V Ý R O Cˇ N Í
A L MA N A C H

S B O RU D O B R O V O L N Y´ C H H A S I Cˇ U
V Eˇ D O M I C E

130 LET

1886 – 2016

Hasičské desatero
1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré
vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti kteří tě zvolili, očekávají
od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5) Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se
jich povznést.
6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8) Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli
dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil
nebo usmířil.
9) Máš-li, na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu
jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď
a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
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Úvod
Dostává se Vám do rukou publikace vydaná k příležitosti 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Vědomice, jejíž cílem je co možná nejvíce osvětlit a popsat vznik, vývoj
a především současný stav vědomického hasičstva a uctít tímto způsobem i úctyhodné výročí,
které v roce 2016 slavíme.
Cílem Almanachu je spíše popularizace hasičského hnutí, než strohé shrnutí historických
faktů. To ale neznamená, že by námi předkládané informace neměly reálný základ, či byly
jinak úmyslně deformovány. Nahrazujeme tím spíše informační nedostatečnost, ke které jsme
odsouzeni.
Bohužel nejen při sepisování tohoto almanachu, ale i při běžné činnosti sboru narážíme
na problém zásadního nedostatku historických informací, a to i z doby relativně nedávné.
Naneštěstí došlo i ke ztrátě starých kronik sboru, jejichž obsah by byl jistě nejlepším zdrojem
informací. To vše nám komplikuje hlubší a podrobnější pátrání jak v okolnostech vzniku, tak
i v následné každodenní činnosti sboru. Nezbývá než věřit, že třeba někdy půda některého
vědomického domu vydá toto zapomenuté dědictví.
Některé informace bylo možno dohledat ve Státním okresním archivu v Litoměřicích/
Lovosicích, nicméně opěrným bodem se stala především kronika obce Vědomice, která ale
z pochopitelných důvodů neobsahuje podrobné hasičské reálie, jež by nás při mapování
historického vývoje hodně zajímaly (výzbroj, výstroj, členská základna, činnost apod.).
Z těchto důvodů je popis vývoje našeho SDH v čase pouze útržkovitý, odvislý od torza
informací, které jsou k dispozici a větší část publikace je proto věnována širším souvislostem
vzniku hasičských sborů v Českých zemích a hlavně pak současnosti našeho vědomického
sboru. Budiž to vkladem pro další generace vědomických hasičů, kteří by, stejně jako my,
pátrali ve své historii. Naštěstí je současnost natolik událostmi pestrá a zajímavá, že i tak je
snad o čem psát...

Společná fotografie většiny členstva pořízená 6.5.2016 před hasičskou zbrojnicí.

Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!
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Slovo starosty obce Vědomice
Již daleká historie nám ukazuje, že nedílnou součástí obcí byli odjakživa hasiči. Občané
zakládali dobrovolné spolky hasičů k ochraně svého majetku. K podpoře těchto spolků střádali
zlatku po zlatce, za kterou byli dobrovolníci vybavováni základním náčiním pro zdolávání
nepřítele, kterým se čas od času v obci stával požár. Včas si uvědomili, že sám člověk si
s ohněm neporadí.
Tak se stalo i před 130 lety v naší obci. Nadšenci, kteří zaseli semínko pro založení spolku
již dávno nejsou mezi námi. Přesto se jejich ušlechtilá myšlenka ukázala jako významná pro
obec a její obyvatele i v budoucnosti. Běžně se podíleli na pořádání divadelních představení,
veselic a zábav. Hasiči se tak stali jedním ze zakládajících spolků v obci sdružujících její
obyvatele.
Postupem času procházeli i v naší obci určitým zákonitým vývojem. V některém období
byla aktivita vyšší, někdy zaostávala, ale přes všechny vývojové etapy nedošlo nikdy k zániku.
A to je jistě pozoruhodné. Při této příležitosti je třeba se zmínit i o tom, že po celou dobu
trvání Spolku dobrovolných hasičů v naší obci vykonávali a vykonávají jeho členové činnost
na základě dobrovolnosti. V nesnázích byli vždy ochotní pomoci ostatním. Jejich základním
posláním je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc
při mimořádných událostech.
O významu Sdružení dobrovolných hasičů v naší obci jsme se mohli přesvědčit i při
nedávných povodních, které naši obec několikrát zasáhly. Tenkrát nám velice pomohli hasiči
z Moravy, kteří nám na pomoc přispěchali s potřebnou technikou. Mnozí z nás to pamatují.
Tehdy se ukázalo v celé nahotě, jak je pro obec a občany důležité mít odborně zdatné
a vycvičené hasiče ovládající dokonale hasičskou techniku. Zároveň, že ze strany obce je
třeba vytvořit podmínky pro kvalitní činnost a nebát se investovat do jejich vybavení. Vše je
o lidech a jejich zapojení.
Velice si vážím zaujetí, s jakým se v posledních letech pustili spolu s rodiči do zapojení
dětí a mládeže v hasičském sportu. Nenásilnou formou her vedou mladou generaci k pomoci
druhým v nesnázích, k pracovitosti, odpovědnosti, odbornosti a kamarádství. A výsledky se již
dostavují v podobě ocenění těch nejmladších na různých soutěžích, kde vzorně reprezentují
i obec. Při pohledu na tyto aktivity mám pocit, že o další generaci hasičů v naší obci je dobře
postaráno.
Před 130 lety bylo zasazeno semínko, ze kterého postupně vyrostl díky lidské pracovitosti,
kamarádství a přátelství spolek, který má své pevné místo mezi námi všemi. Přeji proto všem
jeho členům, příznivcům a podporovatelům do dalších let pevné zdraví a dovoluji si vyslovit
přesvědčení, že podporovat dobrou věc se vždy vyplatí.
Václav Tyl
starosta obce Vědomice

Bohu ke cti,
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Slovo starosty SDH Vědomice
Jak jsem se stal hasičem? Mé hasičské počátky začaly už v raném dětství. Otec, sám také
hasič, mě brával s sebou na různé soutěže, oslavy i jiné akce. Můj vztah k hasičství se
postupně prohluboval až do 19 let, kdy jsem byl odveden na vojenskou základní službu,
kterou jsem strávil v hasičském družstvu. Těsně před odchodem na vojenskou základní službu
jsem nastoupil k hasičům do Škodovky a prošel základním výcvikem. Po vojně jsem začal
pracovat u profesionálních hasičů. Absolvoval jsem řadu kurzů, které mi umožnily zastávat
řadu odborných funkcí: velitel družstva, velitel směny, vyšetřovatel příčin požárů. Následovalo
povýšení do důstojnické hodnosti a další zvyšování kvalifikace. Stal jsem se lektorem
s oprávněním vést a provádět záchranné práce v ionizujícím a radioaktivním prostředí.
V roce 1985 odcházím do sboru nápravné výchovy, kde zastávám funkci požárního
technika. Zde absolvuji kurzy práva, speciální pedagogiky a psychologie. V roce 1990
přecházím k Vojenskému požárnímu dozoru na Ministerstvu obrany, kde mé sebevzdělávání
pokračuje studiem právních norem a vojenských předpisů. Zkrátka jsem věčným studentem,
stále se učím. Díky tomu jsem v roce 1995 jmenován do hodnosti majora a jsem pověřen
výkonem funkce vrchního požárního rady na Ministerstvu obrany. V roce 2005 jsem povýšen
do hodnosti podplukovníka. Po celou dobu působení v požární ochraně jsem sledoval právní
normy a normy související s hasičstvím. Bylo to nutné, vývoj jde stále vpřed a je třeba držet
s dobou krok.
V roce 2010 odcházím do starobního důchodu a začínám aktivně pracovat ve Sboru
dobrovolných hasičů Vědomice, později ve funkci starosty sboru. V této činnosti se snažím
hlavně pomáhat mladým kolegům tak, abych je přesvědčil o nutnosti usilovně na sobě
pracovat, učit se, studovat, využívat vymožeností doby, nových poznatků, být k sobě tvrdý,
nezdary nepromíjet a neodpouštět, zaměřit se na výchovu mladé generace, chovat se tak,
abych vždy mohl směle a zpříma pohlédnout všem do očí.
Práci s mladou generací, mladými hasiči, věnovat velkou pozornost a péči. Jsem přesvědčen,
že tato oblast je v našem sboru velmi dobře podchycena a vedena. Máme skupinu vedoucích
družstev, kteří jsou opravdu fundovaní, starají se o své svěřence, jezdí s nimi na soutěže a zpět
přivážejí řadu ocenění, vítězství, medailí a pohárů.
Tito vedoucí mladých hasičských družstev jsou pro svou odpovědnost a znalost problematiky
opravdu lidmi na svých místech. Jsou to oni, kdo vychovávají novou mladou generaci, která
jednou nahradí tu stávající.
Pozitivní přístup celého kolektivu - všech hasičů - vede ke správnému a zdárnému zítřku,
k lepší budoucnosti celého sboru. K tomuto je směřována činnost kolektivu za vydatné pomoci
starosty obce a obecního úřadu.
Není tomu příliš dávno, jen několik let zpět, kdy náš sbor byl sborem skomírajícím a potácel
se na hranici postupného rozpadu až zániku. Nepříznivá léta jsme zdárně překonali a tak
obrátili negativní jevy v současný pozitivní stav.
Přeji všem kolegyním a kolegům, hasičkám a hasičům, mladým i starým, hodně činorodé
práce a úspěchů.
V neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nám svěřují své děti. Slibuji, že nezklameme.
Václav Vápeník,
starosta SDH Vědomice
emeritní vrchní požární rada Ministerstva obrany

bližnímu ku pomoci!
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Slovo velitele Jednotky SDH Vědomice
Vždy jsem s obdivem vzhlížel k práci hasičských sborů, k jejich užitečné činnosti, která není
často doceněna. Vůbec nikdy mě však nenapadlo, že i já bych se mohl stát součástí této
organizační struktury.
Mé působení v řadách dobrovolných hasičů není dlouhé, členem jsem se stal teprve v roce
2009. Od té doby však vcelku neplánovaně nabraly děje rychlý a překotný spád.
Již v roce 2010 jsem byl umluven k práci s dětmi. Byl tak založen oddíl mladých hasičů
SDH Vědomice, který do té doby neměl v obci žádnou tradici. Na naši první schůzku tehdy
dorazilo 15 dětí, aby se postupně oddíl rozrůstal nejen o nové mladé kamarády, ale nutně
i o nadšené kolegy vedoucí. První dva roky byly obdobím sbírání zkušeností jak pro děti, tak
hlavně pro nás dospělé vedoucí mládeže. Velice nám v této době pomohli zkušenější kolegové
a kamarádi z okolních sborů, jejichž rady jsme se snažili co nejrychleji uplatňovat při tréninku.
Výsledky tohoto úsilí se začaly po čase dostavovat a z outsiderů hasičských soutěží se z nás
stali úspěšní závodníci, kteří mohou dnes směle soutěžit i s oddíly s mnohem větší tradicí
práce s mládeží (více o práci s mládeží najdete v jedné z dalších kapitol Almanachu).
Další mojí dobrovolnou hasičskou funkcí je od roku 2011 velitel Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Vědomice, který se podařilo postupem doby stabilizovat a doplnit
o nové kolegy, kteří jsou připraveni v případě potřeby přidat ruku k dílu a pomoci ostatním ve
chvíli živelných pohrom (více o práci jednotky SDH najdete v jedné z dalších kapitol Almanachu).
Ve všem tomto snažení nás maximálně podporuje i zastupitelstvo obce, vědomé si stabilizace
sboru a výsledků naší práce. Díky jejich podpoře jsme schopni svou práci dále rozvíjet
a zdokonalovat.
Naše letošní kulaté výročí založení je příležitostí k ohlédnutí se zpět do historie, k tomu
uvědomit si, jak mimořádná byla obětavost zakladatelů našeho sboru v podmínkách mnohem
těžších, než jsou ty dnešní. K uctění jejich odkazu bychom rádi, jako ctitelé tradic, zopakovali
některé slavnostní úkony, které proběhly i v roce založení našeho SDH a po 130 letech tak
znovu oživili dávno zapomenuté události a činy. Významnost tohoto našeho svátku se snažíme
zdůraznit i zhotovením pamětní medaile, nového praporu, pořízením jednotných uniforem pro
všechny členy SDH a v neposlední řadě i tímto Almanachem.
Byl bych velice rád, kdyby letošní 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice
a hlavně jeho doprovodné akce přispěly k tomu, že naše dobrovolná organizace bude vnímána
nejen jako jakási samozřejmá součást obce, ale jako její živá síla, která se aktivně podílí na
společenském životě ve Vědomicích.
Václav Sazeček
velitel JSDH Vědomice
a hlavní vedoucí mládeže

Na pomoc bližnímu
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Slovo profesionála
Jen velmi málo věcí vzniká z ušlechtilých myšlenek. Jednou takovou věcí je i vznik hasičstva.
Požární ochrana se formovala a vyvíjela od nepaměti. Již pračlověk dokázal rozdělat oheň
a ne vždy se mu ho podařilo dostat pod kontrolu. Boj s ohněm tak bylo jediné řešení jak
uchránit celoživotní dílo, které oheň ničil během chvilky. Počátky hasičstva sahají do velmi
vzdálené minulosti. Lidé si při požáru pomáhali vzájemně, aniž by tušili, že tímto dávají základ
dobrovolnému hasičstvu. Sousedé si vypomáhali, jelikož si nikdy nemohl být nikdo jistý, kde
červený kohout udeří příště, pomoc bližnímu byla taková „prevence“ či předplatné možné
budoucí pomoci.
Dle mého názoru je jedno, který sbor dobrovolných hasičů vznikl jako první český nebo první
německý nebo první vůbec. Je jedno, kdo tuto myšlenku jako první oznámil světu. Důležité
je, že sbory vůbec vznikaly a vznikají v každém městě i v každé vesnici. Sbor dobrovolných
hasičů není jen spolek lidí, který chrání životy a majetek před požáry, ale také se jedná
o spolek, který má na starosti kulturní a společenský život v obci. Mnozí z Vás si pamatují na
úsměvný film Miloše Formana „Hoří má panenko“. Hasičský ples či zábava byly vždy jedněmi
z nejdůležitějších a nejočekávanějších kulturních a společenských akcí roku, na které se těšila
celá ves. Sjely se sbory ze širokého okolí, aby podpořily spřátelený sbor, načerpaly inspiraci
na ten svůj a mnohdy též proto, aby hájily čest svého sboru, třeba i pěstmi. To vše k hasičské
tradici patří.
Na pravém břehu řeky Labe, v jedné malebné obci Vědomice, vznikl před 130. lety sbor
dobrovolných hasičů. Mají pestrou historii a neodmyslitelně patří k životu v obci. V současnosti
jeho členové kvalitně navazují na práci jejich předchůdců. Založili kolektiv mladých hasičů,
byla obnovena jednotka sboru dobrovolných hasičů a svou činností a chutí do práce postupně
obnovují věhlasnou chválu vědomického dobrovolného hasičského sboru.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vědomice je nedílnou součástí požárního poplachového
plánu Ústeckého kraje. JSDHO Vědomice je jednotkou požární ochrany kategorie V/1. I když
jednotka ještě nemá mobilní požární techniku, velmi aktivně a účinně likvidovala následky
ničivých povodní, které obec zasáhly v roce 2013. Všichni její členové se pravidelně zúčastňují
odborných školení a kurzů, které organizuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Svou
dislokací patří do hasebního obvodu požární stanice Roudnice nad Labem.
Práce s dětmi a mládeží je tou nejzáslužnější prací, která si zaslouží nejvíce obdivu. Nejen,
že jsou děti vedeny k zásadám požární ochrany, kolektivní spolupráci a kooperaci, sportovně
pohybové činnosti, ale také jsou vedeny v tradicích a v pokračování ušlechtilé myšlenky.
Sbor dobrovolných hasičů Vědomice se této činnosti zhostil opravdu naplno. Jejich kolektiv
mladých hasičů sdružuje desítky dětí všech věkových skupin, od Plamínků až po dorostence.
V současné době velmi dobře reprezentují nejen svůj mateřský sbor, ale také svou obec, svůj
okres a mnohdy i Ústecký kraj na mnoha národních soutěžích a závodech v požárním sportu.
Na závěr bych velmi rád svým kolegům poděkoval za jejich dosavadní činnost, kterou
přispívají ke zvýšení bezpečnosti podřipského regionu, za jejich nasazení při živelných
pohromách a krizových situacích, za jejich vytrvalost při obnovování tradice hasičského sboru.
Velké díky patří také lidem, kteří nejsou při práci ve sboru vidět. Jsou to rodinní příslušníci
členů, kteří trpělivě snášejí oběti ve prospěch sboru, jelikož mít kvalitní a trpělivé rodinné
zázemí je základem pro kvalitní práci. Těmto lidem patří ten největší obdiv…
Vážení vědomičtí hasiči,
přeji Vám do budoucna hojnou členskou základnu, mnoho sportovních i společenských
úspěchu, radost i pochopení při rozvoji Vašeho spolku, mnoho spřátelených sborů. Přeji Vám,
ať Vás Vaše činnost vnitřně naplňuje a budu doufat, že se budeme potkávat jen na dětských
závodech a společenských akcích. Dále Vám přeji, ať si obec Vědomice svůj sbor dobrovolných
hasičů hýčká a přeji Vám dalších minimálně 130 let.
mjr. Mgr. Lukáš Kébrt
vrchní komisař – velitel centrální požární stanice Litoměřice
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
a na pomoc vlasti!

8

Historie obce Vědomice na pozadí vzniku sboru dobrovolných hasičů
Cílem této kapitoly není podrobně popisovat historii obce Vědomice, ale spíše jen nastínit základní
dějinný vývoj, o kterém by měl mít každý občan Vědomic, natož pak vědomický dobrovolný hasič,
alespoň rámcové povědomí. Tento vývojový přehled by měl být pozadím pro popis okolností
vzniku sboru dobrovolných hasičů. Přece jen všeobecně platí, že všechno s něčím souvisí
a zde je souvislost vzniku hasičského hnutí s historickým vývojem společnosti více než těsná.
Zakládání sborů dobrovolných hasičů a podmínky pro jejich vznik jsou především důsledkem
vývoje novodobé společnosti a dobrovolní hasiči tvoří dnes již historickou součást české
společnosti. Od poloviny 19. století se podílí na spolkovém, společenském a kulturním životě
většiny obcí.
Doložené počátky:

Roudnický hrad před rokem 1600

První doložitelnou zmínkou o existenci Vědomic je
dědický zápis v zemských deskách z roku 1505.
Potažmo tedy Vědomice v roce 2005 slavily pětisté
výročí založení obce (v roce 2016 tedy 511 let).
Z tohoto, a i z dalších následných dědických zápisů
v zemských deskách během větší části 16. stol.
zjistíme, že se ve vlastnictví roudnického panství,
tedy i Vědomic, střídají vesměs méně významné
české šlechtické rody. Změna však nastává
roku 1575, kdy se celé panství dostává do rukou
slovutného Viléma z Rožmberka.

Páni z Růže:
Stejně jako na svých jiných, především jihočeských panstvích, se
i zde na Roudnicku zasloužil Vilém z Rožmberka o hospodářské
povznesení. Během jeho působení se objevují i první úplnější soupisy
majetku a osob. Po jeho skonu v r. 1592 se výlučným vlastníkem
stává jeho o 30 let mladší manželka (v pořadí čtvrtá) Polyxena
z Pernštejna. Ta, obdařena výjimečným šarmem a podnikatelským
talentem, byla schopná své majetky dále rozšiřovat. V roce 1603 se
provdala za Zdenka Vojtěcha Popela z Lobkovic, nejvyššího kancléře
Království českého. Jako věrná katolička Polyxena vyvíjela silné
protireformační snahy a spolu s manželem stála oddaně na straně
katolického habsburského císaře i během třicetileté války.
Polyxena z Pernštejna
Dlouhá lobkovická vláda:
V roce 1609 se Polyxeně a Zdenku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic narodil syn Václav Eusebius,
na kterého přechází roudnické panství po smrti matky v roce 1637, tedy v těžkém období
všeobecného hospodářského rozvratu posledního desetiletí třicetileté
války. Přesto, že byl z titulu své funkce nejvyššího císařského ministra
Leopolda I. trvale vázán ve Vídni, byl Václav Eusebius z Lobkovic
schopen i rozumně spravovat svá panství v Čechách. Později v roce
1674 byl pro své neskrývané sympatie k Francii odsouzen k vyhnanství
od dvora a k domácímu vězení v Roudnici. Díky svým schopnostem se
Václav Eusebius stal jedním z nejvýznamnějších členů tohoto rodu. Další
lobkovičtí následovníci se více či méně významně zapsali do historického
vývoje na Podřipsku. Vláda, tedy hospodářské a kulturní působení
Lobkoviců na roudnickém panství, pak trvala více než 300 let až do roku
1948, kdy byly jejich majetky znárodněny nastupujícím komunistickým
režimem.
Václav Eusebius
z Lobkovic

Plamenům braň,
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Veduta města Roudnice nad Labem z přelomu 17. a 18. století

Selské bouře a válečné útrapy:
Narůstající útlak prostého lidu po třicetileté válce vyústil v několik
vln selských bouří, které postihly i Podřipsko. Situaci ještě zhoršily
přesuny vojsk během Prusko-rakouských válek za vlády Marie
Terezie. Severní Čechy byly nárazníkovou zónou těchto válečných
operací, přičemž opět nejvíce strádalo prosté obyvatelstvo.
Stvoření nového společenského řádu:
Situace se pomalu začala zlepšovat
až v druhé polovině vlády této
mimořádné císařovny (50. léta 18.
stol.), která se snažila uvést do života
mnoho umírněných reforem. Ještě Císařovna Marie Terezie
dravěji se do vladaření pustil její syn Josef II., jehož reformy byly
naopak převratné, naprosto nevyhovující starým, staletí zaběhlým
pořádkům. Nejvýznamnější z jeho dekretů byly Toleranční patent
a Patent o zrušení nevolnictví. Přes to, že většina ze zamýšlených
změn nebyla v běžném životě realizována, přispěly Josefovy reformy
k postupnému přechodu do nového společenskému řádu, od feudalizmu ke kapitalizmu, od zatuchlého a neměnného řádu k řádu
Císař Josef II.
naopak rychle se vyvíjejícímu a proměnnému, od společnosti
založené na zaostalém zemědělství ke společnosti s rostoucím významem průmyslu a zvyšujícím
se počtem městského obyvatelstva, ke společnosti, která byla
stále více zranitelná živelnými pohromami.
Přelomový rok 1848:
Přes všechny společenské změny, ke kterým došlo od dob
Marie Terezie a Josefa II., teprve až v roce 1848 došlo ke
skutečnému osvobození venkova od nucené robotní práce
a po předchozím zrušení nevolnictví tak byla uvolněna
stavidla pro volné stěhování osob. Rozvíjející se průmysl
tak dostal nezbytnou pracovní sílu, která přicházela hlavně
bližního chraň!

Textilní manufaktura
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z venkova. Rychle se zvyšující intenzita průmyslové výroby s sebou nesla čím dál větší potřebu
organizovaných a vycvičených hasičských složek. Již se nestačilo spoléhat na požární hlídky
a případné následné překotné svolávání nezkušeného obyvatelstva na pomoc proti ohnivému živlu.
Celospolečensky byly v roce 1848 naděje na změnu absolutistického režimu v konstituční
systém zpočátku hodně vysoké, bohužel se však konzervativním silám podařilo slibný vývoj zvrátit
a na nějakou dobu ještě udržet absolutistický způsob vlády, jeho konec byl ale nevyhnutelný.
Politické klima v době založení SDH:
Roku 1886 na svém stolci již téměř 40 let neochvějně trůnil Císař
František Josef I., netuše, že před sebou má, co by panovník,
ještě 30 let a CK mocnářství, resp. jeho trosky, ještě o dva roky
více. Císař se po mnoha prohrách na polích válečných, politických
i soukromých stáhl do pozice velice umírněné linie kompromisů
a opatrného zasahování do politického života monarchie.
Z absolutistického vládce se stal slabý, konstitucí a vlastní
neschopností svázaný panovník. Nicméně polovina osmdesátých
let 19. století se stala obdobím relativního politického klidu
a skutečného hospodářského rozkvětu.
Ekonomické a sociální klima v době založení SDH:
V poklidné poslední čtvrtině 19. století tak dochází k neopakovatelnému rozmachu - budování železnic, průmyslových
Císař František Josef I.
závodů, velkostatků, nevídanému rozkvětu spolkového života, kdy
rostly jak houby po dešti spolky okrašlovací, baráčnické, tělovýchovné, myslivecké, hasičské,
muzejní, divadelní a další. Lidé se sdružovali v četných neformálních stolních společnostech
nebo různých sportovních družstvech.
Zrození českého hasičstva:
Hospodářský rozvoj měst i venkova si vyžadoval institucionalizaci
složek, které by byly schopné v případě živelných pohrom
a katastrof rozvíjející se statky chránit a zachraňovat. Proto již
od padesátých let 19. století začaly v monarchii vznikat první
sbory dobrovolných hasičů.
Vůbec prvním takovým spolkem na území Rakouska-Uherska
byl Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech u České Lípy (tehdy
Reichstadtu) s německým obyvatelstvem založený již v roce
1850. Prvním ryze českým sborem dobrovolných hasičů byl sbor
v nedalekých Velvarech založený roku 1864. I sousední Roudnice
nad Labem se může pochlubit jedním z prvních českých sborů
založeným o rok později, tedy roku1865. V roce 2015 tak oslavili
150. výročí založení.
V roce 1886 byl založen i náš vědomický sbor dobrovolných Požár Národního divadla 12.8.1881
hasičů a je tedy o dvacet let mladší než první české sbory, jeho založení spadá do zlatého období
formování hasičských sborů v Čechách.

Pohled z Roudnice k Vědomicím (r.1843)

Podobný pohled (r. 1900)

Bohu k oslavě,
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Místní (vědomické) podmínky v době založení SDH:

Vědomický břeh s přívozem v 80. letech 19. století

Pohled z vědomického břehu v roce 1905

V době založení byly všechny aspekty každodenního života naprosto odlišné od současnosti.
Představa toho jaký byl běžný život ve Vědomicích v těch časech je z dnešního pohledu velice
složitá. Například výstavba mostu, který dnes bereme jako každodenní samozřejmou spojnici se
světem, byla zahájena teprve v roce 1906 a dokončena o čtyři roky později. Spojení se sousední
Roudnicí tak zajišťoval pouze přívoz. Středověký kamenný most z r. 1333 (třetí nejstarší kamenný
most u nás) byl totiž během Třicetileté války zničen a již nebyl obnoven.
Většina obyvatelstva obce, které v roce 1886 čítalo 330 osob (dnes 885), byla závislá na
zemědělství (dnes služby, průmysl), vesměs tedy pracovala v místě bydliště. Část obyvatel
nacházela práci i v Roudnici v rozvíjející se sladovně, lihovaru, cukrovaru, pivovaru či strojírně.
Obec byla soustředěna do 56 domů (dnes 280) pouze u Labe, v místech dnešní části Zavadilka
se rozkládala obdělávaná pole a les, hlavní silnice byla zbudována také až o mnoho let později.
Oproti současnosti byla v kraji severně od obce diametrálně odlišná i národnostní situace,
Vědomice sice byly ryze českou vsí stejně jako nedaleká Černěves a Chodouny, nicméně dále na
sever již měly obce významnější nebo dominantní podíl německého obyvatelstva (později zde také
probíhala „sudetská“ hranice). Převážně katolické obyvatelstvo Vědomic spadalo k faře ve Vetlé,
vědomické děti docházely do školy v Černěvsi. V těch letech bylo všechno zkrátka úplně jinak.

Práce na stavbě nového mostu 1906 - 1910
Pohled z roudnického břehu na zakládání pilířů

Přívoz fungoval i po otevření mostu kvůli mýtu, které se na
něm vybíralo (r. 1915)

Nový most s vorovou propustí na vědomickém břehu (r. 1915)

Pohled od roudnického zámku k Vědomicím (r. 1920)

bližnímu k ochraně!
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Pohled od Labe na nezpevněnou náves (dnešní Roudnická
ulice) v roce 1932

Podobný pohled z roku 1945, uprostřed vzadu dobře patrná
původní hasičská kůlna

Chronologie vzniku různých významných spolků či staveb na území Království Českého
ve vztahu k založení SDH Vědomice:
1850
1850
1864
1868
1880
1881
1881
1883
1885

zprovoznění železniční tratě Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem
založen Sbor dobrovolných hasičů Zákupy (Freiwillige Feuerwehr Reichstadt)
založena Pražská tělovýchovná jednota Sokol
položen základní kámen Národního divadla
založení Roudnických strojíren
otevření Národního divadla (11.6.)
požár Národního divadla (12.8.)
znovuotevření Národního divadla
otevření budovy Rudolfina

1886 založen Sbor dobrovolných hasičů Vědomice
1891
1900
1904
1906
1907
1910

otevření budovy Národního muzea
zprovoznění železniční tratě Roudnice nad Labem – Straškov – Zlonice
založení chemických závodů v Lovosicích
zahájena stavba mostu přes Labe v Roudnici nad Labem
zprovoznění železniční tratě Libochovice – Straškov – Vraňany
dokončení nového mostu přes Labe v Roudnici nad Labem

Pamětní medaile vyrobená u příležitosti 130. výročí

Pamětní odznak vyrobený u příležitosti 130. výročí

Hltavý plamen, jak hrabivý nepřítel,
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Všeobecná definice sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení hasičského sboru založeného na dobrovolném
spolkovém členství a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských
sborů v jednotlivých obcích. Dnešní poměrně demokratické stanovy dobrovolných hasičských
sborů se zásadně liší od stanov původních sborů, ve kterých vládla dosti pevná disciplína.
V mnoha evropských zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských
sborů. Zde je třeba rozlišit sbor dobrovolných hasičů jako samosprávnou spolkovou organizaci
(stejně jako třeba Sokol) od jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizují obce v rámci své
organizační struktury jako zásahový tým. Státem garantovanou požární ochranu zajišťuje Hasičský
záchranný sbor České republiky, který je zřízen zákonem č. 320/2015 Sb. Příslušníci Hasičského
záchranného sboru jsou ve služebním poměru a zajišťují požární ochranu 24 hodin denně.
Společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů tvoří tzv. systém plošného pokrytí jednotkami
požární ochrany. Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou spolu s Hasičským záchranným
sborem, Policií České republiky a Zdravotnickou záchrannou službou základními složkami
Integrovaného záchranného systému České republiky. Naopak vlastní sbory dobrovolných hasičů
jsou právně samostatné a vesměs jsou sdruženy do občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají podporovány
obcemi nebo privátními firmami stejně jako jiné podobné spolky v obci. V praxi to znamená, že
jako občanské subjekty se SDH nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích. K těm vyjíždějí
jednotky sborů dobrovolných hasičů, pokud operační středisko Hasičského záchranného sboru
České republiky vyhodnotí zásah jednotky dobrovolných hasičů jako potřebný k doplnění činnosti
jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky (obvykle při povodních, lesních požárech,
ekologických haváriích a při řešení mimořádných událostí).
Na základě §29 a §68 zákona 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
se zřizují Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu a organizační struktura
jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.
Dělení jednotek požární ochrany v rámci hierarchie integrovaného záchranného systému:
• JPO I – jednotka profesionálních hasičů zřízená Hasičským záchranným sborem České
republiky, s územní působností do 20 minut jízdy ze základny, výjezd do 2 minut od
vyhlášení poplachu.
• JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů, kteří působí v jednotce v rámci svého
zaměstnání. Tato jednotka je zřízená obcemi zpravidla nad 1 000 obyvatel, s územní
působností zpravidla do 10 minut jízdy ze základny, výjezd do 5 minut od vyhlášení
poplachu. Možný je i zásah mimo území svého zřizovatele.
• JPO III – jednotka dobrovolných hasičů zřízená obcemi zpravidla nad 1 000 obyvatel,
s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy ze základny, výjezd do 10 minut od
vyhlášení poplachu. Možný je i zásah mimo území svého zřizovatele.
• JPO IV – jednotka hasičského sboru podniku s výjezdem do 2 minut od vyhlášení
poplachu. Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky využívány k zásahu i mimo
areál zřizovatele.
• JPO V – jednotka dobrovolných hasičů zřízená obcemi, výjezd jednotky do 10 minut od
vyhlášení poplachu. Jedná se o jednotku s místní působností, tzn. je možné ji využít
pouze na území zřizovatele.
• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, výjezd jednotky do 10 minut od
vyhlášení poplachu.
Činnost SDH a jednotky SDH obce se samozřejmě prolíná,
jelikož členové jednotek SDH se rekrutují z členů SDH. A
především při práci s mládeží se využívá požární zbrojnice
a její vybavení, které jsou v z velké části v majetku obce.
Hasičské dobrovolné sbory jsou často i spolkem
významným z hlediska společenského života obce, podobně
jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké soubory atd.
bdělosti stále vyžaduje!
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Historie dobrovolných hasičů ve Vědomicích
První vlaštovky:
Od nepaměti byly požáry poměrně často se
opakující hrozbou celé obci, jen z doby kolem
roku založení SDH byly v obecní kronice
zaznamenány dva devastující požáry. První
22. března 1858, kdy plamen vzešel z domu
čp. 17 a rozšířil se na okolní domy čp. 2, 13,
18,19, 20, 21, 23, 27 a 28, které úplně zničil.
28. června 1878 pak ohnivý živel zdevastoval
domy čp. 7 a 8.
Proto se dlouhodobě objevovaly snahy
směřující k zajištění veřejné a společné
ochrany před ohněm i vodou. Prvním počinem
v tomto směru bylo v roce 1883 vybudování
dostatečně vydatné obecní studny v místech

Prostor kolem původní obecní studny

Původní hasičská kůlna odstraněná v roce 1961

dnešního pítka proti domu čp. 14 (špička mezi ulicemi K Ostende a Roudnickou). Studna byla
pořízena větší částí z obecních prostředků (171 zlatých a 43 krejcarů) a menší částí přispěním
domu čp. 2 a 45 (52 zlatých).
V roce 1884 byla zbudována hasičská kůlna a během roku 1886 pak byla vydlážděna
přístupová cesta k Labi (z obecních prostředků 282 zlatých) jako dalšímu zdroji hasební vody.
Rok 1886 je i datem založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice.
Začalo to zvesela:
26.8.1886 se konala veliká slavnost za účasti
mnoha významných potentátů, která byla
zahájena požehnáním vetelského kaplana
Fišera nové hasičské stříkačce, jež byla
pořízena obcí za 460 zlatých a hned po
obřadu předána vědomickým hasičům. Poté
následovala připravená ukázka hasičského
cvičení pod velením podvelitele Josefa
Grumicha a vše pokračovalo večerní lidovou
veselicí, aby se nad ránem všichni zúčastnění
spokojeně rozešli do svých domovů.
Asi taková mohla být první vědomická koněspřežná hasičská
stříkačka z r. 1886

Kam se oheň mocně vtírá,
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Otcové zakladatelé:
Členem čerstvě založeného Sboru dobrovolných
hasičů Vědomice se během prvního roku
fungování stalo 32 mužů z toho 20 činných
a 12 přispívajících. K výcviku sboru pravidelně
dojížděl pan Hynek Hofman z Roudnice.
Toho roku 1886 tak byla zahájena činnost
vědomických hasičů nejen jako ochránců
veřejného majetku, ale i jako pořadatelů
kulturních akcí, hasičských bálů nebo lidových
veselic. Byly to časy, kdy členství v hasičském
sboru bylo pokládáno za čestnou a odpovědnou
funkci.

Při oslavách 50 letého výročí sboru v roce 1936 obdrželi
diplom a pamětní medaili tři zakládající členové: zleva
František Klement z čp. 32 (dlouholetý velitel sboru),
Antonín Papež z čp. 27 a Antonín Kyzlík z čp. 8.

Vhodné zázemí:
Již zmíněná hasičská zbrojnice (kůlna) se zvonicí byla zbudována v místě dnešního napojení
ulic Roudnické a Ke Statku. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony, větší 80 kilogramový varoval
před živelnou pohromou a byl v době I. sv. války zrekvírovaný. Menší sloužil podstatně déle
jako umíráček.
Tato původní historická zbrojnice byla v roce 1961 odstraněna, aby nebránila provozu.
Zároveň místní národní výbor a požární sbor během let 1959-60 adaptovali domek čp. 31
v ulici K Ostende na novou hasičskou zbrojnici. Ta prošla později několika významnějšími
rekonstrukcemi. Během té první, malé v 80. letech, došlo k připojení zbrojnice na vodovod
a kanalizaci. Tak bylo po dlouhých letech vybudováno alespoň základní sociální zařízení pro
hasiče a tehdejší klubovna v přízemí se konečně dočkala lepšího zázemí. V dalších letech byly
zajišťovány pouze nutné opravy. Tak se stalo i v roce 2006 před oslavou 120 let založení sboru,
kdy byla opravena původní fasáda a vjezdová
vrata, včetně povrchových úprav.
V rámci dosud poslední rekonstrukce
v roce 2012 pak došlo k její kompletní
přestavbě. Kromě nového sociálního zařízení
v místech původní klubovny, nových rozvodů
elektřiny, vody a plynu došlo také na adaptaci
podkroví, které tak dnes slouží jako nová
klubovna sboru.

Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí v roce 2012

Rekonstrukční práce během roku 2012

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci

tam jej hasič statně stírá.
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Bez ní by to nešlo - (motorová) stříkačka:
Kromě již zmíněné první stříkačky ruční z roku 1886 byla roku 1934 obcí pořízena na tu dobu
velice moderní motorová stříkačka od firmy R.A.Smekal Slatiňany za 30 000 Kč. Tato stříkačka
je narozdíl od té úplně původní stále v majetku SDH Vědomice. O její generální opravu se
zasloužil tehdejší strojník p. Roman Trnka, který se svou zručností a řemeslnickým umem zasadil
o uchování této unikátní památky, která je chloubou vědomických hasičů. V současnosti se uvažuje
o jejím propůjčení do některého z hasičských muzeí, kde by její krásu mohlo obdivovat více lidí.
Popis funkčních motorových stříkaček v majetku SDH/JSDH pokračuje v kapitole “Vybavení
SDH”. Na tomto místě bychom však ještě rádi zmínili nový přírůstek do naší “stříkací” výzbroje
a to moderní motorovou stříkačku Tohatsu v hodnotě 240 tis. Kč, kterou se podařilo pořídit
spojením finančních zdrojů (darů) Nadace Agrofert (150 tis. Kč) a obce Vědomice (90 tis.
Kč). Budiž se tato skutečnost stane symbolickým mostem mezi založením sboru v roce 1886
a letošní hasičskou slavností 130. výročí založení, při které bude této nové stříkačce slavnostně
požehnáno a bude předána hasičům do užívání stejně jako tomu bylo před 130 lety.

Motorová stříkačka R.A.Smekal z roku 1934

Motorová stříkačka Tohatsu z roku 2016

Nejstarší sbory dobrovolných hasičů na Podřipsku a Litoměřicku
SDH

rok založení

počet členů k 1.1. 1887

Velvary
Litoměřice
Roudnice n. L.

1864
1865
1865

60
180
50

Třebenice
Lovosice
Liběšice
Terezín
Bohušovice n. O.
Křešice
Mělník
Polepy

1875
1875
1875
1873
1876
1877
1874
1875

32
53
121
36
38
45
167
46

Dolní Beřkovice
Cítov
Budyně n. O.
Libochovice
Doksany
Račiněves
Bříza
Brozany
Vědomice

1881
1881
1872
1873
1882
1883
1885
1885
1886

56
26
30
52
27
39
32
47
32

Podřipská župní hasičská jednota měla k 1.1.1887 22 sborů a 736 činných a 281 přispívajících členů
K vlasti ohněm plaňme,
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Kusé informace o členské základně a její činnosti
• V roce 1934 je velitelem p. Antonín Černý z čp. 21, po něm p. Antonín Čechák z čp. 28,
jednatelem byl p. Josef Bičovský z čp. 5. Všichni tito muži byli hospodařící zemědělci, kteří
při výkonu svého povolání byli stále na blízku. Pokladníkem byl p. Josef Jindrák (zámečník)
z čp. 69, zbrojmistrem p. Václav Hakl z čp. 132 (dělník na pile). Všechny funkce byly
dlouhodobé.
• V roce 1945 se hasičský sbor skládal z 30 činných členů a 20 přispívajících, velitel byl
p. Antonín Čechák, zbrojmistr p. Václav Hakl, pokladník p. Josef Jindrák.
• 1.1.1953 zrušeno členění na činný a přispívající člen a místo původní tradičního názvu
Svaz Československého hasičstva zaveden název nový Československý svaz požární ochrany
odpovídající nové zvrácené komunistické terminologii stejně jako absurdní fakt, že z hasiče
se stal požárník nebo ze starosty SDH předseda sboru požární ochrany atd.
• Od r. 1960 odstraněn z čp. 22 nápis “Požární přípřež”, koně se na školním statku přestali
chovat, povinnost přípřeže přebírají traktoristé školního statku.
• Během roku 1961 přestěhován inventář z původní zbrojnice určené k demolici do nové.
• Od 27.12.1960 byl předsedou p. Josef Bičovský (čp. 5), velitelem p. Josef Vápeník (čp. 64), .
• Během 60. let probíhají pravidelná letní cvičení u Labe.
• 7.6.1967 byli p. Josef Vápeník a p. Josef Bičovský potvrzeni znovu ve svých unkci.
• 6.1.1972 rozsáhlý požár nového kravína s nutností evakuace všeho skotu za asistence
vědomických dobrovolníků.
• Mezi lety 1973 - 1975 doložena příprava mladých hasičů a jejich účast na branných soutěžích
hry Plamen pod vedením p. Josefa Brůži (čp. 77).
• Součástí soutěží je politicko-ideová výchova, branné disciplíny se skládají: hod granátem,
zhotovení nosítek, přenos raněného, určení světových stran v přírodě, odhad vzdálenosti,
šplh, přechod po laně, střelba ze vzduchovky, hadicová štafeta, štafeta požárních dvojic.
• V roce 1975 byl předsedou p. Jiří Fefrčík (čp. 217), velitelem p. Josef Brůža (čp. 77).
• V roce 1990 návrat k původní smysluplné a logické terminologii.
• V rocec 1992 45 členů, starostou byl p. Václav Tyl.
• K 1.1.1993 44 členů, z toho 4 ženy.
• K 31.12.1994 37 členů, z toho 3 ženy, nově doloženo 10 dětí.
• K 31.12.1995 35 členů z toho 3 ženy.
• 23.12.1996 byl starostou p. František Cvekl, velitelem p. Petr Došek.
• Za starostování p. Františka Cvekla hasiči pořádali pravidelně taneční zábavy a aktivně se
podíleli na konání dětských dnů.
• K 30.9.2011 13 dospělých členů a 18 dětí.
• Od roku 2012 je starostou p. Václav Vápeník, velitelem p. Václav Sazeček.

žáru v obci braňme!
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Současnost SDH Vědomice
Symboly sboru
Znak sboru
Znak SDH Vědomice je kombinací znaku SH ČMS a obecního znaku.
Obecní znak obsahuje v zeleném štítě nad sníženým stříbrným
vlnitým břevnem zlaté slunce s tváří a dvanácti paprsky, střídavě
přímými a vlnitými. Obecní znak je umístěn uprostřed růžice ratolestí
černozelené barvy. Skřížené žebříky a sekerka jsou zlatavě žluté.
Prapor sboru
Bývá dobrým zvykem, že fungující sbor dobrovolných hasičů se může při slavnostních
příležitostech pochlubit svým vlastním “sborovým” praporem. Náš sbor však zatím takový
prapor neměl a vyvstala proto otázka, zda k takto významnému výročí standartu nepořídit.
Vzhledem k tomu, že na dokonalou, ale drahou vyšívanou podobu praporu nebyl dostatek
finančních prostředků, došlo na variantu levnější tištěnou, využívající technologii digitálního
tisku na vysokogramážní polyesterovou látku zaručující stálobarevnost a odolnost proti UV
záření. Prapor má rozměr 150 x 100 cm a je opatřen 2 metrovou ozdobnou žerdí. Podobně jako
u nové hasičské stříkačky je i u nového praporu naším přáním, aby došlo na jeho slavnostní
požehnání během hasičské slavnosti 130. výročí založení SDH Vědomice.

Sborový prapor z roku 2016

Členská základna
Volené funkce sboru
K 1.1.2016 je starostou sboru Václav Vápeník, náměstkem starosty, velitelem a hlavním vedoucím
mládeže Václav Sazeček, jednatelem sboru Martin Šámal a hospodářkou Renata Hypská.
Hasičská omladina:
K 1.1.2016 bylo v SDH Vědomice registrováno 26 chlapců (3 - 17 let) a 14 děvčat (3 - 17 let),
do hasičského tréninku se tak v roce 2016 zapojilo rekordní množství dětí (celkem 40).
Jednou týdně se děti schází k tréninku a prakticky každý víkend od dubna do října
(o prázdninách méně) tak vyráží děti vstříc novým soutěžním zážitkům.
Oddíl mladých hasičů se může pochlubit vzorně vedenou kronikou, na čemž má hlavní
zásluhu Zdenka Nováková, které se daří průběžně zaznamenávat a výtvarně okrašlovat
všechny společné akce dětí, tedy nejen soutěže v požárním sportu, ale i společné výlety za
poznáním nebo vánoční besídky.
Chraňme život i statek
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Společná fotografie většiny vědomické hasičské mládeže pořízená 3.10.2015 po závodech ZPV ve Vědomicích

Dospělé členstvo:
Dospělá členská základna sboru čítala k 1.1.2016 23 osob, z toho 13 mužů a 10 žen.
V současnosti se většina dospělých členů sboru nějakým způsobem podílí na chodu oddílu
mladých hasičů, buď jako vedoucí mládeže nebo jako organizační a logistická podpora akcí
oddílu, či jako doprovod na hasičské soutěže.
Na každodenním chodu SDH mají největší zásluhu tři ženy Renata Hypská, Martina
Sazečková a Markéta Marková. První jako dobrá duše účetnictví SDH a vyřizování
dotačních podpor, druhé dvě jako všeobecná a nekončící podpora administrativní, dotační,
webmasterovská, zkrátka komplexní.
Tím jak je těžiště práce soustředěno na práci a sportování s dětmi, nebyla zatím vhodná
příležitost zahájit alespoň občasnou sportovní přípravu dospělých, byť jen třeba v požárním
útoku. To zůstává naším cílem do budoucna. Přece jen je dobrým zvykem, že tradiční sbor
dobrovolných hasičů je schopen postavit z vlastních dospělých členů tým, který dokáže
především v požárním útoku, jako klasické královské požární disciplíně, dosáhnout slušného
času, k čemuž je zapotřebí alespoň občasného nácviku.
Současná kronika sboru je zatím vedena a udržována pouze v elekronické podobě a promítá
se hlavně do obsahu našich webových stránek www.sdhvedomice.unas.cz. Důležitým úkolem
do budoucna se tak stává její transformace do tištěné podoby.

Společná fotografie většiny dospělého členstva pořízená 6.5.2016 před hasičskou zbrojnicí.

svého ohroženého bližního!
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vědomice:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je složena z 10 mužů, kteří jsou současně členy
SDH Vědomice. Velitelem JSDH je Václav Sazeček. Zkoušky na hodnost strojníka mají složeny:
Miloš Marek, Milan Novák, Petr Švejda, Václav Sazeček.
Zásahová jednotka SDH je v rámci hierarchie výjezdových skupin HZS ČR zařazena do
kategorie JPO V (viz kapitola „Všeobecná definice sboru dobrovolných hasičů“), tedy do
kategorie, která je nasazena při živelných pohromách velkého rozsahu (povodně, lesní požáry
apod.).
Povodně
Poloha obce Vědomice v blízkosti Labe, které v těchto částech svého toku již obsahuje odtokovou
vodu z většiny území Čech, s sebou nese i rizika spojená s vrtochy počasí. Zřejmě není náhodou,
že dvě největší povodně novodobé historie se odehrály tak krátce po sobě na počátku nového
milénia. Velkou zásluhu na tom má nepochybně sám člověk, který v globálním měřítku svou
činností akceleruje děje v atmosféře a v místním měřítku zase narušil krajinu natolik, že není
schopná v případě potřeby pojmout dostatek srážkové vody. Pro obec Vědomice to znamená, že
musí být připravena podobné situace zvládat, což jistě během povodní v srpnu 2002 i červnu
2013 potvrdila. Na pomoc jí byla jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která především
pak v roce 2013 potvrdila svoji obnovenou akceschopnost a byla ku pomoci potřebným.

Vědomice 15.8.2002 (ulice Roudnická)

Vědomice 15.8.2002 (ulice Roudnická)

Vědomice 5.6.2013 (ulice Roudnická)

Vědomice 10.6.2013 (ulice Roudnická, popovodňový úklid)

Bližnímu na pomoc,
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Kulminace povodně 5.6.2013 (plavecký bazén)

Kulminace povodně 5.6.2013 (areál Pod Lipou)

Ústup povodně 12.6.2013

Ústup povodně 12.6.2013

Ústup povodně z Vědomic 12.6.2013

vlasti ku prospěchu!
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Výzbroj SDH/JSDH
Výzbroj JSDH odpovídá jejímu zařazení do JPO V v rámci hierarchie integrovaného záchranného
systému. Zvykem našich předků v době založení SDH bylo přesně každoročně evidovat metry
hadic či žebříků, počty rozdělovačů apod., což my zde činit nebudeme a spokojíme se se
soupisem nejcennějších součástí výzbroje.
Přenosná motorová požární stříkačka PS 8
Ve výzbroji JSDH je jeden kus od roku 1958, dnes se
již jedná u muzeální kousek, který není dlouhodobě
používán. Tento typ stříkaček vyráběla Továrna na
hasicí zařízení národní podnik Vysoké Mýto, závod
Slatiňany od roku 1948 do roku 1964. Stříkačka je
umístěna na odpruženém rámu z ocelových profilů.
Z rámu lze vysunout dva páry rukojetí tvořící nosítka
pro manipulovaní. Hmotnost stříkačky je 160kg.
Motor má dvoudobý, dvouválcový, řadový, o objemu
1142 cm3 s maximálním výkonem 23 kW při
3000 ot. Na hlavě válců je upevněna vývěva, která
umožňuje nasátí vody do čerpadla a je do činnosti
uváděna pákou rozdělovacího kohoutu. Při vysávání
je přerušeno zapalování druhého válce a nespálená
směs paliva a vzduchu prochází uzavíracím kuželem
přes zpětný ventil do vysávacího zařízení a současně je
klapkou uzavřen i výfukový otvor druhého válce. Tím
vzniká ve vývěvě potřebný podtlak a vnitřní prostor
vývěvy spojuje trubka s vnitřním prostorem čerpadla.
Vnějším tlakem vzduchu je pak voda hnána savicemi
do čerpadla. Nejvyšší dosažitelný podtlak plynové
vývěvy je 8 m vodního sloupce.
Čerpadlo má výkon 800 l/min při 800 kPa, nejvyšší
sací výška je 7,5 m.
Přenosná motorová požární stříkačka PS 12
Ve výzbroji JSDH jsou dva kusy tohoto stroje, starší
z roku 1972 byl v roce 2013 opraven a opatřen
zelenožlutým vědomickým nátěrem, druhý vyroben
v roce 1987 je v majetku JSDH od roku 2015, jako dar
od HZS ČR stanice Úštěk (včetně přepravního přívěsu).
Tato stříkačka je tvořena motorovou jednotkou,
odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých
slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny a rámem,
uzpůsobeným k přenášení stříkačky a ustavení na pevný
terén. Motor je čtyřválcový,čtyřdobý, zážehový, původně
osazený do Škody 1202 (1203). Chlazení motoru je
kapalinové, dvouokruhové s nuceným oběhem.
Hmotnost: pohotovostní 189,5 kg
Max. výkon při částečném zatížení: 25 kW při 3500
ot/min
Maximální sací výška: 7,5 m
Výkon čerpadla při sací výšce: 1,5 m a tlaku 0,8 Mpa
1200 l/min, při výšce 1,5 m a tlaku 1,2 Mpa 720 l/
min, při sací výšce 7,5 m a tlaku 0,8 Mpa 600 l/min

Sobě ku cti, obci ku prospěchu,
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Přenosná motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Pořízení této stříkačky bylo dlouhodobě přáním
vedoucích mládeže hlavně pro její nízkou
hmotnost a tudíž snadnou manipulaci s ní
na tréninku i při závodech. Smutným faktem
ovšem zůstává, že japonský výrobce je dnes
monopolním výrobcem stříkaček v podstatě
pro většinu světa a tím si může diktovat vlastně
vše. Bohužel to je jeden z důsledků “globálního
běsu”, který se kolem nás odehrává. Kdeže
je tradice výroby hasičské výzbroje v českých
zemích a nejen zde...
Stříkačka
Tohatsu
VC85BS
disponuje
extrémně nízkou hmotností, pouhých 94 kg.
Lze ji bez problémů přenášet pouze dvěma
hasiči a to i v nerovném terénu.
Motor je dvoutaktní benzínový vodou chlazený
dvouválec Tohatsu s objemem 764 ccm a
výkonem 40,5 kW. Čerpadlo je jednostupňové,
odstředivé, vysokotlaké lopatkové. Výkon
čerpadla při sací výšce 3m: 2050 l/min při 0,6MPa, 1800 l/min při 0,8 MPa a 1500 l/min
při 1,0 MPa. Vývěva je plně automatická rotačně-vakuová vysoce výkonná vakuová pumpa.
Maximální sací hloubka je 7,5 m. Všechny měřící, kontrolní a ovládací prvky jsou ergonomicky
umístěny na ovládacím panelu. Celý panel je osvětlen LED diodami. Ventilová část každého
uzávěru je otočná o 90°, automatický sytič zajistí rychlý a snadný start v jakémkoliv ročním
období. Součástí výbavy je i bezúdržbový akumulátor.

Ve výzbroji JSDH jsou i dvě plovoucí a jedno kalové čerpadlo Honda.

Dopravní automobil DA
Díky nové koncepci dotační politiky Ministerstva vnitra došlo k přehodnocení dotační podpory
pro JPO V, které byly dosud odsouzeny v podstatě pouze na skrovné rozpočty zřizujících obcí.
Nově však bylo uznáno, že pokud mají tyto jednotky plnit svůj účel, musí disponovat nezbytným
vybavením. Jednou z těchto základních složek výbavy je i dopravní automobil, na který je
obcím přispíváno až 50% pořizovacích nákladů. I naše vědomická jednotka tak s největší
pravděpodobností dostane ke konci roku 2016 nový automobil, přizpůsobený pro přepravu
až devíti osob a mající výbavu uzpůsobenou potřebám hasičské jednotky, včetně podobně
vybaveného přívěsu. Konkrétní typ a značka vozu jsou zatím předmětem výběrového řízení.

bližnímu ku pomoci!
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Práce s mládeží a další aktivity
Požární sport
První schůzka
Od roku 2011 je hlavní těžiště práce SDH
soustředěno na práci s mládeží, přesněji
řečeno na tréninkové a soutěžní aktivity
s dětmi. Hasičské soutěže se dnes označují
jako požární sport a během sezóny je pořádáno
mnoho závodů v mnoha disciplínách, které
by samozřejmě bez pravidelného tréninku
nebylo možné důstojně absolvovat. Toto
vše je samozřejmě nemyslitelné bez obětavé
a komplexní podpory dospělých členů SDH,
stejně tak jako i rodičů dětí.
U zrodu hasičského sportování dětí
stála obyčejná klukovská touha “být jako
skutečný hasič” a ve chvíli, kdy Václav První schůzka oddílu mladých hasičů 9.9.2011
Sazeček
tuto
synovu
touhu
vyslyšel,
pustil se s vervou sobě vlastní do organizace oddílu mladých hasičů. Přizval k sobě dva
schopné kolegy Milana Nováka a Romana Trnku a mohlo se začít. První seznamovací
schůzka oddílu mládeže proběhla 9.9. září 2011, aby se již o 14 dní později děti účastnily
prvního závodu. Ten se konal v Bechlíně 24.9. jako závod požárnické všestrannosti (ZPV)
a požární útok, kde si děti zkusily zazávodit zatím bez registrace mimo soutěž.

První schůzka oddílu mladých hasičů 9.9.2011

Služme věrně národu,
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Zkušební závod 24.9.2011 v Bechlíně (před závodem)

Zkušební závod 24.9.2011 v Bechlíně (během závodu)

První závody
Prvním skutečným ostrým závodem byl 1. října ZPV v Brozanech, kde starší žáci skončili
na 6. místě a mladší žáci na pátém. Tak začala obnovená tradice práce s mládeží ve Sboru
dobrovolných hasičů ve Vědomicích.

První skutečný závod 1.10.2011 v Brozanech

V Brozanech 1.10.2011 s diplomem za účast

První zkoušky odbornosti
Pravidelné tréninky jednou týdně se staly zvykem celoročně. Od jara do podzimu probíhá
praktická příprava venku, během zimy pak teoretická průprava v hasičské zbrojnici. Již na
počátku jara 2012 byly některé děti připraveny k plnění odznaku odbornosti a před zkušební
komisí obstály jako preventista junior a strojník junior.

První zkoušky odbornosti 2.3.2012

První zkoušky odbornosti 2.3.2012

věrni svému praporu!
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První požární útok
První soutěž v královské hasičské disciplíně požárním útoku absolvovalo družstvo mladších
žáků 28. dubna 2012 v Terezíně, kde tehdy skončilo na šestém místě. Během roku 2012
se podařilo rozšířit kolektiv vedoucích mládeže i vlastní dětské oddíly. Zpočátku se totiž
neobsazovaly soutěže v kategorii Plamínek pro nedostatek nejmenších předškolních dětí.
V kategorii starších žáků zase nastával problém nedostatku dětí při požárním útoku, kdy
potřebných sedm starších chlapců či dívek nebylo možno složit.

První soutěžní požární útok 28.4.2012 v Terezíně

První soutěžní požární útok 28.4.2012 v Terezíně

První medailové úspěchy
To vše se tedy podařilo vyřešit tak, že starší žáci již během léta 2012 měli dostatečný počet dětí
na všechny disciplíny a předškolní děti se od září 2012 účastnily soutěží Plamínků, aby hned
2. září v Dušníkách při soutěži ve štafetě 4x60m a v požárním útoku obsadily neuvěřitelné 2.
místo. Staly se tak nečekaně prvními vědomickými medailisty.
V kategorii mladších žáků se podařilo protrhnout sérii umístění těsně pod stupni vítězů
až 22.září v Bechlíně, kde obsadili 3. místo. Stalo se tak vlastně symbolicky přesně po roce na
stejném místě, kde se děti účastnily svého prvního závodu.
Během poměrně krátké doby si tradiční účastníci hasičských soutěží na okrese museli
zvyknout na to, že vědomičtí mladí hasiči se nejezdí závodů jen účastnit, ale že s nimi musí
počítat jako s velkými konkurenty v boji o medaile. Postupně úspěchů přibývalo a hasičská
klubovna se začala plnit poháry za medailová umístění. Podobně se začaly plnit i skříňky či
nástěnky dětských pokojíků dalšími a dalšími medailemi a diplomy.

První plamínkovská medaile 2.9.2012 v Dušníkách

První medaile ml. žáků 22.9.2012 v Bechlíně

Pomoc v nouzi je naše poslání
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První pořádané závody
Dalším významným dnem pro vědomické hasičské oddíly mládeže byl 6. říjen 2012. Tentokrát
to byla zkouška nejen připravenosti dětí, ale hlavně organizačních schopností dospělých, neboť
se konal 1. ročník vědomického závodu požárnické všestrannosti. Vše dopadlo nad očekávání
dobře a jak děti, tak dospělí obstáli. Plamínci A skončili na 1. místě, Plamínci B na 3. místě,
mladší žáci A na 2. místě, mladší žáci B na 10. místě, starší žáci na 8. místě. Soutěž se všem
zúčastněným líbila, takže organizačně uspěli i dospělí.

První pořádané závody ve Vědomicích 6.10.2012

Ceny pro všechny zúčastněné

Nové výzvy
Společně s dětmi se zdokonalovali i vedoucí mládeže, kteří poučeni z nezdarů, začali zkoušet
nové metody tréninku a výuky dětí. Přibyly také nové soutěžní výzvy. Kromě tradičních disciplín
soutěží na okresní úrovni (požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4 x 60, štafeta 400m a požární
útok CTIF) začaly děti v září 2014 trénovat i na individuální závody v běhu na šedesátimetrové
překážkové dráze, aby se mohly měřit se svými vrstevníky v krajském seriálu závodů Stimax
Cup, ti nejlepší i na republikovém halovém poháru. Po prvních nesmělých soutěžních začátcích
během podzimu 2014 se během roku 2015 podařilo mnohým dětem dosáhnout slušného
umístění jak v jednotlivých závodech seriálu, tak i v celkovém pořadí na konci sezóny. Nejlepšího
výsledku dosáhli v kategorii mladších žáků Zdeněk Sazeček, který se pravidelně v každém
závodě dostával na stupně vítězů a jeden závod i vyhrál. V celkovém pořadí mu pak zaslouženě
patřila třetí příčka. Ve stejné kategorii se celkově prosadili i Bertík Bílek 4. místo, Míša Jindrák
8. místo a Honza Marek 11. místo z cca 40 klasifikovaných chlapců.
V obdobné dívčí kategorii po stabilních výkonech skončily celkově Eliška Šidláková na
3. místě, Bára Marková na 5. místě a Zuzka Šidláková na 15. místě z cca 50 klasifikovaných
dívek. Nového ročníku 2016 tohoto seriálu závodů se účastní náš oddíl již v početnějším
složení, se zastoupením jak v kategorii mladších, tak i starších chlapců a dívek.

První závod Stimax Cupu 14.9.2014 v Telcích

Druhý závod Stimax Cupu 27.9.2014 v Ústí nad Labem

Na zdar hasičstvu!
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Doprovodné soutěže
Naše děti se pravidelně účastní i soutěže
“Požární ochrana očima dětí”, dle zájmu buď
v části výtvarné nebo části literární a mohou
tak vyzkoušet svůj talent v těchto uměleckých
disciplínách. V roce 2015 se podařilo Michalu
Fořtovi postoupit až do národního kola
v Přibyslavi. V roce 2016 se podařilo Šimonu
Švecovi, Báře Markové a Tereze Novákové
zvítězit, Kryštofu Keřovi skončit na druhém,
Janu Markovi a Milanu Staňkovi na třetím
místě v jejich věkových kategoriích v okresním
kole výtvarné části. Přičemž Tereza Nováková
zvítězila se svou kresbou i v následném kole
krajském a postupuje do kola národního.
Pravidelné pořadatelství
Tradicí se již stalo každoroční pořádání dvou
hasičských soutěží, jedné jarní ve štafetě
dvojic a v požárním útoku a jedné podzimní
v závodech požárnické všestrannosti. Na obou
těchto akcích se nezištně a o to významněji
podílejí i Michal Keř jako IT specialista rychlého
zpracování výsledků a Gábina Šidláková jako
“dvorní” oddílová fotografka. V roce 2016 se
SDH Vědomice nově podílí i na spolupořádání
opravdu velké akce, krajského seriálu
závodů STIMAX Cup, soutěže jednotlivců na
překážkové dráze.

Závody na hřišti vědomické Farmy

Výkres do soutěže Požární ochrana očima dětí

Výkres do soutěže Požární ochrana očima dětí
(autorka Tereza Nováková v roce 2016)

Závody na hřišti Sahara Vědomice

Materiální zajištění
Kombinací finančních zdrojů (příspěvky, dotace, sponzoři) se podařilo vybavit děti v roce 2014
jednotnými teplákovými soupravami, v roce 2015 krásnými dresy tak, že jsou na závodech
jednoznačně od ostatních odlišitelní typickým vědomickým žlutozeleným oblečením. Podobným
způsobem financování byla zajištěna i většina dalších nezbytných součástí výzbroje a výstroje
pro děti (helmy, opasky, hadice, proudnice, rozdělovače, džberové stříkačky, terče atd.).
V průběhu posledního roku byly nakoupeny i překážky pro trénink běhu na překážková dráze.

Hasičství zdar -
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Tepláková souprava mládeže

Dres mládeže

Nové hřiště požárních sportů
Zastupitelstvo obce ocenilo kvalitní a dlouhodobou práci s mládeží a pro rok 2016 zapracovalo
do rozpočtu obce finance na projekt a realizaci výstavby hřiště požárních sportů lokalizovaný do
prostoru mezi ulicí Roudnickou a čističkou odpadních vod, na které navazuje hřiště na petanque
a celý areál U Sumce. Toto místo se po dlouhých úvahách ukázalo jako nejvhodnější a jeho
realizací tak SDH získá moderní tréninkový a soutěžní areál, který vyřeší dosavadní problémy
s prostorově roztříštěnou tréninkovou plochou, soutěžní plochou a technickým zázemím. Zároveň
umožní i nácvik disciplín, které nebylo dosud možné provádět. Plánované dokončení akce je
konec roku 2016.
Tým vedoucích mládeže
Během uplynulých šesti let se stabilizovalo složení týmu vedoucích mládeže v tomto složení:
Václav Sazeček - hlavní vedoucí mládeže a zároveň vedoucí mladších žáků (děti 7-11 let)
Zdenka Nováková - vedoucí starších žáků (děti 12-15 let)
Kristýna Nováková - vedoucí Plamínků (děti předškolní)
Lenka Stryalová - vedoucí plamínků (děti předškolní)
Milan Novák - vedoucí starších žáků (děti 12-15 let)
Martin Šámal - vedoucí mladších žáků (děti 7-11 let)
Odborné zkoušky vedoucích mládeže mají dále i tito členové SDH: Martina Sazečková, Lenka
Haklová, Miloš Marek.
Není to samozřejmost
Všem vedoucím mládeže patří obrovský dík za jejich trpělivou a nezištnou práci s dětmi, za
hodiny strávené na trénincích i za víkendy věnované mládežnickým soutěžím. To vše dělají
proto, aby děti vedli směrem, který je podle nich správný a zvláště v dnešní době důležitý,
proto, aby děti trávily aktivně svůj volný čas sportováním a oduševnělým pohybem vzdáleny
od povrchních a plytkých lákadel dnešního konzumního světa. Jmenovitě je třeba vyzvednout
zásluhy především hlavního vedoucího mládeže Václava Sazečka, jako neúnavného motoru
veškerého dění, Milana a Zdenky Novákových jako spolehlivých pracantů, Kristýny Novákové
a Lenky Stryalové jako na své mládí obětavých a perspektivních motivátorů nejmenších dětí.
V neposlední řadě je nutné vzpomenout i nemalých zásluh Martina Šámala, který, jsa učitel,
neváhá i po své práci dále s dětmi pracovat a to i v době, kdy se musí věnovat dálkovému
studiu vysoké školy.
Díky Vám kolegové za nás a hlavně za naše děti!

- požárům zmar!
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Další akce s dětmi a pro děti
Dětské dny
Od roku 2011 pořádal SDH již dvakrát dětský den nejen pro své dětské členy, ale pro všechny
děti, které se nechaly zlákat a dorazily do areálu U Sumce. 2. června 2012 pro ně byl nachystán
dětský den zaměřený záchranářsky s ukázkami dovedností nejmladších vědomických hasičů
v požárním útoku, dále si všechny děti mohly vyzkoušet, co by správný mladý hasič měl umět
nebo si děti s rodiči mohly prohlédnout techniku Hasičů města Štětí či vozidlo městské policie
z Roudnice nad Labem. Ani horší počasí neodradilo některé děti od koupele v hromadě pěny,
kterou štětští hasiči vyrobili.
Dětský den 6.6.2015 byl zase laděn pohádkově a každý kdo přišel, si to určitě užil. I přes
velké vedro všechny děti jen nerady opouštěly areál U Sumce, kde se celá akce opět konala.
Každé dítko po příchodu dostalo od Rumcajse s Mankou kartičku s trasou a obrázky vesměs
večerníčkových postaviček, které muselo najít a u každého stanoviště splnit nějaký úkol. Děti
hledaly Motýla Emanuela a Makovou Panenku, Hurvínka a Máničku, Asterixe a Obelixe, Piráty
(od Labe), Boba a Bobka, veselé a hravé Kuře, Krakonoše a hajného, Sněhurku nebo Čerta a
Káču.
Kromě rozličných pohádkových úkolů se ale
děti také mohly pocachtat ve vodě pod fontánou,
která byla vítaným osvěžením, podívat se na
to, jak probíhá zásah profesionálních hasičů
z Roudnice n.L. při vyprošťování osoby z
havarovaného auta, poznaly, co obnáší výcvik
služebních psů, vyvezly se na hasičské plošině,
shlédly vystoupení mažoretek z Klenče,
zatancovaly si na parketu nebo měly možnost
zastřílet si z air-softových pistolí a pušek.
Na závěr je čekala „koupel“ v pěně, kterou
tentokrát vytvořili kamarádi z SDH Křešice.
Pohádkový dětský den ve Vědomicích 6.6.2015

Výlety za poznáním
Během roku se najde čas i na společný výlet za poznáním, kterého se kromě dětí a vedoucích
mohou účastnit rodiče. Cílem se stávají zajímavá místa v blízkém i vzdálenějším okolí. V
posledních letech tak děti mohly rozšířit své obzory návštěvou Muzea českého granátu
v Třebenicích, tepelné elektrárny Mělník, hasičského záchranného sboru v Litoměřicích
a Roudnici nad Labem, ZOO centra Srdov, pštrosí farmy v Židovicích, výletem na Říp, do
Policejního muzea v Praze, na Letiště Václava Havla v Praze atd.

Výlet na pštrosí farmu v Židovicích 5.10.2014

Výlet do Policejního muzea v Praze 14.11.2015

Rozlícenému živlu zmar,
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Vánoční besídka 13.12.2013 na obecním úřadě

Vánoční besídka 13.12.2013 na obecním úřadě

Vánoční besídky
Pro zpříjemnění vánočního času připravují vedoucí mládeže dětem každoroční vánoční
besídky nesoucí se v duchu společenských her, scének a rozdávání drobných dárečků. Vše
završuje menší ohňostroj, který se tak stává i symbolickou tečkou za celou uplynulou dětskou
hasičskou sezónou.

Ostatní aktivity členů SDH
Anketa dobrovolní hasiči roku
V roce 2015 se naše SDH probojovalo do republikového finále Ankety dobrovolní hasiči roku.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 9. prosince v brněnském Bobycentru a účastnila se ho i naše
delegace. Akce byla ze záznamu přenášena i Českou televizí.

Slavnostní vyhlášení ankety 9.12.2015 v Bobycentru

Dámská část delegace s moderátorem Michalem Novotným

Hasičská slavnost
Vyvrcholením veškerého snažení spojeného s výročím založení SDH by se měla stát hasičská
slavnost 18. června 2016. Půlroční přípravy a úsilí mnoha lidí by tak mělo být završeno akcí,
která svým rozsahem překračuje naše dosavadní zkušenosti. Nezbývá než si přát, aby se naše
představy naplnily a slavnost proběhla v první řadě důstojně v duchu hasičských tradic.
Sběr starého železa, elektroodpadu a papíru
Na chod SDH se získávají prostředky i každoročním březnovým sběrem starého železa v obci a
celoročním sběrem elektroodpadu a starého papíru.

statnému sboru zdar!
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Brozany 26.5.2012

Terezín 18.5.2013 (požární útok CTIF)

Terezín 18.5.2013 (víkendové závody se stanováním)

Terezín 16.5.2015 (požární útok CTIF)

Terezín 16.5.2015 (požární útok CTIF)

Štětí 21.5.2015 (štafeta dvojic)

Terezín 16.5.2015 (požární útok CTIF)

Štětí 21.5.2015 (požární útok CTIF)

Hasičství kdo zamiluje,
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Předonín 8.5.2015 (požární útok)

Předonín 8.5.2015 (požární útok)

Terezín 17.5.2015 (požární útok)

Štětí 24.5.2015 (požární útok)

Štětí 24.5.2015 (požární útok)

Křešice 30.5.2015 (požární útok)

Vědomice 13.6.2015 (požární útok)

Předonín 8.5.2015 (požární útok)

dobré srdce projevuje!

34

Vědomice 6.10.2012 (ZPV)

Křešice 13.10.2012 (ZPV)

Křešice 13.10.2012 (ZPV)

Křešice 13.10.2012 (ZPV)

Křešice 13.10.2012 (ZPV)

Křešice 13.10.2012 (závod povodňové připravenosti)

Vědomice 4.10.2014 (ZPV – plamínkovská střelba)

Vědomice 3.10.2015 (ZPV – střelba větších)

Kam se oheň mocně vtírá,
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S diplomem za účast na závodech v Bechlíně 24.9.2011

Křešice 8.10.2011 (ZPV)

Ječovice 19.5.2012

Bechlín 22.9.2012

Bechlín 22.9.2012

Vědomice 6.10.2012

Vědomice 13.6.2015

Štětí 29.5.2016 (mladší žáci - vítězství v okr. kole Plamen)

nechť jej hasič statně stírá!
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Ústí nad Labem 27.9.2014 (druhé závody Stimax cupu)

Ústí nad Labem 27.9.2014 (druhé závody Stimax cupu)

Písková Lhota 5.9.2015 (Polabské šedesátkování)

Chomutov 6.9.2015 (4. kolo Stimax cupu 2015)

Chomutov 6.9.2015 (4. kolo Stimax cupu 2015)

Chomutov 6.9.2015 (4. kolo Stimax cupu 2015)

Praha-Bubeneč 7.11.2015 (Český halový pohár)

Praha-Bubeneč 7.11.2015 (Český halový pohár)

Bohu a vlasti služ, hasičství se věnuj!
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Chomutov 6.9.2015 (4. kolo Stimax cupu 2015)

Krupka 26.9.2015 (5. kolo Stimax cupu 2015) celkové výsledky: mladší chlapci: Zděnek Sazeček 3. místo, Bertík Bílek (na
obrázku chybí) 4. místo, Míša Jindrák 8. místo a Honza Marek 11. místo; mladší dívky: Eliška Šidláková 3. místo, Bára
Marková 5. místo a Zuzka Šidláková 15. místo

I v hasičství spočívá síla národa!
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Vědomice 22.6.2013 (pěnová koupel po závodech)

Vědomice 3.10.2015 (ZPV – dokonalá IT podpora)

Příprava materiálu

Vědomice 13.6.2015 (zábava během závodů)

Vědomice 13.6.2015 (předávání medailí)

Se zápalem v srdci
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Medaile připravené pro vítězné družstvo vědomického ZPV

Poháry ze soutěží z let 2012 - 2016

k dobru hasičské věci!
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Třebenice 15.4.2012 (Muzeum českého granátu)

Srdov 23.11.2013 (ZOO centrum)

Elektrárna Mělník 1.6.2013

Říp 21.4.2013

HZS Litoměřice 3.12.2012

Chleby 5.9.2015 (ZOO)

Letiště Václava Havla 14.11.2015

Vědomice 26.3.2016 (den záchranářů)

Sláva Vám stateční bojovníci v míru!
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Poděkování
Závěrem bychom rádi vyjádřili obrovský dík všem podporovatelům, ať už se jedná o jednorázové
přispěvatele nebo pravidelné a dlouholeté dárce či nezištné pomocníky. Díky nim se podařilo
a daří pořádat nejen důstojné oslavy 130. výročí založení SDH, ale především zajistit každodenní
chod vědomického dobrovolného hasičského sboru. Mimořádný dík pak patří Obci Vědomice,
která kromě pravidelné a dlouhodobé podpory činnosti hasičů přispěla v roce 2016, roce 130.
výročí založení sboru, navíc podstatnou částkou k uspořádání hasičské slavnosti, jakožto
slavnosti celé obce.

Jmenný abecední seznam podporovatelů SDH Vědomice:
Agrotip, Ing. Petr Blažek, Roudnice n. L.
Astur-ka s.r.o., Zd. Kubínek
Autocentrum Pecinka, Roudnice n. L.
Boneco a.s., Praha 4
Bravea koupelnové studio, Roudnice n. L.
Čepro a.s., Praha
DM Drogerie
Drogerie Na Husáku, Roudnice n. L.
DVDent spol. s r.o., Vědomice
František Suk, Roudnice n. L.
Hasičský fond, Nadace Agrofert
Identcore - Tomáš Kadlec, Znojmo
Jalta Hotel Praha
Lesní školka Vědomice
Lobkowiczké zámecké vinařství, Roudnice n. L.
MKR Brand, Židovice
Moderní podlahy
Mondi a.s., Štětí
Obec Vědomice
Ovoce a zelenina P. Novák, Vědomice
p. Milan Král, Vědomice
Petr Přibyl - autodoprava, Vrbice
Piller s.r.o., Roudnice n. L.
Pivovar Svijany
Podřipský rodinný minipivovar, Ctiněves
První podřipská stavební, Roudnice n. L.
Rekord Fish , J.Půhonný, Kralupy n. Vlt.
Reno Energie a.s.
rodina Jindrákova
Roudnická vinotéka, p. Šíla, Roudnice n. L.
Silikonové náramky
Sklo porcelán - Petr Gabriel, Roudnice n. L.
Služby v lesnictví, Josef Hořejší, Černěves
Stock Plzeň-Božkov
Štípárna, Vesce
Ústecký kraj
Vitana as., Byšice
Vladimír Kadlečík - Color plus , Roudnice n. L.
Zlatnictví Černá & Černý, Roudnice n. L.
Zlatnictví, hodinářství - M. Nápravník, Roudnice n. L.
Z-Trade, Broumov
Kéž hasičem se zove každý Čech,
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Obec Vědomice

pak sprostíme se snadno útrap všech!
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Živly jen a síla jejich odvěká,
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nechť se svíjí v moci člověka!
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Svatý Florián – patron hasičů
Svatý Florián je jedním z nejpopulárnějších českých a nejen českých světců, jehož jméno
pochází z latinského „florianus“, tedy v překladu „rozkošný, kvetoucí“.
Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území
dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská
obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum,
které stálo poblíž dnešního města Enns.
Za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů čtyř protikřesťanských ediktů
z let 303 a 304. V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum u soutoku Enže s Dunajem, dal
jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian
dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista.
Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct, soud ho vydal do rukou katů.
Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku
svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny
na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná
zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť
byly převezeny dvěma duchovními do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II.
Spravedlivý (1177 – 1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181 až
1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti
vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý
Florián byl přijat za patrona Polska.
Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví
vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.
Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků.
Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro
výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce bylo o jeho
svátek zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.
Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru
lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost
a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdějších legend.

Vlasti
l
i zdar
d - ohni
h i zmar!

Využité zdroje informací
•
•
•
•

Obecní úřad Vědomice – kronika obce
Výroční publikace Obec Vědomice – 500 let
Státní okresní archiv Litoměřice/Lovosice – Spolkový katastr, Prezidiální spisy
Deset let hasičského spolčování v Království Českém z roku 1887 (výroční zpráva zapůjčena s laskavým svolením SDH Brozany)
• Oživlé vzpomínky pamětníků
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Hasičská modlitba
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.

