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Hasiči v Horním Jelení pomáhají už 140 let Příběhy praporů 
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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského  
muzea v Olšanech u Prostějova

Přívalové deště  postihly v uplynulém období i obec Tutleky na Rychnovsku. Foto: mf.

V areálu bývalé Textilany hořelo v roce 2012. 

(dokončení na straně 5)

SDH Textilana Nové Město pod Smrkem stále žije!
aneb historie jednoho závodního sboru jedné zaniklé fabriky
Na Liberecku existovalo celkem 36 závodních požárních sborů. Bohužel, do dnešní doby se 
zachovaly pouze 3. Ačkoli jejich „mateřská“ fabrika již dávno neexistuje, přesto žijí. Rád bych 
se o jednom z nich chtěl detailněji zmínit – je jím SDH Textilana Nové Město pod Smrkem. 
V  letošním roce by tento sbor dosáhl 144 let od jeho založení.

Továrník se staral 
dobře

Po velkém požáru na konci roku 
1876 se továrník Jgnaz Klinger 
rozhodl 5. května l.p. 1877 založit 
dobrovolný závodní hasičský sbor 
o síle 97 členů a 42 náhradníků. 
Jejich činnost se zpočátku sou-
středila na požáry a akce pouze 
v objektech závodu v Novém 
Městě, Hajništi a Ludvíkově, ale 
později se vypomáhalo i mimo 
tyto závody. V roce 1909 je zří-
zena místnost pro služby hasičů, 
slouží se vždy ve dvou lidech přes 
noc. V tomto období čítá závodní 
sbor 141 členů. I v těchto letech se 
v závodě pravidelně cvičilo a sbor 
se zúčastňoval veřejných vystou-
pení a cvičení. Též se v této době 
prováděla společná cvičení jak 
v denní ,tak noční době, rovněž se 
trénovalo na cvičeních CO. Tato 
cvičení byla velmi populární. Ani 
v této době se nezapomínalo na 

kulturu. Pořádaly se společenské 
plesy a osvětové akce mezi občany. 
O tom, že se pan továrník o své 
hasiče dobře staral, svědčí i tech-
nika, kterou tamní hasiči vlastnili: 
stříkačka Smékal – 1877, dřevěný 
hadicový vůz, konopné hadice, 
lehké žebříky, nářaďový vůz, další 
2 hadicové vozy, 2x parní čerpadla 
zařízená na stříkání, 3dílný dřevě-
ný mechanický žebřík v délce 22 
metrů. V roce 1894 byla zakou-
pena parní stříkačka Wm Knaust 
z Vídně o dodávce vody 1 286 litrů 
za minutu. Obě tyto stříkačky byly 
taženy koňmi. V roce 1909 byly 
zakoupeny hákové žebříky a PS 
8 DKV. Pro všechny závody byly 
též pořízeny hasicí přístroje. Až 
do roku 1945 sloužili převážně 
členové německé národnosti. Po 
druhé světové válce a odsunu 
německého obyvatelstva končí 
jedna etapa historie dobrovolného 
hasičského sboru Textilana a začí-
ná etapa nová.

Novodobá historie 
V roce 1945 se pokouší o obno-

vení závodního sboru p. František 
Kalina, bohužel neúspěšně. Toto se 
mu podaří až v roce 1946. Prvním 
poválečným starostou je zvolen Jo-
sef Čengr, velitelem Karel Vaňha. 
V závodě cvičí o sobotách a nedě-
lích nebo ve volném čase 3 hasičská 
družstva. Od roku 1946 do roku 
1966 vypomáhají vozidla autodo-
pravy a vždy je jeden automobil ur-
čen jako hotovostní. Technika a vy-
bavení: zakoupeny stejnokroje pro 
3 družstva, kompletní výbava pro 
jednotlivce, stříkačka DS–16/36, 
výsuvný žebřík DZ – 18, 2× PS – 8, 
dýchací přístroje Saturn, pěnomet 
Turbon ALP 100, přenosné lampy 
s vlastním zdrojem, kapesní vy-
sílačky, vozidlové radiostanice, 
norná stěna, 4× PPS–12. V roce 
1966 zakoupena přestavěná Tatra 
805. V roce 1973 je nám přidělena 

cisterna ZIL 131. Jedeme si pro 
ni na výstaviště do Brna, kde je 
vystavována jako exponát. ZIL se 
díky jízdním vlastnostmi velice 
osvědčil v našich podmínkách ne-
jen u požárů, ale také se používal 
jako „vyprošťovák.“ Slouží do roku 
1985 a nyní odpočívá ve sbírce 
pana Kendíka. V roce 1976 zakou-
pena Avia 30 valník a přestavěna 
pro potřeby hasičů (v roce 1986 
prodána do Chrastavy). V roce 
1985 vedení závodu kupuje CAS 

25 LIAZ Š 101 KAROSA a o rok 
později Avii 31 DA 12 – obě auta 
slouží do uzavření Textilany v roce 
2005. Díky pochopení vedení zá-
vodu, máme v této době špičkové 
vybavení. 

Sportovní i profesní 
úspěchy

V roce 1956 se na popud Vlasty 
Kytkové zakládá družstvo žen. 

Moravská liga 
TFA 2020

Moravská liga TFA byla založe-
na v roce 2017 pěti zakládajícími 
sbory. SDH Olešnice, SDH Velati-
ce, SDH Doubravice nad Svitavou, 
SDH Sebranice a SDH Trpín. Od 
roku 2019 přibyly do kalendáře ligy 
závody pořádané dalšími dvěma 
sbory, SDH Bedřichovice a SDH 
Podolí. Od sezóny 2020 se Mo-
ravská liga rozrostla o další závod 
pořádaný SDH Velká nad Veličkou, 
který nahradil závod v Bedřicho-
vicích. Hlavní myšlenkou Ligy je 
pravidelné setkávání a zápolení při 
rozličných závodech v disciplínách 
TFA. Každý závod má svou origi-
nální trať sestavenou z „tradičních“ 
disciplín TFA. V lize si zakládáme 
na co nejlepší organizaci a časové 
plynulosti jednotlivých závodů 
a samozřejmostí je ocenění kaž-
dého závodníka věcnými cenami, 
diplomem a občerstvením. Neméně 
důležitou součástí ligy je osvěta 
a propagace dárcovství kostní dře-
ně a každoroční sbírka hraček pro 
děti z onkologické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno. V roce 2019 také 
Moravská liga TFA navázala spolu-
práci s dětským centrem Chovánek 
z Brna-Bystrce a do něj putovala 
i část hraček ze sbírky.

Kalendář závodů 
V souvislosti s pandemií  Covi-

du-19 musela i Moravská liga TFA 
přistoupit k přeorganizování větši-
ny závodů. Předpokládaný scénář 
– kalendář závodů je následující: 
Nejbližší proběhne: 18. července – 
TFA Sebranice. Následovat budou: 
1. srpna  – TFA Doubravice nad 
Svitavou, 23. srpna – TFA Velká 
nad Veličkou, 5. září – TFA Vela-
tice, 18. října – TFA Olešnice, 24. 
října – TFA Podolí.

Veškeré informace a dění Mo-
ravské ligy TFA můžete sledovat 
na  webových kanálech a sítích na 
těchto odkazech.

www.mltfa.cz/
www.facebook.com/moravska-

ligaTFA/
https://www.instagram.com/

moravskaliga/
https://www.youtube.com/cha-

nnel/UC-jgX-RSQ1QHcixxspKcu-
_w/featured

Starosta Ferdinand Kubáník 
s místostarostou Petrem Vránou 
předali v červnu profesionálním 
hasičům v Uherském Brodě defib-
rilátor. Jedná se o přístroj typu LI-
FEPAK1000 v hodnotě 55.660 Kč, 
který zakoupilo město Uherský 
Brod. Defibrilátor je kompatibilní 
se zařízením záchranné služby 
v Uherském Hradišti. 

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Očekávaná kniha dějin českého 
hasičství Josefa Nitry „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“ v červnu opus-
tila tiskárnu a vydala se na cestu 
k zájemcům. 

Pokud ji budete chtít i vy, infor-
mujte se v novinkách na stránkách 
nakladatelství Triton tridistri.cz 
nebo si ji můžete objednat přímo 
na obchod@triton-books.cz

Hasiči 
z Uherského Brodu 

dostali od města 
defibrilátor

Dějiny hasičství 
už vyšly


