1887 – 2017

Program oslav:
9:30 – 10:30

Vítání sborů čestnou stráží na návsi

11:00

Nástup u hasičské zbrojnice a průvod obcí
s hudbou

11:30 – 12:15

Položení věnců u pomníku padlých
u kostela
Vysvěcení techniky
Dekorace praporů pamětními stuhami

12:15 – 12:30

Pokračování průvodu z návsi na hřiště

12:30 – 13:30

Projev starosty SDH, starosty obce, hostů,
předání vyznamenání

14:00 – 14:45

Ukázka požárního útoku s historickou
stříkačkou
Ukázka z činnosti mladých hasičů
Překvapení

15:00

Začátek 24. ročníku soutěže o „Pohár
zasloužilých členů SDH
Hřiměždice“ (pouze 1 soutěžní kolo)
MISS hasička
Závěr - vyhlášení výsledků

Vážení,
právě jste otevřeli brožuru, která vznikla u příležitosti
130.
výročí
založení
Sboru
dobrovolných
hasičů
v Hřiměždicích.
Je to dlouhá doba v životě spolku. Dnes můžeme směle
prohlásit, že stejně jako ostatní sbory dostal i ten náš do vínku
dlouhověkost. Místní hasiči, jeden čas nazývaní požárníky,
zažili při svém působení několik stáních zřízení.
Sbor vznikl za vlády Habsburské monarchie, ochutnal
obnovenou státní svobodu, zažil i dobu budování socialismu.
Od června 1990 jsme zase hasiči, z předsedy se stal starosta a ze
schůzí valné hromady. S úctou vzpomínáme na všechny bývalé
členy, díky nimž můžeme myšlenku hasičství šířit dál.
Dnešního jubilea se nedožili, ale hasičině obětovali kus svého
života.
Doufáme, že mladá generace, která přijde jednou po nás,
bude pokračovat v aktivní činnosti sboru ku prospěchu všech
a sbor se bude i nadále rozvíjet.
Ing. Jiří Dragoun
starosta SDH Hřiměždice

Věnováno:
těm, kteří již odešli
těm, kteří jsou zde
těm, kteří teprve přijdou.
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Stručné dějiny obce Hřiměždice
Hřiměždice jméno své od zakladatele českého pána
Hřimezdy odvozují. Území okolo Hřiměždic bylo osídleno už
v době neolitu tzn. cca 3000 let př.n.l. Historické osídlení
dokazují i nálezy v okolí Vltavy (tzv. Knovízské pohřebiště)
z mladší doby bronzové (800 let př.n.l.). Ves tato jest prastará
a již ve 13. století se vyskytá při zboží Zduchovickém patříc do
r. 1270 klášteru Břevnovskému.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Za
dlouhých věků, za panství německých pánů, kteří nemohli
český název Hřiměždice dobře vysloviti, měnili pro svoje
pohodlí jméno to v Heřměřtice, Hermeltice, Velměřice až
konečně povstalo definitivní Verměřice, které se udrželo do
devadesátých let minulého století. I na všech starých mapách
z 19. století uváděno jest jen jméno Verměřice a nikde
Hřiměždice. Na žádost tehdejšího starosty Františka Lomoze
byl 4.2.1900 obnoven starý český název obce Hřiměždice, který
od té doby všude jest užíván.
Posledním majitelem Hřiměždic byl pan František
Wanka. Patřil mu velkostatek a při něm pivovar. Po 2. světové
válce byla rodina z důvodu rakouské státní příslušnosti na
základě dekretů prezidenta Beneše zbavena vlastnictví
a vystěhována.
Obec Hřiměždice má 3 osady: Hřiměždice, Háje a Vestec.
V současné době v obci žije 400 trvale hlášených obyvatel.
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Založení hasičského sboru v Hřiměždicích
Oheň podle starého přísloví nebyl jen dobrý sluha, ale i
zlý pán, který při neopatrném zacházení nebo v rukou nepřátel
ničil lidská obydlí, dříve ponejvíce dřevěná a krytá doškami
nebo šindelem, zásoby potravin pro lidi i píce pro dobytek.
Základním prostředkem k hašení požárů vždy byla, je
a bude voda. Dříve byla dopravována k ohni v různých
nádobách - v sudech a džberech, nejčastěji lidskýma rukama,
jejich řetězcem, případně na vozech či saních. Postupně se
začínalo používat i ručních dřevěných stříkaček. Nebylo
vycvičených osob pro hašení požáru a nebylo ani osoby, která
by vše řídila. Při hašení požárů vždy vznikal zmatek a chaos.
První český hasičský sbor dobrovolných hasičů byl
založen v roce 1864 na popud obchodníka Karla Krohna ve
Velvarech. K myšlence založení sboru ho přivedlo sledování
hašení požáru obchodního domu vycvičenými členy
hamburských hasičů.
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V Hřiměždicích dal podnět k založení sboru v roce 1886
tehdejší starosta – obchodník František Kuthan. Trvalo celý rok,
než se vše uskutečnilo. Obecní zastupitelstvo vypracovalo
podle vzoru jiných hasičských sborů stanovy, které byly po
schválení členstvem a obecním zastupitelstvem zaslány ke
stvrzení c.k. místodržitelství v Čechách.
Přípravná (ustavující) schůze se konala 3. července 1887
za předsednictví Františka Kuthana. Zúčastnilo se jí celkem 28
občanů, z nichž se 16 přihlásilo za činné členy a zbývajících 12
bylo přispívajících.
První valná hromada hasičského sboru se konala 1. září
1887. Na ní bylo konstatováno schválení stanov a současně byli
přijímáni noví členové. Byly provedeny i volby výboru.
První zvolení funkcionáři sboru:
Předseda:
František Wanka – majitel velkostatku
Místopředseda:
Dr. Jindřich Kubát
Velitel:
František Kuthan
Jednatel:
Jakub Bartoš
Pokladník:
Sigmund Pisinger
Členové výboru: Samuel Pisinger a Josef Šrain
28. září roku 1887 byla svolána mimořádná valná
hromada, která schválila zakoupení ruční stříkačky od firmy
Smékal v ceně 600 zlatých. Jen pro porovnání: plat úředníka byl
25 – 40 zlatých, mzda dělníka 20 zlatých. Sloužila hasičům
k zásahům do roku 1937, tedy celých 50 let. Postupně byla
nahrazována novou moderní technikou.

6

Historický prapor byl pořízen a vysvěcen roku 1898.
Prapor měl matku a kmotru, jejichž jména se však už nejspíš
nikdy nedozvíme. V roce 2006 se našla na půdě v Hostomicích
pamětní medaile, která byla vydána u příležitosti těchto oslav.
Neváhali jsme a za 2 000 Kč jsme ji koupili.

Soustavný výcvik, veřejná vystoupení a župní sjezdy
byly po té době hlavní náplní sboru.
Veškerý spolkový život ochromila 1. a 2. světová válka.
Hasiči vyjížděli pouze k požárům, žádná jiná spolková činnost
se nevyvíjela.
V roce 1953 byla vyhlášena Celostátní soutěž o nejlepší
požární družstvo.
V roce 1955 se družstva začala zúčastňovat soutěží.
Nejlepších výsledků dosahovali naši muži, kteří byli nepřetržitě
15 let přeborníky okresu.
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K osmdesátému trvání požárnické ochrany v Hřiměždicích
(2.7.1967) složil a věnuje z lásky k obci Míla Bartůněk.

HOŘÍ!
Hoří – to slovo zlověstné, když vesnicí se nese
K ústům od úst vyděšených lidí
K tomu ty smutné trubky tóny,
Tu v každém z nás vždy hne se strach –
A zrak hned po obloze slídí,
kde červeň kohouta se usadila.
V ten okamžik, věř, lidskou zlobu, hněv, nenávist a vše,
Co v mnohém srdci žije,
Červená záře jakoby kouzlem zapudila.
V noci či v den, když na poplach se bije,
Sbor dobrovolců vyřítí se rázem
Zlý živel jiným živlem zdolat
Majetek bližního či společný
Plamenům rychle vyrvat oběti,
Je třeba zachránit – ba i život milý,
Tu nestačí jen koukat – „hoří“ volat –
Vždyť dobrá je též pomoc každé síly!
A závěr této tragédie konečný?
Většinou, žel bohu, běží o děti.
To všecko dnes mi před očima kráčí,
Ta velká námaha, leč i úspěch mnohý,
Prapory často vzhůru vlály!
To, že byl výcvik dobrovolců strohý,
V let osmidesítkách se pýcha právem zračí.
Vše dává ale naději, že mladí
Vedeni příkladem dědů, otců v času dáli
Prapor náš vznesou ještě výš –
Technikou máte k tomu blíž.
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Pohár zasloužilých členů SDH Hřiměždice (1993)
Pohár zasloužilých členů SDH Hřiměždice je soutěž
v požárních útocích o putovní poháry mužů i žen, která byla
založena na počest těch, kteří od roku 1950 zastávali ve sboru
nejvyšší funkce. Jejich pořadí určuje sled jejich úmrtí.
Jan Gorenčík († 1987) – členem od roku 1948. Po dobu 10 let
pracoval
jako
předseda
sboru
tehdejší
Jednoty
Československého svazu požární ochrany. Byla to léta
největších úspěchů sboru v soutěžích. Jako trenér dovedl
družstvo k 3. místu v celostátním kole v Bratislavě
Ladislav Krejčík († 1989) – členem od roku 1956. Pracoval 13 let
jako předseda sboru až do své smrti. Po všechna léta se snažil o
rozvoj tehdejší požární ochrany v naší obci. Byl držitelem
čestných vyznamenání.
Karel Kasa († 1992) – členem od roku 1939. 9 let vykonával
funkci velitele, 4 roky funkci předsedy tehdejšího Sboru požární
ochrany (1972 – 1976). Do konce svého života pracoval ve
výboru. Byl držitelem vysokých vyznamenání.
Antonín Štverák († 1992) – členem od roku 1943. Jako učitel a
později ředitel místní školy pracoval s mládeží a vedl ji již od
útlého věku k povinnosti chránit majetek před požáry. Byl duší
všeho hasičského dění v naší obci, ale i v okrese, později i
v kraji. V roce 1964 se stal patronem oslav 100. výročí založení
1. hasičského sboru ve Velvarech. Ve výboru pracoval 12 let
jako jednatel a do své smrti byl místopředsedou sboru.
11. září 1993 se konal nultý ročník tohoto poháru za
účasti 8 družstev mužů a 2 družstev žen. Vítězové jsou uvedeni
v tabulce včetně umístění hřiměždických družstev.
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

vítěz kat. muži
Svaté Pole
Svaté Pole
Líchovy
Svaté Pole
Líchovy
Svaté Pole
Svaté Pole
Svaté Pole
Svaté Pole
Líchovy
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Líchovy
Lhotka
Líchovy
Chotilsko
Starý Rožmitál
Chotilsko
Chotilsko
Libíň
Libíň
Lhotka
Budínek

Hřiměždice
3. a 4.
2.
4.
7.
2. a 3.
4.
5.
7.
9.
8.
neúčast
9. a 14.
11.
11.
8. a 10.
7.
12.
18.
15.
3.
10. a 11.
7. a 8.
8.
4.

vítěz kat. ženy
Hřiměždice
Líchovy
Líchovy
Líchovy
Líchovy
Dublovice
Líchovy
Líchovy
Solopysky
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Prosenická Lhota
Líchovy
Suchodol
Chotilsko
Chotilsko
Hrachov
Lhotka
Rybníky
Příčovy

Hřiměždice
1.
2.
2.
2.
2.
4.
2.
6.
6.
4.
6.
7.
8.
4., 6., 8.
7.
8.
neúčast
6., 11. a 14.
4. a 6.
5. a 8.
4. a 9.
4. a 9.
7.

Díky sponzorům je každé soutěžní družstvo odměněno
věcnou cenou. První tři ve své kategorii si odváží poháry a
vítězové mají na rok propůjčen putovní pohár.
Od roku 1999 je vyhlašována soutěž MISS hasička pod
vedením Františka Brzjáka. Pro ženy a dívky ze zúčastněných
družstev jsou připraveny převleky a úkoly na připravené trati.
Vždy je připravena suchá nebo mokrá varianta (káď s vodou).
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Strojní vybavení SDH Hřiměždice v roce 2017
Zásahová technika:
CAS 25 RTO, dopravní automobil AVIA – 30 (v současné době
mimo provoz) a Mercedes Sprinter
Přenosná stříkačka PS 12, PS 15, PS 18
Plovoucí čerpadlo HONDA 5.5
Kalové čerpadlo Progres 1000
Historická technika:
ruční stříkačka tzv. koňka, 2x PS 8, motorová PS 16, Tatra 805
Technika je uložena v hasičské kolně a v hasičské
zbojnici.
V roce 1903 sbor zažádal obecní zastupitelstvo o zřízení
obecní kůlny na uložení stříkačky a ostatního náčiní. V červnu
1904 byla kůlna předána do užívání. V roce 1997 byla
provedena nová omítka a pan František Lomoz zhotovil nápis.
Oprava střechy byla provedena v roce 2015.
V roce 1940 se bývalý obecní špýchar přestavuje na
hasičkou zbrojnici. V roce 1971 byla dokončena přístavba.
Největší akcí byla na hasičské zbrojnici byla oprava
střechy v roce 2014. Na akci se podílelo celkem 16 občanů a bylo
zdarma odpracováno 980 brigádnických hodin. Projekt byl
realizován za podpory Středočeského kraje, ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Všichni, kdo
se na této akci podíleli, dostali na výroční valné hromadě čestné
uznání a dárkový balíček jako poděkování.
V roce 2016 cvičící „staří páni“ zateplili vrata u hasičské
zbrojnice. Poprvé přes zimu byla CAS plná vody i přes zimní
období připravená k případnému výjezdu a to musíme
podotknout, že mrazy v lednu 2017 dosahovaly i – 20 ᵒC.
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Zásahy a asistence při požárech
První zásah našeho sboru při požáru je dle kroniky
datován 19. října 1887 v Nečíni.
Zásahy za posledních 10 let:
2007 kůlna a garáž Januškovi čp. 99, lesní požár na Vaječníku,
černá skládka v chatové osadě Na Kovárně
2011 požár na Zadních Hájích
2013 kůlna u Rumlových čp. 72, vzplanutí mrazáku
u Ščobákových čp. 29
2014 suchá tráva u chaty Křížových č. e. 090
2015 požár komína v chatové oblasti Na Kovárně
2016 zásah zastupitelů obce na osobním automobilu
Včasné zásahy zamezili větším škodám a rozšíření požárů.
25. okrsek SH ČMS - OSH Příbram, který sdružuje sbory
dobrovolných hasičů těchto obcí: Hřiměždice, Nečín, Drevníky,
Obory, Skalice, Ouběnice, Višňová a Drásov, pravidelně
každoročně provádí okrskovou soutěž, kontrolu hasičských
zbrojnic a namátkové prověřovací cvičení, při kterém se
nacvičuje zásah – dálková doprava vody v nepřístupných
terénech. Mezi sbory panuje vzájemná spolupráce a rivalita při
soutěžích. V rámci meziokrskové soutěže byl náš okrsek
několikrát vítězem. Bohužel nové vedení OSH od roku 2016
tuto soutěž zrušilo.
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Od roku 2006 spolupracujeme s SDH Kbely. Kbelští
hasiči nám pomáhají při požárních soutěžích s dodávkou vody
a jako pomocná pracovní četa.

Kromě dobrovolné povinnosti ochrany před požárem
vykazuje náš sbor celou řadu dalších aktivit – organizačních,
kulturních a společenských.
Zástupci sboru navštěvují své členy při životních
jubileích a prokazují jim i službu česného doprovodu na jejich
poslední cestě a rozloučení s nimi.
Mezi kulturní akce patří tradiční hasičský ples. Musíme
vzpomenout perfektně provedené půlnoční překvapení na
plese v roce 2012 - kankánové vystoupení. Taneční show
předvedly: Ivana Spilková, Lucie Spilková, Lucie Dragounová,
Helena Kocourková, Helena Čikošová, Michaela Gorenčíková,
Kristýna Nováková a Martina Mašková.
Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo na podnět
hasičů poprvé v roce 2013.
Hasičky spolu s ostatními
pekařkami z obce připravují vánoční dobroty, v kostele zní
adventní koncert, na obloze se rozzáří ohňostroj. Krásné
společné zahájení adventu.
Od roku 2015 se v kulturním domě koná DOHASNÁ
neboli ukončení soutěžní sezóny.
13

Od roku 2015 se scházíme na návsi v rámci
celorepublikové akce Česko zpívá koledy s regionálním
deníkem. Společně s mladými hasiči „zpíváme“ dané vánoční
koledy.
Pravidelně pořádáme sběr železného šrotu a nově jsme
zapojeni i do akce Recyklujte s hasiči (likvidace
elektrospotřebičů).
Pro děti pořádáme Dětský karneval a Dětský den.
Všechny děti odcházejí spokojené, protože každý si odnáší
domu připravené balíčky s odměnou.
Zásahová technika je díky vzorné péči strojníků
(v současné době Jiří Prošek a Jan Pavlík) připravena
k okamžitému zásahu. Každoročně dohlíží na bezpečnost při
pálení čarodějnic a při skocích do vody při akci HIGH JUMP.
Jménem výboru SDH Hřiměždice děkujeme všem, kteří
se podílejí na akcích – obsluze stánků, polní kuchyně, dopravě
vody, rozhodčím, soutěžícím, trenérům a vedoucím, DJ
Františku Brzjákovi, našim sponzorům, TJ Vltavanu
Hřiměždice za velmi dobrou spolupráci a hlavně za podporu
Obecního úřadu Hřiměždice. Samozřejmě musíme poděkovat i
občanům, kteří podporují naši činnost a naše akce navštěvují.

14

Funkce a ocenění členů SDH Hřiměždice
Naši hasiči vykonávali a vykonávají funkce v okresním
nebo krajském sdružení.
Antonín Štverák byl členem krajského výboru od roku
1960, v roce 1971 byl zvolen místopředsedou krajského výboru
a členem ÚV ČSPO.
Jaroslav Petřina byl od roku 1970 technickým
pracovníkem OSH, v roce 1971 byl zvolen okresním velitelem,
v roce 1988 - 1990 předsedou, 1991 – 1996 náměstkem starosty
OSH a v letech 1997 – 2015 byl starostou OSH Příbram. V roce
2015 odešel do důchodu. Ve sboru vykonává svědomitě funkci
jednatele od roku 1976.
V současné době je Pavel Vacek v OSH Příbram členem
Rady represe (bývalá rada velitelů) a František Vacek členem
Rady vnitroorganizační.
Rozhodčího soutěží po více jak 20 let dělal Karel
Hrdinka, nyní ho nahradil Pavel Vacek. Kvalifikaci rozhodčího
mládeže má Marie Junková.
Za svou činnost získali mnozí naši hasiči čestná uznání a
medaile (uvádíme pouze nejvyšší hasičská vyznamenání).
Medaili sv. Floriána: Ing. Jiří Dragoun, František Vacek
(Hřiměždice), Pavel Vacek a Josef Šťástka.
Pan Josef Lundák měl v roce 2008 převzít Řád svatého
Floriána. Předání se bohužel nedožil.
Zasloužilý hasič: Antonín Štverák, Josef Lundák, Jaroslav
Petřina
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Vyznamenání udělená SDH Hřiměždice
Čestné uznání OSH Příbram – 1947, 2002, 2007
Čestné uznání KV SPO – 1955
Medaile Za příkladnou práci – 1957
Čestné uznání ÚV ČSPO - 1959
Medaile Za zásluhy – 1962
V roce 1968 byl sboru propůjčen „Čestný prapor“ za
dlouholetou úspěšnou činnost.
Medaile Za mimořádné zásluhy - 1987
Čestné uznání KSH – 2007
Medaile sv. Floriána – 2007
Členská základna k 1.1.2017 čítá 155 členů (patříme mezi
sbory s nejvyšší členskou základnou v okrese Příbram).
Struktura členské základny:
do 18 let
14 chlapců
19 – 40 let
29 mužů
41 – 60 let
32 mužů
61 – 80 let
22 mužů
nad 80 let
9 mužů
Celkem
116 mužů

3 dívky
16 žen
16 žen
12 žen
2 ženy
49 žen

Nejmladším členem je Nikola Fuhrmann z Hájů
(narozen 2011).
Nejstarším členem je Miroslav Sirotek z Vestce
(narozen 1923).
Nejdéle registrovaným členem sboru je František
Růžička z Hřiměždic, členem se stal 1.1.1955.
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Hasiči SDH Hřiměždice v požárních soutěžích
Kategorie MUŽI II – nad 35 let věku
Pravidelně se zúčastňovali soutěže v Hoděmyšli.
Nejlepší umístění bylo 2. místo v roce 1992.
V roce 2013 se začali naši „staří páni“ zúčastňovat
soutěží s historickou PS 8.
V první soutěži v Novém Kníně skončili na 11. místě, ale
od roku 2015 patří k nejlepším.
Soutěžní družstvo tvoří: Jaroslav Krákora, Milan
Matějka, Miroslav Červinka, Petr Havel, Josef Baštář, Pavel
Krotil, František Lomoz, Jan Januška. Vedoucím, trenérem
a manažerem družstva je Josef Vacek.

Muži II
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Kategorie MUŽI
1959 – 3. místo – bronzová plaketa v celostátním kole soutěže
v Bratislavě
Velitel družstva: Jiří Šindelář
Spojka: Zdeněk Mesner
Strojník: Josef Lundák
Josef Černý
Josef Krejčík
Josef Vacek
Jiří Novák

Jan Januška
Josef Růžička
František Kocourek (náhradník)

1993 – oblastní kolo – Hostivař – 6. místo
Soutěžní družstvo:
Josef Baštář
Miroslav Červinka
Josef Vacek
Luboš Kocourek
Pavel Černý

Petr Šrámek
Jiří Junek
Luboš Spilka
Pavel Pospíšil

Trenéři: Pavel Vacek a Karel Hrdinka
2016 – okresní kolo – Sedlčany
Soutěžní družstvo:
Ondřej Vacek
Patrik Junek
Daniel Žák
Petr Drobný
Jan Kuba

David Černý
Jakub Spilka
Jakub Hübner
Jiří Junek
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Muži 1959

Muži 1993

Muži 2016
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Kategorie ŽENY
Ženy se v našem sboru poprvé zúčastnily soutěže
O pohár předsedy OV SPO v Trhových Dušníkách 19. září 1987,
kde z 9 družstev obsadily 4. místo.
Pod vedením Marie Vackové soutěžily Marie
Kocourková, Květa Černá, Miluška Hovorková, Jiřka
Šťástková, Bohunka Pávková, Katka Sedláčková a Věra
Tulachová.
Základ týmu tvořily Marie Kocourková, Květa Černá,
Miluška Hovorková a Jiřka Šťástková. Svoji soutěžní dráhu
zakončily v roce 1995. Poslední požární útok předvedly na
oslavách 120. výročí.
Musíme připomenout, že na žádné soutěži s ženami
nechyběli Karel Hrdinka a Josef Červinka.
Největším úspěchem družstva žen byl postup do
okresního kola v roce 1993 a zisk 3. místa.
V současné době je aktivní pouze družstvo žen nad 30 let
pod vedením Ivany Dragounové.
Členky družstva:
Ivana Dragounová
Jitka Vacková
Ivana Spilková
Martina Šplíchalová
Michaela Krákorová
Mirka Šlosarová
Jana Krotilová

Markéta Kahounová
Helena Kocourková
Marie Junková
Anna Ugrenovicova
Lucie Spilková
a další
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Ženy 1987

Ženy 2014

Ženy 2015
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Kategorie ŽÁCI
První zmínka v kronice je z roku 1957, kdy se konalo
okresní kolo soutěže právě u nás v Hřiměždicích.
Největšího úspěchu 3. místa dosáhly starší žákyně
v krajské soutěži v Hoříně u Mělníka v červenci 1963. Bohužel
se v kronice nezmiňuje, kdo nás reprezentoval. Víme jen, že
vítězkou v přeboru jednotlivců v roce 1963 byla Stáňa Jandová.
V kategorii jednotlivců 1. místo v okresním kole získal Josef
Šťástka.
V roce 1972 byla zavedena celostátní hra PLAMEN.

Připomeňme vedoucí, kteří se věnovali práci s dětmi:
Antonín Štverák, Marie Vacková, Anna Baštářová, Jiří Junek,
Denisa Pilecká, Pavel Vacek.
V současné době se dětem věnují Marie Junková, Mirka
Bušíková, Roman Heichel a Patrik Junek.
V ročníku 2016/2017 družstvo mladších žáků obsadilo
celkově 4. místo z 22 družstev v rámci hry Plamen okresu
Příbram.
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Cvičící družstvo:
Aneta Janušková
Adam Hadraba
Petr Šneller
Kristián Fuhrmann
Jakub Kříž

Petr Sojka
Adam Kocourek
Nikola Fuhrmann
Roman Heichel
Václav Sojka

Ve všech kategoriích se vystřídala spousta jmen.
Nemůžeme jmenovat všechny. Proto děkujeme všem, kteří
tvořili a tvoří hasičské dějiny našeho sboru.

Děti 2017
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Výsledky okrskových a ostatních soutěží
rok

místo

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nečín
Hřiměždice
Obory
Višňová
Nečín
Hřiměždice
Obory
Višňová
Hřiměždice
Nečín
Obory

2008
2008
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016

Živohošť
Čím
Příčovy
Čím
Dublovice
Nosetín
Nový Knín
Budínek
Nový Knín
Zhoř
Nečín
Libčice
Hra Plamen
Nečín
Nový Knín
Zhořská osma
Pohár starosty OSH
Nový Knín
Zhořská osma
Pohár starosty OSH
Pohár rady velitelů
Hra Plamen

muži muži
I
II
ženy I
4.
3.
3.
3.
2.
4.
4.
3.
2.
4.
6.

2.

5.

4.

2.
5.
4.
4.
3.

5.
2.
1.
1.

ženy
II

muži
PS 8

žáci
4.
5.

7.
7.

1.
1.
2.

3. a 5.
3.
4.

6.
4.
2.
5.
4.
4.

4.
6.
11.
9.

11.
7.
4.
2
3.
4.
12.
3. a 5.
1.
1.
9.
2.
2.
12.

1.
1.

16.
13.
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Výbor SDH Hřiměždice v roce 2017

Ing. Jiří Dragoun František Vacek
náměstek starosty
starosta

Pavel Vacek
velitel

Jaroslav Petřina
jednatel

Marie Junková František Brzjak
hospodářka,
vzdělavatel
vedoucí mládeže

Jiří Prošek
strojník

Jan Čikoš
člen – provozní

Jakub Spilka
strojník

Jitka Vacková
Milan Matějka Ondřej Vacek
členka
referent MTZ člen – web. stránky

Helena Kocourková Jakub Hübner
referentka žen
člen

Jiří Junek
referent prevence

Josef Šťástka
čestný člen

Kontrolní a revizní rada

Ivo Roháč
předseda

Ivana Dragounová
členka
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Jaroslav Krákora
člen

Na závěr slovo starosty obce Jiřího Nováka:

Můžeme konstatovat, že ať se děje v obci cokoli, vždy
jsou u toho místní hasiči k spokojenosti všech občanů, a to je pro
ně nejlepší odměna. Práce v hasičském sboru je dobrovolná
činnost, vše je vykonáváno v době osobního volna bez nároku
na odměnu…
Do dalších let přeji hasičům jménem našich občanů,
zastupitelstva obce i jménem svým hodně zdaru a úspěchů
v činnosti, kterou vykonávají, mnoho úspěchů při soutěžích a
děkuji za vzornou reprezentaci obce. Svá slova končím slovy
našich předků „Sboru ZDAR“
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Publikaci vydal SDH Hřiměždice
Náklad: 300 kusů
Z dostupných
historických
materiálů,
z obecní
a hasičské kroniky zpracovali: Marie Junková, Jiří Junek ml.,
výbor SDH a Ladislav Štěpánek (zemřel v lednu 2017 a vydání
brožury se nedožil).

