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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Holašovicích

Náročný trénink hasičů v prostředí flashover kontejneru. Foto: mf

Sbor dobrovolných hasičů Milevsko při oslavě 40. výročí od založení sboru.

Vážení čtenáři Hasičských 
novin,

dovolte mi, abych vás po-
zdravil a popřál vám i vašim 
nejbližším krásné léto, o to 
příjemnější, o co kompliko-
vanější byly minulé měsíce. 
Rozvolnění epidemiologických 
opatření opět přeje venkovním 
aktivitám sportovním, spole-
čenským i kulturním ve vašich 
sborech. Hasičské noviny se 
budou snažit tuto pozitivní 
náladu reflektovat slovem i ob-
razem. Z hlediska našeho 
edičního plánu (čítajícího 24 
vydání pro rok 2020) jsme 
právě „v poločase“. Věřím, že 
i v druhé půlce roku vám naše 
noviny budou přinášet zají-
mavé informace „o hasičích 
pro hasiče“. Některé  původní 
seriály již vyčerpaly pláno-
vaný počet vydání, jiné nové 
rubriky jsme přidali. Cíleně se 
rovněž chystáme na informace 
k přípravám prosincového VI. 
sjezdu SH ČMS. Noviny jsou 
jako velký setrvačník, který se 
nesmí zastavit, byť i jemu, po-
eticky řečeno, do ložisek sypal 
písek koronavirus. Jsme rádi, 
že jste našimi čtenáři. Těší nás, 
že do našich novin i přispíváte. 
Pokud uznáte, že je ve vašem 
okolí cokoli zajímavého z ha-
sičského hlediska, pošlete nám 
text či snímky. Rádi je otisk-
neme. V poslední době jste se 
na nás obraceli s otázkou, jak 
je to letošní rok s oblíbeným 
Hasičským čtením. Jak jsme již 
v minulosti opakovaně vysvět-
lovali, Hasičské čtení není pro 
rok 2020 součástí Hasičských 
novin, ale je záležitostí našich 
kolegů z Alarm revue. Vaši po-
ptávku je nutné směřovat tímto 
směrem.  Přijměte ještě jednou 
přání krásného léta a poděko-
vání za důvěru, kterou věnujete 
Hasičským novinám, zájmové-
mu periodiku, jež letos vychází 
již 31. rokem. 

Za redakci Mirek Brát

Dne 29. května bylo zahájeno 
přihlašování do ankety Dobrovolní 
hasiči roku. Začal tak jubilejní 
10. ročník této ankety, jejíž cílem je 
ocenit profesionalitu zásahů dobro-
volných hasičů a preventivní činnost 
sborů dobrovolných hasičů a hasič-
ských sborů. Tiskové konference se 
za SH ČMS zúčastnil starosta Jan 
Slámečka a náměstkyně starosty 
Monika Němečková. Mimořádnost 
letošního ročníku bude dána nejen 
jeho kulatým výročím, ale zejmé-
na událostmi z uplynulého obdo-
bí, které přinesly řadu mimořád-
ných skutků a aktivit dobrovolných 
hasičů. Ty se podle očekávání pro-
mítnou i do přihlašovaných příběhů 
sborů a jednotek. Finalisté získají 
finanční a věcné dary na podporu 
jejich činnosti a nákup nového ha-
sičského vybavení. Své přihlášky 
mohou zástupci jednotek a sborů 
dobrovolných hasičů zasílat až do 
25. července.

Více informací najdete na dh.cz

10. ročník ankety

V měsíci srpnu roku 1869 se 
Rada města Milevska usnesla za-
ložit hasičský sbor. Téhož roku 
byl napsán dopis do města Tábora, 
kde byl hasičský sbor už od roku 
1868. Od táborského sboru získala 
rada informace, jak založit sbor, 
ale na svolaném jednání bohužel 

Dobrovolným hasičům města Milevska je 150 let
Seriálový triptych věnovaný historii i současnosti milevských hasičů – část I. 

k založení nedošlo. Zakladatelé 
však neztráceli důvěru. V tehdej-
ším Rakousku-Uhersku se musela 
žádost o schválení založení nového 
českého hasičského sboru podávat 
do Vídně. Po schválení této žádosti 
ve Vídni došlo k dohodě na schůzi 
Rady města Milevska, kde byla 

žádost podpořena. Dne 6. června 
roku 1870 byl založen Hasičský 
sbor města Milevska na základě 
zřízení zakládající listiny, která byla 
napsána téhož dne.

Otcové zakladatelé
Milevských občanů, kteří ha-

sičský sbor zakládali, bylo 27. Za 
účasti purkmistra Jakuba Duchoně 
byli jmenováni: Dominik Souček, 
František Zeman, Bedřich Šebek, 
Emanuel Schorník, Antonín Fiala, 
Vojtěch Horký, Vilém Jůn, Antonín 
Peřinka, Benedikt Zelenka, Jan Du-
choň starší, Josef Hejnal, Antonín 
Černý, František Lacina, Vilém 
Cukr, Antonín Vaněk, Antonín 
Soulek, Josef Volavka, Jan Votruba, 
Jan Duchoň ml., Vilém Kačírek 
a František Zeman ml. Milevský 
hasičský sbor byl založen jako osmý 
v Čechách, třetí na jihu Čech a jako 
první na bývalém milevském okre-
se, kde byl jediný až  do roku 1880.

Výstroj a výzbroj
Hasiči začínali z ničeho, pouze 

s vědrem na vodu. V roce 1881 
město Milevsko zakoupilo za 25 zla-
tých 25 plátěných košíků na vodu, 
používaných k hašení požárů. Pořá-
dali divadla, taneční zábavy. První 
hasičský ples se konal 22. ledna 
1871, čistý zisk byl 13 zlatých a 34 
krejcarů. Muži mezi sebou vybírali 
zlatku ke zlatce, aby si mohli pořídit 
hasičskou výzbroj. Poslední hasič-
ský ples v Milevsku v roce 1987 
byl s nulovým ziskem. Občanská 
záložna v Milevsku poskytla sboru 
bezplatně ve dvoře záložny kolnu 
na hasičskou výzbroj. Tato kolna 
sloužila sboru až do roku 1909, kdy 
bylo postaveno hasičské skladiště 
„pod Farou“ (dnes prodejna ovoce 
a zeleniny). Tuto stavbu navrhl sta-
vitel František Ješ z Tábora. V roce 
1892 si hasičský sbor koupil první, 
novou dvoukolovou stříkačku od fir-
my Pomahač za 228 zlatých. V roce 

1898 byla zakoupena nová koňská 
čtyřkolová stříkačka od firmy 
Smekal – Praha Smíchov za 1.080 
zlatých. Město Milevsko zaplatilo 
300 zlatých, občanská záložna 300 
zlatých, původní dvoukolovou stří-
kačku prodali hasičskému sboru do 
Níkovic za 136 zlatých. Ze sborové 
pokladny zaplatili 344 zlatých, a tím 
byla stříkačka zaplacena. 

Milevská župa
19. února 1893 vznikla Milevská 

hasičská župa číslo 70, která na 
bývalém milevském okrese během 
roku obsáhla 71 hasičských sborů 
s počtem 2 000 hasičů. Milevská 
župa byla druhou největší župou 
v Jižních Čechách. Milevský okres 
byl mezi těmi okresy, které měly 
zpočátku nejvíce hasičských sborů. 
26. července 1914 začala 1. světová 
válka. Z Milevského hasičského 
sboru odešlo na bojiště této války 

(dokončení na straně 8)


