu byl i plánek
situace. Z tohoto konkrétního je patrné, že byla použita
dvokolová ruční a čtyřkolová parní stříkačka.
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a Antonin Klumpár. Při červnových oslavách byla zakládajícímu členovi Josefu Benešovi udělena zlatá
svazová medaile za padesátiletou činnost a starosta
sboru ocenil jeho práci proslovem (a dvěma stovkami).
Týž rok byl ale také nepříjemně bohatý na požáry –
sbor zasahoval čtyřikrát v obci a čtyřikrát vyjížděl k ohni
mimo obec. Tato aktivita snad podpořila naléhavou žádost o zakoupení motorové stříkačky – stroj pražské
ﬁrmy Ebert byl dodán již v červnu 1935. Slavnostní
převzetí proběhlo 7. července za účasti hasičů z Vrdů
a okolních sborů. Nechybělo ani tehdy u veřejnosti oblíbené cvičení. Muži předvedli prostná se žerděmi, žáci
s puškami a žákyně se šátečky.
1936 - Sbor opět hasil požár ve Štefanově továrně
na cikorku, hlídkoval při velikonoční povodni a účastnil se několika cvičení. Cukrovar v tomto roce věnoval
sboru 4.000,- Kč, za které byly nakoupeny hadice.

Sbor měl i svoji nemocenskou pokladnu, ze které
byly například v roce 1930 pro nemoc práce neschopným hasičům vypláceny 2 Kč denně. V případě úmrtí
člena sboru obdržela rodina 200 Kč.

Tento snímek byl nepochybně pořízen po roce 1924,
kdy vznikl ženský sbor.

1934 – Tento rok byl pro sbor mimořádně významný, oslavil v něm 50. výročí svého založení. U tohoto letopočtu jsou v kronice uvedena jména sborových funkcionářů: Starostou byl Josef Březina, velitelem Václav
Holoubek, jeho náměstkem Antonín Kavánek, jednatelem Antonín Kožený, pokladníkem Antonín Kuďousek,
správcem náčiní Jan Šturma. Členy výboru byli dále
František Žemlička, Karel Chudomel, Josef Chadraba

Znak Zemské ústřední hasičské jednoty království českého.
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Hasiči také zorganizovali pálení „Masarykovy vatry“,
u které starosta přečetl slib věrnosti republice a oběma
prezidentům. Tato akce se ještě zopakovala o rok později, naposledy pak v roce 1938, kdy se k vrdským přidali i členové SDH Dolní Bučice. Večer pak v hostinci
u Rősslerů sehrál sbor představení „Zborov“.
1938 - Sbor se konečně dočkal svého automobilu. Radost z prvního výjezdu (3. května – požár stodoly ve Žlebech), při kterém byl sbor na místě nejdříve ze
všech, se pokazila z jiného důvodu. V zápisu si velitel Holoubek posteskl: „Pro naprostý nedostatek vody
nemohlo být hašeno.“
Zápisy v hasičské kronice končí téměř v předvečer
druhé světové války. Není pochyb, že pak měli členové
sboru nemálo jiných starostí - až do posledních válečných
dnů. Například krejčí Václav Holoubek, v roce 1935 zvolený starostou sboru, byl zatčen gestapem 15.12. 1944
a pro ilegální činnost v hasičství vězněn v Čáslavi a v
Terezíně. Vrátil se 12.5.1945, nemocen, ale naštěstí živý.
1945 - O prvním úkolu sboru v květnových dnech
lze nalézt zprávu v zápiscích Rudolfa Samohrda, funkcionáře Československého Červeného kříže a hasiče
v jedné osobě: „5. května byli rozhlasem svoláni členové hasičského sboru, aby do úplného osvobození
konali službu.“
1950 - Dobrovolní hasiči se po válce zapojili i do
práce Místního národního výboru Vrdy. Po obecních
volbách byl jejich zástupcem ve čtyřiadvacetičlenném
sboru Jan Šturma, o dva roky později zastupoval hasičskou jednotku Antonín Klumpár.

V poválečné době se také leccos měnilo, mimo jiné
i název organizace, a to hned několikrát. Z hasičů se
na dlouhá léta stali požárníci, ze SDH byla místní jednotka Československého svazu požární ochrany, později to byla základní organizace Svazu PO ČSSR až
nakonec vše dospělo ke kořenům – hasiči jsou opět
hasiči a mají svůj Sbor dobrovolných hasičů.
1955 - O tom, že se místní sbor po válce „chytil“
napovídá skutečnost, že Ústřední výbor ČSPO předal
pěti jeho jeho členům - V. Holoubkovi, B. Holoubkové,
R. Samohrdovi, J. Šturmovi a R. Šturmové – vyznamenání za příkladnou práci. V tomtéž roce se družstvo
žen umístilo v okresní soutěži na druhém místě.
1957 - Zdejšímu sboru se výrazně zlepšily podmínky pro práci. Byla mu vrácena bývalá hasičská zbrojnice, která zatím sloužila jako prádelna. Na schůzi MNV
bylo konstatováno, že požárníci si objekt včetně jeho
okolí vzorně upravili, takže jim mohl opět sloužit pro
hlídkové služby a schůzovní činnost.

Příručky pro hasiče i požárníky (1949, 1971 a 1976).
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Jedna obec – ČTYŘI SBORY
(a mohlo jich být i víc)
ro celou obec, hasiče nevyjímaje, byl významným
rok 1960, kdy došlo ke sloučení Vrdů, Dolních
a Horních Bučic a Zbyslavi do jednoho samosprávného celku. Dodejme, že každá z do té doby samostatných obcí měla původně svůj vlastní sbor – do dnešních dnů se zachovaly tři – kromě Vrdů ještě v Dolních Bučicích a Zbyslavi. Z připojených obcí má nejdelší tradici SDH ve Zbyslavi, založený v roce 1892,
v Dolních Bučicích pracují dobrovolní hasiči od března 1936. V Horních Bučicích byl sbor založen ve válečném roce 1942, svoji činnost ukončil ve druhé polovině
devadesátých let minulého století.
Slučování obcí ale nemuselo rokem 1960 skončit.
V roce 1967 zvažovaly přistoupení do „vrdské unie“
Vlačice s Výčapy a Vinaře s Vinicí. Tento záměr se měl
uskutečnit od nového volebního období v roce 1968.
Tím by se pod hlavičku Vrdů dostali další dobrovolní
hasiči. Události politicky i společensky mimořádného
roku 1968 tento úmysl odsoudily k zapomnění.
Zajímavý byl z hlediska historie SDH i rok 1965.
Tehdy vznikl kroužek mladých požárníků, při svém založení měl 12 členů.
Mračna se však přehnala nad jednotkou – na schůzi MNV byl 26. července projednáván návrh na její rozpuštění. Důvodem měl být fakt, že k požárům v oko-

P

Jeden z mála snímků, které jsou opatřeny popiskem. Toto
soutěžní družstvo tvořili pánové: Kuchař (1), Holoubek (4),
Píta (Z), Hakl (2), Loužil (5), spodní řada zleva: Procházka
(S), Samohrd, Slavík (V), Šturma, Hakl ml., Krátký (6).

lí i v obci samotné byla stále častěji volána profesionální jednotka z Čáslavi. Zdravý rozum nakonec zvítězil a jednotka zůstala. Paradoxně jen pár dnů před
tímto jednáním držela jednotka pohotovost kvůli hrozící povodni.
Významnou součástí činnosti sboru bylo po mnoho let pravidelné provádění preventivních prohlídek
v závodech, provozovnách i soukromých domech (tato
praxe skončila s novou právní úpravou po roce 1989).
Například v roce 1986 jich členové vykonali 228.
V té době měl sbor 39 členů, z toho čtyři ženy.
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Přelomový rok 1989 přinesl řadu změn i do spolkové činnosti. Nešlo jen o již zmíněný návrat k tradičnímu názvu – Sbor dobrovolných hasičů, ale především o odpolitizování spolkové činnosti. Na druhé straně to přineslo – nejen u hasičů a nejen ve Vrdech – určitý útlum aktivit. Odpadly některé preventivní činnosti,
schůzování přestalo být v módě.
V žádném případě to však neznamenalo, že by
klesla ochota členů SDH Vrdy pomáhat svým bližním.
Dál se účastnili výjezdů k požárům a živelním pohromám, dál mnohokrát zachraňovali majetek občanů
doma i v okolních obcích.
V tomto ohledu byl velmi významný rok 2004. Listinou ze 4. října obec zřídila podle ustanovení platného
zákona o požární ochraně Jednotku sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO III. Ta se tak oﬁciálně stala základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS). Jejím velitelem byl jmenován Ludvík Heizer.
Na tomto místě možná nebude na škodu uvést
pro nezasvěcené pár slov na vysvětlení rozdílu mezi
pojmy Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotka požární ochrany (JPO). Zatímco SDH je na obci
nezávislým spolkem s plnou právní subjektivitou, zřizovatelem jednotky je obec, která jmenuje její členy a
je s nimi v právním vztahu. SDH plní především společenské a vzdělávací funkce, JPO se účastní zásahů na základě povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru nebo na příkaz statutárních
zástupců obce.

Zařazení do IZS přineslo členům jednotky řadu nových povinností. Současně konečně získali vybavení
(obleky, přilby, obuv) na úrovni profesionální jednotky.
Absolvovali také řadu školení. Postupně byla doplňována i technika.
Tak jako většině dobrovolných jednotek, nevyhnul
se ani Vrdům jeden podstatný problém, spočívající ve
stáří a technickém stavu dopravních prostředků. Doufejme, že stý třicátý první rok existence sboru přinese
v tomto ohledu pozitivní obrat.

Zásahové obleky jsou podmínkou pro relativně bezpečnou
účast na hasebních a záchranných pracích.

Přehled nasazení jednotky v posledních sedmi
letech je uveden na jiném místě této brožurky. Že
přáním hasičů je s maximálním nasazením pomáhat
tam, kde je třeba a ne „trhat rekordy“, snad není třeba zdůrazňovat.
12

PERLIČKY Z ARCHIVU
l Ze zápisu o požáru obytného domu v obci Vinice z
3.7.1928:
„Ruční čtyřkolová stříkačka postavena u studně. Následkem její velké hloubky musela býti voda pumpována do necek a pak teprve do stříkačky.“ Závěrem je připojeno postesknutí: „Velká neochota občanstva, které
nejen nepomáhalo, ale od kterého sbor ani nemohl vypůjčiti putýnky k ulévání.“
l V zápisu o požáru mlýna a obytného stavení ve Vrdech z 2.5.1931 si velitel zásahu Josef Březina postěžoval: „Naprostý chaos všech sborů, jelikož tyto neměly chuti podrobiti se jednotnému velení. Ze sboru Žehušic byla muži přejeta noha a ze sboru Ronov proudem hubice vyražena ruka. Sanitní četa upotřebila celou náplň lékárny.“
l Ze zápisu o požáru obytného stavení v obci Vinice
z 11.4.1934. Tentokrát je autorem stížnosti na chování
Vinických velitel Václav Holoubek: „Zástupce obce přítomen nebyl a ani na vyzvání se nedostavil. Teprve po
důtklivém upozornění dal dva muže do požární služby.
Ohromný nezájem občanstva o věc. Hasičstvo jest zde
pro posměch. Karel Hablt, držící proudnici, byl udeřen
kamenem. Kým, nedalo se vyšetřit.“

l Jsou v zápisech i slova chvály. Například v souvislosti s požárem dvou dřevěných domků ve Zbyslavi ze dne
18.6.1934. „Ač bylo předem přítomno 7 sborů, teprve náš
aktivně zasáhl a po třech hodinách stříkání oheň lokalisoval. Sboru našemu dostalo se plného uznání, neb jen
sám zasáhl.“ Bylo tenkrát použito 300m hadic, parní stříkačka SDH Vrdy pracovala bezchybně. Na místě se sešlo celkem 110 hasičů, nicméně domky lehly popelem.
l Co se dařilo v sousedních obcích, bylo doma problémem. V zápise z 20.8.1934, kdy hořelo přímo ve Vrdech,
najdeme poznámku: „Práce žádná není v naší obci pro
dlouho trvající výtop stříkačky možná. Jest potřebí motorové stříkačky.“ Tu sbor dostal o rok později, takže po požáru
mlýna Šmolcov 11.9.1935 mohl velitel V. Holoubek zapsat:
„Stříkačka motorová se osvědčila, máme z práce radost.“
l Občas se v zápisech ze schůzí sboru najdou i opravdu
vzletné a hlubokomyslné formulace. Tato je z února 1928:
„Věnovali jsme se dobrovolně namáhavé službě hasické,
beze všech nároků na odměnu, někdy i s nasazením života pouze ze šlechetnosti a lásky ke svým spoluobčanům. Vlastnost tato jest zajisté krásna a jinoch, muž i stařec vlastností touto ozdobený jest vší úcty hoden. Nedbejme na utrhačné poznámky vůkol nás pronášené a vytrvejme za všech okolností ve přátelském sdružení, účelu svému dokonale věrni. Buďme toho pamětlivi, že věnovati se něčemu jenom slovy a ne skutky jest nedůstojno každého řádného muže...“ Uznejte, to by se dalo tesat!
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Každý POŽÁR je jiný
- všechny jsou nebezpečné

lách, vždyť nakonec s ním po dva dny bojovaly téměř dvě
desítky profesionálních a dobrovolných jednotek. Vrdům
kromě vlastního hašení byl přidělen úkol dopravovat na
požářiště vodu z nedalekého rybníka. Kolikrát autocisterna absolvovala tuto cestu snad nikdo nespočítal.

to nejen pro osoby přímo postižené, ale i pro hasiče.
Jsou známy případy, kdy si až po delší době majitel
hořícího objektu vzpoměl, že nedaleko ohniska požáru
má uloženy plynové bomby.
Největší požár, jaký nemá nejen v našem regionu pamětníka, se rozhořel 4. března 2012 v Koudelově. Při
odřezávání traverz plamenem se vzňaly staré pneumatiky, uskladněné v množství stovek tun v bývalé silážní
jámě. Jednotka JPO III Vrdy zasahovala na místě mezi
prvními. Zabránit rozšíření požáru ale nebylo v jejích si-

A

Doprava vody byla stejně důležitá jako vlastní hašení.

V době kulminace místo připomínalo výbuch sopky.
Náklady na hašení se počítaly v milionech korun.

Jednotka z Vrdů v akci – v tu chvíli se ještě zdálo,
že půjde o snadnou záležitost.
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Jednotka z Vrdů pomáhala hasit i požár rodinného domu
v Žehušicích. Na místě spolupracovala s profesionálními
i s dalšími dobrovolnými jednotkami.

Hrozivě vypadal i požár prodejny v budově SOU zemědělského v Čáslavi. Naštěstí tu bylo víc kouře než ohně, takže
jednotka „pouze“ asistovala zasahujícím profesionálům.

Další ze zásahů – tentokrát šlo o požár zděné kolny, který
ohrožoval obytný dům. Uchráněné hodnoty byly obrovské.

Náročnější práce čekala hasiče při likvidaci požáru podkroví tohoto rodinného domu. Nepřítelem tu byl poměrně silný mráz, který rychle měnil použitou vodu na led – nejen na
zemi, ale i na technice a výstroji.

15

Když VODA škodí víc než oheň
a tvrzení, že před ohněm lze snáz utéct než před
vodou, je pořádný kus pravdy. Řeka Doubrava se to
již mnohokrát snažila dokázat. I v takovém případě jsou
hasiči připraveni pomáhat cestou preventivních opatření,
jako je stavění hrází z pytlů s pískem, nově i z protipovodňových vaků. Kde již prevence nestačí, tam pomáhají se
záchranou majetku, ale třeba i s distribucí základních potravin a vody k zatopeným nemovitostem.

N

Tradičně nejohroženější částí Vrdů bývají Lázně,
proto tu přípravy probíhají nejdříve.

Tento letecký snímek zachycuje situaci, vyvolanou především rychlým táním sněhu v březnu 2006, tedy v době, kdy
ještě nebyly vybudovány protipovodňové stěny a valy. Je zajímavé, že každá povodeň se do obce dostává jinou cestou,
výsledek však bývá stejný.

Další povodeň přišla v září 2007, také tenkrát bylo nutné
napytlovat několik tun písku.
Práce pokračovaly i v nočních hodinách.
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Viníkem poškození životního prostředí ovšem nemusí být jenom přírodní síly. Občas se o něj „zaslouží“
lidská nepozornost, v horším případě pak přímo bezohlednost. Názorným příkladem je znečištění vody
mlýnského náhonu ve Zbyslavi ropnými látkami. Jejich
zdrojem byly nádoby, které sem někdo úmyslně vhodil.
Jednotka zde musela vybudovat nornou stěnu a zachycené olejovité látky zlikvidovat pomocí sorbentu. Díky
všímavosti občanů a včasnému zásahu se do Doubravy dostalo jen minimum škodlivin.

Ani poté, co se
řeka vrátí do svého koryta, nemají hasiči „odtroubeno“. Je nutné odstranit nánosy bahna z komunikací, odklidit bariéry z pytlů s pískem
a naplavený nepořádek. Po několika
dalších dnech, jakmile klesne hladina
spodní vody, přijde na řadu čištění studní. Některé je
nutné vyčerpat i vícekrát.V posledních letech několikrát
opakované povodně způsobily, že v mákokteré studni
je dnes voda zcela nezávadná.

V podobných situacích hasiči zpravidla litují, že nemají po
ruce toho, kdo se jim o podobné „vodní hrátky“ postaral.
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Děkovný list pro SDH Vrdy a plaketa, udělená Ministerstvem vnitra ČR obci.
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HASIČI

nejsou jenom
kro telé ohně a zdivočelé vody

pektrum činnosti moderního sboru dobrovolných
hasičů je velmi široké. Jeho členy můžeme zastihnout při různých akcích, které s hašením nemají nic
společného. Následujících pár snímků to dokazuje.

S

Tentokrát šlo o přípravu na léto, konkrétně
o předsezónní mytí plaveckého bazénu na koupališti.

Nástup na likvidaci sněhové kalamity v zimě 2010.

Ve zbyslavském kostele bylo třeba odstranit nebezpečné
nánosy suti z vnitřní římsy.

Sněhová zátěž musela zmizet i ze střechy mateřské školy.
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CVIČENÍ

- neocenitelný
zdroj zkušenos

Naprosto nezbytné je dokonale znát moderní způsoby
poskytování první pomoci.
Při nácviku zásahu na výškový objekt (věž kostela ve
Zbyslavi) se sešly všechny tři sbory působící v obci.

Výborným způsobem přípravy je požární sport.
Ten je u nás doménou těch mladších.

Důležité bylo seznámení se s novou pomůckou
– protipovodňovými vaky.
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Neodmyslitelnou součás hasičské
ﬁlosoﬁe je S O L I D A R I TA

V roce 2010 bleskové
povodně poničily
řadu obcí. Na pomoc
postiženým vrdští
hasiči shromáždili
a na místo dopravili
plný kontejner balené
vody, desinfekčních
prostředků, nářadí
a dalšího materiálu.

Velmi náročný byl nácvik plnění tak zvaného Bambi
vaku, který je používán k hašení zejména lesních požárů.
K povinnostem pozemní obsluhy patřila i signální
komunikace s pilotem vrtulníku. Akce proběhla na letišti
ve Zbraslavicích.
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Již od roku 2011 trvá tradice předvánoční nadílky na dětském oddělení Městské nemocnice Čáslav.
K původní iniciativě členů SDH Vrdy se přidaly i sbory
z Dolních Bučic a Zbyslavi. Zprvu šlo o hračky, druhým
rokem to byly videopřehrávače, loni přinesl „Soptík“ tři
moderní dětské sedačky. Drobné hračky ovšem ani
tentokrát chybět nemohly.

Spolupráce s hasiči si vedení Městské nemocnice Čáslav
velice váží.

V loňské „darovací misi“ převažovaly ženy – členky všech
tří sborů, působících na území obce Vrdy.

Dráček Soptík je na dětském oddělení vítaným hostem
i milým zpestřením nemocniční nudy.
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NEJEN ŘEMESLO se dědí
z rodičů na dě

různých branných závodů (Partyzánský samopal)
a společenských akcí. Na programu byly v létě kromě nácviku soutěžních disciplín také výlety po okolí,
v zimě pak třeba společné sáňkování.

povolání hasiče sní nejeden kluk a v moderní
době i mnoho děvčat. Zpočátku byla účast na životě sboru výhradou dospělých mužů, později byly do
zdravotní služby přijímány i ženy. Zmínky o zapojení dorostu a dětí se objevují až v zápisech z doby po
druhé světové válce. Z roku 1958 pochází informace o
spolupráci s hasičským kroužkem, působícím pod hlavičkou Pionýrské organizace (měl tehdy 20 členů).
Nejlépe je, díky kronice, zdokumentována činnost
Družstva mladých požárníků, založeného od roku1983.
Družstvo se účastnilo soutěží v rámci hry „Plamen“,

O

Poznáte se na tomto snímku z roku 1985?

Na tomto místě je nutné s uznáním zmínit práci vedoucích,
kteří se dětem věnovali.

Zájem dětí přitahovala zejména hasičská technika.

V současné době myšlenka obnovení družstva dětí
znovu vážně ožívá. Největším problémem nejsou ﬁnance, ale čas, kterého nikdo z dospělých nemá nazbyt.
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Kdo umí PRACOVAT,
umí se i BAVIT
rakticky od počátku své existence byl sbor také
nositelem obecní kultury. Řadu let tu existovala hasičská knihovna, členové sboru ochotnicky hráli divadlo, byli pořadateli několika tanečních zábav do roka
(plesy, májové, pouťové a posvícenské zábavy, věnečky). Tyto akce nejčastěji probíhaly v sokolovně nebo na
sále Rösslerova hostince. Kapely byly najímány jak v

P

O dobrou náladu nebývá na plesech nouze.

Tradice hasičských plesů má ve Vrdech hluboké kořeny.

místě, tak v okolí. Například 9. ledna 1932 hrála k tanci
kapela pana Kodeše – každý z jejích 14 členů měl nárok na 30,- Kč, večeři a dva litry piva.
Dnešní taxa je, pravda, poněkud jiná, ale to není to
nejpodstatnější. Ostatně – ani v minulosti nebyly tyto
akce pro sbor nijak zvlášť výnosné. Jejich hlavním účelem vždy bylo pobavit sebe a poskytnout zábavu svým
spoluobčanům. A touto zásadou se sbor řídí dodnes.

Další veřejností vděčně přijímanou a hlavně navštěvovanou
akcí je pálení čarodějnic. Ukázka práce dobrovolných hasičů nechybí ani na žádné obcí pořádané oslavě Dne dětí.
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TECHNIKA
používaná jednotkou
Škoda RTHP 706 CAS 25
Rozměry v mm: délka: 7550, šířka: 2435, výška: 2870
Hmotnosti: pohotovostní: 9200 kg, užitečná: 4370 kg,
celková: 13570 kg
Typ motoru: vznětový, naftový čtyřdobý, vodou
chlazený šestiválec
Motor: výkon 118 kW/1900/min, objem 11781 cm³
Náhon: 4x4 s připojitelným pohonem přední nápravy
Převodovka: 5 stupňů vpřed, 1 vzad
Brzdový systém: vzduchový, 3 nezávislé systémy
Napětí elektrického příslušenství: 24V
Objem palivové nádrže: 175 l
Maximální rychlost: 85 km/h
Kabina čelní, pevná, čtyřdveřová (pův. dvoudvéřová)
Počet míst k sezení: 1+7
Nástavba: Ocelový rám, oplechování nýtované
Nádrže: na vodu 3500 l, na pěnidlo 200 l
Čerpadlo: Odstředivé jednostupňové
Průtok: 2 500 l/min, jmenovitý tlak: 0,8 MPa
Vývěva: plynová na spálené plyny, ruční
Výbava vozidla:
Ektrocentrála HERON, motorové kalové čerpadlo
HERON a motorová pila Husqvarna.
Na vozidle je dodatečně namontován el.naviják (5t).

Jako většina automobilů dobrovolných hasičů, má již
i tato „caska“ svá nejlepší léta za sebou.

Pětitunový
naviják je
schopen vás
v případě
potřeby doslova
vytáhnout
z nejhoršího.

Benzinovými motory poháněná elektrocentrála
a čerpadlo, dodávající 800 l vody za minutu.
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DA - 12 AVIA 31 (dopravní automobil)
Rozměry v mm: délka 5610, šířka 2230, výška 2675
Celková hmotnost: 5990 kg
Motor: Vznětový,naftový, čtyřdobý, řadový, kapalinou
chlazený čtyřválec 3 596 ccm
Maximální rychlost: 85 km/h
Výbava vozidla:
- přenosná motorová stříkačka PS 12
- elektrocentrála Heron
- motorové čerpadlo Heron
- plovoucí čerpadlo Honda
- motorová pila Husqvarna
- osvětlovací rampy

Avia je rozhodně nejpoužívanějším typem vozidla
ve službách jednotek dobrovolných hasičů.

Bez spojení není velení

Interiér vozidla pojme motorovou stříkačku PS 12,
kompletní hadicové vybavení a nářadí na samostatný
zásah. Dalším pomocníkem je plovoucí čerpadlo.

Ke komunikaci slouží ve zbrojnici umístěný svolávací systém Kango (jednotka je svolávána pomocí SMS zpráv)
a sada vysílacích a přijímacích stanic Motorola.
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 0 7

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

14.2.

Požár náletových dřevin – planý poplach

Náhon D. Bučice Zbyslav

21.2.

Požár lakovny – jednotka nezasahovala

Čáslav

17.3.

Kácení stromů – nebezpečí pádu

Vinice

18.3.

Pokračování zásahu z předešlého dne

Vinice

5.4.

Požár lesa - hašení přiděleného úseku, dodávka vody dalším jednotkám, účast 13 členů, zásah od 17.00 do 05.00 6.4.

Litošice

6.9.

V 16.00 vyhlášen I. st. povodňové pohotovosti, 19,00 II. st., ve 20.00 zahájeny práce – pytlování písku, stavba hrází. Spolu s JPO III Žleby, JPO V D. Bučice, Semtěš

Vrdy Lázně
Zbyslav

14.11.

Tématické požární cvičení – zásah ve školní budově

SPŠ Čáslav

23.11.

Požár lesního porostu – příčina: pálení kabelů. Uhašení ohně, ochlazování okolí. Účast PČR –
zadržena podezřelá osoba.

Vrdy - Skalka
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 0 8

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

13.1.

Požár pečovatelského domu, jednotka působila podpůrně dle pokynů velitele zásahu.

Čáslav, ul. Gen. Eliáše

25.2.

Požár výrobních a skladových prostor na pile. Jednotka asistovala při dohašování požáru.

Čáslav

1.3.

Živelní pohroma – větrná smršť. Výjezd k nakloněnému smrku – planý poplach.

Zbyslav

2.3.

Skácení tří stromů hrozících pádem na střechu čerpací stanice.

Dolní Bučice

1.5.

Požár hospodářského stavení a kůlny. Na místo dorazila jednotka jako první, po příjezdu
zahájila likvidaci požáru. Profesionální hasiči prováděli doplňování vody.

Starkoč

16.6.

Požár provizorního přístřešku za zemědělskou školou v Čáslavi. Po příjezdu asistovala jednotka dle pokynů velitele zásahu při hašení požáru.

Čáslav

22.6.

Likvidace úniku ropných produktů po dopravní nehodě na mostě směr Vinice.Zásah aplikací sorbentu Vávra J. st., Vávra J. ml. a Vávra Z., kteří nehodu zaregistrovali. Po přivolání
PČR se ukázalo, že řidič je celostátně hledanou osobou a příslušníci SDH tak přispěli k jeho
zadržení.

Vrdy

25.6.

Ve 20.00 výjezd k likvidaci následků větrné smršti. Bylo odstraněno cca 15 stromů spadlých na komunikace v rámci okrsku.

Okolí Vrdů

19.8.

Požár rodinného domu. Na místě 5 jednotek, 7 vozidel. Jednotka se dle pokynů velitele zásahu podílela na hašení požáru, záchraně majetku a následně na likvidaci trosek.

Žleby

26.8.

Požár pole (strniště). Jednotka byla na místě zásahu současně s vozy HZS. Prováděla hašení v určeném sektoru a po odjezdu HZS kontrolu a dohašování spáleniště.

Dolní Bučice, lokalita u
mlýna.

28

ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 0 9

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

22.4.

Požár železničního náspu většího rozsahu - jednotka zasahovala v lokalitě Filipov, kde se
požár přenesl na zahrádkářskou kolonii. Hlavní činností byla přeprava a doplňování vody,
technická pomoc profesionálním jednotkám.

Čáslav

28.5.

Požár budovy po výbuchu plynu. Jednotka byla během výjezdu odvolána z důvodu menšího rozsahu požáru.

Čáslav

25.6.

Taktické cvičení – požár sila v objektu podniku Obila.

Vrdy

1.7.

Vyhlášen poplach – technická pomoc z důvodu prudkého deště. Jednotka prováděla čerpání vody ze sklepení rodinného domu.

Čáslav

12.7.

Požár osobního vozidla - jednotka provedla likvidaci požáru a po příjezdu HZS kontolovala
vozidlo pro případné dohašení.

Vrdy Smetanovo nám.

Požár strniště - jednotka prováděla hašení v určeném úseku pole.

Vinice

22.8.

Únik ropných produktů z kontejneru - jednotka provedla odstranění látek pomocí sorbentu.

Vrdy

23.8.

Požár stohu slámy mezi obcemi - jednotka vyčkávala dle instrukcí velitele zásahu a později
byla z důvodu dostatečného počtu jednotek odeslána zpět na základnu.

mezi Žleby a Ronovem
n/Doubravou

25.8.

Požár budovy - jednotka po příjezdu poskytovala menší technickou pomoc a následně byla
odeslána zpět na základnu.

Starkoč

11.12.

Požár stropní izolace rodinného domu, zaviněný neopatrnou manipulací při topenářských
pracech- jednotka byla na místě jako první, požár byl uhašen před jejím příjezdem.

Vrdy

20.12.

Požár podkroví RD a přilehlé stodoly. Po příjezdu jednotka prováděla hašení na určeném
úseku, poskytovala technickou pomoc, vynášela předměty z místa požáru a zajišťovala dodávku vody. Po uhašení zůstal na pokyn velitele zásahu vůz CAS 25 s posádkou na místě do
ranních hodin a prováděla se kontrola budovy a dohašování.

Bílé Podolí

8.8.

V dalších pěti případech byla jednotka po aktivaci a výjezdu centrálním dispečinkem odvolána.
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 1 0

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

Požár trafostanice u železniční stanice Vrdy - Skovice. Jednotka byla po dojezdu na místo
odeslána zpět na základnu z důvodu velmi malého rozsahu požáru.

Skovice

2.6.

Vyhlášen monitoring pro SDH Vrdy z důvodu povodňové aktivity na řece Doubravě. Po
zlepšení situace pohotovost zrušena.

Vrdy, Zbyslav

7.8.

Vyhlášen monitoring pro SDH Vrdy z důvodu povodňové aktivity na řece Doubravě – 3.stupeň. Byl proveden rozvoz písku pro SDH Vrdy, SDH Dolní Bučice a SDH Zbyslav, pytlování a
stavění hrází. V následujících dnech bylo prováděno odčerpávání vody převážně z blízkosti
domů, ze sklepů a z hřiště TJ Slavoj.

Vrdy, Dolní Bučice,
Zbyslav

20.8.

Požár pole - jednotka po dojezdu na místo prováděla dle pokynů HZS hašení v daném úseku a dopravu vody.

Starkoč

23.10.

Taktické cvičení: požár výškové budovy – kostel ve Zbyslavi. SDH Vrdy prováděla v součinnosti s SDH Dolní Bučice a SDH Zbyslav dálkovou dopravu vody pomocí čerpadel od řeky
ke kostelu a nácvik hašení dvěma proudy pomocí CAS 25.

Zbyslav

11.11.

Požár skladu v objektu pily - jednotka odvolána v průběhu výjezdu.

Čáslav

12.5.
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 1 1

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

Požár přístavby rodinného domu. Členové jednotky se aktivně účastnili hašení požáru.
Z důvodu uskladnění většího množství hořlavých látek pod střechou objektu bylo provedeno rozebrání střechy a dohašení požáru. Současně jsme zajišťovali dodávku vody z místní
vodní nádrže pomocí CAS 25.

Lovčice

7.2.

Požár bytu v přízemí bytového domu - vznícení elektroinstalace bojleru. Ještě před příjezdem jednotek HZS došlo k samouhašení požáru. Následně byl prováděn monitoring do
doby odvětrání prostor bytu.

Vlačice

5.3.

Požár travního porostu - po příjezdu na místo jednotka provedla uhašení požáru.

Horní Bučice

18.3.

Požár srubu - vznícení dřevěné stavby od špatně zajištěných kamen. Jednotka po příjezdu
nezasahovala.

Čáslav

24.3.

Požár travního porostu - jednalo se o nehlášené pálení porostu. Z důvodu samouhašení
jednotka nezasahovala.

Lovčice

30.3.

Požár lesního a travního porostu na svahu za obcí u odbočky na Vinici. Došlo ke zničení výsadby stromků. Jednotka po příjezdu hasila určený úsek a bránila šíření požáru vlivem větru.

zaVrdy – směr Chrudim

22.4.

Požár rákosu na ploše cca 50x100m na poli - jednotka dorazila na místo jako první a provedla lokalizaci požáru a následně s dalšími jednotkami dohašení.

mezi Dolními a Horními Bučicemi.

9.5.

Požár rodinného domku. Jednotliví členové se podíleli jak na hašení v určených úsecích,
tak na střídání a zároveň byla zajišťována doprava vody. Po uhašení požáru se všichni členové podíleli na vystěhování cenného majetku z objektu domu.

Žehušice

Operační centrum jednotku odvolalo během cesty k původně vyžádanému zásahu.

Dolní Bučice
Skovice

10.9.

Taktické cvičení - požár travního porostu na skládce bioodpadu. Nácvik součinnosti s SDH Zbyslav.

Horní Bučice

16.12.

Požár sloupu el. vedení - vznikl zkratováním vodičů vlivem silného větru. Jednotka se podílela na lokalizaci místa požáru.

Vrdy

14.1.

24.5.
1.6.
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2 0 1 2

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

1.1.

Požár travnatého porostu, pravděpodobně nedbalost dětí při odpalování pyrotechniky.
Jednotka odvolána během výjezdu.

Vrdy

7.1.

Požár osobního vozidla v garáži. Po zaparkování vozidla do samostatně stojící garáže došlo
k jeho vznícení. Jednotka byla zapojena do hašení požáru.

Semtěš

20.1.

Požár osobního vozidla před domem. Jednotka byla odvolána během výjezdu.

Bílé Podolí

18.2.

Požár v bytovce, kouř na chodbě. Pokynem operačního centra byla jednotka opět odvolána v průběhu výjezdu.

Čáslav

Požár skládky pneumatik - příslušníci JPO III zabezpečovali hasicí práce, čerpání, doplňování a dopravu vody. Po uhašení požáru zabezpečovala jednotka ve spolupráci s JPO V D. Bučice a Zbyslav monitoring požářiště po dobu několika dní ve stálých směnách.

Koudelov

Požár rozvodné skříně v obytném domě. Po příjezdu na místo bylo ve spolupráci s HZS
Čáslav zjištěno vyhoření jističe v rozvodné skříni domu bez dalších následků.

Vrdy

4.-7.3.
17.3.
6.7.

Odstraňování následků větrné smršti. Likvidace spadlých stromů, zprůjezdnění komunikací. Několik desítek zásahů.

Druhanice, komunikace Čáslav – Žehušice,
Vrdy a okolí

24.7.

Požár pole a přilehlého porostu vinou technické závady na kombajnu. Ten začal hořet a
oheň se následně přenesl na strniště a porost lemující kraj pole. Jednotce byl vyčleněn úsek
v délce cca 100m v tomto porostu. Zde zajistila uhašení jednotlivých ložisek.

Semtěš

28.7.

Odstraňování následků přívalového deště. Čerpání vody ze zahrad, sklepů. Výpadek el.
proudu vyřadil přečerpávací stanici kanalizace, takže došlo k zaplavení spodní části ulice Ovocná a hrozilo zaplavení rodinného domu. Tento úsek byl cca za hodinu předán JPO
V D. Bučice, která zajišťovala čerpání vody z ulice. Jednotka Vrdy dále pokračovala čerpáním
sklepa v ulici Nová v D. Bučicích. Ironií osudu byla zaplavena i zbrojnice SDH Vrdy pod OÚ.

Vrdy, Dolní Bučice

32

29.7.

Čištění sklepů, čerpání vody hřiště TJ Slavoj Vrdy (celý den), čištění sklepa po zaplavení
v bytovce na ulici 5. května.

Vrdy

18.8.

Požár skládky AVE. Došlo k zahoření odpadu v horní části skládky Čáslav - Hejdof. S ohledem na rozsah požáru jednotka vyčkala dle pokynů na místě a po rozhodnutí velitele zásahu se vrátila na základnu.

Čáslav

31.8.

Požár nákladního vozidla na komunikaci č. 17. V nočních hodinách došlo k požáru motorového prostoru nákladního vozidla s návěsem. Ten se postupně rozšířil na celý tahač. Členové jednotky zajišťovali jak hašení vozidla jedním proudem ve spolupráci s HZS, tak dopravu vody.

za obcí Vrdy směr Podhořany

13.9.

Prověřovací cvičení, požár plnírny plynů. Účelem cvičení bylo zajištění prostoru po simulaci požáru otevřeného skladu plynových lahví. Jednotka Vrdy zajišťovala spolu s dalšími jednotkami ochlazování lahví v daném úseku. Po ukončení cvičení zaměstnanci plnírny seznámili všechny přítomné s prostory provozu, což přispívá k orientaci při případné mimořádné události.

Čáslav

16.9.

Požár stohu balíků slámy. Vzhledem k povaze a rozsahu požáru se provádělo monitorování
okolních prostor. Po převzetí požářiště HZS Východočeského kraje se jednotka vrátila na základnu.

Podhořany

Požár neobydleného domu.

Čáslav

17.11.
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ZÁSAHY
datum

JPO III VRDY – ROK 2013

důvod výjezdu – druh zásahu

místo

13.3

Požár bytu.

Čáslav

30.3.

Požár pergoly a keřů v řadové zástavbě.

Vrdy

16.4.

Cvičení v prostoru ﬁrmy Ethanol Energy.

Vrdy

9.5.

Technický zásah v prostoru ﬁrmy Ethanol Energy – oplach po vyplavení kanalizace v důsledku přívalového deště.

Vrdy

2.6.

Požár stromu poblíž obory.

Žehušice

Povodně – monitorování situace, pomoc při instalaci a plnění protipovodňových vaků,
čerpání vody.

Vrdy, Zbyslav

29.7.

Likvidace polomů po větrné smršti.

Druhanice, Žehušice

4.8.

Likvidace polomů po větrné smršti.

Filipov, Čáslav

4.8.

Likvidace polomů po větrné smršti.

Druhanice

25.6.
- 26.6.
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STAROSTOVÉ

a

VELITELÉ

SDH Vrdy

rok

starosta

velitel

rok

starosta

velitel

1884 – 1889

Čeněk Horák

Václav Vančura

1948

Josef Březina

Václav Holoubek

1890 – 1900

Čeněk Horák

Josef Dalešický

1957 – 1961

Václav Holoubek

Jan Šturma

1900 –

Václav Horálek

Václav Nouza

1962 – 1963

Josef Loužil

1919 – 1924

Václav Nouza

Josef Březina

Josef Slavík
/Jan Šturma

1925

Rudolf Rieger

Josef Březina

1964

Josef Loužil

Jarmil Horký

1926 – 1927

Antonín Hejduk

Josef Březina

1965 – 1971

František Havránek

Jan Šturma

1928 – 1930

Václav Kodeš
Josef Březina
(po jeho rezignaci funkci dočasně
vykonával Josef Březina)

1980 – 1985

František Havránek

Josef Slavík

1986 – 1989

Josef Slavík

Jarmil Horký

1990 – 2003

Jaroslav Petana

Petr Kuchař

2004 – 2007

Jaroslav Petana

Ludvík Heizer

2008 – 2010

Ludvík Heizer

Ludvík Heizer

2011 –

František Ferus

Ludvík Heizer

?

1931 – 1933

Karel Chudomel
Josef Březina
(volba z 25.1. byla župou zrušena,
15.3. mimořádná valná hromada
zvolila starostou Josefa Černíka

1934

Josef Březina

Václav Holoubek

1935

Václav Holoubek
?
(údaje z období 2. světové války se
nepodařilo spolehlivě dohledat)
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AKTUÁLNÍ SEZNAM

hasičů SDH Vrdy

František Ferus . . . . . . . . . . starosta

Václav Chadraba . . . . . . . . . . hasič

Michal Kollár . . . . . . . . . . . . náměstek starosty

Josef Haizer . . . . . . . . . . . . hasič

Jan Kropáček . . . . . . . . . . . jednatel

Zdeněk Žák . . . . . . . . . . . . . hasič

Gabriela Kropáčková . . . . . . . hospodářka

Miroslav Múdrý . . . . . . . . . . . hasič

Ludvík Heizer . . . . . . . . . . . velitel jednotky

Kamil Jelínek . . . . . . . . . . . . hasič

Radek Jeřábek . . . . . . . . . . velitel družstva

Lubomír Koudelka . . . . . . . . . hasič

Pavel Holoubek . . . . . . . . . . velitel družstva

Martina Jeřábková . . . . . . . . . hasička

Karel Bačina . . . . . . . . . . . . velitel družstva

Jana Slavíková . . . . . . . . . . . hasička

Jaroslav Petana . . . . . . . . . . hasič

Michal Jeřábek . . . . . . . . . . . hasič

Petr Kuchař . . . . . . . . . . . . hasič

Lukáš Fiedler . . . . . . . . . . . . hasič

Ladislav Franc . . . . . . . . . . . hasič

Vojtěch Stárek . . . . . . . . . . . hasič

Silvie Francová . . . . . . . . . . hasička
Dita Heizerová . . . . . . . . . . . hasička

Zdeněk Vávra . . . . . . . . . . . . hasič

Hana Ferusová . . . . . . . . . . hasička

Martin Špatenka . . . . . . . . . . hasič

Jaroslav Vávra st. . . . . . . . . . hasič

Adéla Ferusová . . . . . . . . . . . mladá hasička

Jaroslav Vávra ml. . . . . . . . . . hasič

Tadeáš Jeřábek . . . . . . . . . . . mladý hasič

Lucie Miseciusová . . . . . . . . . hasička

Šimon Kropáček . . . . . . . . . . mladý hasič
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SPONZOŘI

Obec Vrdy
hlavní sponzor akce
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ODTAHOVÁ
SLUŽBA
Autocentrum BOSS

společnost provozující výrobní závod na výrobu
bezvodého ethanolu určeného k přimíchávání
do automobilových benzínů, nebo k výrobě tzv.
čistých alternativních motorových paliv.

www.acboss.cz
Sídlo firmy:
Chotouchov 1
281 44 Zásmuky
Okres Kolín
Telefon: +420 737 114 114
Telefon: +420 603 463 552
Telefon: +420 776 063 902
mail: autocentrumboss@seznam.cz

Školská 67
Vrdy
285 71 Vrdy
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