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výňatky z dostupných historických materiálů. Věříme, že alespoň touto formou přiblížíme dostupné
údaje o dobrovolných hasičích v Chelčicích našim současníkům a snad i našim následníkům.
Sboru dobrovolných hasičů v Chelčicích pak přeji do dalších let alespoň tolik elánu a aktivit ve vztahu
ke společenskému životu obce a regionu, jak se tomu děje v současnosti a samozřejmě co nejméně
zásahů při eliminaci řádění nejrůznějších živlů včetně těch lidských.
Jiří Iral starosta obce
Předmluva

Vážení čtenáři.
Dovolte mi, abych Vás uvedl do stručného výčtu událostí, které se odehrály z pohledu organizovaného hasičstva v obci Chelčice
v uplynulých 120 letech historie místního sboru.
Sbor dobrovolných hasičů v Chelčicích nepatří dobou svého vzniku k těm nejstarším, ale dvanáct desetiletí jeho existence jej
zároveň řadí k těm nejstarším na území naší republiky, když první sbor je založen roku 1850 v Zákupech na Českolipsku. Takže
ten náš chelčický vznikl stejně jako mnoho jiných už v předminulém 19. století. V této době vznikaly sbory zejména z iniciativy měst
a obcí, dobrovolníků z řad občanů a pravdou asi bylo, že tyto aktivity nebyly z důvodů nežádoucího spolčování českého prostředí
v tehdejší Rakousko – Uherské monarchii příliš vítáno a ani podporováno. Ochrana veřejného a společenského majetku byla a je
dodnes hlavním předmětem jejich činnosti. Hasiči byli tudíž v počátcích, ale i v letech následných vždy odkázáni na pomoc svých obcí
a také na organizaci nejrůznějších společenských aktivit, které se staly zdrojem příjmu jejich sborových pokladen.
I zde tedy můžeme pozorovat jejich dosud přetrvávající a neméně důležitou roli nositelů spolkového života.
Touto publikací bychom Vám chtěli alespoň trochu přiblížit historický vývoj hasičstva v naší obci.
Autorům se bohužel nepodařilo získat ucelený průběh historie činnosti sboru. Ne všechna období jeho existence jsou náležitě
zdokumentována nebo se záznamy nedochovali. Proto přinášíme alespoň výňatky z dostupných historických materiálů. Věříme, že
alespoň touto formou přiblížíme dostupné údaje o dobrovolných hasičích v Chelčicích našim současníkům a snad i našim následníkům.
Sboru dobrovolných hasičů v Chelčicích pak přeji do dalších let alespoň tolik elánu a aktivit ve vztahu ke společenskému životu
obce a regionu, jak se tomu děje v současnosti a samozřejmě co nejméně zásahů při eliminaci řádění nejrůznějších živlů včetně
těch lidských.


Jiří Iral, starosta obce
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Něco z historie SDH Chelčice

A tak je v nich zaznamenáno:

28. ledna 1897 - datum vzniku Požárního sboru v Chelčicích
můžeme vyčíst ze záznamu na deskách knihy zápisů z let 1959
– 1977. V tom roce byl starostou obce Chelčice Matouš Vavruška (byl zvolen r. 1896). Ve stejném roce byl jmenován výpomocným kaplanem P. Karel Žlábek. Obecní kronika se o požárním
sboru ani o jeho zásazích nezmiňuje. Popisuje pouze události, jako např. v roce vzniku sboru, že „…na místě lip v minulém
roce vyvrácených zasazeny tři nové lípy kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého... 16.7.1897 zkázonosné krupobití, jež sneslo se
odpoledne a zničilo všecku krásnou úrodu“. Ani v pozdějších záznamech není o požárním sboru žádná zmínka.

Schůze členů volí hodnostáře sboru:

25. ledna 1912

Ve stejném roce, kdy vzniklo např. Nakladatelství Melantrich
a byla založena Česká strana národně sociální, kdy byla vydána
Badeniho jazyková nařízení a čeština se stala vnitřní úřední řečí
s němčinou, kdy v Kopřivnici vyrobili první automobil NW Präsident, zakládá dvacet pět chelčických občanů Sbor dobrovolných
hasičů.

předseda Jakub Holeček, místopředseda Václav Pícha, jednatel Ignác Muška, pokladník Jan Honzík, přehlížitel účtů František Honzík, velitel František Vokatý, náměstek velitele Adolf
Faktor a dozorce náčiní Vojtěch Konvička. Do výboru byli dále
zvoleni Jan Honzík, Tomáš Turek, František Krump, Tomáš Pešek, Vojtěch Konvička; náhradníky Karel Kahovec a Antonín
Vávra. Pokladní účty byly shledány v plném pořádku. Za odstouplého člena M. Balouška se přihlásil jeho syn Jan Baloušek
a byl od přítomných členů do sboru přijat a schválen. K volnému
rozhovoru se nikdo nepřihlásil. Valné hromady se zúčastnilo 16
členů.

Otci zakladateli byli:
Matěj Baloušek, Jakub Holeček, František Honzík, Jan Honzík, Karel Kahovec, Matěj Klíma, František Kolář, Vojtěch Kolářík, Vojtěch Konvička, Josef Krebs, František Krump, Josef
Marek, Josef Muška, Tomáš Pešek, Josef Pícha, Václav Pícha,
Josef Rokůsek, Jakub Švec, Josef Tesař, Tomáš Tůma, Antonín
Vávra, Karel Vavruška, František Vokatý, Matěj Trotner a František Žák.

Nejstarší kniha – Zápisník o schůzích a valných hromadách se nedochoval. Dneska jsou k dispozici zápisníky z let
1912 – 1952, 1959 – 1963 a 1963 – 1977 a kusé informace ze
Zpravodaje obce, který vychází od roku 1999 a velmi stručné
materiály poskytnuté zástupci sboru od roku 2003 do současnosti. Nedochovaly se výroční zprávy ani pokladní zprávy natož
pokladní knihy, stejně jako Zbrojní kniha založená v roce 1912,
Sborová kniha z roku 1926, ani Matrika členstva z roku 1936. Co
nebylo zaznamenáno v „Zápisníku o schůzích a valných hromadách“, nebo zveřejněno ve Zpravodaji obce, nebo zaznamenáno
ve vzpomínkách členů sboru, již nezjistíme.
Nutno přiznat, že všechny zápisy z jednotlivých let jsou velmi
věcné a podobají se jako vejce vejci. Zaznamenaly informace
o vnitřním chodu sboru, ale paradoxně ne o vlastních zásazích
požárního sboru, které byly součástí výročních zpráv - nedochovaných.
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Hasiči a živý betlém
1. února 1912 Výbor sboru ujednal:
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Jejich jména, ale také jména jejich synů, vnuků a pravnuků
jsou spojena s historií sboru po celou dobu jeho trvání.

1.) Veškeré poškozené hasičské zbroje dát opravit a sice –
helmy p. Jílovi, pasy Karlu Štědrovi a sekyrky p. Jůzkovi.
2.) Koupit 4 hasičské čepky (Čepky ty byli koupeny – doslovný přepis).
3.) Byla přidělána zbrojní kniha a uvedeno jaký zbroj člen má.
4.) Byla sepsána žádost na c.k. poštovní úřad v Libějovicích,
by veškeré dopisy a tiskopisy pro sbor byly posílány na jednatele
sboru.

17. února 1912
Schůze členů sboru:
„…za příčinou usnesení se, máti sbor vyslati deputaci k pohřbu I. Faktora“. Usnesením bylo vysláno 11 členů sboru.
4.dubna 1912
Schůze výboru ujednala, že se sbor společně se sbory celé
osady Chelčické zúčastní církevních slavností „Skříšení a Božího Těla“ (doslovný přepis).
13.května 1912
Rozhodnutím výboru uvolněno ze spolkové pokladny 16
K jako úhrada cestovného 2 K za neděli Františku Vokatýmu
a Adolfu Faktorovi za vyslání do hasičské školy ve Vodňanech. Ze
zápisu vyplývá, že do Vodňan cestovali každý o čtyřech nedělích.

9. ledna 1913
Valná hromada volí nový výbor ve složení: Jakub Švec, Vojtěch Konvička, František Krump, Tomáš Pešek, Jan Honzík, Tomáš Turek, náhradníky Antonín Vávra a Karel Kahovec. Novým
velitelem byl za odstoupivšího Karla Vokatýho zvolen Adolf Faktor a jeho náměstkem Jan Baloušek. Schůze odsouhlasila návrh p. Švece na podání žádosti k hasičskému fondu na pořízení
hasičských potřeb, na návrh předsedy na pořízení „hasičských
hřebříků“ (doslovný přepis). Schůze se zúčastnilo 15 členů. Jak
to s žádostí dopadlo, se ale v pozdějších zápisech neuvádí.
I v tomto roce se zúčastnil sbor církevní slavnosti „Skříšení a Boží Tělo“ (doslovný přepis) a 6. července župního sjezdu
v Protivíně. Tentokrát již čtyřmi členy za stejné cestovné 2K ze
spolkové pokladny každému.
Zápisy výročních schůzí z let 1914 až 1918 jsou v podstatě
stejné – zvolení výboru s mírnými obměnami a účast 10 až 11
členů.
15.prosince 1918
Správní výbor sboru jednohlasně přijímá nové členy sboru,
kterými se stali:
Josef Pícha nar. 1890, Josef Vokatý nar. 1899, Matěj Holeček
nar. 1890, Antonín Konvička nar. 1892, Josef Fencl nar. 1899,
Karel Pícha nar. 1899, František Krump nar. 1896, Jan Turek nar.
1900, Josef Tůma nar. 1899, Jan Honzík nar. 1901, Alois Kortus
nar. 1901 a Josef Volmut nar. 1899.
Ani zápis z roku 1919 nijak nevybočuje ze zavedených pravidel – schválením protokolu z minulé valné hromady, jednatelská
zpráva, pokladní zpráva a volba hodnostářů.

Okrsková soutěž Černěves 2015
4.srpna 1912
Odsouhlasen výdaj po 3 K Františku Vokatýmu a Janu Balouškovi za účast na župním sjezdu v Čičeních.
15.srpna 1912
Výbor sboru rozhoduje „…za příčinou nutných větších vydání
letošního roku…. nezúčastnit se krajinského sjezdu hasičského
v dne 18. srpna Písku.


Nikde se neobjevuje zmínka o politických změnách. Nicméně
díky přijetí nových členů se jich již valné hromady zúčastnilo 18.
V roce 1920 byla účast na valné hromadě dokonce 19 členů.
Mezi nové členy byli přijati: Karel Holeček nar. 1894, Jan Baloušek nar. 1895, Václav Fuka nar. 1884.
20.ledna1921
Valná hromada sboru mj. volí trubačem sboru Tomáše Tůmu.
Zároveň valná hromada odsouhlasila podání žádosti na obecní
úřad o přestavění hasičského skladiště.
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18.ledna 1922
Valné hromady se zúčastnilo 15 členů. „Bylo navrženo
a schváleno, by od čištění stříkačky byla odměna ročně 15 Kč
a 10 Kč od každého čištění po požáru na účet obce“. Byl zakoupen jeden podíl hasičské pojišťovny v Praze II. emise za 115 Kč
a stvrzenka o zaplacení podílu př. župnímu pokladníku Vozobulovi v Bavorově jest přiložena v pokladní knize. (doslovný přepis)

rozhodl o pořádání divadelního představení a věnování čistého
výtěžku z něj na postavení pomníku padlým vojínům.

Do samaritánské stráže byli navrženi Adolf Faktor, Josef
Tůma, Karel Holeček a Marie Jakešová.
Novými členy se v tomto roce stávají - Josef Kohout nar.
1879, Tomáš Tůma nar. 1894, Josef Vaněk nar. 1897, Václav
Scháněl nar. 1904 a František Pícha nar. 1904.
Na župní sjezd bylo do Skal – Budičovic vysláno pět členů
za odměnu 15 Kč jednomu. Výbor schválil zakoupení odznaků,
čapek a přileb, náprsních pásků a hodností pro velitele, náměstka, četaře a členaře (doslovný přepis).
4.ledna 1923
Valná hromada, přítomno 20 členů. „….bylo schváleno od čištění stříkačky 30 Kč ročně a 10 Kč po každém požáru a cvičení“.
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5.ledna 1926
Valná hromada za účasti 16 členů.

1.prosince 1923
Svolána schůze skrze postavení pomníku padlých vojínů
obce Chelčické, do výboru pro postavení pomníku byli zvoleni
Antonín Klíma, Josef Tůma a Adolf Faktor.
V roce 1925 se do školy samaritánského kurzu ve Vodňanech přihlásil a byl vyslán Josef Tůma.
15.ledna 1925
Valná hromada za účasti 17 členů.
Jednohlasná volba aklamací činovníků:
předseda Matěj Trotner, místopředseda Adolf Faktor, jednatel Karel Pícha, pokladník Josef Pícha, přehlížitelem účtů Jakub
Švec, velitelem Antonín Klíma, náměstkem velitele Tomáš Tůma
a dozorce náčiní Josef Baloušek.
Novými členy se stávají František Stluka nar. 1902 a Jan Stluka nar. 1906.
Při volném rozhovoru bylo jednáno o zakoupení šesti pracovních obleků. Zda a jak bylo rozhodnuto, v zápise uvedeno není.
Nicméně následné jednání výboru sboru rozhodlo o zakoupení
60 m látky na pracovní obleky pro 10 mužů a to na dluh u Hospodářské záložny ve Vodňanech. V témže roce ještě výbor sboru
4

Přijetí nových členů sboru: Vojtěch Pícha nar. 1907, František Křenek nar. 1906, Jan Profant nar. 1904, Tomáš Hucek nar.
1887, Václav Kortus nar. 1907, František Švehla nar. 1904, Bartoloměj Seček nar. 1906, František Fryš nar. 1906, Jan Jakeš
nar. 1907 a František Kuželka nar. 1885.
Období let 1926 ž 1928 je pro sbor ekonomicky velmi problematické. Na valných hromadách, ať již řádných nebo mimořádných, se opakovaně nedostává pokladních zpráv. Sice se „utrácí“ za pojištění páru koní pro případ škody vzniklé při ohni, kupují
se dvě nové lampy “ku stříkačce“, zvyšuje se členský příspěvek
až na 3 Kč ročně, ale sbor je po odstoupení jednatele Karla Píchy
celý rok bez jednatele. V roce 1927 je novým jednatelem zvolen
Josef Tůma, ale pouze na jeden rok! Novým členem se stává
Jan Teringl nar. 1886.
31. ledna 1927 se 13 členů sboru účastní pohřbu dlouholetého člena a pokladníka Jana Honzíka.
7.dubna 1927
Výborová schůze konstatuje, že… není možné uhradit vklad
12 Kč za každého člena na „hasičský dům“, neb sbor nemá žádnou hotovost, nýbrž dluh as 1400 Kč.
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17.února 1928
Výborová schůze přijímá za člena Josefa Nováka
1.března 1928

Z novodobé historie
21.ledna 1928
Valná hromada za účasti 19 členů volí nové činovníky sboru:
předseda Tomáš Hucek, místopředseda Adolf Faktor, jednatel Josef Tůma, pokladník Ignác Muška, přehlížitelé účtů
Jakub Švec a Josef Baloušek, velitel Tomáš Tůma, nám. velitele Jan Honzík, četař Antonín Klíma, členař František Stluka,
hudec Josef Vaněk, dozorce náčiní Josef Baloušek, zbrojmistr
Jan Teringl. Členy správního výboru jsou zvoleni Josef Teringl,
Antonín Konvička, Karel Holeček, Josef Baloušek, Jakub Švec
a Antonín Klíma. Novými členy se stávají František Kučera nar.
1883 a František Krump nar. 1910. U zemské hasičské jednoty
přihlášeno 27 členů.
Volba nových představených sboru znamená i opětovné vnesení pořádku a řádu do života sboru. Všichni členové dorovnávají dlužné členské příspěvky, dochází ke změně stanov, členský
příspěvek je jednotně stanoven na 3 Kč za člena a rok. Dochází
k soupisu veškeré výstroje a výzbroje.
Novým členem se stává Josef Novák, nar. 1887. Je schváleno zakoupení – pořízení sborové lékárničky. Provedení bylo přenecháno výboru sboru, který již v září od tohoto záměru ustupuje
z důvodů ….. poněvadž se předpokládá, že samaritánská četa
našeho sboru hasičského bude sama vyzbrojena patřičnými medikamenty, které budou míti dotyční samaritáni vždy, a pro každého pohotově…… Samaritánský kurz ve Vodňanech navštěvují
Adolf Faktor, Jan Teringl, František Křenek a František Krump
nejmladší.
Ještě v prosinci téhož roku rozhoduje výbor sboru o splacení
400 – 500 Kč dluhu v Hospodářské záložně ve Vodňanech, ….
aby se dluh zmenšil při obnově směnky.


Mimořádná valná hromada za přítomnosti 24 členů volí Josefa Nováka sborovým vzdělavatelem. Možná proto, že na valné
hromadě přednesl proslov „… týkající se hasičství jak po stránce
ochranné, tak po stránce humánní a byl všemi přítomnými s největší pozorností vyslechnut.“ Na stejné mimořádné valné hromadě byly prodávány cihly na hasičský dům. Novými členy byli
bez námitek přijati Karel Kučera, Antonín Kučera, Václav Švec
a Bartoloměj Vokatý. Zpráva ze župního výboru, kterou přednesl
Tomáš Tůma, hovořila mj. i o vzniku záručního fondu pro sjezd
slovanského hasičstva v Praze s povinností úhrady 5 Kč za každého činného člena. V této souvislosti se také uvádí nácvik sekyrkového cvičení, kterého se zúčastnil velitel Tomáš Tůma.
V zápise se poprvé také velmi obšírně objevuje informace
o povinnosti zaopatřit vlastní hasičskou parádní uniformu každým aktivním členem. Sbor se zavazuje převzít blůzu v případě vystoupení ze sboru nebo odstěhování se za srážku 10 Kč
za každý rok po dobu deseti let od pořízení, tedy od roku 1928.
Po deseti letech zůstane cena po zbytek obnosu nebo se upraví
dle finančních poměrů – nesmí být roztrhaná nebo poškozená
k nenošení. Parádní blůzy musely být z kvalitní látky (sukna)
s podšívkou, futrem do rukávů. Distinkce na blůzy a čapky zakoupí sbor a zůstávají provždy jeho majetkem. Každý člen je při
změně hodnosti povinen je odevzdat, aby mohly být předány
nastávajícímu činovníkovi. Objednáním a úpravou dle hodností
na stejnokroj byl pověřen Václav Fryš z Libějovic.

V roce 1929 se začalo praktikovat sekyrkové cvičení, … ku
kterému se přihlásilo 12 členů… a to v místnosti u Josefa Vaňka.
Byla provedena výměna sekyrek a čapek. 29. června 1929 se
konal v Chelčicích okrskový sjezd. Jeho přípravou bylo pověřeno
zábavní komité, které bylo zplnomocněno sestavit celý program
sjezdu a usnášet se na všech přípravách.

3. června 1929
Členská schůze se usnesla, by každý člen, který při schůzích
a jakýchkoliv veřejných vystoupeních užije jiného oslovení nežli
„bratře“ a „Ty“ složil 1 Kč co pokutu do sborové pokladny.
Náčelnicí ženského odboru je zvolena Marie Cábová r. 1911.
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V roce 1930 zůstává členský příspěvek 3 Kč pro činné členy
a 5 Kč pro přispívající, nicméně „Kdo přispěje menší částkou než
5 Kč nemůže býti jako člen přispívající nýbrž pouze jako příznivec sboru s dobrovolným příspěvkem.“ (doslovný přepis) Na jaře
téhož roku dochází ke stavbě stožáru na sušení hadic ze dřeva
z obecního lesa, železo a okování zařizuje bratr Teringl, stejně
jako i na stříkačku nový naviják na hadice. Nutné je kvůli tomu
zvýšit vjezd do hasičského skladiště.
V Chelčicích se pořádá župní hasičský sjezd, jeho přípravou
je opět pověřen zábavní výbor. Župní sjezd a odpolední cvičení
se odbývá v zahradě Lázních a účinkuje hudba pana Chaloupka.
Příprava župního sjezdu vedla k roztržce mezi členy, „… jelikož
někteří členové, kteří ze zisku pro sebe neb pro své příbuzné
nesouhlasili s usnesením většiny, ohlásili že ze sboru vystupují.
.. Josef Tůma z důvodu, že jako hudebník nebyl vzat v úvahu
a pak Jan Stluka, Václav Kortus, František Křenek, Stanislav
Jiroušek z osobních důvodů, jelikož jako činní členové nechtěli
cvičiti….“
Jednání sborových schůzí se z hostinců …. kde nebylo někdy
možno nerušeně jednati a se usnášeti… přenáší do místnosti
ve škole.
15. května 1930
Výborová schůze uvádí v bodě
4. Usneseno, aby ti členové, kteří od založení sboru v r. 1897
jsou stále činnými členy, byli jmenováni členy čestnými a to br.
Jakub Švec, Matěj Trotner, Jos. Rokůsek, Frant. Kolář (doslovný
přepis).

Od roku 1931 se zavádí členské legitimace, proti podpisu
dostávají členové sboru k přečtení „Hasičské Rozhledy“. Okres
přestává platit na hasičstvo, obce vysílající sbor k požáru budou
si požární přípřez platiti…. Valná hromada schvaluje pokladní
zprávu s majetkem sboru 3.923,40 Kč.
Starostou sboru je zvolen Tomáš Hucek, velitelem Tomáš
Tůma, podvelitelem Bartoloměj Vokatý, náčelnicí ženského sboru Božena Baloušková, velitelem samaritánské stráže Jan Teringl, vzdělavatelem Jan Novák. Do výboru zvoleni Jakub Švec,
Adolf Faktor, Ignác Muška (zároveň pokladník), Josef Novák (zároveň jednatel), Josef Baloušek, Antonín Klíma, Jan Turek. Nově
je zvolen i smírčí soud ve složení Jan Honzík, František Stluka,
karel Kučera. Členský příspěvek zůstává beze změny 3 Kč a
5 Kč. Na návrh Adolfa Faktora, aby zábavy byly pořádány střídavě u 3 místních hostinských prohlašuje starosta (Tomáš Hucek)
jako hostinský,“…. že v zimě pro veliké riziko zábavu v žádném
případě nevezme“. Sbor má 30 členů, 23 bratrů a 7 sester, umírá místostarosta Růžička a revizor účtu Jakub Švec. Za účast
na župním sjezdu jsou bratři honorováni 15 Kč, sestry 10 Kč.
Majetek sboru v roce1932 činí 4199,75 Kč. Hasičský sbor rozhoduje o pořádání plesu v hostinci u Kohouta. Župní sbor se koná
v Záboří. Pořizuje se nový žebřík, hák a 2 díly hadic s normálním
šroubením od firmy Oždian (na 18 atmosfér). Majetek sboru se
v důsledku nákupu výzbroje v roce 1933 snižuje na 3.725,75 Kč.

Po rozmluvě se zemským dozorcem budou čestní členové
oceněni „diplomy“ uznávajícími jejich dlouholetou činnost a zakoupenými od hasičské ústředny.
Župní sjezd se konal v Chelčicích 13. srpna 1930 a zúčastnilo
se ho 17 sborů s počtem 60 krojovaných členů a členek. Dopoledne se konalo požární cvičení se stříkačkou, jemuž přihlížel župní dozorce br. Hanus, okresní dozorce br. Lukáš a místostarosta
br. Růžička. Odpolední cvičení byla provedena na Lázni takto:
novodobé ženy
historie
1
sekyrková s muži (Chelčice a Újezd), zsekyrková
(Chelčice
a Svinětice), cvičení s háky (Újezd) cvičení s tlumicemi sbor ženy
(Svinětice). Vrcholným bodem byla dekorace 3 zasloužilých členů sboru postříbřenou medailí.
Bratr Kolář odmítl medaili přijati.
Kronika uvádí také přehled vyúčtování župního sjezdu, kdy
proti výdajům ve výši 984.85 Kč jsou vykázány příjmy ve výši
2010,70 Kč a zbývá 1025,85 Kč.
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Z novodobé historie
7.července 1933
Členská schůze diskutuje …“o otázce příspěvků resp. jejich zvýšení, chce-li sbor zůstati nadále jako jednotka vklíněná
do zemského ústředního spolku jednot hasičských se všemi právy a také povinnostmi…“ Na návrh bratra starosty „ Na ten to
krok má náš sbor vždycky dosti času, může se přece státi, že
bychom toho litovali zvláště v případu úrazu některého bratra
při požáru.

17.listopadu 1933
Výborová schůze
Předmětem jednání jest žádost 12 občanů Chelčic o zachování nádrže vodní na obecním pozemku čís. kat. 548/1, žádosti
bylo vyhověno.

věřen prohlídkou komínů. Výbor rozhoduje o neúčasti na v kraji
pořádaných jakýchkoliv církevních obřadech. V prosinci se novým členem sboru stává hostinský Josef Malec a ejhle, hned
v lednu 1935 se u něj v hospodě koná výroční členská schůze…
Velitel sice podává zprávu o požárech a cvičeních, ale v zápisech se žádné podrobnosti neobjevují. Vstupné na ples je 5 Kč,
o hraní se jedná s p. Šipanem z Cehnic, za kolik, zápis neuvádí.
Majetek sboru je 3115,95 Kč. Je pořízena formanská lucerna pod
stříkačku.
Velmi svérázně oslavuje sbor 85. narozeniny prezidenta T. G.
Masaryka. V předvečer 7. března 1935 připraví sbor na „Vepni“
mohutnou vatru, následující den v půl osmé večer jde krojovaný
průvod od vily k vatře. Na dva hasičské signály, kdy po prvním
stojí bratři v pozoru a při druhém zasvítí se hranice, vyslechnou
přítomní oslavnou řeč, kterou přednese bratr Novák a po něm
Tomáš Tůma. Na to všichni přítomní zapějí národní hymny. Tyto
oslavné tryzny provedou všechny hasičské sbory po celé republice.

Z novodobé historie

Hasičská župa je rozdělena na 6 okrsků, chelčickým okrskovým dozorcem je Václav Šanda z Číčenic.

21.prosince 1933
Členská schůze
V důsledku vyhovění žádosti občanů ze 17.listopadu ze sboru vystupují Karel Kučera, František Stluka a Jan Profant. Jimi
vrácené přílby jsou v takovém stavu, že jich nelze již ani dáti
opraviti. Proto bylo rozhodnuto o zakoupení 9 nových přileb.
Na hasičský ples přišla nabídka od kapelníka Bíska z Cehnic,
který za hraní požadoval 500 Kč a ¼ hl piva. Výbor mu nabídl
450 Kč za vše nebo 400 Kč a ¼ hl piva. Jak to nakonec dopadlo,
zda něco usmlouvali, se z následných zápisů nedozvíme.
Majetek sboru je v roce 1934 3953,60 Kč. Peníze má spolek
jak v hotovosti v pokladně, tak na knížce Hospodářské záložny
ve Vodňanech a na knížce Hasičské záložny.
Hned v lednu musí sbor řešit zaplacení členských příspěvků a jejich neodevzdání Antonínem Klímou. Zpronevěřil celkem
26 Kč, falšoval podpisy ve sběrací listině. Když se písemně
zavázal, že dlužnou částku zaplatí do konce roku, byl potrestán. „Dotyčný bratr nebude po dobu jednoho roku z trestu zván
do schůzí výborových…. Kdyžby jmenovaný částku per 26 Kč
nezaplatil, vylučuje se ze sboru a neuhrazená částka bude vymáhána soudně“ (doslovný přepis). Členský příspěvek zůstává
stejný a splatný do konce března, ale za účast na krajské soutěži
v Písku obdrží přihlášení bratři částku 20 Kč. Bratr Faktor je po

13. června 1935 organizuje sbor společně se sborem Truskovice a Újezd autobus do Ševětína na pohřeb přispívajícího člena
Františka Hořejšího.
Nově probíhá cvičení o bojových plynech povšechně a možném ohrožení civilního obyvatelstva v případě válečného konfliktu. Objevuje se i téma protiletecká obrana obcí.
12. ledna 1936 se v místnosti br. Křenka koná hasičský ples,
vstupné 5 Kč, hudba V. Šipan z Cehnic. Za 12 mužovou kapelu
ujednáno 500 Kč a ¼ hl piva. Stav majetku je 2891,35 Kč a …
„po dlouhé a v některých místech nezdravé debatě…“ o výši
členských příspěvků je tento snížen pro přispívajícího člena
na 4 Kč. Sbor pořizuje matriku k evidenci činných a přispívajících
členů. Župa platí pro sbor časopis „Obzor“.
Poprvé se v zápisech objevuje zmínka o požární knize, která
má být od r. 1929 doplněna. Kde je jí konec!?
Slavnostní vatra při příležitosti 86. narozenin prezidenta
7.března 1936 je tentokrát postavena na poli Ignáce Mušky
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u „Průhonu“. Následující den provádí sbor sbírku dům od domu
pro zahraniční fond (ve prospěch Čechů v zahraničí).

né chování na plese z řad sboru vyloučen. Sbor pořádá ples společně se Spolkem Petra Chelčického.

Sbor se třetím rokem potýká s nedostatečnou a neomluvenou účastí na schůzích. Důsledkem je usnesení, … že nedostavivší se bratr a řádně (důvodně) neomluvený po 3x se trestá
pokutou 5 Kč… Pokud se nedostaví a řádně neomluví, bude „pro
nekonání členských povinností vyloučen“.
21.června 1936 se koná v Truskovicích Okrskový sjezd s příspěvkem 7 Kč každému zúčastněnému.
9.července 1936 se v Protivíně koná Župní sjezd a to s příspěvkem 15 Kč každému (přihlášeno 13 bratří).
Vstupné na ples v roce 1937 je stejné, 5 Kč. Nicméně kapela
dostává nabídku při 12 členech 500 Kč, při 10 členech 440 Kč
a pivo žádné. Ples s příjmem 781 Kč a výdaji 571,1 Kč končí
s přebytkem 209.9 Kč. Sbor má 27 činných členů a 12 přispívajících, vše řádně vedeno v matrice členstva. Stále zůstává nedoplněná požární kniha. Členský příspěvek je stanoven ve výši
3 Kč pro činné bratry, 8 Kč pro přispívající a 5 Kč pro příznivce
sboru. „Tito poslední mají nárok v případě úmrtí poct sborových
obvyklých, nikoli však v případě úrazu při požáru, kdy pracují
na svoje riziko. Jest v zájmu sboru, aby se stali všichni (hlavně,
kdož vlastní popisné číslo) příznivci sboru.“
Župní valná hromada stanovuje za člena 5 Kč příspěvku.
Vyřízena žádost hasičského sboru zemskému úřadu ohledně
rybníka, který byl ponechán navždy v platnost. Varta k výročí
prezidenta opět na poli Ignáce Mušky. Br. Hucek se uvoluje k zakoupení sborové horny. Již od r. 1934 se uctívá památka padlých
u pomníku na bílou sobotu. Sbor pořizuje 10 „krompáčů“ za 2 Kč
kus. Jan Turek bezdůvodně skládá funkci starosty sboru a vystupuje z něj. Novým starostou dodatečně zvolen Ignác Muška.
Okrskový sjezd se koná v Újezdě za 5 Kč pro každého zúčastněného člena. Stejnou částku obdrželi i účastníci župního sjezdu ve Stožicích. Sbor se účastní pohřbu Františka Koláře. Sbor
zakládá pohřební fond, do kterého vkládá 300 Kč, které budou
postupně doplňovány příspěvky. 28. října 1937 se ve Vodňanech
koná branný sraz spolu s přísahou.
V roce 1938 má sbor 29 činných členů a 1 přispívajícího. Konečně je doplněna požární kniha, majetek je ve výši 2713,65 Kč.
Na dva roky je zvolen vedoucím dorostu Stanislav Jiroušek.
Jeho zvolení nemá dlouhého trvání. V lednu 1939 je pro nevhod8

Z novodobé historie
26.června 1938 pořádají Chelčice okrskový sjezd, který končí
pokladním přebytkem ve výši 884,25 Kč. Majetek ke konci roku
1938 je 2154 Kč.
Sbor pořádá i v roce 1939 ples, který končí přebytkem
318,85 Kč.
3. března 1939 se koná mimořádná valná hromada, které se
účastní 22 z celkem 32 členů sboru (29 činných, 3 přispívající). Předsedající se souhlasem výboru sboru předkládá valné
hromadě nové sborové stanovy sestavené Zemskou hasičskou
jednotou v Čechách za spolupráce Svazu Česko-slovenského hasičstva, zástupci MPO a MV majících předběžné textové
schválení Zemského úřadu v Praze č. 3037/8 ze dne 13. února
1939, na jichž znění nelze ve smyslu Čsl. 13 str. 27 normálních
stanov a příkazu Zemské hasičské jednoty v Čechách ničeho
měniti.
Aklamací byli zvoleni starostou sboru Ignác Muška, náměstkem starosty Vojtěch Pícha, jednatelem František Krump, pokladníkem Adolf Faktor, vzdělavatelem a zpravodajem Josef Novák, náčelníkem Jan Honzík, zástupcem náčelníka Bartoloměj
Vokatý, zbrojníkem a vedoucím samaritánské stráže Jan Teringl.
Do výboru Tomáš Tůma, Tomáš Hucek, Karel Pech a Karel Holý.
Sbor se účastní pohřbu Antonína Klímy.

8.července 1939
V zápise z členské schůze se poprvé objevuje zmínka o požáru. Hasičský sbor Truskovice děkuje za pomoc při požáru dne
2.6.1939. Kde, co a u koho hořelo, snad vědí v Truskovicích.
Chelčická kronika to neuvádí.
Podle nařízení okresního úřadu se v roce 1940 musí každá
schůze hlásit nejméně 14 dnů předem, valná hromada je svolána na 2. března do hostince pana Malce. Sbor má 29 členů a 1
členku.
6. května 1940 se koná požárním řádem předepsaná prohlídka veškeré výzbroje a shledáno vše v pořádku až na svítilnu, u které jest rozbité sklo, které br. zbrojmistr nahradí novým.
V následujících dvou dnech je provedena v obci požárním řádem
předepsaná a rozkazem č. 5 nařízená prohlídka.
Sbor se účastní pohřbu Josefa Nováka, řídícího učitele
v Chelčicích od r. 1927, aktivního člena sboru, od r. 1930 jeho
jednatelem a vzdělavatelem, který umírá 27.listopadu 1940
ve věku 53 let v Bavorově.
1.prosince1940 umírá po krátké nemoci v nemocnici v Českých Budějovicích Tomáš Tůma, člen sboru od r. 1922, r. 1928
zvolen velitelem sboru.

občanstvo. Pomník od ak. soch. J. V. Duška je nakonec odhalen
až v roce 1946.
4. března 1941 umírá František Holeček, 23. dubna 1941 Josef Baloušek, činný člen sboru od r. 1919.
7.ledna 1942 se sbor účastní pohřbu paní Kateřiny Píchové,
která sboru odkázala 500 K.
Všech pohřbů se účastnil sbor v plném počtu. Sbor má 31
členů činných a 5 příznivců.
6.ledna 1942
Výroční valná hromada
Na návrh Františka Sedláka schvaluje valná hromada příspěvek 2000 K Spolku Petra Chelčického na postavení pomníku.
23. července 1942 předává hasičský sbor veškerý svůj majetek do vlastnictví obce Chelčice.
V roce 1943 má sbor 33 činných členů, z nichž František
Holeček, Jan Krump a Karel Kučera vykonávali pracovní službu
v říši. Za 35-ti letou činnost hasičskou byli jmenováni čestnými
členy Ignác Muška, Adolf Faktor a Jan Teringl. Požáru nebylo.

10.ledna 1941 umírá zakládající člen hasičského sboru
v Chelčicích Josef Rokůsek.
Podle zprávy velitele na valné hromadě, od založení sboru
vyprovodil sbor na poslední cestě 22 bratří.
14.ledna 1941 je činnost sboru za stávajících poměrů velmi
omezena jen na nejnutnější případy tj. oheň, který v okolí žádný
nebyl. Sbor se účastní pohřbu Karla Líkaře, dlouholetého člena
sboru v Truskovicích a od r. 1939 v Chelčicích, zemřel 16. února
1941 po dlouhé nemoci.
Ples skončil s přebytkem 447,7 Kč, vstupné bylo 7,5 Kč. Velitel Jan Honzík přednáší návrh na postavění pomníku Petra
Chelčického všemi spolky v Chelčicích, neb žádný spolek nemůže nikdy památník zbudovati, kdežto snáze by se vše vyřešilo,
kdyby se o zbudování pomníku vzaly všechny spolky v obci –
sbor hasičský, spolek Petra Chelčického, národní souručenství,
mladé národní souručenství, obecní zastupitelstvo a veškeré


Z novodobé historie
Zápisy pokračují až v červnu 1945 výroční schůzí.
16.června 1946
Výroční valná hromada
Aklamací byli zvoleni: starosta Jan Honzík, místostarosta Ignác Muška, jednatel František Krump, pokladník Adolf Faktor,
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vzdělavatel František Srubek, náčelník samaritánského oddílu
Jan Teringl, velitel Bartoloměj Vokatý, zástupce velitele Karel
Holý, zbrojmistr Václav Teringl, členové výboru Tomáš Tůma,
Karel Pech, Vojtěch Svatek, František Filip, revisoři účtů Tomáš
Tůma a František Filip, náhradníci Antonín Vlk, Václav Křenek
a Josef Pícha.

obranu a za její svobodu. Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě
bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce
se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.“

V roce 1946 je z peněz obce pořízena nová motorová stříkačka za částku 39011,40 Kč. O jejím pořízení se opakovaně vedly
diskuze od roku 1941. Členský příspěvek je 20 Kč. Novým činným členem se stává Václav Seček.
V roce 1947 se ještě organizovala oslava 97. narozenin T. G.
Masaryka. Ples skončil přebytkem 173 Kčs.
Ve čtvrtek 20. března 1947 se v hostinci Václava Křenka konala valná hromada hasičského sboru. Místostarosta sboru Ignác Muška připomíná za dobu trvání sboru zesnulé bratry.
Zakládajících členů bylo v roce 1897 dvacet pět, dosud žijí
Matěj Trotner a Karel Vavruška.
Od založení sboru zemřeli ostatní bratři:
Jan Baloušek, Josef Baloušek, Karel Bezpalec, František Holeček, Dominik Holý, František Hořejší, Antonín Klíma, František
Kučera, Karel Líkař, Václav Mach, Josef Novák, Martin Penc,
Julius Saska, František Sebera, Tomáš Turek, Tomáš Tůma,
František Vavruška, František Vokatý a Josef Vokatý.
Velitel ve svém vystoupení zmiňuje požár u p. Majera ve Vodňanech a v Křepicích u p. Koláře. Hospodaření končí schodkem
3577,4 Kčs, který vyrovnává obec. Hasičská jednota požaduje
42 Kčs roční příspěvek za člena, který hradí obec. Sbor má 29
členů a 4 příznivce. Podle věstníku ČZHJ má být v každém sboru pořádána hasičská škola teoretického a praktického výcviku,
obsluha stříkačky. Pro nepatrnou účast je však v lednu 1948 zrušena. Sbor má 25 činných a 7 přispívajících členů. Z činných pracuje Vojtěch Honzík mimo domov „v uhelné brigádě“. Schodek
hospodaření ve výši 1672 Kčs dorovnává obec. Členský příspěvek je 10 Kčs. Ples končí ziskem 90 Kčs. Sbor pořádá oslavy 98.
narozenin T. G. Masaryka.

Z novodobé historie
Novými členy sboru se stávají Adolf Faktor, Karel Holeček,
Václav Kortus, Václav Tůma, Václav Vokatý, Jaroslav Volmut
a Josef Sebera. Sbor má 32 činných členů a 7 přispěvatelů.
Jaroslav Pešek je jako činný člen na vojně. Pokladní schodek
1453 Kčs hradí obec, ples končí ziskem 322 Kčs.
Nařízení ZHJ (Zemská hasičská jednota) č.j. 1367/49 nařizuje pohotovost hasičských strojů a nářadí v době zimní, nový
výcvik požárního útoku, statistiky, pomoc při nehodách na železnicích, záležitosti zjišťovací a úrazové pojištění. Závažným
problémem sboru je nedostatek oděvů, na které chybí látky odpovídající kvality a množství.

17. října 1948 se za přítomnosti všech členů koná „hasičský
den slibu“, přijato a schváleno memorandum, sbor se stává členem Československého svazu požární ochrany. Ve slibu se mj.
zavazovali:

Nově založená OHJ požaduje 100 Kčs příspěvek. V roce
1950 ukládá OHJ všem sborům „vycvičiti bezpodmínečně dvě
družstva dle nového řádu.“

„Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým
svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její

Novými členy se stávají Alois Václavek, Jan Turek a Jaroslav
Konvička, Jaroslav Pešek, Václav Tůma a Karel Holeček vyko-
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návají prezenční vojenskou službu. Sbor se účastní slavností
Československo – sovětského přátelství a oslav sedmdesátin J.
V. Stalina.

pová (po mnoha letech se objevuje v zápisech žena).
Novými členy sboru se stávají Jaroslav Kortus a Josef Holeček. Sbor má 35 činných a 7 přispívajících členů. Ples skončil se
ziskem 555 Kčs a v pokladně bylo 1497,8 Kčs.
Volby v roce 1952 dopadly téměř stejně, jako v roce předcházejícím, pouze se změnily názvy funkcí.
Vstupné na ples v roce 1953 je 30 Kčs.
Nejstarší kniha končí zápisem z výborové schůze 29.prosince 1952, která je věnována přípravě výroční členské schůze.
Další kniha pokračuje až členskou schůzí 19. března 1959
a končí výborovou členskou schůzí 13. prosince 1963.

Z novodobé historie
Ustanovená OHJ Vodňany je rozdělena do 12 okrsků, Chelčice tvoří spolu s Újezdem, Stožicemi, Křepicemi, Číčenicemi,
Újezdcem a Hvožďany okrsek č.V. Velitelem okrsku je Petr Brabenec.
Schodek hospodaření 5902,3 Kčs hradí obec. Sbor má 36
činných členů a 7 přispívajících a dost peněz v pokladně, proto
v tomto roce nevybírá členský příspěvek. Je zřízena požární komise s úkolem … „prohlédnouti všechny objekty, komíny a vodní
zdroje a upozorniti na závady neb tyto nechati odstraniti.“ (doslovný přepis)
Umírá od r. 1928 přispívající člen Martin Krump, válečný invalida z 1. světové války.
V r. 1951 je zařazeno do pětiletého plánu pořízení dopravního
prostředku. Pokladní hotovost činí 1084 Kčs. Samaritánská četa
poskytla celkem 16 osobám první pomoc, dvě z nich byly předány do nemocnice. Členský příspěvek je 10 Kčs pro činného člena
a 20 Kčs pro přispívajícího.
28.března 1951
Valná hromada
Zvoleni jsou starosta Jan Honzík, do výboru potom V. Teringl,
K. Holý, Fr. Krump, Ad. Faktor, V. Tůma, Fr. Filip, J. Teringl, V.
Seček, K. Pech, Voj. Svatek, K. Holeček, Jar. Pešek a Marie Fili

Čtení v knize se zápisy od roku 1959 do roku 1963 je, zcela
upřímně, málo radostné.
Zápisy dostávají jednotný vzor, jsou plné závazků, nesplněných závazků a slibů a prohlášení. Vše se řídí centrálně danými směrnicemi, předpisy, vyhláškami, nařízeními, usneseními
nejrůznějších sjezdů. Jsou zveřejňována v časopise „Požárním
ochrana“, později „Pracovník ČSPO“ a dokonce veřejně čtena
a projednávána na členských schůzích a vysílána v místním rozhlase. Počet členů se pohybuje kolem 45, kolísá podle toho, kdo
je na vojně případně kvůli úmrtí některého ze členů.
Předsedou sboru je po celou dobu Karel Holý, který dostává
na aktivech předsedů ve Vodňanech pravidelné „dávky“ toho, co
je třeba udělat, k jakému závazku je třeba se zavázat a kolik členů se musí zúčastnit které akce, ať již je to 1. máj nebo oslavy
VŘSR (pro ty mladší čtenáře – Velká říjnová socialistická revoluce, slavila se každoročně 7. listopadu) či kolik členů je třeba
přijmout, z toho žen. Závazek 100% účasti na členských schůzích a výročních členských schůzích je z úkolů sci-fi, přes osobní
pozvánky, tištěné letáky a hlášení místním rozhlase je obvyklá
účast kolem 60%.
Snad nejzáslužnější činností sboru jsou každoročně prováděné preventivní prohlídky všech objektů v obci, v JZD dokonce
dvakrát ročně. Nikdo neřešil otázku vstupu do baráku – přístup
do objektu, příkladů, kdy došlo k požáru kvůli nahromaděným
zbytečnostem v něm, bylo dost a dost. Naštěstí v Chelčicích výjimečně.
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V roce 1961 25. března hořel včelín na faře, škoda dosáhla
4000 Kč.
8. června téhož roku zasahoval sbor při zátopě Motoru – Unionu ve Vodňanech.
Požární sbor svádí chvílemi marný boj s místním zemědělským družstvem hlavně při odstraňování zjištěných závad
a při zajištění požárních hlídek, resp. vybavení rostlinné výroby
v době žní.

Velmi problematická je otázka cvičení sboru a školení obyvatelstva, které se dlouhodobě nedaří plnit, na rozdíl od proškolování pracovníků JZD.
Od r. 1961 existuje požární řád a požární poplachový plán
obce. 10 chlapců, kteří byli získáni do žákovského družstva, dostávají místo nadílky „…lepší knihy, do kterých napsati věnování místní jednotky ČSPO. Chlapce si zavolati a zjistit, které
knihy jest nejvíce zajímají.“ (doslovný přepis) V roce 1967 jsou
už v jiné škole a kroužek nikdy nezačal pracovat.

Obyvatelé jsou v relacích místního rozhlasu upozorňováni
na nebezpečí během topné sezony, hlavně na komíny a připojení elektrospotřebičů (přímotopů).
Opakovaně jsou požární zbrojnice, výstroj a výzbroj přebírány členy sboru do socialistické péče a dlouhodobě se nedaří
uvést v život kroužek mladých hasičů při základní škole založený
v roce 1958.
Vypracovávají se plány práce a hlavních úkolů. Přijímané
závazky hasičů se překrývají s předpisem MNV a s osobními závazky jednotlivých členů. Papír snese hodně. Sbor sklízí
opakovaně pochvalu za pravidelné zasílání měsíčních hlášení
a včasný výběr členských příspěvků. V měsíčních hlášeních
musí být uváděno projednání každého zpravodaje!
V roce 1959 končí platnost starých členských průkazů, nové
jsou vydávány proti vrácení starého průkazu.
Výroční zprávy předkládané výročním členským schůzím
jsou součástí zápisů. Výročních schůzí se účastní zástupci MNV,
OV ČSPO, KSČ.
JZD i MNV využívají zbrojnici k uskladnění nepojízdných
strojů a materiálů. A jako na potvoru, když je v roce 1961 MNV
ve zbrojnici uskladněno nehašené vápno a cement a celá zbrojnice je zaprášená, přichází kontrola z okresu. Následuje dvouleté dohadování o vyklizení a následném úklidu….
Výroční schůze se konají vždy v prosinci mezi Vánocemi
a Novým rokem, téměř každý rok se pořádají plesy, později zábavy.
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Z novodobé historie
Příspěvek pro rok 1962 schválen ve výši 5 Kč, 4 Kč jsou odvedeny OV ČSPO a 1 Kč zůstává pro potřebu místní jednotky.
Poslední sešit s vázanými zápisy začíná 67. výroční členskou
schůzí 29. prosince 1963 a končí neúplným zápisem z 81. výroční členské schůze dne 28.12.1977.
Zápisy z členských, výborových i výročních schůzí by bylo
možné psát „jako přes kopírák“. Závazky, sliby, usnesení, mnoho
politiky, nízká účast.
Nejvýznamnější událostí uplynulého roku (1963) jest červencové podepsání moskevské smlouvy o částečném zákazu nukleárních zkoušek. 10 prosince byla na dalších 20 let obnovena
československo- sovětská smlouva o spojenectví, poválečné
spolupráci a přátelství. Místní rozhlas delší dobu nefunguje, relace pro obyvatele se nevysílají. Sbor odebírá 5 výtisků Požární ochrany a 3 výtisky Pracovníka ČSPO. Zástupce Ov Princ je
spokojen.

V roce 1964 se v zápise objevuje naléhavost vyčištění rybníku Bouďáku na návsi, na vyčištění přispívá okresní pojišťovna
v Blatné, práce má provést JZD. Nicméně ještě v roce 1965 má
rybník ucpaný odtok. „Čištění jest velmi naléhavé neb v horkých
letních dnech pach zamořuje celé okolí.“ (doslovný přepis) Až
v r. 1966 dostává MNV od státní pojišťovny 5000 Kč na vyčištění, JZD provádí práce, je zbudován jižní a zvýšený taras okolo
silnice.
Zároveň je nutné vyčistit obě nádrže v Zahorčí,“ ….protože
rybník Římovský je velmi daleko a přes zimu bývá prázdný.“
A dolejší rybník v Zahorčí „ …jest kaliště neb tu vyúsťuje všechna
kanalizace z farmy Zahorčí…“(doslovný přepis) V roce 1966 jsou
centrálně vydány osnovy pro školení členů. Zástupce OV Princ
přesvědčuje členy sboru, že mají být rádi za výstroj a výzbroj,
kterou mají, lepší nedostanou (Místo stříkačky osmičky dvanáctku? Zapomeňte!)
Oslavy 70. výročí založení sboru v roce 1967 se nekonají!
Výroční členská schůze 28.prosince 1967 se koná pod heslem: „Za další zkvalitnění požární ochrany v ČSSR“.

Doba pokročila a vyhláška ministerstva vnitra č. 80/66 Sb.
mění od r. 1968 zasílání pouze čtvrtletních hlášení. Je otázka,
kdo a jestli je ať již s měsíční nebo čtvrtletní pravidelností četl.
Jednoznačně je ale sbor odesílal!
22. srpna 1968 se schází výborová schůze, bez zástupce OV,
který se v důsledku mimořádných událostí 21. srpna omluvil.
Výroční schůze se schází 29. prosince 1968. Sbor má 20 let
staré hadice, které je nutné přezkoumat a na farmě Zahorčí stále
trvá problém s hašením. „Snad to bude zčásti vyřešeno stavbou
sušky píce, kde bude zapotřebí větší množství vody.“ Jednatel
sboru František Krump přebírá s upřímným blahopřáním a s potleskem pamětní medaili padesátiletého trvání československého státu.
V roce 1969 jsou „… občané upozorněni na zvýšenou péči
všem zdrojům, od kterých by mohl vzniknout požár. Zvlášť pak
budou upozorněni rodiče dětí před a školního věku, aby těmto
věnovali více dohledu, neboť požáry založené dětmi mají stále
vzestupnou tendenci.“ Výroční členská schůze řeší opět rybníky
na návsi a v Zahorčí a opakovaně nefungující práci s mládeží.
Sbor zasahoval u rozsáhlého požáru v Milenovicích a dostává
děkovný dopis OV ČSPO okresu Písek.
Prevenci v JZD přebírá v r. 1971 okresní inspekce PO.
Sbor je „přinucen“ k účasti v soutěži požárních družstev.
Zpravodaj č. 2 upozorňuje na provedení kontrol hromosvodů, urguje zasílání čtvrtletních hlášení, zdůrazňuje dodržování
stejnokrojového předpisu a upozorňuje všechny požární sbory
na nové funkční označení.

Z novodobé historie
Výroční zprávy podávané jednatelem sboru Františkem
Krumpem jsou za roky 1964 – 1967 samostatnými přílohami
a jsou v knize přiloženy. Zprávy pokračují až rokem 1972 a 1973.
V rámci námětového cvičení s místním JZD jsou v r. 1968
ostříkána rozmetadla hnojiv a mrvy. U naftové čerpací stanice
v areálu JZD sice není stabilně umístěn hasicí přístroj a u stanice se také provádí elektrické sváření, zejména na obilních kombajnech, ale jinak je spolupráce hodnocena velmi kladně.


V srpnu roku 1971 je výbor obeznámen s dopisem OV adresovaným veliteli PS, ve kterém se uvádí, „předsednictvo OV
na svém posledním zasedání projednalo zprávu okresního velitele o účasti v soutěži požárních družstev a pozastavuje se nad
tím, že ač jsme byli do soutěže přihlášeni, náš požární sbor se
této soutěže nezúčastnil. V dopise se upozorňuje, že budou podporovány jen ty sbory, které se soutěže zúčastňují.“ Vyjádření
sboru je zdůvodněno nedostatkem mladých členů a ty, co sbor
má, vykládají a nakládají ve dvou směnách vagony, takže společný nácvik jest nemožný.
13

Srpnové plenární zasedání okresního výboru ukládá požárním sborům provést širší výběr kandidátů do výboru požárního
sboru tak, aby jeden měsíc před konáním výroční členské schůze byla sestavena kandidátka a tato spolu s návrhem velitele PS
předložena základní organizaci KSČ a NV ku schválení.
Čestné uznání za dlouholetou činnost získávají Ignác Muška
– člen 63 let, Josef Vaněk – člen 45 let a Bartoloměj Vokatý- člen
44 let.
Farma v Záhorčí stále bojuje s nedostatkem vodních zdrojů,
nádrž je sice vyhrnuta, ale nemá zpevněné hráze.
Sbor připravuje oslavy 75. výročí svého vzniku požární soutěží.
Okrskový vedoucí Votánek zdůrazňuje na členské schůzi
v březnu 1972, že je třeba nejprve vidět práci a toto rozhodnutí
jistě přispěje k získání nové techniky – stříkačky.
Obvodová soutěž se v Chelčicích koná 27. května 1972, družstvo Chelčic vyhrává a účastní se okresní soutěže v Kraselově.
Obvodové, později okrskové soutěže se trvale stávají nedílnou součástí života sboru.
Čestné uznání přebírají Karel Holý, Vojtěch Svatek, František
Sedlák a Karel Pech, na výroční členské schůzi potom i Vojtěch
Honzík.
27.8.1972 se sbor účastní požáru cihelny ve Stožicích.
V květnu získává sbor novu požární techniku – stříkačku.
Ke konci roku má sbor 58 členů.
V roce 1973 je zvolena okresní revizní komise, která bude
revidovat místní požární sbory – hospodaření, pokladnu, pokladní deník, výdejové stvrzenky (musí být podepsané předsedou),
zápisy ze schůzí, uložení výstroje a výzbroje.
Výroční členská schůze 29. prosince 1973 volí nový výbor.
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Z novodobé historie
Okresní inspekce požární ochrany ve Strakonicích hodlá postavit pro veřejný požární sbor a kanceláře OJPO vhodný objekt.
Místní sbor se zavazuje odpracovat na této stavbě 30 brigádnických hodin, což vede k přídělu věcných prostředků pro sbor.
Sbor získává 13 stejnokrojů, 9 od MNV a 4 z vlastních zdrojů
– z výtěžku plesu, které jsou vydávány proti podpisu do úschovy
jednotlivým členům.
Stále není ustaven požární kroužek na zdejší škole, děti se
musí spokojit se čtením článků z časopisů.
V nových stejnokrojích se sbor účastní oslav 1. máje.
29. 9. 1975 sbor úspěšně zasahuje při požáru skladu píce
JZD Vodňany na farmě Pražák.
Výroční členská schůze přijímá závazek k XV. sjezdu KSČ.
16 členům sboru jsou předány pamětní medaile (jména zápis
neuvádí).
Výroční členská schůze 29.12.1976 schvaluje závazek k 60.
výročí VŘSR, řeší zanesené odpadní stoky a jako určitý evergreen problémy na farmě Zahorčí.
Zápis z výroční členské schůze 28.12.1977 je neúplný. Je
zvolen nový výbor, ale protože kniha nemá žádné záznamy o konání členských a výborových schůzí od poslední výroční členské
schůze v roce 1976, jména nejsou uvedena.

Novodobá historie sboru po roce 1989
V roce 1997 probíhají oslavy 100. výročí založení sboru za na lednové výroční valné hromadě v obecní hospodě,
za účasti představitelů sousedních SDH, zástupce OSH ČMS
Václava Císařovského a senátora parlamentu ČR ing. Josefa
Kalbáče.

coval ve složení : Jiří Iral starosta SDH, Jan Konvička místostarosta, Petr Janka jednatel , Václav Kortus, Josef Kuneš velitel,
Josef Aizner, Václav Mach ml., Miloslav Koza a Václav Vavruška.
Po Valné hromadě konané dne 17.12. 1999 pak byl zvolen
nový výbor sboru ve složení : Miloslav Koza starosta sboru, Vavruška Miroslav ml. velitel, Aizner Josef preventista, Janka Petr
jednatel a pokladník, Václav Kortus, Václav Vavruška a Jiří Iral
členové výboru. Na okresní konferenci OSH byl pak delegován
Václav Mach st., který zastával v těchto letech zároveň funkci
starosty okrsku Chelčice.
V prosinci roku 1999 konají hasiči také na základě požadavku obce preventivní prohlídky rodinných domů a rekreačních objektů. V 67 rodinných domech a 14 rekreačních objektech byly
ve třech případech zjištěny závady, 7 objektů nebylo pro nepřítomnost majitele zpřístupněno.
V roce 2000 se SDH Chelčice zúčastnil oslav 100. výročí založení SDH Truskovice. Členové sboru se také aktivně podílel
i na prezentaci obce u příležitosti soutěže Vesnice roku v letech
2000 a 2013 a následném slavnostním vyhlášení v Chelčicích.
Obec v této soutěži v těchto dvou letech vždy vyhrála v silné
konkurenci více jak tří desítek obcí Jihočeského kraje a činnost
Chelčických hasičů v tomto období měla samozřejmě tomto
prestižním ocenění jistě výrazný podíl.
V roce 2001 zmiňuje tehdejší starosta sboru ing. Miloslav
Koza čtenářům Obecního zpravodaje o své snaze zdokumentovat historii sboru studiem archiválií Státního okresního archivu
ve Strakonicích. Bohužel však konstatuje, že zde nebyly nalezeny žádné písemné zmínky o historii sboru.
V roce 2002 se kromě jiného zásahová jednotka podílela
na zásazích při srpnových povodních ve Vodňanech.
Okrsková soutěž v požárním sportu se v roce 2003 koná
v Chelčicích a družstvo mužů Chelčic skončilo na třetím místě. Dětské družstvo pod vedením Josefa Aiznera obsadilo první
místo.

Napsali o nás u příležitosti stého výročí založení sboru.
Pro období let 1977 až 1999 bohužel v době zpracování této
publikace chybí podrobné písemné informace. V roce 1999 začíná obec vydávat Zpravodaj obce Chelčice, ve kterém jsou zveřejňovány některé informace o činnosti a životě sboru.
Svázaná vydání Zpravodaje obce Chelčice jsou k dispozici
na obecním úřadě a v Knihovně Petra Chelčického.
Pro ilustraci činnosti sboru v tomto období uvádíme pasáže
z některých jeho čísel v rubrice Sbor dobrovolných hasičů
Ke konci roku 1999 měl SDH Chelčice 69 členů a výbor pra

V roce 2005 vstupuje SDH Chelčice jako klub do občanského
sdružení Mája – Tvořivé Chelčice, které od toho roku sdružuje
všechny spolky a zájmové kluby v obci v zájmu rozšíření možností financování jejich činnosti.
V pondělí 13.listopadu 2006 pořádá SDH Posvícenskou pěknou hodinku a obnovuje tak její tradici v Chelčicích, obecní hostinec je při této akci zcela zaplněn.
Rok 2007 probíhá ve znamení oslav 110. výročí založení
SDH Chelčice. Chelčičtí pořádají v červnu okrskovou soutěž
na hřišti a tentokrát postaví i družstvo žen a o pouti v červenci
vrcholí oslavy výročí slavností, kde předvádějí své dovednosti
hasičtí veteráni z Chelčic, Libějovic a Truskovic.
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Okrsková soutěž v Libějovicích přináší našemu mužstvu
po delší nadvládě hasičů z Truskovic a Újezda vítězství jak v požární soutěži družstev tak i jednotlivcích ve štafetách : 1. místo
Ondřej Dušek, 2. místo Jakub Fišer. Hasiči se také podílí na organizaci a průběhu Slavností plodů 2008 v Chelčicích.
V roce 2009 se hasiči podílejí na nedělním programu pouti sv. Máří soutěží v kategoriích mládež, ženy, muži, veteráni.
Na Štědrý den se hasiči zajištěním zvířat, ohně a letícího anděla podílejí na organizaci prvního Živého betléma v Chelčicích
u kostela sv. Martina.
Hasiči stojí i v roce 2010 a všech následných při prvních
krocích Chelčického domova sv. Linharta o.p.s., který poskytuje
sociální služby v oblasti Vodňanska. Podílejí se dobrovolnickou
prací zejména na potřebných stavebních úpravách v budovách
bývalé fary.
2011 byly v rámci uzavřené Listiny o přátelství mezi Mikroregionem – Chelčicko Lhenickým a obcemi Správního společenství Lalling v Bavorsku navázány i první kontakty s dobrovolnými hasiči našich sousedů. SDH Chelčice se do této spolupráce
od počátku zapojuje. Je pořádána hasičská slavnost a soutěže
u příležitosti Chelčické pouti. Účastní se ženy Chelčic, Krtel
a muži Chelčic, Chvalovic a Krtel.
2012 - Zástupci SDH Chelčice se účastní návštěvy a exkurze
u svých kolegů v FFW Grattersdorf a na základnu záchranářů
v Osterhofenu a integrovaný dispečink ve Straubingu. Konají
se oslavy 115. výročí založení SDH Chelčice za účasti 5 sborů našeho mikroregionu a sborů z Bavorska. U této příležitosti
je také vysvěcen nový hasičský prapor, který SDH věnuje obec
Chelčice.
4. 8. 2012 postihla Chelčice živelná pohroma v podobě větrného orkánu a krupobití, vyvrácenými stromy byla poškozena
budova fary, kostel, hřbitov a mnoho soukromých nemovitostí.
Na území obce byl vyhlášen krizový stav. Na likvidaci následků
se podíleli krom členů SDH i místní fotbalisté a občané. Napáchané škody na majetku byli vyčísleny na 4 miliony 530 tisíc
korun.
1. prosince 2012 se koná ve sportbaru v Chelčicích společné setkání hasičů z jižních Čech a okresu Deggendorf, jehož se
účastní na šedesát hasičů a představitelů dobrovolných sborů
z obou zemí, ale i představitelé Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje, okresní představitelé hasičů z Deggendorfu
a starostové obcí.
2013 - Sbory okrsku Chelčice ( Černěves, Chelčice, Libějovice, Nestanice, Truskovice a Újezd – Hvožďany) ukončují členství
v celostátním Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka a zakládají
Sdružení dobrovolných hasičů Lomecka.
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VH SDH Chelčice dne 6. dubna 2013 jako pobočný spolek
Sdružení dobrovolných hasičů Lomecka volí svůj nový výbor
ve složení : Jakub Slavík předseda, Libor Janka jednatel, Luboš
Vybíral velitel zásahového družstva, Josef Aizner hospodář a pokladník sboru, Vojtěch Vyskočil, Martin Krump a Jiří Iral členové
výboru.
SDH pomáhá s organizací soutěžní prezentace obce a následného slavnostního vyhlášení Chelčic jako Vesnice roku Jihočeského kraje roku 2013.
Chelčičtí hasiči pořádají 8.6. první okrskovou soutěž v požárním sportu v rámci nového okrsku SDH Lomecka. Výsledek
nevalný – končí pátí ze šesti.
Rok 2014 je bohužel ve znamení několika ostrých zásahů
jednotky SDH Chelčice:
28. 2. likviduje spolu s několika dalšími sbory rozsáhlý požár
výrobního závodu fi. VAFO v Zahorčí, jehož škody jdou do výše
několika milionů.
Dále v průběhu roku jednotka zasahuje u požáru stromu
po zásahu bleskem v areálu místního ZD a u požáru lese v truskovických hůrkách.
Hasiči výrazně přispívají svou dobrovolnickou prací na rekonstrukci budovy bývalé fary pro zázemí Chelčického domova
sv. Linharta.
Výrazná je i technická pomoc členů SDH při organizaci a zajištění Slavností plodů 2014
25. října v Chelčicích jejichž pořadatelství v tomto roce připadlo na naši obec.
Hasiči se 28. 2. 2015 podílejí na organizaci 1. Obecního
plesu a zapojují se do aktivit Chelčického domova sv. Linharta
v rámci Svatojánské slavnosti.
V roce 2015 – 2016 zajišťují hasiči významným podílem dobrovolnické práce o sobotách a nedělích za podpory obce a dotačních prostředků z grantu Jihočeského kraje opravu zásahového vozidla CAS 25 - celková hodnota generální opravy dosáhla
téměř 800 tisíc korun.
Pokračuje i pomoc při rekonstrukci objektů fary.
V roce vydání této publikace - 2017 má SDH Chelčice celkem
62 členů, z toho 16 žen.
Mládežnická základna není evidována – děti se účastní zejména nácviku požárního útoku a soutěží v rámci okrsku.

2. září je organizována oslava 120. výročí založení SDH
v Chelčicích za účasti partnerských sborů našeho okrsku SDH
Lomecka a FFW Bavorské oblasti Lallingen Vinkel.

Členové hasičského sboru se také každoročně podílí na každoroční dobrovolné brigádnické pomoci obci při údržbě nemovitostí, komunikací a v obecním lese, při organizaci kulturně společenských akcí v obci.

Sbor dobrovolných hasičů Lomecka,
pobočný spolek Chelčice a obec Chelčice

Pokus o založení mládežnického družstva v roce 2001 vychází pro nezájem na prázdno, zde konkuruje v zájmové činnosti
chlapců v Chelčicích tehdy úspěšný Fotbalový klub.

Vás srdečně zvou na oslavy 120. výročí založení sboru
a slavnostní setkání rodáků obce, které se konají 2. září 2017 od 13 hodin.
jednotek ve 12:30
hod. dobrovolných
před
Hasičskou zbrojnicí
v Chelčicích
SborSraz
dobrovolných
hasičů
Sbor
Lomecka
hasičů
Lomecka

Zásahová jednotka SDH Chelčice se aktivně účastnila v rámci zásahů IZS při ničivých povodních ve dnech 12. – 14. srpna
2002 na území naší obce ale zejména ve Vodňanech.

Chelčice, pobočný spolek
Chelčice, pobočný spolek
Vás srdečně zve na oslavy 120. výročíVás
založení
srdečně
sboru,
zve na oslavy 120. výročí založení sboru,
které se konají 2. září 2017 od 13 hodin.
které se konají 2. září 2017 od 13 hodin.

Sraz jednotek v 12:30 hod před Hasičskou
Sraz jednotek
zbrojnicí
v 12:30
v Chelčicích
hod před Hasičskou zbrojnicí v Chelčicích

Program:

Doprovodný program

12:30 Sraz jednotek

ketu u hřiště

před hasičskou zbrojnicí v Chelčicích
12:54 Slavnostní průvod obcí
13:00 Nástup jednotek
Oficiální zahájení, ocenění zasloužilých členů
13:30 Zahájení soutěže v požárním útoku
17:00 Ukončení soutěže

14:00 „Dřemlinka“ hraje k poslechu a tanci na par18:00 Taneční zábava, hraje „Netolická pětka“
V průběhu celého odpoledne na hřišti můžete dovádět na nafukovacích atrakcích
Chelčicko – Lhenického mikroregionu.
Občerstvení zajištěno.

17:15 Vyhlášení výsledků, závěr

Tento projekt / Dieses Projekt:
Spolupráce dobrovolných hasičů / Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu / ist von der Europäischen Union im Rahmen des Dispositionsfonds kofinanziert

Kniha zápisů z výborových schůzí za roky materiálech za roky
2003 až 2013 byla v době zpracování této publikace nedostupná. Odkazujeme však na Zpravodaj obce, ve kterém jsou hlavní
události ze života SDH Chelčice uváděny.
V roce 2006 byla obnovena tradice pořádání „Pěkné hodinky“.

Vesnice roku 2013 a hasiči 1

V roce 2012 vystupuje SDH Chelčice společně s ostatními
sbory okrsku Chelčice (Libějovice, Černěves, Nestánice, Truskovice a Újezd) z důvodů neustále se zvyšujících finančních požadavků, neúměrných odvodů z vybraných členských příspěvků
a nespokojenosti s prací představitelů OSH z tohoto celostátního
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Výše jmenované SDH
zakládají společně nové občanské sdružení Sbor dobrovolných
hasičů Lomecka. SDH Chelčice je spolu s ostatními sbory jeho
pobočnými spolky. Zástupci SDH Chelčice v radě okrsku jsou
předseda sboru Jakub Slavík a jednatel Libor Janka, předsedou
SDH Lomecka je zvolen Václav Iral z SDH Újezd.

Členové hasičského sboru se také každoročně podílí na každoroční dobrovolné brigádnické pomoci
obci při údržbě nemovitostí, komunikací a v obecním lese, při organizaci kulturně společenských akcí
v obci.
 o založení mládežnického družstva v roce 2001 vychází pro nezájem na prázdno, zde konkuruje
Pokus
v zájmové činnosti chlapců v Chelčicích tehdy úspěšný Fotbalový klub.
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Mezinárodní seminář hasičů v Chelčicích prosinec 2012

Mezinárodní seminář Chelčice 2012

Oslava 115. výročí založení SDH Chelčice

Likvidace následků kalamity srpen 2012

Mezinárodní spolupráce a symbolika vývoje českých zemích
18

Mezinárodní spolupráce
Čeští hasiči za informacemi v okrese Deggendorf

z činnosti sboru v r. 2012
z činnosti
:
sboru v r. 2012 :

z činnosti sboru v r. 2012 :

SDH Chelčice
SDH
Chelčice
SDH
Chelčice


FFW
FFW Grattersdo
FFW Grattersdorf
Grattersdorf

Vyhodnocení
Vyhodnocení
projektu projektu19
„Společně„Společně
a rozdílněav rozdílně
životě SDH
v životě
a FFWSDH a FFW

Vyhodnocení projektu
„Společně a rozdílně v životě
SDH a FFW
v ovocnářských regionech“
V sobotu, první prosincový den roku 2012, se v naší obci
uskutečnilo neobvyklé, leč poměrně významné setkání organizací a spolků, jejichž patronem je sv. Florián. Ano sešli se zde hasičky, hasiči a také zástupci obcí či regionálních organizací mající co říci a co do činění s hasičskou tematikou na obou stranách
hranice – v jižních Čechách a bavorském okrese Deggendorf.
Seminář s mezinárodní účastí na téma „Společně a rozdílně
v životě SDH a FFW“ (Freiwillige Feuerwehr – to je název dobrovolných hasičů v Bavorsku) se konal v rámci projektu přeshraniční spolupráce Dispozičního fondu Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko.
Nositelem projektu byl SDH Chelčice a v rámci tohoto projektu se jednalo již o čtvrté společné setkání hasičů a zástupců samospráv. Nejprve se byli seznámit s naším systémem kolegové
z naší partnerské oblasti Lallinger Winkel koncem loňského roku
u kolegů v SDH Mičovice, SDH Lhenice, SDH Jáma a prohlédli
si i zázemí u profesionální jednotky HZS Prachatice. V dubnu se
početná výprava, plný autobus, zástupců SDH z obcí mikroregionu, MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech i HZS a samospráv byli
podívat, jak funguje systém požární ochrany v Bavorsku. Hostiteli byly opět obce správního společenství Lalling. Své technické
vybavení předvedly všechny sbory obce Grattersdorf, perfektní
zázemí mají hasiči i Bavorský červený kříž ve městě Osterhofen.
Impozantně zapůsobilo pracoviště integrovaného záchranného
sboru ve Straubingu a v neposlední řadě i kulturní vložka – návštěva barokního klášterního komplexu, baziliky bratří Asamů.
Ukázka výcviku v požárním kontejneru zaujala jak profesionální
hasiče, tak i kolegy z dobrovolných sborů a to nejen nabídkou
absolvování skutečného ostrého výcviku za předpokladu splnění požadovaných předpokladů, jak je naplánováno na rok 2013.
Poté se letos v červenci naopak naši bavorští přátelé v hojném
počtu zúčastnili oslav a soutěží v rámci oslav 115. výročí založení SDH Chelčice.
Seminář byl pak plánovaným završením společného projektu
a formou diskuze a prezentace obou systémů organizace hasičských organizací měli všichni přítomní možnost porovnat, jak to
dělají sousedé.
Reprezentativní byla i účast zástupců jednotlivých složek hasičského hnutí na obou stranách.
Hasiče bavorského okresu Deggendorf reprezentovali:
Leopold Schmid – okresní požární rada okresu Degegndorf
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Klaus Heller – okresní požární inspektor okresu Deggendorf
Thomas Kindl – pracovník okresního úřadu Deggendorf, zodpovědný za požárníky a řešení krizových situací
Manfred Ziegler - velitel požární stanice Osterhofen
Josef Schmid – zástupce hasičských spolků v krajském sdružení
Thomas Weber – velitel hasičů obce Grattersdorf
Ludwig Arbinger – velitel hasičů obce Hunding
Franz Krallinger – zástupce velitele hasičů obce Hunding
Dále starostové obcí Grattersdorf pan Norbert Bayer a Hunding pan Ferdinand Brandl.
Za českou stranu se podařilo zajistit také reprezentativní
a odborné zastoupení:
Samosprávu Jihočeského kraje zastupoval pan radní
ing. Václav Valhoda, který je zároveň starostou města Volyně.
Jihočeský krajský úřad pak zastupoval pan ing. Jiří Holub zodpovědný za krizové řízení kraje.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje reprezentovali
ředitelé územních odborů v Prachaticích plk. Ing. Milan Raba
a Strakonicích plk. Ing. Ota Šmejkal.
Dobrovolné hasiče zastupoval jejich představitel v Jihočeském kraji, starosta KSH ČMS, pan Václav Žižka a zástupci
SDH Lhenice, Vlachovo Březí, Mičovice, Mydlovary, Hvožďany
– Újezd, Malovice, a samozřejmě pořádajícího SDH Chelčice.
Naši samosprávu pak zastupovali paní starostka městyse Lhenice ing. Marie Kabátová a Jiří Iral za mikroregion Chelčicko-Lhenický.
Už samotná prezentace obou systémů organizace hasičských jednotek jasně naznačila, že náš systém složek tzv. IZS
se nejen poměrně složitě vysvětluje, ale také tak složitý ve skutečnosti i je. Troufám si tvrdit, že se v něm mnohdy neorientují
sami někteří, zejména dobrovolní hasiči, natož pak obyvatelé
našeho státu. Seminář si dal mj. za úkol vysvětlit tento složitý
systém i kolegům z Bavorska.
Bavorský model se tradičně drží zaběhlého a léty prověřeného systému, postaveného na dobrovolných hasičích, zřizovaných
a financovaných obcemi a městy. Pokud jde o prevenci a zásahy
v oblasti organizace hasičů, potom se vše odehrává na úrovni
dobrovolných hasičů. „Profesionální“ jednotky mají v Bavorsku
pouze města s více jak 100.000 obyvatel (těch je v celém Bavorsku pouze 7). Všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů
jsou svým vybavením, které je závislé i na územním působení jednotky a počtem aktivních, zasahujících členů, začleněny
do integrovaného systému požární ochrany. O jejich výjezdech
rozhoduje pracoviště integrovaného záchranného sboru po při-

jetí hlášení na tísňovou linku 112. Sbory dobrovolných hasičů
v Bavorsku plní, podobně jako u nás, významnou společenskou
úlohu v životě jednotlivých obcí. Dlouholetá tradice jejich existence v jednotlivých obcích jim ani v dnešní moderní době neubírá
na společenském postavení, prestiži a uznání od občanů.
Stejný systém kdysi za první republiky fungoval i u nás. K jeho
postupnému opuštění došlo po druhé světové válce a do současné doby již náležitě nabobtnal zejména díky nejrůznějším
stupňům organizačních složek, tudíž po stránce své finanční návýznamnou společenskou úlohu v životě jednotlivých obcí. Dlouholetá tradice jejich
ročnosti, která je v přepočtu na obyvatele naší republiky jedna
existence v jednotlivých obcích jim ani v dnešní moderní době neubírá na společenském
z nejvyšších v Evropě.
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okrsková soutěž Libějovice 2011 1

Okrsková soutěž a chelčické děti - Libějovice 2011
okrsková soutěž Libějovice 2011 1

fesionálním hasičům dlouhodobě neudržitelný.

Za SDH Chelčice Jiří Iral – člen výboru

Za SDH Chelčice Jiří Iral – člen výboru

Okrsková soutěž chelčické ženy Libějovice 2011
okrsková soutěž Libějovice 2011 2

okrsková soutěž Libějovice 2011 2

110 let založení SDH Chelčice 2007 družstvo Chelčických žen
110 let založení SDH Chelčice 2007 1
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Požáry a zásahy
1933 požár stohu Krumpů
1934 požár obytného stavení u Volmutů
1939 Truskovice 2.6.1939
1946 požár v Újezdě
1947 požár u pana Majera ve Vodňanech
požár u pana Koláře v Křepicích
13.12.1958 požár místního hostince
25.března 1961 požár včelína na faře, škoda 4000 Kč
8.června 1961 Motor – Union Vodňany
1969 požár v Milenovicích
1972 požár cihelny ve Stožicích
1975 požár skladu píce JZD Vodňany, farma Pražák
2002 povodeň
2012 4.8.2012 Kroupy
2015 požár výrobní linky Vafo v areálu Zahorčí
požár stromu po zásahu bleskem v areálu Zemcheby
požár lesa u Truskovic

22
Tato publikace vznikla v rámci projektu „ Spolupráce dobrovolných hasičů“ za podpory Dispozičního
fondu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 –
2020 a za přispění Obce Chelčice.

Zajímavá data
1912
1926
1929 3.1.

Zbrojní kniha
Sborová kniha
Rozhodnutí o praktikování sekyrkového cvičení

1937 13.2. Založena Matrika členstva
1939

Představitelé SDH
VH 25.ledna 1912
Předseda 		

Jakub Holeček

Místopředseda		

Václav Pícha

Jednatel			

Ignác Muška

Pokladník			

Jan Honzík

Přehlížitel účtů		

František Honzík

Velitel			

František Vokatý odstoupil 1913

Náměstek velitele		

Adolf Faktor

Dozorce náčiní		

Vojtěch Konvička

Sekyrková cvičení

Výbor:

Cvičení s krumpáči a proudnicemi

Jakub Švec, Jan Honzík, Tomáš Turek, František Krump, Tomáš
Pešek, Vojtěch Konvička

Cvičení se stříkačkou

Náhradníci: Karel Kahovec, Antonín Vávra
1942 23.7. Převod práv a závazků hasičského sboru na obec

VH 9.ledna 1913
1948 3.2.

zakládán Členský katastr

Předseda 		

Adolf Faktor

Náměstek velitele		

Jan Baloušek

1951 28.3.	Místní jednotka Československého svazu
hasičstva

Výbor:

1952 14.2. Schválen požární plán obce

Náhradníci: Antonín Vávra, Karel Kahovec

Jakub Švec, Vojtěch Konvička, František Krump, Tomáš Pešek,
Jan Honzík, Tomáš Turek

VH 17.ledna 1914
Správní výbor:
Jakub Švec, Vojtěch Konvička, František Krump, Tomáš Pešek,
Tomáš Turek, Matěj Trotner
Náhradníci: Karel Kahovec, Antonín Vávra

VH 14.ledna 1915
Správní výbor:
Jakub Švec, Vojtěch Konvička, František Krump, Tomáš Turek,
Matěj Trotner, Tomáš Pešek
Náhradníci: Karel Kahovec, Antonín Vávra

VH 20.ledna 1916
Správní výbor:
Vojtěch Konvička, František Krump, Tomáš Pešek, Karel Kahovec,
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Josef Rokůsek, Václav Pícha

VH 18.ledna 1922

Náhradníci: Antonín Vávra, Dominik Holý

Předseda 		
Místopředseda		
Jednatel			
Pokladník			
Přehlížitel účtů		
Velitel			
Náměstek velitele		
Dozorce náčiní		
Správní výbor:

VH 25.ledna 1917
VH 30.ledna 1918
VH 6.února 1919
Předseda 		

Tomáš Turek

Místopředseda		

František Krump

Jednatel			

Ignác Muška

Pokladník			

Josef Pícha

Přehlížitel účtů		

Jakub Švec

Velitel			Jan Baloušek 		
umírá v době do konání následné
VH
Náměstek velitele		

Matěj Holeček

Dozorce náčiní		

Karel Bezpalec

Správní výbor:
Jan Honzík, Tomáš Pešek, Karel Bezpalec, Jakub Švec, Matěj
Trotner, Josef Rokůsek
Náhradníci: Karel Pícha, Tomáš Turek

Adolf Faktor

Správní výbor:
Jan Honzík, Tomáš Pešek, Jakub Švec, Matěj Trotner, Josef Rokůsek, Jan Turek ml.
Náhradníci: Karel Pícha, Josef Vokatý

VH 20.ledna 1921
Dozorce náčiní		

Antonín Konvička

Trubač			

Tomáš Tůma

Správní výbor:
Jan Honzík, Tomáš Pešek, Jakub Švec, Matěj Trotner, Josef Rokůsek, Karel Pícha
Náhradníci: Antonín Konvička, Jan Honzík ml.
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Tomáš Pešek, Jakub Švec, Matěj Trotner, Jan Honzík, Adolf Faktor, Josef Rokůsek
Náhradníci: Ignác Muška, Josef Vokatý

VH 4.ledna 1923
Správní výbor:
Jakub Švec, Matěj Trotner, Jan Honzík, Adolf Faktor, Josef Rokůsek, Ignác Muška
Náhradníci: Josef Vokatý, Karel Holeček

VH 12.ledna 1924
Správní výbor:
Jakub Švec, Matěj Trotner, Jan Honzík, Adolf Faktor, Josef Rokůsek, Ignás Muška
Náhradníci: Karel Holeček, Tomáš Tůma

VH 15.ledna 1920
Velitel			

Tomáš Turek
František Krump
Karel Pícha
Josef Pícha
Jakub Švec
Josef Tůma
Antonín Klíma
Josef Baloušek

VH 15.ledna 1925
Předseda 		
Matěj Trotner
Místopředseda		
Adolf Faktor
Jednatel			
Karel Pícha do 26.1.1926
Pokladník			
Josef Pícha
Přehlížitel účtů		
Jakub Švec
Velitel			
Antonín Klíma
Náměstek velitele		
Tomáš Tůma
Dozorce náčiní		
Josef Baloušek
Správní výbor:
Jakub Švec, Antonín Konvička, František Krump, Jan Honzík,
Ignác Muška, Josef Tůma
Náhradníci: Karel Holeček, Josef Vaněk

VH mimořádná 26.ledna 1926

Velitel				

Tomáš Tůma

Jednatel		

Podvelitel				

Bartoloměj Vokatý

Náčelnice ženského sboru		

Božena Bartůšková

Velitel sanitární stráže		

Jan Teringl

Vzdělavatel			

Josef Novák

František Kuželka vystoupil před 10.3.1927

VH 28.ledna 1927
sbor bez jednatele
Jednatel		Josef Tůma - volba přijata s podmínkou na
1 rok
Správní výbor:

Výbor:
Jakub Švec, Adolf Faktor, Ignác Muška, Josef Novák, Josef Baloušek, Antonín Klíma, Jan Turek

Jan Teringl za vystouplého Františka kuželku

Smírčí soud:

VH 21.ledna 1928

Jednatel			

Josef Novák
Ignác Muška

Jan Honzík, František Stluka, Karel Kučera

Předseda 		
1963

Tomáš Hucek, zemřel 15.ledna

Pokladník			
Četař sboru		

Antonín Klíma

Místopředseda		

Adolf Faktor

Dozorce náčiní		

Josef Baloušek

Jednatel			

Josef Tůma do 6.5.1930

Dozorce výzbroje		

Jan Teringl

Pokladník			

Ignác Muška

Přehlížitelé účtů		

Jakub Švec, Josef Baloušek

VH 6.ledna 1932

Velitel			

Tomáš Tůma

Jakub Švec již po smrti

Náměstek velitele		

Jan Honzík

Člen výboru a revizor účtů

Četař			

Antonín Klíma

Členař			

František Stluka

Hudec			

Josef Vaněk

Dozorce náčiní		

Josef Baloušek

VH 20.ledna 1934

Zbrojmistr			

Jan Teringl

Jan Honzík

VH 5.ledna 1933

Starosta sboru		

Tomáš Hucek

Správní výbor:

Velitel			

Tomáš Tůma

Jan Teringl, Antonín Konvička, Karel Holeček, Josef Baloušek,
Jakub Švec, Antonín Klíma

Náměstek velitele		

Bartoloměj Vokatý

Náhradníci: Karel Pícha, Jan Turek

Vzdělavatel		

Vedoucí samaritánské stráže Jan Teringl

VH mimořádná 1.března 1928

Josef Novák, Ignác Muška, Jan Baloušek, Adolf Faktor, Antonín
Klíma, Jan Honzík, Jan Turek

Sborový vzdělavatel Josef Novák

Pokladník			

ČS 2.ledna 1930
Náčelnice ženského sboru

Josef Novák - zvolen jednatelem

Výbor:

Marie Cábová

Ignác Muška

VH 12.ledna 1935

Náměstek velitele = podvelitel Bartoloměj Vokatý

VH 13.ledna 1967
VH 6.ledna 1931
Starosta sboru			


Tomáš Hucek

Starosta			
a vystoupil ze sboru

Jan Turek složil funkci 4.5.1937
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Náčelník			

Jan Honzík

ČS 16.dubna 1942

Zástupce náčelníka		

Bartoloměj Vokatý

Zástupce velitele			
nepřítomnosti Bartoloměje Vokatého

Vedoucí samaritánské stráže Jan Teringl
Vzdělavatel		

Jan Novák

Karel Holý v případě

Výbor:

VH 13.února 1943

Ignác Muška, Tomáš Tůma, Karel Pech, Tomáš Hucek, Adolf
Faktor, Bartoloměj Vokatý, Josef Novák

za 35 let činnosti čestnými členy jmenování zakládající členové
sboru: Ignác Muška, Adolf Faktor, Jan Teringl

Jednatel			

Karel Pech

Pokladník			

Adolf Faktor

VH 16.června 1945

Revizory účtů		

Tomáš Tůma, Vojtěch Svatek

Starosta				

Jan Honzík

Čištění stříkačky		

Jan Teringl

Místostarosta			

Ignác Muška

Trubač			

Václav Křenek

Jednatel				

František Krump

Pochůzky sborové		

Bartoloměj Vokatý

Pokladník 			

Adolf Faktor

Vzdělavatel			

František Srubek

Náčelník samaritánského oddílu

Jan Teringl

Velitel				

Bartoloměj Vokatý

ČS 4.května 1937
Starosta			

Ignác Muška

20.3.1947 se vzdává funkce

VH 15.ledna 1938

Zástupce velitele			

Karel Holý

Stanislav Jiroušek zvolen za vedoucího dorostu, 29.1.1939 vyloučen pro nevhodné chování na plese

Zbrojmistr				

Václav Teringl

Členové výboru:
Tomáš Tůma, Karel Pech, Vojtěch Svatek, František Filip,

VH 4.března 1939

Revizoři účtů: Tomáš Tůma, František Filip
Náhradníci:

Antonín Vlk, Václav Křenek, Josef Pícha

Starosta sboru		

Ignác Muška

Náměstek starosty		

Vojtěch Pícha

Jednatel			

František Krump

50. výroční VH 20.března 1947

Pokladník			

Adolf Faktor

Vzdělavatel a zpravodaj

Josef Novák

doplňovací volby – člen výboru Václav Křenek, dozorce účtů Bohuslav Holeček, náhradník Jaroslav Muška

Náčelník			

Jan Honzík

Zástupce náčelníka		

Bartoloměj Vokatý

VH 3.února 1948
Starosta sboru			

Jan Honzík

Výbor:

Místostarosta			

Ignác Muška

Tomáš Tůma, Tomáš Hucek, Karel Pech, Karel Holý

Jednatel				

František Krump

Revizoři účtů:

Pokladník				

Adolf Faktor

Vzdělavatel			

František Srubek

Velitel				

Václav Teringl

Zbrojmistr a vedoucí samaritánské stráže

Jan Teringl

Tomáš TŮMA, Vojtěch Svatek, Karel Holý

VH 11.ledna 1941
Vzdělavatel			

Josef Vaněk

člen výboru			

Jan Pešek
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Zástupce velitele		

Karel Holý

Náčelník samaritánské stráže Jan Teringl
Zbrojmistr			

Václav Teringl

Členové výboru:

Kulturní a osvětový referent		

Antonín Hůlka

Karel Pech, Vojtěch Svatek, Václav Křenek, Josef Pícha

Referent pro preventivní ochranu

Antonín Vavruška

Revizoři účtů: Karel Holý, Vojtěch Svatek

Referent pro samaritu a zdravotnictví

Václav Seček

Náhradníci: Jaroslav Muška, Bohuslav Holeček, Václav Seček

Referent dorostu			

Jaroslav Pešek

Velitel				

Referentka žen			

Marie Filipová

Referent pro odborné školení		

Václav Tůma

Václav Teringl

VH 28.března 1951
Předseda			

Jan Honzík

Výbor:
Václav Teringl, Karel Holý, František Krump, Adolf Faktor, Václav
Tůma, František Filip, Jan Teringl, Václav Seček, Karel Pech,
Vojtěch Svatek, Karel Koleček, Jaroslav Pešek, Marie Filipová
Revizoři účtů: Josef Vaněk, Vojtěch Svatek, Karel Holý

Náhradníci			Bartoloměj Vokatý,
Karel Baloušek
Revizoři účtů			Vojtěch Svatek, František Filip, Karel Holý

VČS 8.ledna 1960
Předseda				

Karel Holý

Velitel				

František Sedlák

Zástupce				

Karel Holeček

Jan Honzík

Jednatel				

František Krump

Václav Teringl

Referent organizační		

Václav Teringl

II. místopředseda			

Karel Holý

Referent preventivní		

Václav Kortus

Organizační referent		

Karel Pech

Referent materiálně technický		

Karel Pícha

Referent pro výcvik			

František Filip

Referent kulturně propagační		

Stanislav Svatek

Jednatel a matrikář			

František Krump

Referent mládeže			

Jan Turek

Pokladník a archivář		

Adolf Faktor

Pokladník 			

Adolf Faktor

Kulturní a osvětový referent		

Václav Tůma

Referent pro preventivní ochranu

Jan Teringl

Referent pro samaritu a zdravotnictví

Václav Seček

Revizoři účtů			Václav Křenek, Jaroslav Pešek, Karel
Baloušek

VS 28.3.1951
Předseda				
I. místopředseda			

Referent dorostu		

Jaroslav Pešek (za ČSM)

Referentka žen			

Marie Filipová

Referent pro odborné školení Vojtěch Svatek
Náhradník			

Karel Holeček

VH 3.dubna 1952

Členové výboru			Václav Seček, Václav
Mach

VČS 29.12.1960
Předseda				

Karel Holý

Velitel				

František Sedlák

Zástupce				

Karel Holeček

Předseda				

Jan Honzík

Jednatel				

František Krump

Místopředseda a velitel PO		

Václav Teringl

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent preventivní		

Václav Kortus

Místopředseda

a zástupce velitele Karel Holý

Referent organizační		

Karel Pech

Referent materiálně technický		

Karel Pícha

Referent výcvikový			

Karel Holeček

Referent kulturně propagační		

Stanislav Svatek

Jednatel				

František Krump

Referent mládeže			

Jan Turek

Pokladník 			

Adolf Faktor

Pokladník 			

Adolf Faktor
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Revizoři účtů			Václav Křenek, Jaroslav Pešek, Karel
Baloušek

Čestné uznání za 40 let činnosti v požární ochraně:
			Josef Vaněk, Tomáš Hucek

Členové výboru			Karel Kortus, Alois Gerhart

VČS 10.ledna 1963
Předseda			

Karel Holý

VČS 3.ledna 1962

Velitel			

František Sedlák

Předseda				

Karel Holý

Velitel				

František Sedlák

Zástupce velitele			

Karel Holeček

Jednatel				

František Krump

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent preventivní		

Václav Kortus

Referent materiálně technický		

Karel Pícha

Referent kulturně propagační		

Stanislav Svatek

Referent mládeže			

Jan Turek

Pokladník 			

Adolf Faktor

Referent pro výchovnou práci Vladislav Filip
Referent pro prevenci

Václav Kortus

Referent materiálně technický Karel Pícha
Jednatel			

František Krump

Hospodář a pokladník

Adolf Faktor

Referent organizační

Václav Teringl

Referent mládeže		

Jan Turek

Referent žen		

Jaroslav Pešek

Zástupce velitele		

Karel Holeček

Náhradník		

Karel Kortus

Revizoři účtů			Václav Křenek, Jaroslav Pešek, Karel
Baloušek

Náhradník		

Alois Gerhart

Revizoři 			

Václav Křenek, Karel Baloušek

Členové výboru			Karel Kortus, Alois Gerhart

VČS 30. prosince 1964

VČS 20.prosince 1962

Předseda			

Karel Holý

Místopředseda a velitel

František Sedlák

Zástupce velitele		

Karel Holeček

Předseda				

Karel Holý

Velitel				

František Sedlák

Zástupce				

Karel Holeček

Jednatel				

František Krump

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent preventivní		

Václav Kortus

Jednatel			František Krump přebírá pamětní
medaili za záslužnou práci v požární ochraně

Referent materiálně technický		

Karel Pícha

Hospodář			

Adolf Faktor

Referent kulturně propagační		

Stanislav Svatek

Referent organizační

Václav Teringl

Jan Turek

Referent mládeže		

Petr Janka

Adolf Faktor

Náhradník		

František Vokatý

Náhradník		

František Volmut

Revizoři			

Václav Křenek, Karel Baloušek

Referent mládeže			
Pokladník 			

Revizoři účtů			Václav Křenek, Jaroslav Pešek, Karel
Baloušek
Členové výboru			Karel Kortus, Alois Gerhart
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Referent pro výchovnou práci Vladislav Filip
Referent pro prevenci

Václav Kortus

Referent materiálně technický Jan Turek

VČS 28. prosince 1965
Předseda				

Karel Holý

Místopředseda a velitel		

František Sedlák

Hospodář				

Adolf Faktor

Referent pro prevenci		

Václav Kortus

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent materiálně technický Jan Turek

Referent pro masově výchovnou práci

František Volmut

Referent CO a Zástupce velitele

Karel Holeček

Referent materiálně technický		

Jan Turek

Referent mládeže			

Petr Janka

Referent CO a Zástupce velitele

Karel Holeček

Člen výboru			

František Vokatý

Referent mládeže			

Petr Janka

Náhradník			

Karel Baloušek

Jednatel				

František Krump

Náhradník			

Jaroslav Muška

Hospodář				

Adolf Faktor

Náhradník			

Karel Kučera

Revizoři				Václav Mach, Růžena
Křenková

Náhradník			

Jaroslav Muška

Revizoři				Václav Mach, Růžena
Křenková

VČS 28.12.1968
Doplňková valba
Pokladník				

Jaroslav Muška

VČS 29. prosince 1966
Předseda				

Karel Holý

Místopředseda a velitel		

František Sedlák

Předseda				

Karel Holý

Místopředseda – referent pro prevenci

Václav Kortus

Místopředseda			

Miroslav Hucek

Referent pro masově výchovnou práci

František Volmut

Velitel				

František Sedlák

Jednatel				

František Krump

Referent pro prevenci 		

Václav Kortus

Hospodář				

Adolf Faktor

Referent pro výchovnou práci		

František Vokatý

Referent organizační		

Václav Teringl

Jednatel				

František Krump

Referent materiálně technický		

Jan Turek

Hospodář				

Jaroslav Muška

Referent CO a Zástupce velitele

Karel Holeček

Referent organizační		

Václav Teringl

Referent mládeže			

Petr Janka

Referent materiálně technický		

Jan Turek

Člen výboru			

František Vokatý

Referent CO a Zástupce velitele

Karel Holeček

Náhradník			

Karel Kučera

Vedoucí mládeže			

Jan Konvička

Náhradník			

Jaroslav Muška

Náhradník			

Karel Baloušek

Náhradník			

Milan Tichý

Revizoři				Václav Mach, Růžena
Křenková

VČS 29.12.1969

Revizoři				Václav Mach, Růžena
Křenková

VČS 28. prosince 1967
zvoleni na 3 roky

VČS 29.12.1971

Předseda				

Karel Holý

Předseda				

Karel Holý

Místopředseda a velitel		

František Sedlák

Místopředseda			

Miroslav Hucek

Místopředseda – referent pro prevenci

Václav Kortus

Velitel				

František Sedlák

Referent pro masově výchovnou práci

Karel Kučera

Referent pro prevenci 		

Václav Kortus

Jednatel				

František Krump

Referent pro masově výchovnou práci

J.Baloušek
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Jednatel				

František Krump

Představitelé sboru 2010

Hospodář				

Jaroslav Muška

Starosta				

Petr Janka

Referent organizační		

Václav Teringl

Náměstek starosty			

Jiří Iral

Referent materiálně technický		

Jan Turek

Velitel SDH			

Martin Krump

Referent CO a Zástupce velitele

Karel Holeček

Jednatel				

František Krump

Vedoucí mládeže			

Jan Konvička

Hospodář				

Josef Aizner

Náhradník			

František Stluka

Vzdělavatel			

Jakub Slavík

Náhradník			

Milan Tichý

Vedoucí mládeže			

Luboš Vybíral

Revizoři				Václav Mach, Růžena
Křenková

VH 17.12.1999
Starosta				

Miloslav Koza

Velitel				

Miroslav Vavruška ml.

Preventista			

Josef Aizner

Jednatel a pokladník		

Petr Janka

Členové				Jiří Iral, Václav Kortus,
Václav Vavruška

VH 5.1.2001
Starosta				

Miloslav Koza

Velitel zásahového družstva		

Miroslav Vavruška ml.

Preventista			

Josef Aizner

Jednatel a pokladník		

Petr Janka

Členové				Jiří Iral, Karel Holý nejml., Václav Vavruška

VH 10.1.2004
Starosta				

Petr Janka

Jednatel				

František Krump

Registrační list SDH 2005
Starosta				

Petr Janka

Náměstek starosty			

Jiří Iral

Velitel SDH			

Martin Krump

Jednatel				

František Krump

Hospodář				

Josef Aizner

Strojník				

Karel Vybíral ml.

Člen výboru			

Karel Holý nejml.
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Co uvádí dostupné knihy o svých členech
VH 25.ledna 1912
M. Baloušek

SV 1512.1918 + VH 6.2.1916
Josef Pícha r. 1890

VH 5.ledna 1926
Vojtěch Pícha r. 1907
František Křenek r. 1906 vystoupil 6.5.1930
Jan Profant r. 1904 vystoupil 28.12.1932
Tomáš Hucek r. 1887 předseda sboru 1928 – 1937, okrskový
sjezd 26.6.1929 a župní sjezd 13.7.1930 v Chelčicích, zemřel
14.ledna 1963 v nemocnici Strakonice, pohřeb 17.ledna 1963

Matěj Holeček r. 1890

Václav Kortus r. 1907 vystoupil 6.5.1930, od r. 1945 přispívající
člen, zemřel v nemocnici v Českých Budějovicích po delší nemoci 30.července 1961, pohřeb 2.srpna 1961 v Chelčicích

Antonín Konvička r. 1892

František Švehla r. 1904

Josef Fencl r. 1899

Bartoloměj Seček r. 1906

Karel Pícha r. 1899

František Fryš r. 1906

Jan Turek r. 1900 vystoupil 4.5.1937

Jan Jakeš r. 1907

Josef Tůma r. 1899 vystoupil 6.5.1930

František Kuželka r. 1885

Josef Vokatý r. 1899

František Krump r. 1896
Jan Honzík r. 1901
Alois Kortus r. 1901

VH 28.1.1927

Jaroslav Volmut r. 1899 odhlášen v r. 1959, přesídlil

Jan Teringel r. 1890 umírá 15.5.1959 v kruhu rodinném, člen
od r. 1910 v Truskovicích, pohřeb 18.5.1959

VH 15.1.1920

VH 21.1.1928

Karel Holeček r. 1894
Josef Baloušek r. 1895, zemřel 23.4.1941, pohřeb 25.4.1941
v Chelčicích
Václav Fuka r. 1884

SV 5.2.1922
Josef Kohout r. 1879
Tomáš Tůma r. 1894 zemřel 1.12.1940
Josef Vaněk r. 1897
Václav Scháněl r. 1904
František Pícha r. 1904

František Kučera 28.2.1883
František Krump 4.11.1910

VS 17.2.1928 + mimořádná VH 1.3.1928
Josef Novák r. 1887
Karel Kučera vystoupil 28.12.1933
Antonín Kučera
Václav Švec
Bartoloměj Vokatý přebírá 28.12.1967 čestné uznání za nepřetržitou 40-letou činnost ve sboru, umírá 13.12.1972, pohřeb
16.12.1972, činný člen 45 let
přispívající členové: František Hořejší

VH 12.1.1924

		

František Profant r. 1903

		František Holeček umírá 4.3.1941, pohřeb
6.3.1941 v Chelčicích

HV 15.1.1925

		

Tomáš Vokatý

		

František Krump (rolník)

		

Marie Nováková

František Stluka r. 1902 vystoupil 28.12.1932
Jan Stluka r. 1906 vystoupil 6.5.1930


Martin Krump
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Vladimíra Jilýová

Marie Martínková 29.6.1908

		

Marie Mušková

Anna Kortusová 9.9.1911

		

Kristina Tůmová

Božena Marková 22.12.1900

		

Josef Muška

Marie Cábová 14.2.1911

		

Vojtěch Carda

Ludmila Rokůsková 21.9.1908

		Antonín Hůlka umírá tragicky při požáru
1.6.1959

Růžena Punčochářová 24.1.1911

		

Dominik Holý

		

Karel Honzík

Růžena Honzíková 27.4.1911

		

Matěj Holeček

		

Josef Hucek

		

František Hucek

		

Josef Jelínek

		

Jan Kácal

Václav Kortus r. 1907 po skončení vojenské činné služby vystoupil 6.5.1930

		

Eduard Kortus

Karel Kučera vystoupení 6.5.1930

		

Matěj Líkař

		

Karel Macháč

		

Václav Mach

		

Jan Pešek

		

Martin Penc

		

Josef Ryšavý

		

František Sebera

		

Josef Srnka

		

František Seček

		

Julius Saska

		

Tomáš Turek

		

František Vavruška

		

František Volmůt

VH 3.1.1929

Jiřina Sečková 23.3.1910
Barbora Křenková 1.11.1910

VH 9.1.1930
Jan Stluka r. 1907

vystoupil 16.5.1930

VH 20.1.1934
Stanislav Jiroušek 13.11.1896, Včelná, Prachatice, zedník, ženatý
Jan Pešek 15.12.1891, Chelčice, obecní hajný, ženatý, zemřel
7.11.1966

VS a ČS 29.prosince 1934
Josef Malec, 6.4.1906, Paračov, Strakonice, hostinský v Chelčicích

1935
František Hořejší, přispívající člen, pohřeb 13.6.1935 v Ševětíně

VH 18.ledna 1936

Vojtěch Honzík 9.4.1910 umírá 6.3.1973, kremace 12.3.1973

činnými členy Václav Křenek, Vojtěch Svatek, Karel Pech

ČS 16.5.1929

ČS 27.4.1937

Stanislav Jiroušek 11.11.1896 vystoupil 6.5.1930 znovu žádost
o přijetí 28.12.1933

činný člen Václav Teringl

Karel Krump 21.12.1902

ČS 4.5.1937

Karel Carda 23.2.1908

činný člen Vojtěch Pícha

Marie Filípková 13.10.1908

činný člen Josef Vondris
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ČS 10.6.1937

ČS 3.11.1951

činný člen Rudolf Sedlák

Jaroslav Kortus 1.4.1933, Josef Holeček 18.3.1925

VS 2.12.1937

ČS 14.2.1952

Karel Líkař přestupuje ze sboru Truskovice, umírá 16.2.1941
po delší nemoci, pohřeb 18.2.1941

Marie Filipová, Jaroslav Kortus, Josef Holeček, Jan Honzík,
František Filip, Antonín Hůlka

VS 11.6.1938

ČS 3.12.1959

činný člen Karel Kučera

Ladislav Sedlák 4.8.1941

činný člen Antonín Vavruška

Rudolf Špitzl 21.1.1944 odhlášen v lednu 1963, přesídlil
František Vokatý 5.10.1942

VH 4.3.1939
činný člen Jaroslav Muška
činný člen Josef Pícha
činný člen Jan Krump
činná členka

Marie Mušková

ČS 13.7.1946
činný člen Václav Seček

VH 3.února 1948
ukončení členství K. Vavruška – odstěhoval se
František Filip, Vojtěch Pícha, Matěj Trotner přeřazeni do přispívajících
Vojtěch Honzík pracuje mimo domov v uhelné brigádě

ČS 19.7.1948
novými členy přijati:
Adolf Faktor (umírá 1968), Karel Holeček, Václav Kortus, Václav
Tůma, Václav Vokatý, Jaroslav Volmut

VH 3.2.1949
Josef Sebera

VH 28.3.1951
přispívající člen V. Kortus, předseda MNV
členy František Filip, Marie Filipová, Jan Honzík


Matěj Trotner v roce 1987 mu bylo 26 let, zemřel 27.září 1961
v ústavu ve Vodňanech ve věku 89 let, pohřeb 29.září 1961
v Chelčicích
		

29.12.1960
Alois Gerhart, Vladislav Filip (odhlášen 1966), Antonín Jelínek
(zemřel 16.11.1965), Jan Zelenka

K 1.1.1963
Odhláše Stanislav Svatek – přesídlil
Herbert Gerhart odhlášen 1964 přesídlil do Vodňan
noví členové
Josef Hrouda

29.12.1963
Jan Konvička, Vojtěch Valenta, Miroslav Hucek, Bohuslav Holeček

1965
Blažíček, Carda, Janka
Růžena Křenková

1967
Václav Podlaha

1968
Milan Tichý
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1969

2005

Jan Baloušek, Josef Pícha, Milan Šípal

odhlášení Karel Pícha nar. 12.10.1936, zemřel únor 2004

1971

2006

Bohumil Brabec, František Vlk

odhlášení

Jaroslav Vavruška, František Stluka, Karel Tůma, Alexandr Takáč, Antonín Kvasniška

Josef Pícha nar. 13.5.1949, zemřel říjen 2006

Karel Tůma, Stanislav Holý, Václav Kortus, František Krump, Jaroslav Pešek, Václav Teringl,

2007

Boh. Vavruška, Karel Vybíral

1972
Antonín Kvasnička, Vlasta Jelínková, Marie Machová, Anna
Krumpová, Marie Šnajdrová, Marie Teringlová

1973

Růžena Součková nar. 22.9.1965, ukončení členství
Karel Kortus nar. 12.7.1935, zemřel
František Hrneček nar. 19.4.1958, zemřel 7.5.2007

2008
nový člen Michal Kautský, Ondřej Dušek, Jan Stahl, Jakub Fišer,
Vojtěch Fišer, Jan Šuba, Věra Benešová

Vlasta Tichá, Pavel Jelínek, Josef Vaněk

odhlášení Daniel Jeremiáš nar. 15.10.1967

1974

Karel Holý nar. 29.12.1913 zemřel

Marie Turková, Marie Šnajdrová

Vladimír Líkař zemřel 2008

Vladimír Líkař nar. 11.1.1937 zemřel

2000

2010

zemřela Marie Krumpová

Jaroslav Konvička, zemřel, člen 60 let

nová členka Jana Baloušková

noví členové Jana Aiznerová, Pártlová Šárka, Stanislav Bauer,
Lucie Aiznerová

2002

Květa Duchoňová, Romana Janurová, Vladislava Kozáková,
Zdenka Sosnová

ukončení členství Jaroslav Konvička nejml., Jaroslav Šebesta
noví členové Jana Baloušková ml., Libor Janka
zemřeli Karel Holeček 10.3.2002, Anna Krumpová 22.9.2002,
Antonín Kvasnička 15.11.2002

2003
odhlášení Miloslav Koza
nová členka Růžena Janková

2004
odhlášení Daniel Jeremiáš, Marie Šnajdrová (oba ukončení členství)
nová členka Štěpánka Baloušková
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2013
přijetí Patrik Michálek
odhlášení Václav Lukeš, Petr Kautský -přestěhování

Pohřby

Členská základna

17.2.1912 deputace k pohřbu Ignáce Faktora
31.ledna 1927 – Jan Honzík st., dlouholetý pokladník
13.6.1935 pohřeb přispívajícího člena Františka Hořejšího v rodišti Ševětíně
28.října 1937 pohřeb František Kolář
9.července 1939 pohřeb Antonín Klíma
27.11.1940 Josef Novák řídící učitel pohřeb v Bavorově

1928		

27 činných členů

1931		

23 mužů 7 žen

1933		

22 mužů 7 žen

1935		

22 činných členů

21 přispívajících

1937		

27 činných členů

12 přispívajících

1938		

29 činných členů

1 přispívající

1939		29 činných členů
1940 2.3.		

28 mužů 1 žena

1940 27.11.

34 mužů

1940		

30 mužů 1 žena

3 přispívající (muži)

6 příznivců

1941		
26 mužů 1 žena
				

5 příznivců
2 čestní členové

1942		

31 mužů		

5 příznivců

1943		

32 mužů

1946		

29 mužů

1947		

25 mužů		

7 přispívajících

1949		

36 činných

7 přispívajících

1950		

35 činných

7 přispívajících

1959		

42 členů

1960		

43 členů		

1962		

45 členů

1963		

45 členů

1964		

46 členů		

3 přispívající

Jan Teringl, od r. 1910 člen v Truskovicích, od r. 1926 člen
v Chelčicích, 50 let činný jako zbrojmistr, zemřel po delší nemoci

1965		

46 členů		

3 přispívající

1966 		

46 členů		

15.května 1959 v kruhu rodinném, pohřeb 18.května 1959

1967		

45 členů		

3 příznivci

1968		

46 mužů 2 ženy

3 příznivci

1972		

46 mužů 2 ženy

1 příznivec

1973		

56 mužů 2 ženy

1974		

60 mužů 8 žen

2000		

67 členů

2001		

57 mužů 11 žen

2002		

54 mužů 11 žen

2003		

54 mužů 12 žen

2004		

52 mužů 12 žen

1.12.1940 v nemocnici v Českých Budějovicích zemřel Tomáš
Tůma, pohřeb 4.12.1940 v Chelčicích, člen od r. 1922
10.1.1941 zemřel Josef Rokůsek zakládající člen sboru, pohřeb
13.ledna 1941 v Chelčicích
7.1.1942 účast na pohřbu Kateřiny Píchové, zakládající členky
sboru, odkázala sboru 500 K v Chelčicích
26.11.1950 pohřeb Martina Krumpa, zemřel 23.11.1950, přispívajícího člena od r. 1928, válečný invalida z první války



5 přispívajících
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2005		

52 mužů 12 žen

2006		

51 mužů 11 žen

2007		

54 mužů 11 žen

2008		

54 mužů 13 žen

2009		

54 mužů 13 žen

2010		

52 mužů 16 žen

2011		

54 mužů 19 žen

2012		

53 mužů 20 žen

2015		

45 mužů 18 žen

2016		

44 mužů 19 žen
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Tato publikace vznikla v rámci projektu „ Spolupráce dobrovolných hasičů“ za podpory Dispozičního fondu Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a za přispění Obce Chelčice.

Autoři: ing. Miroslava Vacková, Jiří Iral

