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Vážení spoluobčané, vážené sestry a bratři hasiči,
byl mi jako starostovi obce svěřen čestný, ale nelehký úkol, napsat
úvodní slova do této publikace, která mapuje léta života Sboru
dobrovolných hasičů v Jindřichově.
V letošním roce je tomu 100 let, co myšlenka lidskosti a lásky
vyjadřovaná skutečnou pomocí svým bližním v neštěstí vedla
k založení Sboru dobrovolných hasičů. Bylo to období nezištné a
obětavé služby obyvatelům Jindřichova i blízkého okolí.
Je třeba vzpomenout těžkých začátků Českého hasičského
hnutí a můžeme být hrdí na to, že se Jindřichov již před 100 lety
přihlásil k této dobrovolné práci. Při dnešním pohledu zpět
zjistíme, že technika i organizace Sboru při jeho založení byly hodně
primitivní. Přesto však již tehdy se hasiči zasloužili o ochranu
majetku všech, a ukázali svou lidskost v pomoci bližním v nouzi
pod heslem Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Toto heslo bylo
a je základem dobrovolné hasičské práce i dnes. Je však stále
doplňováno moderními prvky práce i moderní technikou.
Sebelepší myšlenka potřebuje určitý impuls, aby se uvedla
v život. A tím, který vedl občany Jindřichova k založení Sboru, bylo
několik požárů v obci krátce po sobě, a také dobré zkušenosti
s prací hasičů v okolních obcích.
Hasičská činnost je odrazem obětavé práce celých generací.
Defilují před námi desítky jmen lidí, kteří se zasloužili dobrovolnou
prací o rozvoj naší obce. V řadách hasičů stáli staří, mladí i takoví
lidé, kteří věnovali dobrovolné hasičině převážnou část svého
života. Je těžké v současné době hodnotit práci jednotlivých členů,
protože by to byl výčet velmi dlouhý. Mnozí obětaví zakladatelé a
členové již nejsou mezi námi. Náš dík patří i jim. Za svou práci
nikdy nečekali a nečekají odměnu, i když mnohdy zachraňují
značné hodnoty, a to i tu nejcennější – lidský život.
Životaschopnost Sboru za 100 let působení prověřila nejedna těžká
zkouška, i přesto se členům podařilo přivést náš Sbor k tomuto
výročí.
Nemohu opomenout nezastupitelnou roli hasičů při
kulturním, společenském a sportovním dění v obci a v práci s dětmi
a mládeží. V těchto činnostech jsou naši hasiči nejaktivnější složkou

3

v obci.
Je mou milou povinností jménem občanů Jindřichova i
jménem svým poděkovat i současným hasičům za stoletou obětavou
a úctyhodnou práci, kterou pro naši obec vykonali.
Do dalších let přeji členům Sboru dobrovolných hasičů hodně
elánu, vytrvalosti a sil nejen při pomoci u krizových událostí, ale i
při dalších činnostech ve Sboru a všechno nejlepší v osobním
životě.

Jaromír Blaha
starosta obce a místostarosta SDH
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Z historie a současnosti obce Jindřichov
V severním výběžku dřívějšího okresu Hranic, dnes okresu
Přerov, leží vesnice Jindřichov - rozlehlá obec táhnoucí se od severu
k jihu po obou březích potoka Luhy, v délce asi 3 km.
Rozsáhlý katastr obce čítá 1.644 ha, průměrná nadmořská
výška obce je 480m s převýšením až 190 m. Pro svou vysokou
polohu bylo území naší obce dlouho neobydlené, porostlé
hlubokými lesy, což je asi důvod, že na území naší obce nebyly
nalezeny žádné stopy osídlení starověku.
Historie obce Jindřichova má ale mnoho společného s
historií města Hranic. Roku asi 1167 se stal poustevníkem nad
řekou Bečvou mnich Jurik z benediktínského kláštera v Rajhradu u
Brna. Darovací listinou z roku 1169 dostal Rajhradský klášter území
Hranic i s okolím. Tím vzniklo první osídlení hranicka. Do té doby
spadá také pověst o založení Jindřichova uhlířem Jindřichem
(Jindřichů les).
V nejstarších listinách uložených ve státních archivech, je
Jindřichov uváděn jako "Hendrychwald", v lašském nářečí je
Jindřich-Hajdrych. Projednání názvu obce Jindřichov se stalo roku
1833 až 34 a je uloženo ve státním archivu v Opavě. Obec
Jindřichov byla vždy česká.
Za vlády Přemysla Otakara I. připadlo hranicko
premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce. Tito
pravděpodobně přivedli první osadníky na území Jindřichova.
Klášterní vrchnost dávala hranické panství často do zástavy jiným
pánům. Roku 1440 dobyli Hranice husité, tehdy to byl zase Jan
Tovačovský z Cimburka a od té doby se na hranicku ujímá husitství.
Roku 1468 museli Bratři Hranice i zemi opustit.
Poslední hradišťský opat prodal panství hranické roku 1475 Vilému
z Pernštejna za 1.000 dukátů tehdejšímu majiteli panství
helfštejnskému. Majetkem Pernštejnů zůstalo panství Hranice s
městem a vesnicemi až do roku 1548. Tohoto roku byli
Pernštejnové nuceni pro zadluženost svá panství rozprodat.
Hranické panství získal Václav Hauqic z Biskupic. Tento držel
hranické panství až do roku 1553. V roce tomto koupil hranické
panství Jan Kropáč z Nevědomí, jehož rod přišel na Moravu ze
Slezska. K panství patřily tehdy Hranice, Drahotuše a 24 vsí, i část
panství helfenštejnského okolo hradu Švrčova. Jan Kropáč zemřel
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roku 1572 a panství zdědila jeho dcera Anna (zemřela r.1585). Jeji
první manžel Jan z Kunovic si zřídil u Hranic oboru pro vysokou
zvěř, vedl marnotratný život a velmi se zadlužil. Zadlužené panství
převzal jeho syn Jan Jetřich z Kunovic, který byl nucen dát panství
do zástavy Janu Skrbenskému z Hřiště a o 4 roky později prodat
Zdeňkovi Žampachovi z Potštejna.
Žampach, tak jako na jiných panstvích, i na panství hranickém
poddané velmi utiskoval. Tito se proti němu roku 1605 vzbouřili a
usilovali tak zbavit se svého pána. Kronika Drahotušská o něm píše
:"Jak na panství více tyransky než milostivě panoval." Shodou
okolností musel se císař Rudolf brzy na to vzdát vlády nad Moravou
ve prospěch svého bratra Matyáše a Žampach, který stál straně
Rudolfově, byl proto přinucen hranické panství roku 1609 prodat
Karlu Pergerovi z Pergu. Od něho koupil hranické zboží spolu s
drahotušským za 173 tisíc zlatých Václav Mol z Modřelic. Také on
velmi utiskoval poddané a s osadníky Jindřichova vedl spor o
pastviny, které právem užívala dědina Jindřichov od dob Jana
Kropáče z Nevědomí. 15 jindřichovských osadníků uvěznil, z nichž 1
ve vězení zemřel. Své sídlo - hranický zámek zvelebil a přepychově
zařídil. Dlouho se však nádhery svého sídla netěšil. Pro účast na
Stavovském povstání(byl jedním z 12 direktorů za panský stav) bylo
mu panství zkonfiskováno a císař Ferdinand je daroval
Olomouckému biskupovi Františku Dittrichštejnovi.
Rodina Dittrichštejnů vlastnila panství až do roku 1858. Své sídlo
měla ve Vídni, panství spravovali správcové a úředníci, poddané
utiskovali a poněmčovali, a každý pokus o vzpouru krutě
potlačovali.
Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví a v roce 1848 robota, zrušením
roboty a placením různých dávek vrchnosti skončila závislost
venkova na majitelích panství. Místo rozdělení podle panství byla
země rozdělena na okresy a kraje.
Jindřichov byl podřízen okresnímu hejtmanství v Hranicích.
Roku 1753 byl v Jindřichově postaven kostel bez věže. Věž byla
přistavěna roku 1828. Od roku 1802 měl Jindřichov vlastní
duchovní správu.
Škola byla postavena roku 1787(nynější obecní hostinec) za
působení starosty Čecha a fojta Martina Schlosara. Prvním učitelem
byl Antonín Redelhamer, Josef Brix, Vavřín Kretschmer. Od roku
1877 do 1879 byla škola neobsazena, oba roky vyučoval místní farář
Josef Tichý. Roku 1890 byla postavena škola nová. Velmi se o tuto
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školu zasloužili národnostním bojem tehdejší učitel Ignát Haida a
farář Josef Klvač.
Roku 1896 založen za vedení P.Jana Dokoupila a obou učitelů
úvěrní a záloženský spolek dle systému Reifeisen.
Odbor Národní jednoty vznikl roku 1908 po marném
náporu německého "Schulvereinu" a přistěhovalého agenta
"Nordmahrebundu" (hostinského a kováře Adama) a některých
neuvědomělých občanů, aby ve zdejší obci byla postavena německá
škola. Bylo jim totiž namluveno, že to nic nebude stát. Jmenovaný
se z obce odstěhoval a nové volby ukázaly, že německé školy v
Jindřichově není třeba.
Obec Jindřichov byla vždy česká a takovou se udržela i přes
nápor sousedních obcí německých.
Odlehlost obce od města Hranic ve vzdálenosti 12 dříve značně
ztěžovala rodičům posílat své děti do vyšších škol, přesto však celá
řada zdejších občanů dosáhla vysokého postavení ve veřejném
životě.
V srpnu 1914 vypukla 1.světová válka, ve které padlo a
válečnými útrapami zemřelo 24 jindřichovských občanů. Po
rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé republiky
nastalo uvolnění na úseku národnostním , ale žádné změny
nenastaly v hospodářství.
V roce 1921 byla opravena škola, roku 1926 postaven
pomník padlým v 1.světové válce, roku 1927 zřízena autobusová
linka trasa: Spálov-Hranice přes Jindřichov. V roce 1932 zavedena
do obce elektřina.
Obec byla stále čistě zemědělská a přesto, že byla v 30-tých
letech hluboká hospodářská krize, v obci bylo od roku 1921 do roku
1938 postaveno 14 rodinných domů a mnohé hospodářské usedlosti
se modernizovaly.
Ale to se již schylovalo k 2. světové válce. Po Mnichově byla
naše obec zabrána do Sudet. V druhé polovině řijna 1938 byla v obci
provedena tajná podpisová akce za vypuštění obce ze záboru.
Podpisové archy přenesli dva studenti (Ladislav Klézl a Vladimír
Vaněk) do Hranic. Doklady byly předány čsl. úřadům a obec byla
24.listopadu ze záboru vypuštěna. Ovšem zřízením Protektorátu
nastaly obci nové útrapy a strádání.
Po obnovení Československé republiky převzal řízení obce
Národní výbor v Jindřichově. V roce 1953 bylo založeno v obci
Jednotné zemědělské družstvo, které od samého začátku patřilo k
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dobře prosperujícím družstvům v okrese. V r.1971 se sloučilo s JZD
Nejdek a pojmenováno bylo JZD LUHA se sídlem v Jindřichově.
S výstavbou družstva pokračuje i výstavba obce. Byla
provedena oprava školy a v r.1976 v akci "Z" dostavěna školka jedna z nejhezčích v okolí. Dále postavena prodejna smíšeného
zboží Jednota, družstevní bytové jednotky a nové rodinné domy.
Starší zástavba se modernizuje. Pro zlepšení zásobování pitnou
vodou byl v r.1985 stavěn vodovod, I.etapa. Byla provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení a postaveny 3 nové autobusové
čekárny. V roce 1988 zahájena výstavba DOV-dům občanské
vybavenosti, v areálu JZD.
Po komunistickém převratu v roce 1989 končí dosavadní
struktura NV. Volbami v listopadu 1990 začíná pracovat Obecní
úřad a Obec Jindřichov se stala novým právním subjektem.
Budova bývalého NV byla vrácena původnímu majiteli a Obecní
úřad byl přestěhován na bývalou faru i s místní knihovnou.
V těchto letech jsou také vlastníkům vráceny do užívání lesy
od ZD a od státu. V obci začínají pracovat první živnostníci a
podnikatelé.
V JZD stav poměrně dobré stability trval až do roku 1990. Kdy v
rámci změn a přechodu na tržní hospodářství značná část
pracovníků z družstva odešla. V letech 1991 až 1993 prošlo ZD
transformací. Členům a vlastníkům půdy byly vypočteny podíly na
majetku družstva. A těm vlastníkům kteří začli soukromě
hospodařit - ing.Holčák L. ml., ing.Zapletal J., Pavelka J., Stryk M.,
Bláha V. byly vráceny pozemky. V této době politika zemědělství
přiliš nepřála. V r.1996 se ZD přeměnilo na akciovou společnost s
názvem LUHA
Zemědělská a.s. Jindřichov
V roce 1991 pokračuje výstavba vodovodu, etapa II.
Dále v roce 1991 zahájena výstavba kanalizace. V r.1996
pozastavena.
Také stavba DOV pozastavena, v roce 1994 v důsledku nedostatku
fin.prostředků. V roce 1994 byla opravena budova Obecního úřadu
a provedeno nové zastřešení pohostinství se sálem. Restaurován
Strykův kříž.
Roku 1995 Obec vyhrála spor s Lesy ČR o konfiskovaný
majetek – vilu č.p.112. V roce 1999 prodána.
V roce 1997 dokončena stavba vodovodu, etapou III.
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V letech 1996-1998 obec plynofikována. Roku 1998
opraveny mosty u Konečného a Ondrového č.123.
V roce 1996 nechala Obec zhotovit Obecní prapor a znak
obce Dle návrhu heraldika M.Pavlů prapor vyhotovila firma
Velebný z Ústí nad Orlicí za 19.000 Kč. Návrh praporu i znaku byl
schválen heraldickou komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a obci byl udělen dne 29.11.1995 předsedou PS M.Uhde. Prapor
tvoří tři svislé pruhy – modrý, bílý a modrý v poměru 1:2:1. Na
bílém pruhu zkřížené modré sekery s hnědými topůrky. Znak –
v modrém štítě stříbrná lilie nad stříbrným trojverším se
zkříženými sekerami přirozených barev
V roce 1999 Obec vstoupila do svazku obcí „Mikroregion
Hranicko“ spolu s dalšími 23 Obcemi. Ale už v r.2001 z něho
vystupuje a dohromady s Obcí Potštát, Partutovice, Olšovec, Střítež,
Bělotín a Polom zakládají nový Mikroregion „Rozvodí“
Od r.2000 je pronajímán obecní hostinec.
V roce 2000 provedena oprava cesty do Nejdku. Dále postavena
nová autobusová čekárna na místo staré u Jednoty a 1 nová
zakoupena a zabudována před Michálkovým č.p112.
Roku 2004 postavena nová úpravna vody a vodojem s podzemní
nádrží.
2001-2004 Obec zřídila veřejnou sbírku určenou na opravu
církevních kulturních památek v obci. Zde přispěl i SDH
v Jindřichově. V roce 2001 rekonstrukce kostela (nová
elektroinstalace, odvětrávání, oprava varhan, malba, nová
zpovědnice). Roku 2004 opraveny kapličky a socha P.Marie u
kostela.
Také místní školství prošlo mnohými změnami.
Od 1.9.1996 má místní Základní škola (o dvou ročnících) opět
samostatné ředitelství, které je spojeno s Mateřskou školou.
Vedením spojeného zařízení je pověřena Mgr. Radmila Gabrielová
vyučující v Zš. 1.9.1997 zřízena malotřídní Základní škola 1.3.ročník a je přestěhována ze staré budovy Zš do budovy Mateřské
školy, její pravé části( bývalá lehárna). 1.8.1998 Mgr. Gabrielová R.
jmenována do funkce ředitelky této Základní školy a Mateřské školy
Jindřichov.V roce 2003 se stává právnickým subjektem.
Kulturní i jiné akce v obci kromě Obecního úřadu pořádá
převážně Sbor dobrovolných hasičů, který se aktivně podílí na
životě v obci. Dle svých možností se zapojuje i Základní a Mateřská
škola. V obci také pracuje Myslivecké sdružení „Varta“.
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Dnes obec Jindřichov čítá 485 obyvatel a 139 domů.

10

Historie Hasičského sboru
v Jindřichově u Hranic
První hasičský spolek na Moravě byl založen roku 1871 a v
průběhu dalších let docházelo k zakládání těchto spolků.
Pohnutkou k tomu byly časté požáry v obcích. v dávných dobách
patřily u nás požáry k nejobávanějším pohromám, podobně jako
mor a jiné přírodní katastrofy. Chalupy kryté doškami a šindelem,
svícení loučemi a petrolejovými lampami, vaření na otevřených
ohništích, to vše často zapříčinilo vznik požárů. Proto se obecní
výbor usnesl založit hasičský sbor v Jindřichově. V našem okolí byly
založeny hasičské spolky : r.1873 Hranice, r.1892 Olšovec, r.1895
Střítež, r.1895 Luboměř, r.1896 Spálov, r.1935 Partutovice.
Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově byl založen
roku 1906, měl být však založen již před několika léty, ale nikdo se
toho spolku, který je tak čestný a lidumilný neujal, jak náleželo,
když však v obci vypukly čtyři požáry brzy po sobě, "uznali toho
potřebu a o zdar jeho pečovali".
Svolán byl obecní výbor v čele s tehdejším starostou
Vilémem Prokešem, tajemníkem řídícím učitelem Antonínem
Novákem a Cyrilem Klimkem-rolníkem, bylo zde jednáno o koupi
stříkačky, která zakoupena byla od firmy "Vystrčil a syn v Telči".
Když byla stříkačka obci dodána, byla ihned u představenstva obce
vyložena listina ku podpisu přistoupivších členů činných i
přispívajících.
Prvních zásluh získal Bohumil Hlobil, učitel na škole v Jindřichově,
který Sbor organizoval.
Při založení Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově dne
8.dubna 1906 se přihlásilo 32 členů činných:
Balhárek Alois kovář č.34
Balhárek Ferdinand č.34
Balhárek František č.34
Bartoň Cyril zedník č.35
Bartoš Eduard rolník č.56
Bartoš František rol.syn č.23
Bartoš Ferdinand rol.syn č.23
Bláha František č.20
Bláha František stolář č.51

Klézl Jan dělník č.13
Klimek Ferdinand rol.syn č.21
Král Vilém domkář č.36
Kretschmer Adolf rol.syn č.2
Ondra František dělník č.39
Ondra Rudolf rolník č.6
Ondra Vincenc č.37
Pešl Josef rol.syn č.14
Prokeš František rol.syn č.64
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Bláha Ferdinand kovář č.48
Bláha Josef kovář č.48
Čech Josef rol.syn č.43
Čoček Vilém domkář č.71
Deml Valentín č.62
Hercik Ferdinand stolář č.68
Klézl František rolník č.4

Rýpar František cestář č.94
SkřehotaFr. domkář č.25
Stahalík František dělník č.95
Vaněk František domkář č.55
Vika Josef dělník
Vinkler Ferdinand obuvník č.4
Vinkler František rolník č.42

Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově byly
schváleny obecním výborem dne 19.dubna 1906 a zemským
Místodržitelstvím markrabství moravského v Brně dne 16.května
1906. Tento den možno považovat za den založení Sboru
dobrovolných hasičů v Jindřichově.
Přihlášení členové byly pozvání na schůzi na den 8.dubna,
ku které se dostavil jednatel XXII. župy okresu Hranice, pan
František Juřena, správce školy ze Zbrašova, který nově
založenému spolku přednesl všechny povinnosti Sboru mající v
místě spolku, povinnosti k župě a ústřední jednotě a též jeho práva.
Členská schůze dne 24.května navrhla tyto funkcionáře :
předseda
Cyril Klimek
místopředseda Vilém Prokeš
jednatel
Bohumil Hlobil
pokladník
František Bláha č.20
velitel
Ferdinand Bláha č.48
zbrojíř
Josef Bláha č.48
četaři
Valentín Déml
František Rýpar cestář
trubači
Josef Pešl - signálový
Ferdinand Klimek
František Vaněk
František Ondra
Dále usneseno přihlásiti se za členy župy, objednány knihy spolkové
a látka na pracovní stejnokroje od Josefa Poláčka z Humpolce.
Dne 5.června 1906 provedena zkouška stříkačky za
přítomnosti župního znalce bratra Františka Juřeny, který členům
Sboru předvedl obsluhu a také jim vysvětlil složení stříkačky. Výkon
stříkačky byl uspokojivý.
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Ustavující Valná hromada se konala dne 9.června 1906, na
které byly schváleny volby ze schůze 24.5.1906. Všichni funkcionáři
volbu přijali.
Na výborové schůzi konané dne 14.června bylo
odsouhlaseno zakoupení 200 m látky na pracovní stejnokroje,
výzbroj pro 30 mužů, 3 horny se šnůrama od Smékala.
Na výborové schůzi dne 8.září 1906 převzal jednatelství
František Bláha, od učitele Hlobila, který z obce Jindřichova odešel.
Všechny výdaje na nákup hasičského nářadí musely být
hrazeny ze sborové pokladny, proto byla uspořádána sbírka v obci.
Dary přispěli též někteří místní občané, ale i občané z okolí.
Nově založenému Sboru darovali :
Karel Scholaster
30 K
Vilém Prokeš
20 K
Antonín Novák
10 K
Ferdinand Bláha
3K
Teodor Hercik
20 K
Karel Scholaster
20 K
Vilém Bláha
20 K
Antonín Kunz továrník v Hranicích
5K
bratři Fromové obchod se železem
5K
Karel Baron obchodník v Hranicích
2K
Leopold Fišer majitel lihovaru Hranice
2K
A.Kautský obchod se železem
5K
A.Himmer hotelier v Hranicích
10 K
Mudr.Sivek z Bilovce
5K
Jan Dokoupil farář na odpočinku
20 K
Vincenc Krečmer
5K
František Bláha
1K
Josef Dvorský
1K
Cyril Klimek
5K
Jan Velert
1K
Josef Váňa
2K
Josef Haitl
6K
František Polách
1K
Jan Ulrich majitel pivovaru v Odrách
20 K
František Klézl
1K
Teodor Lacina
2K
M.Ritter majitel lihovaru v Lipníku
5K
Sbírka v obci vynesla celkem 140,40 K.
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Členové byli rozděleni na stříkačníky a lezce, velitel měl k ruce
trubače.
Hasičský poplach se vyhlašoval trubkou. Zvláštním signálem byli
členové Sboru svoláváni na cvičení. Povely při požáru i cvičení byly
dávány trubkou. Aby jim každý rozuměl, byla pořádána signálová
cvičení.
1.Valná hromada Sboru se odbývala 27.prosince 1906. Za
necelý rok činnosti Sboru bylo pořádáno 8 cvičení pořadových a 2
signálová, také 4 požární se stříkačkou. Žňové hlídky byly konány v
době od 5.srpna do 5.září. V listopadu byly zahájeny hasičské školy.
Finanční zpráva Sboru za rok 1906:
Sbírka v obci
140,40 K
Dary
320,36 K
Vypůjčeno v místní spořitelně
1.500,- K
Vypůjčeno do Josefa Klézla č.4
100,- K
Příjem celkem
2.060,36 K
Výdej celkem
2.033,- K
Hotovost v pokladně
27,66 K
1907 2.Valná hromada dne 27.prosince . Sbor čítal 35
činných členů a 17 přispívajících, z toho 2 členové byli povoláni do
vojenské služby a 4 členové vystoupili. Dále byl objednán naviják na
hadice v ceně 120 K, a 3 berlovky po 32K. Protože stříkačka byla
umístěna u starosty obce, bylo rozhodnuto o stavbě hasičského
skladiště. Přesné datum počátku a dokončení stavby nelze z
dochovaných zápisů zjistit. Víme ovšem že bylo postaveno od
června 1908 do července 1909. Zbrojnice po úpravách slouží
dodnes. V tomto roce povolán Sbor jednou k hašení požáru.
K požáru byla stříkačka dopravována párem koní.
1908 Sbor se zúčastnil
„Velké národní slavnosti „
v Hranicích.
1909 Obec navštívil okresní hejtman rytíř Wychodil
z Habsburku, který si prohlédl i nově postavenou zbrojnici. Dne
22.srpna zúčastnil se Sbor oslav 15-ti letého trvání hasičského
sboru ve Stříteži nad Ludinou. 24.ledna konána Valná hromada, při
které se vzdali funkce velitel Sboru Ferdinand Bláha a zbrojíř Josef
Bláha. Nově byli zvoleni : velitelem František Klézl, zbrojířem
Valentín Déml. Sbor se potýkal od svého založení s finančními
potížemi a proto vybízí všechny rolníky, aby se přihlásili za
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přispívající členy. Roční příspěvek činil 2K. Sjezd Moravské zemské
jednoty hasičské v Lipníku, byl navštíven čtyřmi členy Sboru.

Hasičská zbrojnice, postavena r.1909
Před ní Čechová Anastázie č.79, Klimková Anastázie 60, …

1910 Sbor pořádal veřejné cvičení, které bylo spojeno
s výletem. Téhož roku také uskutečnil 1.hasičský ples. Sbor se taktéž
zúčastnil oslav 15-ti letého trvání Sboru v Luboměři.
Jmění hasičského sboru k 31.10.1910 činilo 2.604 K
Dluh
2.200 K
Majetek
404 K
1912 Dne 28.června pořádal hasičský sbor v Jindřichově
veřejné požárové cvičení v Partutovicích. Tohoto cvičení se
zúčastnilo 26 členů. Při této příležitosti nabádal Sbor místní občany
Partutovic, aby si také založili svůj hasičský sbor, což však zůstalo
opomenuto.(založen až r.1935).
1913 Památným dnem pro okrsek Jindřichov, Luboměř,
Spálov byl sjezd XXII. hasičské župy, který se odbýval toho roku ve
Spálově. Byla to první veliká slavnost hasičská a zajisté pro náš

15

ohrožený výběžek na severu okresu Hranice v ohledu národnostním
velmi významná. Župního sjezdu zúčastnil se velký počet bratří i z
nejvzdálenějších Sborů, aby pozdravili a povzbudili své přátele na
poli národním dle hasičského hesla: "Vlasti k oslavě, bližnímu ku
pomoci".
1914 Toto jsou poslední předválečné vzpomínky našeho
Sboru. Již 28.července 1914 roznesla se zpráva o válce se Srbskem.
V tento den povoláni byli Klézl František a Welert Cyril. Velmi
smutným dnem bylo vyhlášení mobilizace dne 1.srpna, kdy odešlo
14 členů Sboru a to: Ferdinand Kretschmer, František Prokeš, Alois
Kurz, Vilém Král, Cyril Bartoň, Vincenc Ondra, František Rýparrolník, František Rýpar-cestář, František Vaněk, Čeněk Dittrich,
Čeněk Čech, Adolf Klézl, Bedřich Vika a Josef Ondra.
1917 Po vypuknutí války měl Sbor 30 činných a 45
přispívajících členů. Během války bylo uznáno dalších 18 členů
schopných vojenské služby. Čili v roce 1917 měl Sbor 8 členů
činných. Z těchto činných členů 4 padli a 2 zemřeli následkem
válečných útrap. Dále 1 člen byl nezvěstný, 6 raněno a 5 jich bylo
zajato. Z přispívajících členů 1 padl, 2 byli zajati a 2 raněni.
1918 S velkou radostí uvítali všichni členové konec války a
vyhlášení Československé republiky dne 28.10.1918.Činnost Sboru
válečnými událostmi omezená, opět ožila. Dne 20.prosince 1918 se
odbývala po pětiletém přerušení výroční členská schůze Sboru.
1921 V Jindřichově byl uspořádán k oslavě 15-ti letého
výročí založení Sboru župní sjezd hasičstva. Všechny přípravné
práce ke sjezdu byly rozděleny mezi členy. Hasičská zbrojnice byla
vydlážděna a obílena. Sjezd XXII. hasičské župy byl prvním
sjezdem po I.světové válce. Tohoto sjezdu se zúčastnily všechny
sbory v župě sdružené, kromě tří: Černotína, Malhotic a Opatovic.
Zúčastněných bratří ve stejnokroji bylo napočítáno 232.
Korporativně byly zastoupeny Sbory: Střítež, Spálov, Luboměř,
Hranice a Radíkov. Tato slavnost byla zahájena v pět hodin ráno
budíčkem, do devíti hodin probíhalo vítání hostů před zbrojnicí. V
půl desáté byl odchod k polní bohoslužbě. Zdejší farář P.Josef Fiala
ve své promluvě o lásce k bližnímu pochopení lidu pro Sbor velmi
upevnil. Bohoslužby vykonal zdejší rodák, profesor Cyril Hercik.
Poté promluvil k účastníkům sjezdu zástupce XXII. župy hasičské,
Josef Klumpler a pak zástupce ředitele Hasičské vzájemné
pojišťovny Ševčík. Po společném obědě v obecním hostinci bylo
provedeno požárové cvičení okrsku. Sjezd, který byl velmi zdařilý a
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mnoho starších pamětníků na něj velmi rádo vzpomínalo, byl
zakončen veselicí. Čistý výnos z této slavnosti činil 3.724 Kč.
Téhož roku 12.srpna se Sbor zúčastnil hašení velikého požáru, který
vypukl v půl druhé odpoledne v sousední vesnici Německé veselí.
Ačkoliv se k požáru dostavilo několik Sborů, pro veliké sucho a
naprostý nedostatek vody i pro silný vítr, bylo hašení velmi obtížné.
Pracovaly převážně jen berlovky. Vyhořelo tehdy 18 usedlostí.
Dále byl toho roku uspořádán pro náš IV.okrsek samaritánský kurz,
na němž přednášel okresní lékař MUDr. Zd.Štekl. Kurzu se
zúčastnili bratři: Čeněk Dittrich, Bedřich Vika a Josef Bláha. Tímto
byla u Sboru zavedena samaritánská služba.
1922 Sbor se zúčastnil společně pohřbu přispívajícího člena
Antonína Novosada, který byl zavražděn v lese u Oder. Jmenovaný
se zasloužil o Sbor tím, že jako krejčí ušil pracovní stejnokroje pro
členy Sboru při jeho založení téměř zadarmo. Přesto, že bydlel v
sousední německé obci Dobešov, byl vždy Čechem. Svou národnost
nikdy nezapřel.
Vzdělavatelem Sboru se stal řídící učitel Adolf Jordán. Hasičský
sbor daroval na opravu školy 1.000 Kč.
1924 V lednu zemřel zakládající člen a první dlouholetý
starosta hasičského sboru v Jindřichově Cyril Klimek. Jeho pohřbu
se Sbor zúčastnil v plném počtu.
V červnu 1924 přijel do Hranic na návštěvu prezident
Československé republiky T.G.Masaryk. Uvítání se zúčastnila
delegace o 24 členech Sboru.
1927 Sbor čítá 30 činných členů a zúčastnil se hromadně
hasičského dne v Hranicích, pořádaného u příležitosti Krajinské
výstavy.
Příjem roku 1927 činil
2.699,24 Kč
Vydání
2.260,- Kč
Jmění
12.722,- Kč
V místní spořitelně splacen poslední dluh v částce 1.000 Kč.
1928 Sbor se zúčastnil župního sjezdu a okrskového cvičení
ve Stříteži nad Ludinou.
21.července zemřel tragickou smrtí činný člen Adolf Remeš,
rozříznutím kosou v půli těla. Zemřel ve věku 43 let.
V předvečer 28.října uspořádal Sbor k oslavě 10.výročí vzniku
Československé republiky lampionový průvod přes celou vesnici.
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Všechna okna byla vyzdobena a osvětlena. V tomto roce se Sbor stal
členem župní pohřební podporovací pokladny.
1929 Sbor čítá 25 činných členů. 12.května se zúčastnil pěti
člennou stráží Samaritánského dne v Hranicích, kde byla
předváděna prakticky první pomoc za součinnosti lékařů.
Okrskového cvičení v Luboměři se Sbor zúčastnil v plném počtu.
Cvičení bylo spojeno s otevřením Hasičského domu tamtéž.
1933 Pořádáno veřejné požární cvičení za součinnosti
Sborů: Spálov, Luboměř a Střítež. Po cvičení byl výlet a ke zpestření
programu nacvičil řídící učitel Adolf Jordán prostná se sekyrkami.
Bylo to první cvičení prostných ve XXII.župě.
1936 Je rozhodnuto o zřízení ženského hasičského sboru.
Za členky se přihlásily: Emilie Bláhová č.48, Žofie Bláhová č.48,
Hedvika Bláhová č.30, Marie Čechová č.79, Jenovéfa Čechová č.37,
Žofie Čechová č.93, Cecílie Klézlová č.4, Jiřina Kytlicová č.77, Marie
Čechová č.75.
1937 Konalo se veřejné okrskové cvičení k oslavě 30-ti
letého trvání Hasičského sboru v Jindřichově. Slavnosti a cvičení se
zúčastnily Sbory: Luboměř, Spálov, Střítež. Po bohoslužbách při
nástupu před pomník padlých v I.sv.válce promluvil k nastoupeným
členům okrsku místopředseda župy a dekoroval pamětními
medailemi členy Hasičského sboru v Jindřichově, takto: za 30-ti
letou činnost – František Prokeš č.64, Cyril Klimek č.60, František
Bláha č.9; za 20-ti letou činnost – Čeněk Čech č.93, Antonín
Deutscher č.83, Josef Lacina č.99, Alois Pešl č.46, Adolf Dvorský
č.103, Ferdinand Ondra č.30, Rudolf Bláha č.106, Bedřich Vika
č.52, František Kandler č.47, Ferdinand Bartoš č.23, Jan Hercik
č.70, Josef Ondra č.44. Po požárovém cvičení na výletišti cvičili
členové jindřichovského Sboru (ženy i muži) prostná. Muži se
sekyrkami a ženy s tyčemi.
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Toto cvičení bylo s úspěchem opakováno na hasičské slavnosti
29.srpna 1937. Okrskového cvičení a slavnosti založení Sboru
v Jindřichově zúčastnil se deputací i hasičský Sbor ze sousední
německé obce Dobešov. Byla to poslední spolupráce hasičských
sborů české a německé národnosti.
Příjem Sboru t.r. činil
8.388,60 Kč
Vydání
8.175,30 Kč
Hotovost
212,10 Kč
Vklad v místní spořitelně
8.000,- Kč
Inventář
8.323,- Kč
1938 Na členské schůzi se Sbor rozloučil s dlouholetým
vzdělavatelem, řídícím učitelem Adolfem Jordánem, který odešel
jako správce školy do Velké u Hranic.
Politická situace v Československu a v celé Evropě se rozpínavostí
fašistického Německa vyhrocovala a skončila pro Československo
vnucením potupného Mnichovského diktátu. Při částečné i
všeobecné mobilizaci nastoupili vojenskou službu tito členové
Sboru: Čech Vilém, Cyril Šíma, Josef Lacina, Rudolf Bláha č.98,
Rudolf Bláha č.106, Ferdinand Bláha č.48, Ferdinand Bláha č.49,
Josef Váňa, František Pešl, Ambrož Adamec č.7, Jindřich Drohsler
a František Kandler. Převážná část z nich se vrátila v druhé
polovině října, kdy i naše obec byla zabrána do Sudet.
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V souvislosti s podpisovou akcí, která se konala v obci za vypuštění
ze záboru, byli při přechodu přes hranice zatčeni členové Sboru:
Ambrož Adamec a František Pešl a uvězněni v Odrách a v Novém
Jičíně v době od 24.října do 8.prosince. Dne 24.listopadu byla obec
vypuštěna ze záboru. Den před vypuštěním obce ze Sudet do
okleštěné Československé republiky byli členové Sboru František
Prokeš a Jan Hercik napadeni. Tyto členy napadli a ztýrali němečtí
ordneři.
1939 Radost z navrácení obce ze Sudet byla veliká, ale
bohužel netrvala dlouho. Po zřízení tzv. Protektorátu Čech Moravy
a Slezska v březnu 1939 nastaly útrapy nové. Pamětníci si dobře
pamatují na utrpení v době německé okupace, že tehdy jsme vypili
kalich hořkosti až do dna, že nemohlo být strašnějších a
nebezpečnějších chvil v celých našich tisíciletých dějinách.
Na výborové schůzi 5.července jednáno bylo o zakoupení motorové
stříkačky. Ve sbírce po vesnici se vybralo 8.610,- Kč. Dne 19.září
bylo rozhodnuto o zakoupení dvoukolové stříkačky od Hasičského
výrobního družstva v Čechách pod Kosířem u Prostějova za
30.000,- Kč.
1940 14.ledna členská schůze, při které byla tato nová
stříkačka převzata. Převzetí se zúčastnil župní zkušební komisař
Krumpléř mladší z Kelče.
Příjem Sboru t.r.
32.368,30 Kč
Vydání
30.975,- Kč
Hotovost
1.393,- Kč
Stav jmění
40.748,- Kč
Dluh v místní záložně
5.000,- Kč
1941 25.září byl pro odbojovou činnost zatčen vzdělavatel
Sboru řídící učitel Josef Přerovský. Ve Vratislavi byl souzen a
odsouzen k tříletému žaláři, který si odpykal ve Svidnici. Do
Jindřichova se vrátil r.1943, nesměl však již vyučovat.
Činnost Sboru byla od začátku války omezena. Je nařízena
dvojjazyčná korespondence s Okresním hejtmanstvím, razítko
Sboru, nápis na zbrojnici a na stříkačce rovněž.
1942
V důsledku ustanovení zákona o zabezpečení
hasičství přejímá obec Jindřichov podle výkazů celý hasičský
inventář v hodnotě 21.704 Kč a to i s dluhem v místní spořitelně
3.500 Kč. Věcné potřeby Sboru má od tohoto roku hradit obec
Jindřichov.
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Úryvek dopisu – nabídka stříkačky
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Členové Sboru s novou motorovou stříkačkou DS 16
sedící 1.ř: Ondra Rud. Č.6, Morbitzer J.75, Čech V.93, Lacina J.99, Čech J.27, Pešl Fr.4,
Vinkler Ferd.42,2.řada:Pešl Al.46, Hercik J.70, Ondra Fr.6, Balhárek Ad.3, Blaha Ferd.49,
Dittrich Vinc.53, Blaha Rud.98, Kandler Fr.47

1943 v říjnu po požáru seníku u Ludvíka Holčáka č.p.1
1.řad :pohraniční stráž Boháček Z.,Filip K.78, Morbitzer J.75,Hercik C.20 velitel Pešl Al.46,
pohr.str.Vyhlídal; 2.řada Vyka Ferd.č.41,Vinkler Fr. slouž.,Čech Fr.26,Vaněk Leop.8, Mikulík
J.15,Dittrich Vinc.53,Ondra F.108,Rýpar J.40,Bláha C.48,Pavelka Al.slouž.,Čech J.27,Knichal
F.28,HercikJ.70 Balhárek Ad.3,Freis B.36,Kabeláč Al.slouž.; zadní řada :Blaha Rud.98, Vaněk
Fer.8,Ondra Fr.6,Blaha Č.51,Bláha Ferd.49,Schiftner Fr.43, Klimek Cyril 60
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1943-1944 Ve válečných letech činnost Sboru velmi slabá.
V roce 1944 vězněn velitel Sboru Alois Pešl, po třech týdnech
propuštěn.
1945 7.květen zůstane pro Sbor a celou naši obec navždy
památným dnem. Toho dne vstoupila do naší obce při
osvobozovacích bojích Sovětská armáda. Stalo se tak v pět hodin
odpoledne, kdy Rudá armáda obsadila dolní konec obce. První
rudoarmějci vstoupili do vesnice přes les Hradečky od Veselí a
cestou Příčnicí od Bělotína. Do večera byla osvobozena celá vesnice.
Dělostřelbou byla zasažena a zapálena samota s větrným mlýnem
mlynáře Ferdinanda Čecha č.76. Záchranné práce a hašení bylo
úplně znemožněno střelbou. Zasaženo bylo rovněž stavení Adolfa
Balhárka č.3 a Františka Holčáka č.38. Přesto že hašení bylo
válečnými událostmi velmi ztíženo, podařilo se obytné budovy
uhájit. Při osvobozovacích bojích na katastru naší obce padli tři
sovětští vojáci, z toho jeden důstojník, také zde padli čtyři vojáci
německé armády. Z občanů naší vesnice nepadl nikdo a ani nebyl
raněn.
Průchodem fronty a užíváním zbrojnice německou armádou, která
v tuto dobu sloužila jako ošetřovna koní, bylo mnoho hasičského
inventáře poškozeno a zcizeno.
Činnost Sboru po válce znovu ožila. I nadále jsou pořádána školení
členů i cvičení. Již v polovině června je uspořádána slavnost a to na
počest ukončení války a osvobození obce Rudou armádou. Slavnosti
se zúčastnili všichni členové Sboru ve stejnokrojích.
1946 9.května je pořádána malá oslava k prvnímu výročí
osvobození. V tento den byla před školou zasazena lípa v upomínku
přestálých válečných hrůz. Této slavnosti se zúčastnily všechny
spolky v obci včetně Sboru hasičského.
V tomto roce byl postaven pomník padlým rudoarmějcům na území
naší obce.
1948 17.ledna odbývána Valná hromada, při které se
projevilo znepokojení členů Sboru nad nesouladem mezi
stávajícími politickými stranami v našem státě. S uspokojením
přivítali členové Sboru další vývoj únorových událostí roku 1948.
Činnost Sboru probíhala t.r. normálně. Sbor se zúčastňoval během
roku všech akcí pořádaných v místě i v okrese. V tomto roce byl
také pořádán ples a z výnosu toho věnoval Sbor částku 3.000 Kč na
stavbu místního rozhlasu. Při slavnostní schůzi konané dne
17.října(které se zúčastnil předseda MNV) bylo přítomným členům
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Sboru přečteno jednatelem provolání starosty Čs.svazu hasičstva
„Memorandum“. Všichni členové Sboru složili slavnostní slib
věrnosti republice, který potvrdili svými podpisy. Podepsaný slib je
uložen v pamětní knize Místní jednoty v Jindřichově.
1949
Provedena prohlídka Sboru velitelem Okresní
hasičské jednoty a zástupcem Okresního národního výboru.
V dalších letech se Sbor zúčastňuje všech pořádaných akcí v obci,
okrsku i okrese. Svou přítomností ve stejnokroji dodává Sbor
důstojnosti při příležitosti každoročních oslav vítězství u pomníku
padlých spoluobčanů v I.sv.válce. Také prvomájových oslav
v Hranicích se zúčastňuje pravidelně ve stejnokrojích.
1950 Podle nového zákona se mění dosavadní název
Hasičského sboru na Místní jednotu Československého svazu
hasičstva a také dochází ke změně funkcí.
MJ se zúčastnila sjezdu Okresního výboru svazu Československého
hasičstva v Bělotíně a jedním družstvem zasáhla při požárovém
cvičení. Za toto vystoupení byla odměněna čestným uznáním a
hodnocena velmi dobrá. Byla provedena oprava zbrojnice,
zastropení strojovny, nová okna a podlaha ve schůzové místnosti.
1951 1.dubna na valné hromadě byli zvoleni tito členové do
výboru: předseda Jan Hercik, dva místopředsedové, velitel Cyril
Bláha č.30, výcvikový referent Josef Lacina, organizační referent
Cyril Hercik, jednatel Josef Čech, archivář František Kandler,
pokladník Vilém Čech č.79 a matrikář, kulturní referent Josef
Přerovský, referent pro preventivní ochranu Vilém Čech č.93,
referent pro samariu Bedřich Vika, referent dorostu Zdeněk
Holčák, referent pro školení Jaroslav Maršálek, referentka žen
Ivana Zdráhalová, revizoři účtu František Knichal a Jaroslav
Šatánek. Delegáty na sjezd byly určeni Josef Čech a Jan Hercik.
MJ se zúčastnila veřejného cvičení tělocvičné jednoty Sokol v místě
deputací.
1953 MJ se zaměřuje na zlepšení preventivní činnosti,
dále je sestaveno soutěžní družstvo, pořízeno 9 kusů nových
stejnokrojů. V tomto roce je opět měněn název v Československého
svazu hasičstva na Československý svaz požární ochrany a dále
název hasič se mění na požárníka.
1954 MJ vyslala jedno družstvo do okrskové a okresní
soutěže, kde se umístilo v okrsku jako první a v okrese na čtvrtém
místě. Požárníci odpracovali 280 hodin zdarma na přístavbě jeviště
obecního sálu.
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1955 Vyčištěn rybník Ludvíka Holčáka jako protipožární
nádrž k nově postavenému kravínu JZD. Odpracováno 200 hodin
zdarma. Také bylo provedeno protipožární cvičení, preventivní
prohlídky a žňové hlídky.
1957
V souvislosti s pokračující výstavbou JZD jsou
pořádána školení pracovníků v družstevních objektech. Jednak
k zamezení vzniku požáru a k užívání hasicích přístrojů při
případném vzniku požáru.
1960 Místní jednota se zúčastnila oslav OJSPO v Opavě
dvoučlennou delegací. Toho roku dodána stříkačka PS 8 okresní
inspekcí PO v Přerově, bez podvozku.
1962 Technika i zbrojnice byly převzaty do socialistické
péče. 10.září konáno cvičení v rámci okrskové soutěže. Dále dodán
dvoukolový podvozek k PS 8. V listopadu odeslána motorová
stříkačka (agregát) do opravy k PÚ Přerov. Oprava byla provedena
zcela zdarma.
1964 Pořádáno požární cvičení spojené s kácením máje a
soutěží družstev MJ. Kulturní program této místní slavnosti
zpestřily děti mateřské školy vedené svými učitelkami p.Mikovou a
Rýparovou.

Blaha Jaromír 44, 1.řada: Schiftner V.43, Menšík Ant.124, Vyka Petr 41, Biskup L66,
GasmanJ.45; 2.řada : Čoček J.71, Klimek Fer.21, Vyka Pavel 41, Maršálek J.ml.95, Král
M.61, Klívar J.58, Welert Jos., Šatánek J.7, Freis B.36
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1965 V rámci okresní soutěže se družstvo MJ zúčastnilo 12
cvičení. Umístění v okrsku na 1.místě a v okrese na 9.místě.
V tomto roce v obci instalovány poplachové sirény.
1966 MJ uspořádala oslavu 60-ti letého trvání Hasičského
sboru v Jindřichově, která byla spojena se sjezdem rodáků. Na
programu: 1000hod zahájení sjezdu v sále MNV státní hymnou,
poté slavnostní schůze MJ. Následovala kulturní vložka dětí místní
školy, kterou nacvičil ředitel Zš Jaroslav Rýpar. Projev přednesl
zástupce OV SPO v Přerově. Za přítomné rodáky promluvil bývalý
vzdělavatel Požárního sboru Adolf Jordán, ředitel školy ve Velké u
Hranic. Po projevech byla předána čestná uznání zasloužilým
členům místní jednoty a ukončena schůze. Následoval společný
oběd. Ve 1400hod se konalo poplachové aplikační cvičení na objekty
JZD, kterého se zúčastnily všechny Sbory našeho okrsku a družstvo
závodního sboru Chemických závodů v Přerově a také družstvo
Požárního sboru z Lipníka. Starší členové MJ provedli útok ruční
stříkačkou. Požární útok motorovými stříkačkami byl proveden
s ukázkou podávání vody na velkou vzdálenost. Družstvo požárního
útvaru Chemických závodů v Přerově předvedlo hašení pěnou,
hasícími přístroji a hašení zařízení pod el.proudem. Po ukončení
cvičení seřadily se Sbory před zbrojnicí, v čele s krojovanou
skupinou a hudbou. Také byl položen věnec k pomníku padlých
spoluobčanů za I.sv.války a pomníku padlých rudoarmějců
v II.sv.válce. Následoval odchod na výletiště.(hřiště) Této části
oslavy zúčastnily se i delegace Sborů ze Spálova a Luboměře.
Proběhla dekorace dvaceti členů MJ odznakem Vzorný požárník
III.stupně. Krojovaná skupina mládeže zatančila Moravskou besedu
pod vedením paní Mrkvové ze Stříteže. Poté následovala volná
zábava až do pozdních večerních hodin.
Za uskutečnění této slavnosti byla MJ PO odměněna OV SPO
Čestným uznáním za dobrou propagaci požární ochrany.
Při návratu z této slavnosti domů byl při dopravní nehodě zraněn
přispívající člen MJ Čeněk Čech, který svému zranění po 14 dnech
podlehl. Jeho pohřbu se zúčastnila MJ PO v plném počtu ve
stejnokrojích.
Téhož roku byla znovu postavena sušící věž na hadice na zbrojnici.
Potřebné dřevo dodalo místní JZD, práci provedli členové MJ
zdarma pod vedením tesaře Viléma Čecha, člena MJ.
1967 Schůze výboru 2x, členská3x, v zimních měsících
spojené se školením. Zrušeno vydávání časopisu Požární technika.
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Začíná vycházet měsíčník sešitového formátu Požární ochrana,
který má sloužit členům požárních jednotek, funkcionářům NV,
průmyslových závodů a zemědělství. Ve Frýdku-Místku založena
škola požární ochrany. V dubnu proběhla prověrka CO, hasících
přístrojů a hasícího nářadí na farmě JZD. Dle nařízení OV ČSPO
jsou velitelé požárních jednotek povinni skládat předepsané
zkoušky.
MJ PO získala automobil Tatra 805 přebudovaný na požární vůz.
Tímto se stala MJ motorizovaná a její výcviková činnost značně
stoupla.
Toho roku se 15 požárníků stalo bezpříspěvkovými dárci krve,
z nichž dva vlastní zlatou plaketu dr.Jánského.
1968
Na celostátní konferenci ČSPO provedena
reorganizace ČSPO, na základě federálního uspořádání republik, a
to takto: Český svaz požární ochrany se sídlem v Praze a Slovenský
svaz požární ochrany se sídlem v Bratislavě. Požadavky Moravy a
Slezska byly řešeny statutem, v rámci ČSPO byl ustaven MoravskoSlezský výbor. V celém státě nastalo mírné politické uvolnění.
V MJ opět probíhá školení a příprava družstev na soutěže. V I.kole
požárního sportu družstvo vyhrálo 1.místo a v II.kole obsadilo
15.místo.
Dne 21.8.1968 však nastal zlom, toho dne byl celý náš stát obsazen
vojskem Varšavské smlouvy, především Rudou armádou. Nastala
doba normalizace. MJ PO přesto pracuje tak, aby byla zabezpečena
ochrana majetku občanů i JZD proti požárům. Také bylo v tomto
roce obnoveno slavení svátku sv.Floriána, patrona hasičů.
1969
K propagaci a různým sdělením využívá MJ
vývěsních skříněk v obci a v areálu JZD. K vyhlášení poplachu při
vzniku požáru slouží siréna umístěna na hasičské zbrojnici a
v areálu JZD.
Družstvo žáků se zúčastnilo soutěže ve Valšovicích.
1970 Během zimy výborové i členské schůze spojené vždy
se školením členů. Byl uspořádán ples a v březnu provedeny
protipožární prohlídky v obytných domech a v budovách JZD.
Soutěžní družstvo vyhrálo v I.kole požárního sportu 1.místo
v okrsku.
1971 Na členské schůzi spojené se školením v protipožární
ochraně byli členové jednoty seznámeni s čísly telefonu pro hlášení
požáru. Soutěžní družstvo vyhrálo 1.místo okrsku v I.kole PS
v Porubě a v II.kole v Soběchlebích obsadilo 7.místo. V soutěži
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jednotlivců I.kola vyhrál 1.místo František Vinkler a 3.místo
Jaroslav Rýpar.
1972 Sjezd Českého svazu PO, který vytyčil úkoly v oblasti
prevence a represe a přípravy obyvatelstva k obraně vlasti. Družstvo
v I.kole získalo 1.místo a v II.kole v Přerově 4.místo.
14.srpna při požáru lesa na Holčákovém Hranečníku uhořel Alois
Gassman.
1973 MJ PO uspořádala zájezd na Mezinárodní soutěž
družstev požárního sportu v Brně. Na meziokrskové soutěži
požárních družstev v Milenově získalo naše družstvo 1.místo .
MJ se rovněž zúčastnila 80.výročí trvání Požárního sboru ve
Stříteži n.Lud. V září přidělen nový požární agregát typu PPS 12.
1974 Oslavy 110.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v českých zemích. MJ PO uspořádala zájezd do Olomouce. Vlastním
požárním vozem. Členové MJ navštívili výstavu hasičského nářadí a
starých stříkaček v Olomouckém muzeu, spojenou s prohlídkou
zbrojnice a ukázkou práce útvaru. Také si prohlédli pamětihodnosti
města Olomouce.
Svátek sv.Floriána je zakázáno slavit. Bohoslužba se tedy
neuskutečnila, pouze slavnostní schůze, zájem však byl velmi malý.
V I.kole PS v Milenově se družstvo umístilo na 3.místě.
1975 Zahájena výstavba areálu v Kandlerové skále.
Biskup L. se zúčastnil školení velitelů na Tesáku. V I.kole PS
v Milenově družstvo obsadilo 2.místo.
MJ zajišťuje požární bezpečnost i v místním JZD.
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1975 stavba parketu v Kandlerové skále
vl:Biskup J.č.34,Čoček J.71,Klívar F.52,Vyka P.41,Prokeš A.14,Melar O.82 Konečný P.74;
vpr.:Biskup L.66,Filip K.ml,Biskup Z.66,Baller J.89, Menšík A.42

1976 Proběhly 3 schůze výborové a 2 členské zároveň se
školením, při kterém bylo členům předvedeno zacházení s hasícími
přístroji. Soutěžní družstvo se zúčastnilo pohárové soutěže
v Drahotuších. .
MJ spolu s MJ Střítež n.Lud. uspořádala pro své členy zájezd na
Jižní Moravu s prohlídkou Velehradu, tamějších vykopávek, zámku
Lednice, zdejšího skleníku a rozsáhlého parku s výstupem na
minaret, odkud je krásný výhled na celou J.Moravu až do
Rakouska. Také navštívili Mikulov a Valtice. Zájezd zakončen ve
vinném sklípku.
1977 Školení preventistů pořádané okresním výborem ČPO
se zúčastnil Jaroslav Šatánek. V březnu provedeny protipožární
prohlídky v soukromých i veřejných budovách.Sbor užívá požární
cisternu CAS 25 Jednotného zemědělského družstva i pro své
zásahy.
Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže v Olšovci a ve Všechovicích.
1978 Školení v protipožární ochraně, odvysílány i relace
v místním rozhlase. Školení strojníků absolvoval Čech Miloš a Haitl
Václav. V I.kole PS v Olšovci se družstvo umístilo na 1.místě. Také
se účastnilo 3.ročníku pohárové soutěže v Drahouších.
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1979
Uspořádána beseda s občany, jak předcházet
požárům. Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží v Olšovci a
Opatovicích, na obou obsadilo 4.místo.
1980 Na výborových schůzích řešeny otázky vodních
zdrojů a preventivních prohlídek, za přítomnosti člena MNV.
Prokeš A. se stal členem OV SPO.
1981 Výborové schůze 2, členské 4, opět školení a příprava
na soutěže požárního sportu.
1982 Na vědomí vzata akce KV ČSPO v Ostravě a sice:
vyhlášení měsíce října za měsíc vzorné práce všech členů ČSPO
v kraji.
1983 Cvičný poplach v obci spojený s požárovým cvičením.
Uskutečněny preventivní prohlídky.
Družstvo mladých požárníků obsadilo v branném závodě hry
Plamen ve Veselíčku 1.místo

Stavba zařízení v Kandlerové skále
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1984 Schůze konány podle termínů dohodnutých na
počátku roku. Družstvo v lyžařském branném závodě na Potštátě
obsadilo 1.místo, a to i v I.kole PS. V II.kole v Radslavicích 3.místo.
1985 V rámci měsíce března uskutečněna přednáška o
požární ochraně ve zdejší Mateřské školce.
Sbor užívá Avii 31 – DV12. Družstvo se zúčastnilo soutěže
v Radíkově a soutěže k 50.výročí založení ZO SPO v Partutovicích
Toho roku postaveno soutěžní družstvo žen.
Pořádán požárnický ples a v Kandlerové skále 3 taneční zábavy.

1986 výbor Sboru
1.ř:Haitl J.č.57, Konečný J.74, Bláha C.30,Prokeš A.14,Biskup L.66, HercikC.20
2.ř.:Balhárek V.3,Haitl V.64, Melar O.82,Rýpar J.40,Haitlová M.57,Bláha L.51, Biskup
L.ml.66, Konečný P.74

1986 Výročí 80 let od založení SDH v Jindřichově. Oslavy
proběhly v neděli 29.června. Zahájení dopoledne slavnostní schůzí
v sále MNV. Odpoledne průvod ve stejnokrojích od Požární
zbrojnice na hřiště, s položením věnců u obou pomníků padlých v I.
a II. světové válce. Na hřišti předváděny ukázky z činnosti mladých
požárníků, požárního sportu dospělých a používání nejmodernější
techniky. Nechyběla ani historická ukázka starších členů v hašení
s potahovou stříkačkou, kterou Sbor vlastní od roku 1906. Oslavy
zakončeny taneční veselicí na parketu v Kandlerové skále.
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Starší páni s potahovou stříkačkou z r.1906
Melar O.,Gasman J.,Biskup L.,Menšík A.,Rýpar J. 92,Deutscher A., Čech M.

V lednu se Základní organizace Sboru požární ochrany rozloučila se
svým členem Čechem Josefem a v listopadu pak s Čechem
Vilémem.
Výstavba sociálního zařízení v Kandlerové skále.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo I.kola PS v Radíkově(1.místo
v okrsku), II.kola v Lipníku nad Bečvou(5.místo) a pohárové
soutěže v Radíkově. Mladí požárníci (20členů) zase zimního
branného
závodu
na
Potštátě,
oblastního
kola
PS
v Paršovicích(3.místo) a branného závodu ve Veselíčku (13.místo).
V červnu zavítali na Mírové slavnosti do Přerova na výstaviště, kde
předváděli ukázky ze své činnosti.
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Družstvo ml.požárníků na Tatře 805
zleva :Biskup D.,Pop Z.11,Bartoš Z.46,Šima J.114,Biskup Z.66,Maršálek J.95
Blaha T.119,Haitl V.64,Filip A.67,Blaha J.44,Skoupil J.23,vel.Bartoš Z.,Blaha J.

1987 V květnu připravena spolu s JZD okresní soutěž
požárních družstev zemědělských podniků. Naši členové získali
2.místo s postupem do krajského kola, kde obsadili 5.místo. Dále se
zúčastnili I.kola soutěže PS v Radíkově (1.místo v okrsku).
Mladí požárníci se účastnili Sokolovského závodu branné zdatnosti
na Potštátě a to jak starší žáci, dorostenci tak i dorostenky, dále
oblastního kola soutěže mladých požárníků (2.místo) a branného
závodu ve Vysoké.
Provedena zkouška hydrantového řádu v obci. V říjnu námětové
cvičení 16.okrsku na větřák č.p. 81, při kterém si členové vyzkoušeli
dálkovou dopravu vody.
Pro děti Mš zorganizován branný den s celodenním pobytem
v pionýrském táboře v Hradečkách a také den otevřených dveří
v požární zbrojnici.
SPO uspořádal končiny s voděním medvěda, požárnický ples a 4
taneční zábavy.
1988 V dubnu praktická ukázka pro požární družstvo CO
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s promítnutím filmu Hašení malých požárů. V červnu proběhla
v naší obci krajská soutěž Požárních družstev zemědělských
podniků. Naši muži obsadili 4.místo. Naše družstvo se zúčastnilo i
okresního kola soutěže PD zem.podniků (4.místo), I.kola PS
v Radíkově(1.místo v okrsku), pohárové soutěže v Horním Újezdě,
Nošovicích a Radíkově. I.kola se účastnilo i družstvo žen (2.místo
v okrsku). Mladí požárníci opět závodili ve hrách Plamen.
Pro děti Mš zorganizována tradiční branná vycházka s pobytem
v pionýrském táboře Hradečky.
Pokračuje se v pracích na zařízení budovy v Kandlerové skále –
dlažba, obklady stěn a pokrytí střechy.
Biskup Ladislav ml. členem komise prevence OV SPO.
V říjnu poplachové cvičení 16.okrsku ve Stříteži.
1989 Výborové schůze jako každoročně druhé úterý
každého měsíce. Pro děti Mš uskutečněna celodenní branná
vycházka s pobytem v pionýrském táboře Hradečky.
V červenci proveden požární prověřovací poplach přede žněmi.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo okresního kola sportovní soutěže
PD zemědělských podniků v Turovicích(5.místo), dále I.kola
soutěže v PS v Radíkově a II.kola v Radslavicích. A pohárových
soutěží v Radíkově, Opatovicích a Býškovicích se zúčastnilo i
družstvo žen. Pořádány 3 taneční zábavy.
Po revoluci v listopadu 1989 nastávají v celém státě výrazné změny,
které by měly vést ke svobodnějšímu životu nás všech.
I ve Sboru se v následujících letech opět mnohé mění.
1990
Název „Základní organizace svazu požárních
ochrany“ se mění na původní „Sbor dobrovolných hasičů“.
6.května Sbor může opět po 17-ti letech oslavit svátek sv.Floriána
patrona hasičů a to v naší obci. V příštích letech je svátek slaven
zase v
obci dalšího
Sboru 16. Okrsku (Střítež,
Partutovice,Olšovec). Každému Sboru tedy vyjde uspořádání oslavy
1x za 4 roky.
Oslavy byly zahájeny pochodem 102 uniformovanými hasiči, ze
všech 4 Sborů našeho okrsku, do kostela na slavnostní mši svatou.
Poté položena kytice k pomníku padlých v I.sv.válce. Následovala
slavnostní schůze a oběd v místním sále, poté volná zábava při
hudbě.
Sbor opět zorganizoval pro děti Mš celodenní brannou vycházku
s pobytem v Hradečkách. V srpnu proveden požární prověřovací
poplach přede žněmi. Zkontrolovány hydranty.
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Soutěžní družstva mužů a žen se účastnila I.kola sportovní soutěže
v Radíkově a pohárových soutěží v Býškovicích, Radíkově(ženy
3.místo) a Opatovicích(ženy 3.místo). Družstvo JZD se zúčastnilo
SS PD zemědělských podniků v Tovačově(2.místo).
Sbor uspořádal 3 taneční zábavy, z toho 1 okrsková.
Velitel Sboru A.Prokeš se jako člen okresní delegace zúčastnil
jednání mimořádného celostátního sjezdu hasičů v Karviné, na
kterém bylo rozhodnuto o nástupnických organizacích za zrušený
Svaz požární ochrany. V České republice se jím stalo Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.¨

Obnovené oslavy sv.Floriána

1991
Náš Sbor se stal akcionářem Hasičské vzájemné
pojišťovny, zakoupeny akcie v hodnotě 2.000 Kč.
10 členů Sboru se zúčastnilo oslav sv.Floriána v Olomouci, kde
probíhala slavnostní mše sv. v katedrále sv. Václava a poté na
náměstí Míru ukázky starší i moderní hasičské techniky. 16 členů
zase zavítalo na oslavy sv.Floriána do Stříteže. A oslav 100.výročí
založení SDH v Olšovci se naši členové také zúčastnili.
Sbor uspořádal hasičský ples, 2 taneční zábavy v Kandlerové skále a
vzpomínku k 73.výročí vzniku Československé republiky.
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Dětem Mš uskutečněna tradiční branná vycházka s pobytem ve
skautském táboře Hradečky.
Provedeny další práce na dostavbě zařízení v Kandlerové skále –
elektroinstalace ve sklepě, omítky a položen podkladní beton, to vše
hlavně díky zájmu mladých členů.
Družstva mužů i žen se zúčastnila I.kola soutěže PS v Radíkově,
II.kola ve Lhotě u Lipníka(4. a 3.místo) a pohárových soutěží
v Olšovci, Radíkově, Opatovicích a Dolanech u Olomouce. Družstvo
mužů ze ZD Jindřichov se účastnilo SS PD zem.podniků
v Domažlicích, kde dosáhlo historického úspěchu – 1. místa.
1992 Družstva mužů a žen se účastnila I.kola sportovní
soutěže v Radíkově. Do II.kola postoupili pouze jednotlivci(Bláha
Zd., Bláha J., Bláhová M., Čechová M.) Pak to byly pohárové
soutěže v Býškovicích, Radíkově, Opatovicích a Vitonicích.
V červenci poplachové cvičení v Partutovicích s účastí 12 našich
členů. Pro děti Mš uskutečněna branná vycházka do Hradeček.
V kulturním zařízení Kandlerovy skály položena ve sklepě dlažba a
místnost vybílena. Zábradlí na terasách a schodištích vyměněno a
odstraněny suché stromy.
15 členů se zúčastnilo oslav sv.Floriána v Partutovicích.
Sbor uspořádal hasičský ples, vodění medvěda, 3 taneční zábavy.
1993 1.1. byla naše Československá federativní republika
rozdělena na dva samostatné státy Česká republika a Slovenská
republika. Od 1.1. se náš okrsek značí jako 14. namísto 16., z důvodu
odchodu některých Sborů v r.1992 ze Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska do Moravské jednoty.
Soutěžní družstva se zúčastnila I.kola soutěže v PS v Radíkově.
Ženy postoupily do II.kola ve Lhotě u Lipníka (2.místo). Do
krajského kola postoupila Biskupová Jana v běhu na 100m.
Družstvo žen se účastnilo 10 a muži 4 pohárových soutěží.
Pro děti Mš konána branná vycházka s pobytem v Hradečkách.
Sbor uspořádal hasičský ples, 3 taneční zábavy. Členové se
zúčastnili oslav 100.výročí založení SDH ve Stříteži n.Lud.
1994 I.kolo sportovní soutěže v Radíkově. Ženy postoupily
do II.kola ve Lhotě u Lipníka, kde vybojovaly 1.místo a postupem
do oblastního kola v Bohumíně. Zde děvčata podala dobrý výkon,
který však stačil pouze na 8.místo. Družstvo žen se také účastnilo
většiny pohárových soutěží započítávaných v tomto roce do nultého
ročníku Velké ceny ČMS okresu Přerov. V této soutěži ženy získaly
4.místo.
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V červenci prověřovací poplach pro 14.okrsek a to v Olšovci.
Koncem roku dokončeny úpravy zařízení v Kandlerové skále –
nátěry, instalace svítidel. Venkovní omítka stále neprovedena.
1995 Prokeš A. zvolen vedoucím rady velitelů okresu a
Biskup L. členem prevence. I.kolo soutěže PS v Olšovci. Postoupili
muži i ženy do kola II. v Lipníku nad Bečvou. Zde obsadili 9. a
2.místo. V soutěži jednotlivců se okresními přeborníky v běhu na
100m stali Jana Biskupová a Michal Horák. Družstvo žen
reprezentovalo okres ve III.kole v Ostravě-Zábřehu, kde skončilo na
6.místě. Obě družstva se dále účastnila většiny soutěží 1.ročníku
Velké ceny SH ČMS okresu Přerov. Celkově muži obsadili 11.místo a
ženy4.místo.
22.července námětové cvičení při oslavách 100.výročí založení
Sboru v Lipné. 27.července prověřovací poplach pro 16.okrsek, ve
Stříteži nad Ludinou. V tomto roce naprosto selhala ohlašovna
požáru na vrátnici ZD.
Od 22.listopadu jsou ve výjezdovém vozidle k dispozici 1 vozidlová
a 2 kapesní radiostanice a to od Hasičského záchranného sboru
Přerov pro potřeby jednotky požární ochrany obce zařazené dle
plánu plošného pokrytí sil a prostředků PO do kategorie III.
24.listopadu členové složili zkoušky na radioprovoz a od tohoto dne
je jednotka spojena s HZS v Přerově a Hranicích.
Sbor uspořádal tradiční hasičský ples a v letních měsících 5
tanečních zábav. 29.dubna se členové zúčastnili hasičské pouti na
sv.Hostýně a v květnu pak oslav sv.Floriána ve Stříteži n.Lud.
1996 Výročí 90 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Jindřichově. Oslavy proběhly 6. a 7.července. V sobotu 6.7.
proběhla na hřišti pohárová soutěž za účasti 17 družstev.
Naši muži obsadili 2.místo ze 14. A ženy získaly 1.místo ze 3.
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Večer pak se v Kandlerové skále uskutečnila taneční zábava se
dvěma kapelami – Stržínek a Western. V neděli 7.7. pokračovaly
oslavy slavnostní mší svatou v 10hod v místním kostele, při které
farář Fr.Adamec vysvětil nový hasičský prapor, obecní prapor a
znak obce. Po mši sv. byla uctěna památka zemřelých a položena
kytice k pomníku podlých v 1.sv.válce. Poté se konala slavnostní
schůze Sboru v místním obecním sále, při které byla udělena
vyznamenání. Čestnému starostovi Cyrilu Bláhovi č.p.30 bylo
uděleno nejvyšší svazové vyznamenání „Řád svatého Floriána“, je
to první vyznamenání toho druhu v celém našem okrese. Br.
Bláha Cyril také k tomuto 90.výročí sepsal historii Sboru ode dne
vzniku až do r.1996, vydána byla ve spolupráci s Obecním úřadem.
Následoval společný oběd. Odpoledne bylo zahájeno průvodem
hasičů od zbrojnice
až na hřiště, kde mládež zatančila
Československou besedu pod vedením p.Mrkvové ze Stříteže. A
hasiči senioři předvedli hašení požáru historickou koňskou
stříkačkou z roku založení Sboru 1906. Také zde byl na ukázku
výsuvný automobilový žebřík s dostupností 30m z HZS Přerov, a
kdo měl zájem mohl se z této výšky rozhlédnout po obci.
Pokračovala volná zábava. K tanci a poslechu hrála Partutovjanka,
která provázela hasiče po celý den.
Počasí přálo a oslavy proběhly velmi dobře.
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K prohlédnutí zde byl vystaven nový hasičský prapor i prapor obce.
Zhotoveny byly u firmy Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí , hasičský
za 38.500 Kč + žerď 6.000 Kč a obecní za 19.000 Kč + žerď 6.000
Kč. Na hasičském praporu je na modrém podkladu znak
dobrovolných hasičů, okolo něho nápis „Bohu ke cti, bližnímu ku
pomoci“ a na druhé straně na bílém podkladu Panna Marie. Okolo
ní nápis „1906 Sbor dobrovolných hasičů 1996 Jindřichov“, u
nohou má znak Moravské orlice a znak Obce. Na okraji z každé
strany modrý pruh, v něm znaky lilie..
V dubnu proveden sběr železa v obci – 2 valníky.
27.dubna se členové zúčastnili oslav sv.Floriána na sv.Hostýně a
5.května v Partutovicích.
I.kolo soutěže PS v Radíkově, muži i ženy 1.místo v okrsku. II.kolo
v Radíkově, zde muži 4.místo a ženy 1. místo. V soutěži jednotlivců
se v běhu na 100 m s překážkami umístila Jana Biskupová na
1.místě a Jarmila Lévová na 2.místě. Krajské III.kolo proběhlo ve
Vrbně pod Pradědem, kde ženy skončily na 5místě.
Ve 2.ročníku Velké ceny OSH Přerov skončily muži na 7.místě a
ženy na 2.místě.
V červenci prověřovací poplach 14.okrsku na seník zemědělské
akciové společnosti LUHA Jindřichov za účasti všech Sborů našeho
okrsku.
Obec odkoupila od zem.a.s. LUHA Jindřichov požární vůz Avii.
Sbor uspořádal také tradiční ples, vodění medvěda, 2 diskotéky, 2
taneční zábavy a 2 hodové zábavy. Konalo se 13 výborových schůzí,
4 členské a Výroční valná hromada.
K 1.1. i k 31.12. čítal Sbor 91 členů, z toho 70 mužů a 21 žen. Byli
přijati 2 členové a 2 členové odhlášeni.
1997 K 1.1. čítá Sbor 91 členů.
Provedeny preventivní požární kontroly(75) a kontrola hydr. řádu.
3.května uskutečněn zájezd na hasičskou pouť na sv.Hostýn nejen
pro členy Sboru ale i pro veřejnost. 4.května se zase členové
zúčastnili oslavy sv.Floriána v Olšovci, kde se poprvé v historii
našeho okrsku konala polní mše sv., na rybníčku.
I.kolo soutěže v PS v Olšovci. Družstvo mužů i žen postoupilo do
II.kola v Radíkově. Muži obsadili 5.místo a ženy 3.místo .Ženy se
dále účastnily pouze 1 pohárové soutěže, muži všech 11 soutěží
zařazených do Velké ceny OSH Přerov. Celkově tedy ženy
hodnoceny nebyly a muži získali 5.místo.
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V březnu proběhlo školení členů Zásahových jednotek celého
14.okrsku, v místním sále. Účast našich členů 22.
7.června zemřel dlouholetý člen Biskup Josef nar.19.1.1912, členem
od r.1951.
V červenci vlivem nepřetržitého třídenního deště nastaly rozsáhlé
záplavy po celé severní Moravě. Povodeň měla přívalový charakter,
zaplavila a ničila domy, elektrické a tel.vedení, komunikace, pole.
Tisíce lidí připravila o majetek a střechu nad hlavou, za oběť jí
padly i lidské životy. Krutou daň povodni zaplatili životem i hasiči.
Záplavy se nevyhnuly ani naší obci. Potok Luha se místy vylil
z břehů a zaplavil okolní zahrady a přilehlou místní komunikaci.
Byly vytopeny sklepy a znečištěny studny. Zásahová jednotka
neustále čerpá vodu ze sklepů, odstraňuje překážky v potoku, řídí
dopravu v obci, která je vedena z Bělotína přes Nejdek a z naší obce
dále na Hranice a Olomouc a také odklízí spadlé stromy.

1997 6.-8.7. povodně po vytrvalých deštích, potok u Holčákového č.38

V listopadu školení nositelů dýchací techniky, 6 členů. Školení
velitelů 3 členové, školení strojníků 5 členů.
27. prosince zorganizována brigáda na úklid obecního lesa na
Vartě, s tím že dřevo zůstalo hasičům. Účast 8 členů.
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Maršálek J.nejml., Čech P., Filip J., Konečný L., Horák L., Haitl V.ml.

Sbor toho roku ještě uspořádal ples, vodění medvěda, 1 taneční
zábavu a 2 hodové zábavy. Výborové schůze 4, členské 2 a Výroční
valná hromada.
1998 V březnu proběhlo školení ZJ v Partutovicích. Dále
základní kurz nositelů dýchací techniky a cvičení na polygonu
v Prostějově.
Byly zakoupeny 2 dámské stejnokroje za 3554,- Kč.
Na jaře dal starosta obce Sboru k dispozici sokolskou louku Pod
Dědinou pro cvičení hasičů( ve směru na Nejdek)
Členové Sboru provedli sběr železa v obci.
V tomto roce připadlo uspořádání oslav sv.Floriána našemu Sboru.
Oslavy se konaly dne 3.května. Na mši sv. v 1030 pochodovali hasiči
14.okrsku od zbrojnice v čele s prapory Sborů a s kapelou
Partutovjankou. Po mši sv. byla položena kytice k pomníku padlých
v 1.sv.válce a přednesen projev starosty obce a místostarosty Sboru
Rýpara Jaroslava. Poté následovala slavnostní schůze a oběd
v místním sále. Dále probíhala volná zábava
při poslechu
Partutovjanky.
I.kolo soutěže PS v Radíkově, muži získali 1.místo s postupem do
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okresního kola, kde skončili na 5.místě. Dále se družstvo mužů
zúčastnilo všech 14 soutěží Velké ceny OSH Přerov a umístili se tak
na 9.místě. Také se zúčastnili soutěže Extraligy v Mistřicích a
soutěže v Partutovicích.
23.srpna se 9 členů účastnilo oslav 450 let založení obce Olšovec
6.září proběhlo vystoupení kapely „České buchty“. Kvůli špatnému
počasí se koncert uskutečnil v sále a ne v Kandlerové skále, ale i tak
za hojné účasti. Ve skále pak bylo připraveno občerstvení.
1.října zemřel dlouholetý člen Sboru Bláha Čeněk č.p.51 narozen
23.7.1923, členem od r.1944.
V říjnu školení nositelů dýchací techniky, celkem 15 členů.
Sbor přispěl na konto při OSH na pomoc SDH postiženým povodní
v červenci 1997 a to částkou 3.000 Kč.
Sbor dostal od SDH Troubky Čestné uznání Hasičů Čech, Moravy a
Slezska za významnou pomoc lidem postiženým povodní v červenci
1997. Čestné uznání dostali i členové za nezištný zásah a obětavou
pomoc při likvidaci následků povodní.
Sbor toho roku uspořádal ještě tradiční ples, 2 diskotéky a 3 zábavy.
Výborových schůzí 9, členské 2, Výroční valná hromada.
1999 V dubnu v Olšovci školení Zásahových jednotek
okrsku, kterého součástí byl i prověřovací požární poplach. Školení
nositelů dýchací techniky proběhlo i se cvičením na protiplynovém
polygonu v Prostějově. Školeni jsou celkem 3 velitelé, 4 strojníci a
15 nositelů dýchací techniky.
1.května zájezd na hasičskou pouť na sv.Hostýn a 2.května účast na
oslavách sv.Floriána ve Stříteži n.Lud.
I.kolo soutěže PS v Olšovci, muži obsadili 2.místo. Ve Velké ceně
OSH Přerov se mužům nedařilo. Družstvo žen se nepodařilo
sestavit.
V červnu členové vypomáhali Zš a Mš Jindřichov při dětském dni
na hřišti.
3.července SDH uspořádal 1.ročník pohárové soutěže zařazené do
Velké ceny OSH Přerov a to na sokolské louce pod vesnicí. Účast 24
družstev, z toho 6 ženských. Našim mužům se nedařilo, nedokončili
útok. Soutěž proběhla za pěkného počasí a slušné účasti družstev i
diváků.
V říjnu byl proveden sběr železa v obci. (122q – 3kontejnery)
Z obavy bouřlivých oslav konce a začátku nového století a tisíciletí
měla Zásahová jednotka od 31.12.1999 1200hod do 2.1.2000
2400hod pohotovost. Vše ale proběhlo v klidu.
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V tomto roce Sbor uspořádal tyto kulturní akce : ples, vodění
medvěda, 2 taneční zábavy, diskotéku, 2 hodové zábavy a posezení
s opékáním makrel. Výborových schůzí bylo 11, členské 2 a Výroční
valná hromada.
2000 7. ledna na VVH byl zvolen nový výbor v tomto
složení: starosta
Haitlová Marie
náměstek starosty
Rýpar Jaroslav
velitel
Prokeš Alois
zástupce velitele
Haitl Václav ml.
strojník a
Čech Pavel
referent MTZ
preventista
Biskup Ladislav ml.
jednatel a kronikář
Haitlová Ludmila
hospodář
Biskupová Jana
vzdělavatel
Haitlová Helena
vedoucí mládeže
Křenek Miroslav
referentka žen
Prokešová Blanka
referent CO a ZJ
Lév Josef
členové výboru
Čech Miloš
Maršálek Jaroslav nejml.
Konečný Lukáš
předseda KRR
Bláha Jaromír
člen
Haitl Václav
člen
Konečný Petr
Delegátem na okresní shromáždění delegátů byla zvolena Haitlová
Marie.
7.ledna zemřel člen Sboru Čech Miloš č.p.93 narozen 7.6.1943,
členem od r.1963, dlouholetý správce MTZ.
10.února zemřel dlouholetý člen Sboru Šatánek Jaroslav č.p.7 nar.
5.4.1924, členem od 1947.
V březnu se v Oseku konalo Shromáždění delegátů Sborů okresu
Přerov. Proběhla volba nového výkonného výboru, vedoucích
odborných rad a kontrolní a revizní komise a volba delegátů na
2.řádný sjezd SH ČMS. Starostou OSH byl opět zvolen br.Němčák
Fr. z Troubek. Místostarostové jsou noví: br.Hlavinka R. z Velké a
br.Prokeš A. velitel našeho Sboru. Prokeš A. byl také zvolen jedním
z 5 delegátů na 2.řádný sjezd konaný 1.–2.července ve Žďáru nad
Sázavou.
V dubnu proběhlo školení ZJ okrsku ve Stříteži. Stále vyškoleni: 3
velitelé, 4 strojníci a 15 nositelů dýchací techniky.
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29.dubna také zájezd na hasičskou pouť na sv.Hostýn, opět i pro
veřejnost. 7.května pak účast na oslavě sv.Floriána v Partutovicích.
I.kolo soutěže PS 6.5. v Radíkově, naši muži 1.místo v okrsku.
II.kolo 10.6. v Lipníku nad Bečvou, zde muži skončili na 10.místě.
Ve Velké ceně OSH Přerov se zúčastnili 9 závodů a umístili se tak
na 13.místě.
V tomto roce Sbor opět začíná pracovat s mládeží. Bylo přijato
celkem 20 mladých hasičů, kteří se od jara scházejí a na podzim už
plní svou 1.hru Plamen. Sbor jim zakoupil teplákové soupravy
tmavě modré se žlutým proužkem na které bylo zhotoveno logo
SDH Jindřichov.
Dne 1.července SDH uspořádal 2.ročník pohárově soutěže zařazené
do Velké ceny za účasti 28 družstev. Z toho 8 ženských. Naše
družstvo mužů skončilo na 10.místě. Na závěr předvedli svůj
1.požární útok naši mladí hasiči, 2 družstva. Kteří tímto pod
vedením br.Křenka M. zahájili svou činnost. Soutěž se zdařila,
počasí přálo.
Sbor také uskutečnil tradiční ples, vodění medvěda, 1 taneční
zábavu, 2 hodové zábavy a posezení s opékáním makrel.
Konalo se 12 výborových schůzí, 2 členské a VVH.
2001
K 1.1. čítá Sbor 104 členů.
Na VVH 5.ledna byla ke konci a počátku nového Milénia udělena
tato vyznamenání : Odznak sv.Floriána – Gasman Josef a Blaha
Jaromír č.p.44. Medaile za příkladnou práci – 7 členům. Medaile
za zásluhy – 4 členům. Čestné uznání OSH – 15 členům.
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„Konec bohatých v Čechách aneb co jste hasiči co jste dělali“
vystoupení mladých hasičů na VVH
Křenek M., Bláha M, za nimi Biskupová V.,Král R., Šíma R. a D., Pop Mich., Biskup J.

V dubnu školení ZJ okrsku v Jindřichově
v obecním sále. Naši členové zároveň přeškoleni na dýchací
přístroje Racal.
28. dubna zájezd na hasičskou pouť na sv.Hostýn. A 6.května se
členové Sboru zúčastnili oslavy sv.Floriána v Olšovci.
I.kolo soutěže PS 12.5. v Radíkově, muži 1.místo v okrsku. II.kolo
proběhlo 9.6. v Hranicích, zde skončilo družstvo mužů na 7.místě.
Dále se družstvo účastnilo 10 soutěží Velké ceny OSH Přerov a
obsadili 13.místo.
Mladí hasiči se ve své 1.hře Plamen 2000/2001 umístili takto:
mladší žáci 5.místo a starší žáci 15.místo. Účastnili se i pohárových
soutěží. Další ročník hry Plamen začal v říjnu závodem požární
všestrannosti v Přestavlkách, kde mladší hlídka získala 5.místo,
starší hlídka I 1.místo a starší hlídka II 5.místo.
V květnu se uskutečnil sběr železa.
7.července Sbor zorganizoval 3.ročník pohárové soutěže zařazené
do Velké ceny, na sokolské louce Pod Dědinou. Přijelo soutěžit 22
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družstev, z toho 6 ženských. Naši muži skončili na 8.místě. Na závěr
předvedli útok i mladí hasiči.
26.září byl založen bankovní účet u České spořitelny.
V říjnu provedena plynofikace hasičské zbrojnice, zasedací
místnosti i garáže za 19.000 Kč.
V prosinci Obec zakoupila skříňovou Avii pro přepravu mladých
hasičů.
SDH uspořádal i ples, 1 taneční zábavu, posezení s opékáním
makrel a 2 hodové zábavy. Konalo se 7 výborových schůzí, 2 členské
a Výroční valná hromada.
K 1.1. čítá Sbor 97 členů.
2002
V dubnu školení ZJ okrsku v Partutovicích.
24.března zemřel dlouholetý aktivní člen a čestný starosta Sboru
Bláha Cyril č.p.30 nar. 22.5.1910, členem od r.1939. V letech 19471964 byl velitelem Sboru a v r.1964-1970 byl starostou Sboru.
V dubnu proběhl sběr železa, prodáno za 11.008 Kč. Na skříňové
Avii provedena výměna nástavby, sedaček a namontováno tažné
zařízení pro přepravu soutěžního stroje.
1.května se členové účastnili prezentace Mikroregionu „Rozvodí“
(sdružení obcí Jindřichov, Střítež, Olšovec, Partutovice, Potštát,
Polom, Bělotín) na Rozvodí v Bělotíně.
Dne 5.května opět proběhly oslavy sv.Floriána v naší obci s účastí
94 hasičů 14.okrsku. Tvar hasičů v čele s prapory Sborů a kapelou
Partutovjankou pochodaval na mši sv., která začla v 10 hod a
sloužil ji místní farář P.František Adamec. Po mši byla položena
kytice k pomníku padlých v 1.sv.válce a přednesen projev starostou
obce Rýparem Jaroslavem. Poté následovala slavnostní schůze
s předáním vyznamenání a oběd, v obecním sále. K poslechu i tanci
hrála Partutovjanka.
I.kolo soutěže PS 11.5. v Radíkově , v okrsku muži 1.místo. II.kolo
8.6. v Dolním Újezdě, zde družstvo mužů skončilo na 7.místě. Dále
se zůčastnili 6 soutěží Velké ceny OSH Přerov a obsadili 16.místo.
Mladí hasiči se ve své 2.hře Plamen 2001/2002 umístili na 12.místě
v kategorii starších. Také se zapojili do 1.ročníku Velké ceny
mladých hasičů OSH Přerov (11 soutěží). V celkovém hodnocení
družstvo starších I skončilo na 9.místě a družstvo starších II na
12.místě. V říjnu opět zahájily další ročník hry Plamen.
20.června zemřel dlouholetý aktivní člen Sboru Haitl Josef č.p.57
narozen 8.2.1930, členem od 1951. Od roku 1959 až do r.1995 byl
pokladníkem Sboru.

46

6.července Sbor uskutečnil další 4. ročník pohárové soutěže
zařazené do Velké ceny OSH Přerov. Opět na louce Pod Dědinou ve
směru na Nejdek. Účastnilo se 32 družstev, z toho 12 ženských.
Naši muži se umístili na 8.místě. Na závěr předvedli útok mladí
hasiči o dvou družstvech. Soutěž proběhla za slunečného počasí a
hojné účasti družstev a diváků, k čemuž přispěl také odpolední čas
konání soutěže. V minulých ročnících totiž soutěž začínala již
dopoledne.
Na podzim provedena 1.úprava cvičiště na sokolské louce.
Provedena oprava PS za 9.950 Kč.
Sbor dále uspořádal i tradiční ples, vodění medvěda, taneční
zábavu, malé hody (čtvrtek 15.7.) a pouze 1 hodovou zábavu ale
s velkou návštěvností (sobota 17.8.). Konáno 5 výborových schůzí, 4
členské a Výroční valná hromada.
Sbor přispěl SDH postiženým povodněmi v srpnu v Čechách
částkou 10.000 Kč a na opravy zdejšího kostela 5.000 Kč.
2003
K 1.1. čítá Sbor 97 členů.
Proběhlo pravidelné školení strojníků, velitelů a nositelů dýchací
techniky. Jedná se o 3 velitele, 5 strojníků a 14 nositelů dýchací
techniky.
V zimě provedena oprava CAS( cisternové automobilové stříkačky)
V dubnu členové Sboru provedli sběr železa v obci. (prodáno za
16.345 Kč)
4.května se členové Sboru zúčastnili oslav sv.Floriána ve Stříteži,
odkud někteří členové ještě jeli do Přerova na oslavy 50 let
Hasičského záchranného sboru v Přerově.
I.kolo soutěže v PS 10.5. v Olšovci, kde muži získali 2.místo
v okrsku. Ve VC OSH Přerov družstvo mužů nebylo hodnoceno
kvůli nedostatečnému počtu odježděných soutěží, zúčastnili se
pouze 3.
Mladí hasiči ve své 3.hře Plamen 2002/2003 obsadili 10.místo. A
v 2.ročníku VC mladých hasičů 1.družstvo získalo 3.místo a
2.družstvo 8.místo. V říjnu zahájili další ročník hry Plamen
2003/2004 braným závodem, kde hlídka mladých hasičů skončila
na 6.místě (ze 37). Mladí hasiči také pod vedením učitelky Mš
p.Michálkové nacvičili divadelní představení pohádky „O statečné
princezně“. Kromě naší obce ji zahráli i ve Stříteži a Partutovicích.
5.července Sbor uskutečnil již 5.ročník pohárové soutěže zařazené
do Velké ceny OSH Přerov, ale protože se soutěž konala na hřišti na
2B, nemohla být bodována. Zúčastnilo se 19 družstev, z toho 6
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ženských. Naši muži obsadili 9.místo. Nakonec mladí hasiči
předvedli svůj požární útok. Soutěž probíhala za občasného deště,
což se podepsalo i na slabé účasti diváků.
V červenci vykradena hasičská zbrojnice(vylomena okenice od
cesty). Zcizeno bylo 8 historických přileb a 1 historická slavnostní
sekyrka.
Bylo zakoupeno 7 pánských stejnokrojů za 25.019,40 Kč
V srpnu Sbor uspořádal zájezd do vinných sklepů v Čejkovicích.
Sbor uskutečnil také ples, vodění medvěda, posezení s opékáním
makrel, 2 hodové zábavy(na nedělní vystoupila krojovaná dechová
hudba Moravská veselka)
Konalo se 7 výborových schůzí a 3 členské.
Bylo zakoupeno 6 vycházkových stejnokrojů.
2004
K 1.1. čítá Sbor 95 členů.
Na Výroční valné hromadě byla členům předána tato vyznamenání :

za mimořádné zásluhy – Haitl Václav, odznak sv.Floriána za
dlouholetou činnost – Klívar František, medaile za zásluhy –
Konečný Petr., Menšík Antonín, Bláha Zdeněk. Biskup Ladislav
ml. Dostal na základě složení odborné zkoušky odznak a osvědčení
preventisty I.stupně. Sboru přidělen nový patron , nový velitel
hasičské stanice v Hranicích por.Ocelka Radek.
Členové se opět zúčastnili cyklického školení strojníků, velitelů a
nositelů dýchací techniky (3 velitelé, 5 strojníků a 16 nositelů
dýchací techniky)
V dubnu proběhl sběr železa, celkem za 19.630 Kč.
1.května se členové zúčastnili hasičské pouti na sv.Hostýně, kde
bylo připomenuto 140.výročí založení prvního českého Sboru
hasičů a 1700 let od smrti sv.Floriána.
2.května se členové zúčastnili oslav sv.Floriána v Partutovicích.
Byly opět pořízeny nové stejnokroje – 1 pánský a 2 dámské , celkem
za 9.922,50 Kč. A také dresy pro družstvo žen 9ks za 6.110,Kč(triko + kalhoty v modré barvě).
V květnu zakoupena soutěžní požární stříkačka PS 12 za 65.000 Kč.
Poté opravena soutěžní PS 12 mladých hasičů za 7.000 Kč.
Po 6 letech bylo konečně obnoveno soutěžní družstvo žen.
I.kolo soutěže PS 15.5. v Radíkově, muži zde skončili v okrsku na
2.místě, ženy 1.místo a postoupily tak do II.kola v Bezduchově. Zde
se ženám bohužel nedařilo-nehodnoceny. Družstvo mužů se
zúčastnilo celkem 8 soutěží VC OSH Přerov memoriálu Leopolda

48

Koutného a obsadili tak 19.místo. Družstvo žen celkem 5 soutěží ve
VC, ale nebyly hodnoceny pro nesplnění stanoveného počtu soutěží.
Také v Partutovicíh muži i ženy závodili, na netradiční soutěži.
Mladí hasiči se ve své 4.hře Plamen 2003/2004 umístili na 5.místě.
Dále se opět zapojili do 3.ročníku VC mladých hasičů OSH.
Zúčastnili se 10 soutěží a získali 3.místo. Soutěžili také v Luboměři
a Partutovicích. V říjnu zahájili další ročník hry Plamen braným
závodem v Přestavlkách, kde se hlídka umístila na 6.místě
z celkových 38 hlídek.
3.července Sbor uspořádal 6.ročník pohárové soutěže konané na
hřišti na 2B, a proto nemohla být soutěž hodnocena ve VC.
(Úprava cvičiště na sokolské louce stále nedokončena) Přijelo 17
družstev, z toho 4 ženské. Naši muži skončili na 4.místě a ženy na
místě 3. Na závěr tradičně mladí hasiči předvedli požární útok.
Soutěž probíhala za příznivého počasí, i účast diváků byla slušná,
ale nižší počet soutěžních družstev. Což bylo zapříčiněno zřejmě
nezařazením soutěže do VC.
V červenci provedena výměna podlahy v muzikantské boudě
Kandlerovy skály.
V září provedena oprava motoru na CAS, svépomocí v areálu zem.
a.s. LUHA Jindřichov.
V listopadu zahájena oprava Avie pro přepravu osob, na Požární
stanici HZS v Hranicích.
11.prosince zemřel člen Sboru Miloslav Rýpar č.p.40. Narozen
3.1.1955, členem Sboru od r.1973.
V tomto roce Sbor uspořádal ještě ples, vodění medvěda, posezení
s opékáním makrel, 2 hodové zábavy(nedělní s dechovkou
Polančanka). Na hody přispěla Sboru i obec a to pecákama, které
se pekly u Haitlů č.p.57 v pekárce a prodávaly se na nedělní hodové
zábavě v Kandlerové skále.
Konalo se 7 výborových schůzí, 3 členské a VVH.
K 1.1. čítá Sbor 98 členů.
2005
7.ledna na VVH proběhly volby nového výboru v takovémto složení:
starosta
Haitlová Marie
náměstek starosty
Bláha Jaromír ml.
velitel
Prokeš Alois
zástupce velitele
Haitl Václav ml.
strojník a
Čech Pavel
referent MTZ
preventista
Biskup Ladislav ml.
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jednatel a kronikář Haitlová Ludmila
hospodář
Biskupová Jana
organiz.referent
Haitlová Helena
vedoucí mládeže
Křenek Miroslav
referentka žen
Zdráhalová Blanka
referent CO a ZS
Konečný Lukáš
člen výboru
Maršálek Jaroslav nejml.
předseda KRR
Blaha Jaromír
člen KRR
Haitl Václav
člen KRR
Konečný Petr
V lednu dokončena oprava podvozku a motoru Avie pro přepravu
osob. Během ledna a února provedena tlaková zkouška všech
zásahových hadic. Byly pořízeny 2 zásahové kabáty Fireman pro
Zásahovou jednotku celkem za 35.000 Kč, hradila Obec Jindřichov.
A Sbor zakoupil 3 pánské stejnokroje za 11.007,- Kč.
V dubnu členové SDH provedli sběr železa, prodáno za 13.068 Kč
30.dubna členové Sboru vykonali cestu na hasičskou pouť na
sv.Hostýně a 1.5. se zúčastnili oslav sv.Floriána v Olšovci.
8.5. se členové zúčastnili oslavy 60-tého výročí konce 2.sv.války.
V 18 hod šel průvod hasičů ve stejnokrojích od
zbrojnice
k pomníku padlých v 1.sv.válce, kde byla položena kytice. Poté se
pokračovalo ke staré škole k pomníku padlým v 2.sv.válce, i zde
byla položena kytice a místostarosta obce a velitel Sboru Prokeš
Alois přednesl projev k tomuto výročí. Potom následovala volná
zábava na hřišti, kde byl podáván uzený kabanos zdarma a
prodáváno točené pivo. Akci organizovala obec.
I.kolo 7.5. v Olšovci, v rámci okrsku muži na 2.místě a ženy na
místě 1. II.kolo 11.6. také v Olšovci kde se ženy umístily na 8.místě.
Zde při prvním pokusu běhu na 100 m s překážkami došlo ke
zranění jedné závodnice a přesto ženy nastoupily k plnění
požárního útoku jen v šesti a soutěž dokončily.
Družstvo mužů se dále zúčastnilo 12 soutěží zařazených do VC OSH
Přerov, celkově tak skončili na 18.místě. Družstvo žen absolvovalo 5
soutěží VC , celkově bez hodnocení. Muži i ženy se zúčastnili i
soutěže v Luboměři a Partutovicích, kde také poprvé soutěžili naši
muži nad 50 let.
Mladí hasiči se ve své 5.hře Plamen 2004/2005 umístili na 8.místě
z celkových 26 hlídek, v kategorii starších. V 4.ročníku VC PSH
mladých hasičů absolvovali všech 9 soutěží a obsadili tak 2.místo.
A také soutěžili v Luboměři a Partutovicích. V říjnu zahájili další
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ročník hry Plamen braným závodem v Přestavlkách, kde se naše
hlídka umístila na 16.místě ze 37 hlídek. Sbor pořídil Mladým
hasičům 12 dresů za 7.996,80 Kč. (žlutomodrá trika-na prsou
obecní znak a na zádech nápis SDH Jindřichov.
2.července Sbor uspořádal další již 7.ročník pohárové soutěže.
Z důvodu velmi nepříznivého počasí před soutěží se cvičiště na
sokolské louce stalo nezpůsobilým pro konání této soutěže. Ještě
večer před soutěží se tedy muselo hledat náhradní místo. Díky
pochopení majitele mohla soutěž proběhnout na louce za
bytovkami na dolním konci. Přijelo 29 družstev, z toho 12 ženských.
Naši muži skončili na15. a ženy na 7.místě. Součástí soutěže byla
tradičně ukázka požárního útoku mladých hasičů. Vlastní soutěž
proběhla již za pěkného počasí a slušné účasti soutěžních družstev i
diváků.

Ve dnech 2. a 3.července také probíhal III.řádný sjezd SH ČMS
v Klatovech. Účastnil se ho Prokeš Alois.
17.července se 6 členů Sboru zúčastnilo oslav 70 let založení SDH
v Partutovicích.
V září proveden celkový nástřik Avie pro přepravu osob.
Obec pořídila pro zásahovou jednotku 2 kabáty Fireman.
V prosinci mladší členové provedli vymalování a drobné opravy
v budově Kandlerovy skály.
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Sbor toho roku uspořádal ještě Vodění medvěda, 2 sousedské
odpoledne a 2 hodové zábavy (při nedělní vystoupení dechové
hudby Příkazanka). A po mnoha letech se neuskutečnil hasičský
ples.
Konáno 6 výborových schůzí, 2 členské a VVH.
2006 K 1.1. čítá Sbor 95 členů, 66 mužů, 20 žen a 9
ml.hasičů
V tomto roce Sbor slaví velké jubileum, je to právě 100 let co byl
založen. Ještě před oslavami stého výročí, které proběhnou 1. a 2.
července 2006, Sbor uspořádal oslavu sv.Floriána pro 14. okrsek .
V současné době Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově vlastní
tuto techniku :
historická - berlovka 2ks
ruční potahová stříkačka čtyřkolová
motorová stříkačka DS 16

z r.1906
r.1906
r.1940

další - přívěsná motorová stříkačka PS 8
výsuvný žebř DZ 18 dvoukolový
přívěsná motorová stříkačka PS 12
přenosná motorová stříkačka PS 12

z r.1960
r.1970
r.1973
r.2004

a tuto techniku Obce užívá:
cisternová automobilová stříkačka
Škoda CAS 25
Avia 31 SP
Avia 31 SPO
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z r.1977
r.1985
r.2001

Seznam členů
přistoupivších po založení Sboru
Rok 1906
Klimek Cyril st.(zemřel 1924), Klimek Cyril ml.(zemřel 1970),
Vaněk Jan – vystoupil 1918, Prokeš Jan(zemřel 1973), Dvorský
Josef – vystoupil 1922, Déml Valentín ml.(padl 1917), Hercik
Ferdinand – vystoupil 1909, Ditrich Ferdinand – vystoupil 1922
Rok 1909
Čoček Josef(zemřel 1921), Čoček Ignác – vystoupil 1914,
Kretschmer Ferdinand – vystoupil 1919, Čech Vincenc(zemřel
1959), Remeš František – vystoupil 1918
Rok 1910
Bartoš Eduard - odstěhoval se, Vinkler Ferdinand – odstěhoval se
Rok 1911
Klézl Adolf(zemřel 1934), Vika Bedřich(zemřel 1960), Déml
Stanislav – vystoupil 1924, Rýpar František č.40(padl 1914),
Morbitzer Emil – vystoupil 1914, Bláha Josef č.48 – vystoupil 1913,
Bláha Ferdinand č.48 – vystoupil 1913, Heger Bedřich učitel –
odstěhoval se
Rok 1912
Ditrich Albín – vystoupil 1926, Ondra Ferdinand č.59(zemřel 1976)
Rok 1913
Ondra Klement – odstěhoval se 1931, Ondra Ferdinand č.30(zemřel
1937), Ondra Josef č.44(zemřel 1963)
Rok 1915
Vaněk Ferdinand č.65 – vystoupil 1936
Rok 1917
Kandler František(zemřel 1965), Pešl Alois(zemřel 1970), Bartoš
František č.16 – vystoupil 1919, Deutscher Antonín(zemřel 1962),
Hercik Jan(zemřel 1969), Balhar Ferdinand – vystoupil 1918, Šima
Cyril – vystoupil 1946, Lacina Rudolf – odstěhoval se, Kucharský
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Jan – odstěhoval se, Haitl Adolf – vystoupil 1918, Bláha Rudolf č.51
– vystoupil 1948, Lacina František č.28 – vystoupil 1918, Hercik
František č.20 – vystoupil 1918, Dvorský Adolf – vystoupil 1939
Rok 1918
Remeš Adolf(zemřel 1928), Pop Ferdinand – vystoupil 1936, Čech
Alois – vystoupil 1943
Rok 1921
Čech Viktor – vystoupil 1928, Ditrich Čeněk – vystoupil 1946
Rok 1922
Prokeš Adolf – odstěhoval se 1924
Rok 1923
Čoček Augustin – odstěhoval se 1924, Klézl Ferdinand č.100 –
odstěhoval se 1924
Rok 1924
Vaněk František č.65 – odstěhoval se 1928, Ondřej Alois –
odstěhoval se 1937
Rok 1925
Lacina Josef(zemřel 1977), Klézl Josef – vystoupil 1936, Ondra
Rudolf ml. – odstěhoval se 1946, Hercik Cyril(zemřel 1994), Bláha
Ferdinand č.48(zemřel 1949), Josef Haitl – odstěhoval se 1933,
Čech Josef (zemřel 1986), Bláha Ferdinand č.49 – vystoupil 1948,
Drohsler Jindřich – vystoupil 1946
Rok 1928
Kretschmer Ferdinand(zemřel 1972), Vika Ferdinand – vystoupil
1946
Rok 1931
Ondra Josef č.6 – odstěhoval se 1943
Rok 1932
Čech Vilém č.93(zemřel 1986), Bláha Rudolf č.98(zemřel 1966),
Adamec Ambrož(zemřel 1947), Balhárek Adolf – vystoupil 1950
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Rok 1933
Ondra František č.109(zemřel 1966), Bartoš Ladislav – vystoupil
1950
Rok 1934
Klívar Ferdinand(zemřel 1973), Pešl František – vystoupil 1948,
Vinkler Ferdinand č.42 – odstěhoval se 1946
Rok 1936
Balhárek Alois – vystoupil 1941, Morbitzer Josef – vystoupil 1940,
Pop Andělín(zemřel 1974)
Rok 1937
Prokeš Ladislav – vystoupil 1950, Ondra František č.6 – vystoupil
1951, Bartoš Zdeněk – vystoupil 1946
Rok 1939
Bláha Cyril č.30(zemřel 2002)
Rok 1944
Čech Vilém č.79(zemřel 1959), Bláha Čeněk č.51(zemřel 1998), Král
Alois – odstěhoval se 1946, Holčák Zdeněk č.38
Rok 1946
Klimek Ladislav(zemřel 1971), Maršálek Jaroslav č.95, Klimek
Zdeněk – vystoupil 1947, Hercik Jan ml. – odstěhoval se, Freis
Bedřich – odstěhoval se 1980
Rok 1947
Gasman Josef č.45, Čech Alois(zemřel 1978), Šatánek Jaroslav
č.7(zemřel 2000)
Rok 1951
Čoček Jiří č.71, Biskup Josef č.34(zemřel 1997), Dittrich Vladimír
č.53 – vystoupil 1957, Haitl Josef č.57(zemřel 2002), Grohman
Ladislav – vystoupil 1956, Král Milan č.61, Prokeš František(zemřel
1992)
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Rok 1952
Krečmer Květoslav – odstěhoval se 1963, Knichal Miloslav –
vystoupil 1958, Šíma Arnošt – vystoupil 1957, Kandler Alois –
vystoupil 1970, Váňa Josef ml.č.50 – vystoupil 1956, Strýk Miloš –
vystoupil 1957, Deutscher Antonín ml. č.83, Klézl František(zemřel
1975)
Rok 1954
Biskup Ladislav č.66, Klívar František č.52
Rok 1960
Lysák Josef (zemřel 1985)
Rok 1963
Filip František – odstěhoval se, Menšík Antonín č.124, Bláha
Jaromír č.44, Schiftner Václav – vystoupil 1970, Welert Josef ml. –
vystoupil 1970, Konečný Josef ml. – vystoupil 1969, Vyka Petr –
vystoupil 1972, Klívar Jaromír č.58, Vyka Pavel č.41, Maršálek
Jaroslav ml. Č.95, Klimek Ferdinand č.21 – odstěhoval se 1970,
Šíma Blahoslav – vystoupil 1984, Haitl Václav č.64, Čech Miloš
č.93(zemřel 2000)
Rok 1964
Krečmer Václav č.2
Rok 1965
Ondra Josef č.13(zemřel 1979), Bláha Josef č.119, Bláha Cyril
ml.č.48 – odstěhoval se, Bláha Zdeněk č.127, Prokeš Alois č.14
Rok 1967
Dittrich Ladislav – vystoupil 1980, Melar Otto č.82, Rýpar Josef
č.92, Jílek Stanislav č.20, Remeš Josef – vystoupil 1972
Rok 1968
Rýpar Jaroslav č.40, Vinkler František č.42, Konečný Petr č.74,
Mizera Jiří(zemřel 1979)
Rok 1972
Bláha Ladislav č.51, Klézla Vladimír č.98
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Rok 1973
Knichal Zdeněk – vystoupil 1980, Čoček Jiří ml. č.71, Bláha Cyril
ml. č.121, Konečný Jaroslav - vystoupil 1999, Orgoň Antonín –
vystoupil 1978
Rok 1974
Rýpar Miloslav č.40(zemřel 2004) , Gasman Josef ml. – vystoupil
1976, Filip Karel č.67
Rok 1975
Šatánek Petr č.7
Rok 1977
Bláha Jaromír č.48 – vystoupil 1999, Mizera Pavel č.12, Lév Josef
č.109
Rok 1982
Balhárek Vladimír ml. č.3, Biskup Václav č.66, Biskup Jaromír –
vystoupil 1999, Pešl Libor – odstěhoval se 1985, Pop Karel ml. č.11,
Tománek Josef – vystoupil 1989, Sekaninová Dana
č.83(roz.Deutscherová) – odstěhovala se 1987, Klívarová Alena č.52
– odstěhovala se 1989
Rok 1984
Biskup Ladislav ml. č.66, Čoček Vojtěch č.71 – odstěhoval se 1986,
Deutscher Petr č.83 – odstěhoval se 1993
Rok 1985
Pešl Alois č.25, Bláha Zdeněk ml. č.127 – vystoupil 2002, Bartoš
Radek
č.46
–
vystoupil
1991,
Klumparová
Helena
č.94(roz.Rýparová) – odstěhovala se 1989, Haitlová Marie č.57,
Haitlová Helena č.57, Šímová Anna č.66(roz.Biskupová) –
odstěhovala se 1990, Drohslerová Zdenka č.29 – vystoupila 1991,
Olbrichová Jarmila č.134(roz.Popová) – vystoupila 1991
Rok 1986
Bláha Tomáš č.119 – vystoupil 1999, Biskup Zdeněk č.2, Šrámek
Libor č.117 – vystoupil 1999, Soják Vladimír č., Křenek Miroslav
č.5, Prokešová Anna č.14, Kalupová Lenka č.95(roz.Maršálková) –
odstěhovala se 1991, Konečná Marie č.74 – vystoupila2002,
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Knoblochová Mirka č.2(roz.Krečmerová) – odstěhovala se 1991,
Smékalová Eva č.2(roz.Krečmerová) – odstěhovala se 1992,
Bláhová Věra č.48 – vystoupila 1999, Bláhová Dana č.51 –
vystoupila 2002
Rok 1987
Haitl Václav ml. č.64, Biskup Daniel č.128 – odstěhoval se 1999,
Bartoš Zdeněk ml. č.46 – vystoupil 1991, Šíma Jaromír č.114 –
vystoupil 1999, Pop Zdeněk č.11 – ostěhoval se 1993
Rok 1988
Váňa Josef nejml. č.50 – vystoupil 1992, Biskupová Jana č.66,
Rýparová Miluše č.40
Rok 1989
Bláha Jaromír ml.č.44, Maršálek Jaroslav nejml. č.95, Knichal Aleš
č.28 – vystoupil 1992, Skoupil Jaromír č.23 – vystoupil 1992, Filip
Aleš č.67
Rok 1990
Popová Jitka č.11 - vystoupila 1999, Pavlíková Marcela
č.44(roz.Blahová) – odstěhovala se 2002, Mesteková Miluše
č.93(roz.Čechová) – vystoupila 2005, Biskupová Marie
č.2(roz.Krečmerová), Poláková Bohdana č.64(roz.Haitlová) –
odstěhovala se 1995, Morbitzerová Jana č.103 – odstěhovala se
1998
Rok 1991
Blahová Markéta č.119 – vystoupila 1999, Haitlová Ludmila
č.p.64(roz.Krečmerová), Bláha Marek č.p.85
Rok 1992
Zdráhalová Blanka č.p.14(roz.Prokešová),
Hranice(roz.Prokešová) Čech Pavel č.p.93

Přikrylová

Alena

Rok 1993
Pastorek Zdeněk č.p.36 – odstěhoval se 2006, Horák Vladimír
ml.č.p.105, Peperníková Lenka č.p.129(roz.Klívarová), Konečný
Lukáš č.p.74
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Rok 1994
Mizera Marcel č.p.12, Stehlík Tomáš č.p.132 – vystoupil 2005,
Horák Michal č.p.105 – vystoupil 2004, Kubicová(roz.Lévová)
Jarmila č.p.109 – odstěhovala se 2002
Rok 1995
Bláhová Petra č.p.48 – vystoupila 2002
Rok 1996
Bláha Ladislav ml.č.p.51 – vystoupil 2006, Konečná Martina č.p.74
– vystoupila 2002
Rok 1998
Rýpar Ladislav č.p.40, Rýpar Pavel č.p.94, Filip Jaromír č.p.67,
Biskup David č.p.128
Rok 1999
Václavík Rostislav č.p.65
Rok 2000
Konečný Štěpán č.p.74, 20 mladých hasičů: Balhárek V.nejml.č.p.3,
Balcárková Petra č.p.3, Balhárková Veronika č.p.3, Biskup Jan
č.p.66, Biskup Zdeněk č.p.2, Biskupová Veronika č.p.66, Blaha
Martin č.p.48, Drohsler Lukáš č.p.29, Drohsler Radek č.p.29, Král
Radim č.p.45, Křenek Miroslav č.p.5, Křenková Iveta č.p.5, Lévová
Petra č.p.109, Melarová Marie č.p.82, Pop Michal č,p.11, Pop
Martin č.p.11, Šíma David č.p….., Šíma Roman č.p……., Blaťáková
Zdenka č.p.37 – vystoupila 2002, Baller Matěj č.p.89 – vystoupil
2002
Rok 2001
Rýpar Josef č.p.92, Soják Vladimír č.p.97, 1 mladý hasič: Holčák
Luboš č.p.1 – vystoupil 2004
Rok 2002
2 mladí hasiči: Sekaninová Eva Hranice, Sojáková Lucie č.p.97
Rok 2004
Klívarová Petra č.p.60 – vystoupila 2006, Váňová Hana č.p.133 –
vystoupila 2006, Václavíková Monika č.p.65 – vystoupila 2006, 4
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mladí hasiči: Olbrichová Denisa č.p.134, Popová Kateřina č.p.11,
Roubal Vladimír č.p.10, Blahová Tereza č.p.44
Rok 2005
Křenková Marie č.p.5, Blahová Helena č.p.44
Rok 2006
Škrobánková Barbora Hranice, 2 mladí hasiči: Maršálková Jana
č.p.95, Blaha Jaromír nejml.č.p.44

Přehled některých funkcí od založení
Hasičského sboru v Jindřichově
Starosta – předseda
1906 – 1924
1924 – 1926
1926 – 1935
1935 – 1951
1951 – 1954
1954 – 1964
1964 – 1970
1970 – 1977
1977 – 1978
1978 – 1983
1983 – 1984
1984 – 1992
1992

Klimek Cyril st. č.p.60
Klézl František č.p.4
Bláha František č.p.65
Čech Čeněk st. č.p.93
Hercik Jan st. č.p.70
Pešl Alois č.p.25
Bláha Cyril č.p.30
Čoček Jiří č.p.71
Maršálek Jaroslav č.p.95
Prokeš Alois č.p.14
Rýpar Jaroslav č.p.40
Konečný Jaroslav č.p.74
Haitlová Marie č.p.57
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Velitel
1906 – 1909
1909 – 1912
1912 – 1914
1914 – 1919
1919 – 1935
1935 – 1947
1947 – 1964
1964 – 1983
1983

Bláha Ferdinand č.p.48
Klézl František č.p.4
Kretschmer Ferdinand č.p.2
Deml Valentin č.p.62
Prokeš František č.p.64
Pešl Alois č.p.25
Bláha Cyril č.p.30
Biskup Ladislav č.p.66
Prokeš Alois č.p.14

Jednatel
05–09 1906
1906 – 1916
1916 – 1919
1919 – 1924
1924 – 1938
1938 – 1949
1949 – 1950
1950 – 1954
1954 – 1965
1965 – 1993
1993 – 1995
1995

Hlobil Bohumil
Bláha František č.p.65
Klimek Cyril ml.č.p.60
Bláha František č.p.65
Klimek Cyril č.p.60
Bláha Ferdinand č.p.48
Hercik Cyril č.p.21
Čech Josef č.p.27
Kandler František č.p.47
Klívar František č.p.52
Biskupová Jana č.p.130
Haitlová Ludmila č.p.64

Pokladník
1906 – 1907
1907 – 1910
1910 – 1933
1933 – 1947
1951 – 1959
1959 – 1995
1995

Klézl František č.p.4
Ondra Rudolf č.p.6
Bartoš Ferdinand č.p.23
Hercik Jan č.p.70
Čech Vilém č.p.79
Haitl Josef č.p.57
Biskupová Jana č.p.130
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Požáry v Jindřichově
Roku 1821 vyhořela obecní pazderna „pod dědinů“, protokol o
tomto požáru je sepsaný vrchnostenskými úředníky ve světnici
rychtáře v Jindřichově dne 19.ledna 1821 a je uložen ve Státním
archivu v Opavě.
Další požáry v obci až do založení Sboru dobrovolných hasičů, dle
starých pamětníků : č.p.31, č.p.43, č.p.59, č.p.7, bělárna, Balhárek
č.p.3 – v lednu 1906, a to byl poslední požár před založením
Hasičského sboru v Jindřichově.
Roku 1907 č.p.51 Lenert , celá usedlost kromě stodoly.
Roku 1909 v červnu, v noci č.p.1 Gazda František, část stodoly.
Roku 1914 v červenci od blesku č.p.8 Vinkler Richard, celá usedlost
kromě stodoly.
Roku 1919 v březnu bývalá tírna poddědinou a č.p.14 uhašený požár
18. dubna v půl jedenácté v noci č.p.60 Cyril Klimek, celá usedlost
kromě stodoly.
Roku 1927 20.června v půl jedenácté dopoledne č.p.32 Konig
František, celá usedlost a dvě stodoly.
Roku 1931 2.května o půl jedenácté v noci č.p.30 Ondra Ferdinand,
celá usedlost a stodola , uhořel Bohumil Foltas
Roku 1932 v prosinci v jedenáct v noci č.p.65 Pešl Josef, celá
usedlost, zachráněn slepec Alois Bernhauer.
Roku 1935 v lednu v noci č.p.70 Hercik Jan a v únoru v noci č.p.85
Baler Josef
Roku 1943 v říjnu v půl třetí odpoledne č.p.1 Holčák Ludvík, seník
nad stájemi – samovznícení
Roku 1945 7.května ve čtyři odpoledne č.p.76 samota větrný mlýn
Čech Ferdinand, obytné stavení
7.května v devět večer č.p.3 Balhárek Adolf, hospodářské budovy
7.května v jedenáct večer č.p.38 Holčák František, hospodářské
budovy
Tyto tři požáry vznikly při osvobozovacích bojích.
Roku 1946 v dubnu č.p.8 Vaněk Ferdinand, obytné stavení
a v září č.p.65 Pešl Josef, celá usedlost
Roku 1952 č.p.45 Gasman Josef, strop v obytném
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Roku 1960 v červnu č.p.81 samota Rudolf Vika, větrný mlýn – od
blesku
Roku 1967 č.p.17 Stryk Miloš, střecha nad stájemi(vadný komín)
Roku 1970 JZD, betonové senážní věže
Roku 1985 6.listopadu JZD, slamná věž č.5
15.listopadu JZD, slamná věž č.4
Roku 1988 6.září č.p.39 Škrobánek Zdeněk, strop
Roku 1996 6.října č.p.120 bytovky Lesů ČR, sklep
28.prosince v pět ráno LUHA zem. a.s., kančárna
29.prosince v poledne č.p.1 Holčák Luboš, půda
Roku 1999 3.února č.p.43 Zapletal Josef, saze v komíně

1960 větrný mlýn Rudolfa Viky č.p.81
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Lesní, jiné požáry a další výjezdy v Jindřichově
Roku 1948 ve Váňovém dole
Roku 1956 v Černém lese
Roku 1972 ve Strýkovém lese a 14.srpna na Holčákovém
hranečníku u Dobešova, kde uhořel Alois Gasman
Roku 1981 12.dubna v Meslech
Roku 1990 25.srpna sláma na poli u Větřáka(č.p.81)
Roku 1993 30.dubna mez Krále Milana č.p.61
3.září technický zásah, únik topného oleje ze ZD do potoka
Roku 1994 1.srpna len na poli a a
13.září valník se slámou Holčáka Luboše č.p.1
Roku 1996 19.dubna mez a pole za Popovým
21.dubna hromady po pálení v obecním lese na Vartě
23.dubna opět hromady po pálení v lese na Vartě
30.dubna odstraňování následků po průtrži mračen
1.května čerpání studní po přívalovém dešti na č.p.55 Vinklerová
Kateřina, č.p.95 Maršálek Jaroslav, č.p.74 Konečný Petr, č.p.113
Bláha Miloš, č.p.108 Grohmannová Anna, č.p.9 Lysák František a
č.p.98 Klezla Vladimír
5.října v noci automobil Felície na Čardě
Roku 1997 6. – 8.července v celé obci odstraňování následků po
povodni (po vytrvalém třídenním dešti rozsáhlé záplavy na celém
území Moravy a Slezska)
Roku 1998 30.června po celé obci odklízení následků
po
přívalovém dešti
27.července havárie řezačky na poli
4.září pálení klestí u Dajčrového lesa
Roku 2001 lípa na zahradě Haitla Josefa č.p.57
23.května les na padělku Klimka Ladislava č.p.60
Roku 2004 31.července les Biskupa Ladislava č.p.66
8.září les na díle Šimy Cyrila č.p.63
Roku 2005 7.dubna na Vartě obecní les
16.června čištění studny po bouřce u Maršálka Jaroslava č.p.95
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Přespolní požáry
Roku 1918 18.dubna Heltinov, obytné Maršálek, Gasman
Roku 1921 12.srpna Veselí, 18 usedlostí
Roku 1922 v červenci Dobešov, stodola Zvirner Roman
Roku 1950 Partutovice, Polách
Roku 1969 Partutovice, Remeš
Roku 1989 26.května Nejdek, ocelokůlna
Roku 1990 Střítež, kůlna Vinklárek
Roku 1991 Potštát, les
Roku 1992 10.srpna Milenov, kůlna
22.srpna Drahouše, kravín
29.srpna – 1.září Střítež n./Lud., les Háj
Roku 1993 vojenský prostor Libavá, les
Roku 1995 5.února Střítež n./L., kůlna Pop
6.srpna Střítež n./Lud., kombajn ZD
Roku 1996 19.dubna Nejdek, les Hradečky
21.dubna Střítež n./Lud., les na dolním konci
22.dubna Střítež n./Lud., mez nad bramborárnou ZD
Roku 1998 11.srpna Střítež n./Lud., kombajn na poli
18.listopadu Olšovec, rodinný dům Lála
Roku 1999 4.července Kyžlířov, les
31.července Kovářov, pálení trávy
1.prosince Olšovec, obytné a kůlna Rada
20.prosince Potštát, kůlna
Roku 2000 20.března Potštát, stodola
21.března Potštát, opět stodola
4.září Střítež n./Lud., kotelna domu Vaculík
Roku 2001 23.května Kyžlířov, les
24.září Střítež n./Lud., senážní věže
Roku 2002 31.ledna Nejdek, stoh
5.února Lipná, stodola
14.února Lipná, hospodářská budova
2.dubna Střítež n./Lud., les Háj
3.dubna Střítež n./Lud., opět les Háj
1.května Střítež n./Lud., kůlna
13.července Boškov, stodola
Roku 2003 11.ledna Potštát, stolárna
14.února Střítež n./Lud., komín domu Šnejdrla
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29.března Olšovec, les
21.dubna Dobešov, hospodářské budovy Krečmer
Roku 2005 Partutovice, hospodářská budova Remeš
Roku 2006 3.června Střítež n./Lud., rodinný dům Vymětal
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1996 7.7. oslavy 90 let Sboru, slavn.mše sv. se svěcením hasičského, obecního praporu a
znaku obce. Poté uctěna památka zemřelých čl. SDH

72

1996 6.7. oslavy 90 let Sboru, soutěžní družstva mužů a žen
sedící : Horák Vl.č.105, za ním Bláha L.ml.51, Klívarová L.129, Biskupová J.130,
Mizera M.12, Čech P.93. další řada:trenér Biskup L.130, Maršálek J.nejml.95, Lévová
J.109, starosta SDH Haitlová M.57, Prokešová A.14, Filip A.67, Prokešová B.14, velitel
soutěže Prokeš A.14, Čechová M.93, Haitl V.ml.64, Krečmerová L.2
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1996 7.7. odpoledne oslavy 90 let Sboru, průvod od has.zbroj. na hřiště
koňská stříkačka s družstvem seniorů : Bláha J.č.51, Bláha J.44, Menšík A.42, Rýpar
J.92, Klívar J.58, Deutscher A.83, Čech M.93, Biskup L.66, Melar O.82

1997 rozvodněný potok u Vykového č.41
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1999 26.6.
cvičení členů
Zásahové
jednotky
s dýchacím
přístrojem,
Křenek M.č.5,
vzadu Prokeš A.14

2000 1.7. 2.roč.pohárové soutěže, noví mladí hasiči o dvou družstvech
vepředu : Šíma David č.66, Král Radim 45 sedící : Křenková I.5, Šíma R.66, Pop M.11,
Pop M.11, Křenek M.5, Drohsler R.29 další řada : Balhárková V., vedoucí Křenek M.5,
Biskupová V., Biskup J., Balhárek V.3, Drohsler Lukáš vzadu : Balhárková P.3,
Václavíková M.65, Melarová M.82, Lévová P.109
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2003 21.4. velikon.pondělí Zásahová jednotka na Dobešově,
po požáru hospodářské budovy u p.Krečmera , Balhárek Vl.3, Haitl V.ml64, Konečný
L.74, Křenek M.5, Biskup L.66, Biskup Z.2, Prokeš A.14

2003 1.3. končinová sobota, vodění medvěda, u Klívarového č.52
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2003 vystoupení mladých hasičů s divadelním představením pohádky „O
statečné princezně“ pod vedením p.Michálkové S. učitelky Mš

2005 15.7. družstvo starších čl. na netradiční soutěži v Partutovicích
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2006 květen údržba a opravy historické techniky na oslavy 100let
Blaha Jaromír 44, Haitl Václav 64
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2006 7.5. oslavy sv.Floriána Jindřichov, řazení u zbrojnice……
……..a mše sv. za hasičské Sbory 14.okrsku
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2006 Soutěžní družstvo mužů a žen
1.ř.: Biskupová J.č.66, Čech P.93, Biskup J.66, Bláha M.48, Škrobánková B. Hranice
2.ř.: Balhárková V.3, Pop Michal 11, Křenková I.5, Haitl V.64, Biskupová V.66, Rýpar J.40,
Lévová P.109, Rýpar L.40, Melarová M.82

2006 soutěžní družstvo mladých hasičů
vlevo: Křenková M.č.5, Křenek M.5, Drohsler R.29, Pop Martin11, Roubal V.10
vpravo: Křenek M.5, Blaha J.44, Popová K.11, Blahová T.44, Maršálková J.95
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2006 výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově
1.ř: Zdráhalová B.14, Biskupová J.66,Haitlová M.57,Haitlová L.64,Haitlová H.57
2.ř. : Maršálek J.nejml.95, Blaha J.44, Haitl V.64, Prokeš A.14, Biskup L.ml.
3.ř:Čech P.93, Haitl V.ml.64,Konečný P.74,Konečný L.74,Křenek M.5, Blaha J.ml.44

Fotografie jednotlivých členů sboru jsou publikovány v tištěné podobě této
brožury.
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1998 čestný starosta Sboru Bláha Cyril č.30 -jako jediný člen SDH oceněný nejvyšším
svazovým vyznamenáním „Řádem svatého Floriána“ (*22.5.1910 +24.3.2002)
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V roce 1986 sepsal tuto historii SDH k 80-tému výročí Sboru br.Cyril
Bláha Jindřichov č.p.30. Nebylo však povoleno její vydání.
Vychází až v roce 1996 k 90-tému výročí SDH v Jindřichově s doplněním
dalších 10 let. Kdy činnost za léta 1986-1996 dopsal opět Bláha Cyril ve
svých 86 letech a Krečmerová Ludmila č.p.2.
Ke 100. výročí založení vydána opět celá historie SDH Jindřichov
Vydal SDH ve spolupráci s Obecním úřadem Jindřichov
Pro tisk sestavila Haitlová Ludmila
Fotografie, pozvánky :Blaha J.,Haitlová M.,Klívar F.,Klívar L.,Biskupová J
Úprava fotografií a přílohy Biskupová Jana

Použité materiály :
Pamětní kniha SDH z r.1906
Pamětní knihy MJ SPO v Jindřichově
Jednatelské knihy MJ SPO v Jindřichově
Jednatelské knihy SDH v Jindřichově
Zprávy výboru o činnosti Sboru
Pokladní kniha SDH v Jindřichově
Kniha výjezdů požárního vozidla
Hranický okres-Vlastivěda Moravská-V.Bartovský
Kronika školy v Jindřichově
Místní jména na Moravě a ve Slezsku- Ladislav Hosák,Rudolf Šrámek
Hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku – ved.autorského
kol.dr.Fr.Spurný, Csc.
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