
130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích. 

 

Vážení čtenáři, přátelé. 

Po deseti letech se opět setkáváme na stránkách tohoto sborníku, kde Vám chceme 

připomenout práci hartmanických hasičů.  

Sbor dobrovolných hasičů v Hartmanicích oslaví v letošním roce 130. výročí od svého 

založení. Je jistě na místě zrekapitulovat celé toto dlouhé období. Za 130 let se odehrálo 

mnoho událostí. Událostí, které významně ovlivnily život celé společnosti. V tomto dlouhém 

období prožily generace našich předků i mnoho osobních příběhů, ze kterých se skládal život 

obce.  

Hasiči v Hartmanicích byli od svého založení velmi aktivní a účastnili se všeho, co se v obci 

odehrávalo. V těžkých dobách začátku pomáhali především při zdolávání požárů, postupně 

se jejich práce změnila a dnes je jejich hlavní náplní především hasičský sport a 

systematická práce s dětmi. 

Ale kdykoliv jsou připraveni pomoci při zdolávání ohně nebo v jiné havarijní situaci, podle 

stále platného hesla „Sobě ku cti, druhým ku pomoci.“ 

Poděkování patří všem občanům - členům Sboru, kteří se aktivně zapojují do všech 

činností v obci a nezištně pracují ve prospěch ostatních občanů a rozvoje obce. 

„Dalšímu vzrůstu a vzkvétání sboru provolávám „Na zdar!“ 
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Hartmanice. 

V nejzazším jihovýchodním výběžku Čech, bývalého okresu Polička, následně okresu 

Svitavy, kraje Východočeského, nyní kraje Pardubického, se nachází obec Hartmanice.  

Celému romantickému obrazu kraje vévodí kaplička, která se jako němý svědek doby dívá 

na život kolem sebe. Generace za generací procházela kolem ní cestou zvanou „Vejvozy“. 

Každý si rád odpočinul ve stínu košatých lip, zapomněl na starosti a chvíli vydechl 

v každodenním shonu.  

Nestarší písemná zmínka o obci je z roku 1437- Harttmanicz – když císař Zikmund daroval 

své druhé manželce Barboře Celské věnem panství Svojanov, k němuž náležely i 

Hartmanice.  

Dějiny obce i celého kraje jsou spjaty s dějinami hradu Svojanova a Bystrého. Do roku 1583 

patřily Hartmanice ke svojanovskému panství, dále přešly pod trvalou správu panství 

bysterského. Život poddaných byl nelehký, střídaly se doby klidnější s přetěžkými válečnými 

událostmi. Až koncem 19. století se naši předkové dočkali uklidnění poměrů a zlepšení 

životních podmínek. V Hartmanicích se začínají objevovat nové, obrozenecké tendence. 

Přestože Bystré bylo přirozeným správním a kulturním střediskem, začali představení obce 

prosazovat zájmy hartmanických občanů přímo ve své obci.  

Významným činem bylo založení obecné školy v roce 1867 a založení Sboru dobrovolných 

hasičů v roce 1886. Život našich předků se odvíjel ve světle práce, drobných radostí a 

starostí, které přinášela doba. Nadšení pro spolkovou činnost v obci vnímáme ze zažloutlých 

stránek hasičské, obecní a školní kroniky. Z mnoha nejmenovaných obětavých lidí, kteří se o 

život v obci zasloužili, vystupují jména učitelů – Antonín Krása, Čeněk Souček a 

představených obce – Josef Král, Josef Pachovský, Josef Tušla a Ladislav Macků. 

Na přelomu 20. a 21. století se v obci buduje a zvelebuje, dochází k nebývalému rozkvětu. 

Vedle investičních akcí (plynofikace, rekonstrukce kulturního domu, budovy obecního úřadu, 

opravy místních komunikací, zřízení vodních zdrojů, vybudování kanalizace ad.) žije obec 

bohatým kulturním a společenským životem.   
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Tenkrát, v roce 1886 …… 

„Za starostování velectěného pána, pana Josefa Krále, rolníka v Hartmanicích, byl dne 

28. 11. 1886 zdejší sbor dobrovolných hasičů založen.“ 

Co vedlo hartmanické sousedy k tomuto počinu? Možná PROVOLÁNÍ z 19. července 1886, 

vydané slovutným starostou Josefem Králem. 

„Uznávajíce důležitost a nutnou potřebu zřízení hasičského, jakož dnešního dne žádná 

poněkud pokročilá obec nepostrádá, a jehož by žádný schopný a uvědomělý občan 

vzdalovati se neměl, usneslo se zdejší obecní zastupitelstvo na své, 19. t. m. odbývané 

schůzi na tom tímto vyzváním k založení sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích působiti.  

Vyzýváme Vás, vážení spoluobčané a sousedé, byste hojně k tomuto spolku za členy se 

přidali. Těch pak, kteří by z příčin vážných aneb i malicherných činnými členy státi se 

nemohli neb nechtěli, žádáme, by dobrovolným ročním příspěvkem stali se přispívajícími 

členy sboru tohoto. 

Žádá se každý, by své rozhodnutí v případné rubrice podpisem svým naznačil. 

Za přispívané členy přistupující se žádají, by též roční dobrovolný příspěvek, který odváděti 

míní, v odstavci vyznačili a pro rok 1886 zároveň odvedli. 

Z obecního úřadu v Hartmanicích 19. července 1886 

Josef Král, starosta 

Byla to potřeba bojovat s nenasytným živlem, který ničil výsledky práce podruhů a drobných 

sedláčků, jizvil tvář vesnice a násobil bídu a strádání obyvatelstva. Členové hartmanického 

Sboru – dělníci, řemeslníci, rolníci a chalupníci vykonali v průběhu let mnoho užitečné práce. 

Vedeni ušlechtilou snahou pomoci všem, kteří toho potřebují, často v obtížných podmínkách 

bojovali se zhoubnými požáry a živelnými pohromami, aby zachránili hodnoty, které dlouhá 

léta vznikaly z potu a mozolů našich předků. 

Ještě před založením Sboru máme z archivních záznamů zprávy o požárech v Hartmanicích.  

„Hartmanští sousedé z No. 25,26 a 28 prosí hraběnku Marii Valburgu z Harrachu, aby jim 

milostivě odpustila připadající ouroky na rok 1811, neboť je veliké neštěstí postihlo. Dne 27. 

augusti běžícího roku udeřil blesk a všechny tři jejich usedlosti do gruntu vypálil“ 

Z dalších historických dokumentů obce se dozvídáme: „Když nejvíc sucho bylo a vody 

potočné nebylo v roku 1870 byly dva ohně, vyhořel Hnát a dovskej byt Koláře čp. 47. Roku 

1873 to bylo velký pád ohně, první vyhořely u Mládků čp. 40, druhý vyhořely u Hnátů a za 

třetí vyhořely u Kalců. Bylo to akorát na mláďátka, když nejvíce sněhu napadnutýho bylo.“ 

V bysterské hasičské kronice čteme zápis z roku 1880: „ Dne 11. června o půl osmé ráno 
vyjel bysterský sbor se stříkačkou k požáru do obce Hartmanice, kde vyhořel domek čp. 62.“ 
A dále: „V roce 1883 při rozsáhlém požáru v Bystrém pomáhali s hašením i hartmanští.“ 
Nově založený Sbor měl 40 zakládajících členů, velitelem byl zvolen Josef Dvořák, 
podvelitelem Josef Pachovský, pokladníkem Antonín Klodner, jednatelem Jindřich Schulz, 
zbrojníkem Josef Kubásek. 

1887 
V tomto roce svolilo velitelství bysterského sboru na žádost Sboru dobrovolných hasičů 
v Hartmanicích, aby jejich člen Ignác Peterka hartmanický Sbor vycvičil, což se také stalo, a 
sbor konal své první veřejné cvičení dne 23. října 1887. „V zimě započalo se cvičeními 
signálovými, na jaře pak se cvičením mužstva s nářadím, v obratech a pochodech, kterážto 
cvičení za cvičitele p. Ignáce Peterky z Bystrého po celé léto a podzim pilně prováděna 
byla….“ „Šatstvo, veškerý výzbroj a potřebné nářadí opatřila spolku obec, začež vzdává se jí, 



4 
 

jmenovitě jejímu představenému p. J. Královi, který hlavní zásluhu o zdar spolku si získal, 
vzdává sbor ty nejvřelejší díky.“ Sbor měl vypracované Stanovy, které byly schváleny v lednu 
t. r. V tomto roce se hasiči účastnili při hašení požáru c. k. pivovaru v Bystrém. 
 

1888 

V Bystrém propukly dva rozsáhlé požáry, které pomáhali zdolat mimo jiné i hasiči 

z Hartmanic s vlastní stříkačkou, „a to vždy platně.“ O tom svědčí poděkování 

purkmistrovského úřadu v Bystrém „představenstvu zdejšímu.“ Stříkačka byla pořízena 

v roce založení Sboru. 

26. září t. r. vypukl v Hartmanicích požár, hořela stodola pana Vincence Krále, č.p. 20. Tento 

požár hasili společně hasiči z Hartmanic a bysterský sbor. Zápis v kronice uvádí: “Sboru 

našemu se přísluší ta zásluha, že rychlým a vydatným vystoupením toho dne zamezil 

rozšíření požáru na obydlené stavení téhož čísla, čímž zabráněno velkému neštěstí, jaké se 

při panujícím toho dne vichru snadno státi mohlo.“ Sbor se účastnil slavnostních „služeb 

Božích“ k oslavě čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva, císaře a krále Františka Josefa 

II.  

 

1889 

Sbor měl 35 činných členů, rozděleni byli na 3 sbory. První sbor „lezců“ měl 10 mužů, 

náčelníkem byl František Král. Druhý sbor „stříkačníků 

“ - 12 mužů, velitel Antonín Filip. Třetí sbor měl 7 mužů „hlídačů“, kterým velel Jan Šenk. 

Tohoto a následujícího roku v obci nehořelo.  

 

1891 

Velkým svátkem nejen pro sbor, ale i pro celou obec, bylo veřejné vystoupení Hasičské 

jednoty okresu Poličského, které se konalo 2. srpna t. r. Cvičení začalo slavnostním vítáním 

sborů, dále následoval průvod, slavná bohoslužba v kapli sv. Jana Nepomuckého, 

mimořádná valná schůze okresní jednoty, kde řečnilo mnoho významných činovníků a 

odpoledne veřejné cvičení na stavení čp. 1. Sbor se zúčastnil dvou svěcení, a to 16. 8. 

svěcení obrazu Matky Boží v Horním lese, zřízeného nákladem manželů Hegrových a 30. 8. 

svěcení kříže, zřízeného nákladem manželů  

.  

1892 

Sbor má již 41 členů činných. Zasahoval u jednoho místního požáru - hořela stodola 

Antonína Klodnera č. 8, a u tří požárů v okolí. Z důvodu nedostatku vody se dohodli o zřízení 

„vodní nádržky na obecné louce nad č. 18 nad osadou.“ V září t. r. vypukly velké požáry 

v Nyklovicích, v Bystrém a v Rohozné. 

1893 

Účast při hašení požáru na Čtyřech dvorech. 

 

1894 

V tomto roce uvádí zápis v kronice bysterských hasičů: „Dne 26. srpna o 10 hodině v noci 

vyšel požár v Hartmanicích, ku kterému se sbor náš v hojném počtu dostavil, zde vydatně 

pracoval a vynasnažil se sousední objekty uhájiti začež dostalo se mu pochvalné uznání.“ 

Hořelo u Tušlů čp. 62. „Taktéž dne 17. října 1894 zúčastnil se sbor náš hájení při požáru 

v Hartmanicích.“ Tento požár vznikl u Kršků čp. 15. Velitelem hartmanického Sboru byl Josef 

Král, předsedou Josef Pachovský a jednatelem Antonín Krása.  
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1895 

Rok 1895 byl velmi významný pro činnost sboru. V červenci proběhlo v Hartmanicích veřejné 

sborové cvičení za účasti mnoha okolních sborů. „Dnem daleko slavnějším jak pro sbor, tak 

pro obec byl den 25. 8. Dne toho posvěcen byl spolkový hasičský prapor, darovaný zdejším 

řídícím učitelem panem Antonínem Krásou. Zhotovení dotyčného praporu hasičského 

svěřeno panu Václavu Štědrému v Chomutově, který úkolu svému náležitě vyhověl.“ Prapor 

je červeno-bílý se zlatými třásněmi, stuha je rovněž červeno-bílá. Na praporu je nápis Sbor 

dobrovolných hasičů v Hartmanicích. Uprostřed v ovále je obraz sv. Floriána, nad obrazem 

černá hasičská helma, dvě zkřížené sekyry a pod obrazem hasičský džber. Na stuze je 

nápis: věnuje Antonín Krása, řídící učitel, založeno 1886. 

„Sbor zdejší účastnil se také slavností „Vzkříšení Páně“ a „Božího těla“, mše sv. o nejvyšších 

jmeninách J. V. císaře a krále Františka Josefa II. a mše sv. sloužené ve zdejší kapli na den 

sv. Floriána.“ Těchto akcí se místní hasiči zúčastňovali každoročně.  

1896 

Za hartmanický Sbor se účastnili 3 zástupci 9. sjezdu hasičské jednoty okresu poličského 

v Rohozné. V tomto roce proběhlo v Hartmanicích opět veřejné cvičení. 

 

1897 

Tento rok byl rokem oslav 25 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém. Hartmanický 

sbor se těchto oslav zúčastnil a prezentoval se svým praporem: „Ku dni tomuto povoluje se 

částka 2 zlaté.“ V kronice se dočteme, že sbor měl v tomto roce 46 členů. Byli to převážně 

domkáři, rolníci, tkalci, dělníci, jeden učitel, hajný, stolař, kovář a jeden řídící učitel. Veřejné 

cvičení probíhalo 8. srpna s programem: 

před 2 hod. odpoledne uvítání členů, ve 2 hod veřejné cvičení místního sboru, defilování 

sborů, ve 3 hod. společný výlet „do Olšinek Kubáskových“, večer taneční zábava v hostinci 

pana J. Krále. „Jelikož sbor postrádá všeliké odborné pomůcky, zakoupí se kniha „Rádce pro 

české hasičské sbory“ a „ První pomoc při úrazech a náhlých onemocněních.“ 

1898 

V Hartmanicích vypukl požár v čp. 58. „Časným zakročením omezen požár pouze na 

zmíněné místo.“ V témže roce pomáhali hartmaničtí hasiči zdolávat dva požáry v Bystrém, 

čp. 28 a čp. 29. V lednu t. r. pořádali hasiči ples se ziskem 5 zlatých 48 krejcarů. Úsměvný 

zápis je z tohoto roku zapsán v hasičské kronice: „Usneseno, aby členům za jejich námahu 

při cvičení dáno bylo po každém druhém cvičení ¼ l piva.“ Další zajímavý zápis sděluje, že 

p. Julius Macků, studující z Hartmanic, který dne 28. 11. t. r. zemřel, odkázal ve své poslední 

vůli spolku hasičů 50 zlatých na zakoupení hasičského náčiní.  

 

1899 

Hartmaničtí hasiči se dostavili k hašení velkého požáru v Bystrém u Weisensteinů, kde 
“vydatně spolupracovali a mají velké zásluhy o zdolání ohně“ a v říjnu k požáru radnice a u 
Češků.  V tomto roce zasahovali hartmaničtí hasiči také u jednoho místního požáru. Dne 22. 
listopadu hořela tírna pana Josefa Pachovského. Rychlým zásahem se podařilo oheň 
zlikvidovat. Na výborové schůzi se činovníci Sboru dohodli, že k přespolním požárům 
pojedou pouze do nejbližších obcí -  Bystré, Dolní Jedlová, Hamry, Hlásnice, Trpín a 
Nyklovice. Do vzdálenějších obcí pouze tehdy, když by požár nabýval velkých rozměrů. Sbor 
má 38 činných členů. 
 

Téměř každý rok řádil nenasytný živel v obci nebo v blízkém okolí. Uvedeme pouze rychlý 
přehled těchto událostí, při kterých zasahovali hartmaničtí hasiči. V roce 1914 začíná                            
1. světová válka a činnost Sboru se na čtyři roky pozastavuje. Po skončení 1. světové války 
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a vyhlášení samostatné Československé republiky se obnovil i spolkový život. Sbor slavil tyto 
události s nadšením. 

1900 

Požár stodoly při statku čp. 1, účast při hašení požáru v Rovečném na Moravě a v Jedlové. 

 

1901 

Požár v Bystrém, místní požár u Macků čp. 57. 

 

1905 

Požár v Hamrech u Šafru, v Nedvězí u Gregoru, v bystrém u A. Krásové a na Čtyřech 

Dvorech. V tomto roce došlo k zakoupení druhé hasičské stříkačky. Byla zakoupena v roce u 

firmy R. A. Smekal v Čechách u Prostějova za 1 050 Kč. 20. července 1905 byla přivezena 

z Poličky do Hartmanic. 23. července vyzkoušena a odevzdána obci. Sbor byl se svým 

vybavením spokojen. 

1906 

Pomoc hartmanských hasičů při hašení požáru v Bystrém. 

 

 1909 

Místní požár u pana Jana Tušly, čp. 22. 

 

1911 

Požár v místě – hořela pazderna pana Ladislava Macků, dvakrát hořelo na Čtyřech Dvorech. 

 

1912 

Zásah hasičů při požáru v Hlásnici. Tohoto roku se v Bystrém konalo veřejné cvičení, kde byl 

Sbor z Hartmanic zastoupen 22 členy a předvedl společně s ostatními sbory požární cvičení 

se žebříky a stříkačkami. 

1913 

V tomto roce pomáhali hartmanští hasiči při požáru v Bystrém. 

 

1915 

Jeden požár v Hartmanicích.  

1921 

V Bystrém se konal Župní sjezd, za hartmanický Sbor se zúčastnilo 23 členů. 3. července t. 

r. se v Hartmanicích konalo veřejné hasičské cvičení. 

 

1922 

9. června se opět uskutečnilo veřejné cvičení a také hasičský výlet. 23. července se sešla 

hasičská župa poličská. 

1924 

Z tohoto roku máme přesné údaje ze zasedání valné hromady sboru hasičského, která se 

konala 3. ledna 1924 a bylo zjištěno, že Sbor měl 33 členů, velitelem byl rolník Josef 

Klodner.  Dle záznamů v kronice v těchto letech „požárů nebylo.“ 

 

1925 

„Seznam činných členů čítá 38 osob, přispívajících členů nemá. Veřejně vystoupil čtyřikrát, 

k ohni se nezúčastnil v místě ani přes pole.“ 
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1926 

V lednu pořádali hasiči věneček (tradičně i následující léta) se vstupným 6 Kč na osobu,                            

„…hudba místní žádá za hraní 250 Kč a večeři.“ Veřejně sbor vystoupil 5krát. Veřejné 

cvičení se uskutečnilo 6. června na budovách čp. 57 a čp. 67 s počtem 26 mužů. Sbor 

odebírá časopis Hasičské rozhledy.  

1927 

Tento rok přinesl jeden místní požár čp. 55. Při hašení se osvědčila “hydrometka.“ Sbor se 

zúčastnil veřejného vystoupení v Hlásnici, Trpíně a oslav 50 let založení sboru ve Svojanově.  

 

1928 

Tohoto roku hořelo v Hartmanicích dvakrát. V březnu hořel domek čp. 73 Josefa Macha. 

Oheň vznikl od špatného komína, domek se ale podařilo zachránit. V září vypukl požár v č. 

p. 52, které patřilo vdově Josefě Kubáskové. Celé stavení i úroda shořela.  Kromě toho 

zasahovali hasiči u požáru v Hamrech, kde hořela v září pila, v Dolní Jedlové a v Bystrém. 

V tomto roce proběhla volba výboru – starosta František Macků, velitel Josef Klodner, místo 

velitel Robert Roun. Veřejně vystoupili 3krát. „Sbor oslavil 27. října trvání naší 10leté 

samostatnosti. Vyšel v průvodu s hudbou a lampiony po obci a u hasičského skladiště 

promluvil pan řídící učitel Karel Paukert slavnostní řeč.  

1929 

V průběhu roku se Sbor požárů neúčastnil. Uspořádal již tradiční věneček v hostinci pana 

Kamínka a zúčastnil se oslav tisíciletého výročí sv. Václava v Bystrém. Další léta byla obec 

od požárů uchráněna.  

1933 

V září vznikl požár čp. 37 Antonína Dittricha. Ačkoliv nebyl nikdo doma a domek byl uzavřen, 

podařilo se téměř vše zachránit. „Při požáru utrpěl člen Jaroslav Jandl úraz popáleniny, 

obdržel od pojišťovny 150 Kč.“  V prosinci t. r. ještě vyhořelo čp. 13. V kronice se z těchto 

časů  zachoval krásný zápis, který na Valné hromadě přednesl host pan učitel Saska 

z Bystrého. “….který se s nevšední ochotou dostavil, aby se ujal slova. V dlouhé a věcné 

přednášce vysvětlil členstvu význam dobrovolného vstupu ku sboru a složení slibu jakož i 

význam dobrovolného hasičstva pro národ, stát a lidstvo vůbec. Není větší ideje nad 

hasičskou.“  

1935 

V tomto roce vypukl požár v čp. 9 Jana Ditricha. Dřevěná stavba shořela do základů. Škoda 

byla z části kryta pojistkou. Tento požár a požár čp. 16 uhasil místní sbor dobrovolných 

hasičů. 

1936 

Obec opravila hasičské skladiště (podlahu, vrata) a náves, kam pořídila kanál. Zakoupila 

cementové roury a hasiči svépomocí kanál upravili a náves vyrovnali. K tomu je v kronice 

uveden zajímavý zápis: “Nutno dále poznamenati pro příští časy, že vyskytli se občanů, kteří 

příkře odsoudili úpravy kůlny a návsi. Tito  - nedbalci – nechť podívají se do sousedních obcí, 

zda někde jest hosp. skladiště a náves tak ubohá jako u nás. Nevnášejte, vy nepřátelé naši, 

do našich řad politiku. Nechcete-li nás podporovati, starejte se o sebe, nás nechte jíti stále 

za hasičským cílem.“ U příležitosti výročí 50 let trvání Sboru proběhlo v Hartmanicích 

okrskové cvičení s následnou oslavou. Při požáru stodoly čp. 72 u Báčů pracovalo 47 členů 

sboru. 

 

1937 

Byla zakoupena motorová stříkačka, která byla v dané napjaté politické době nezbytná pro 

ochranu obyvatelstva za války. Bylo rozhodnuto, aby se koupil stroj od firmy Smekal ze 
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Slatiňan, v síle 36 HP, tlaku 30 atm., o dodávce vody 1 400 l za minutu a v ceně 22 000 Kč. 

Dodání stroje bylo stanoveno na počátek roku 1938, aby mohla být koupě provedena 

v rozpočtu téhož roku. Okrskové cvičení a slavnostní předání stříkačky se uskutečnilo 28. 

srpna 1938. Při této příležitosti se do Hartmanic dostavily všechny okolní sbory. Starosta 

obce František Macků slavnostně předal veliteli Karlu Kremličkovi nový stroj. Ten slíbil, že 

stroj „…bude vždy v náležitém pořádku a pohotovosti ošetřován a připraven k boji s dravým 

živlem.“  Tento slib opravdu dodržel nejen on, ale i jeho následovníci. A díky jim zůstal stroj 

v nejoriginálnější podobě a v plně funkčním stavu dodnes. Její technické zpracování je na 

velmi vysoké úrovni. Stroj je tak spolehlivý, že i po tolika letech je možné jej s pomocí kliky 

nastartovat během několika vteřin.  

K této příležitosti byly pořízeny i nové stejnokroje.  Dne 22. května t. r. vypukl požár v domku 

pana Kříže čp. 101. Požár založený jeho malým tříletým synkem byl místním Sborem brzy 

uhašen. V listopadu se ještě zúčastnili hartmaničtí zásahu při hašení požáru mlýna pana 

Gerišera v Hamrech. Byla poprvé použita nová stříkačka, s velkým úspěchem.  

Dokladem toho, že hasiči reagovali na veškeré události doby, je zápis v kronice k úmrtí 

prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka. “I čs. hasičstvo zúčastnilo se všude smutečních 

projevů. Sbor náš za účasti školní mládeže, obecní samosprávy a občanstva uspořádal 

smuteční slavnost, při níž zapálena vatra – symbol věčného ohně, pravdy a lásky, jimiž se 

vyznačoval život Prvého občana našeho státu.“ 

 

1939 

V Hartmanicích hořelo v květnu, kdy vyhořela usedlost pana F. Peringera. Druhý požár 

vypukl v čp. 14 u pana Tušly. U obou požárů zasahovali hasiči s novou stříkačkou. 

V následujících letech byla činnost Sboru značně omezena. I zápisy v kronice z těchto let 

jsou velmi skoupé. Nastala těžká doba. „Historické události z března 1938 měly přirozeně 

vliv i na vnitřní organizaci českého hasičstva. Proto svolána mimořádná valná hromada….“ 

Od 1. listopadu 1940 byla obec Hartmanice přidělena k okresu Boskovice.  

1940 

Sbor má 26 činných členů. Vybavení zahrnuje jednu motorovou stříkačku z roku 1937 a 

jednu ruční stříkačku z roku 1886. Ponocenskou službu vždy přes jednu noc vykonával 

František Král, čp. 80 za roční odměnu 400 Kč. Každou druhou noc hlídaly sousedské hlídky. 

V tomto roce vyhořelo čp. 16 a již nebylo postaveno. 

 

1941 

V létě vznikl požár od blesku, kdy blesk zapálil tírnu lnu pana Josefa Pachovského, čp. 50, 

která vyhořela i se zásobami lnu. 9. února t. r. byla do Hartmanic svolána schůze okrsku.  

 

1943 

24. listopadu před 6. hodinou ráno vypukl požár ve stodole pana Josefa Macků, čp. 40.  

 

1944 

Blesk zapálil stodolu Františky Králové, čp. 42. Celá stodola i hospodářské stroje v ní 

uložené byly zničeny.  

1945 

21. října t. r. byla okresní poličská hasičská jednota rozdělena na 5 okrsků. Okrsek III. – 

bysterský – tvořily sbory: Bystré, Hamry, Hartmanice, Hlásnice, Trpín, Jedlová a Nedvězí. Ve 

zprávě o činnosti za roky 1938 – 1945 se konstatuje, „že činnost sboru v těchto letech je 

špatná, protože německý teror činnost omezoval.“ 
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1946 

V tomto roce proběhly nové volby, které měly být zárukou oživení činnosti Sboru.  Starostou 

byl jednohlasně zvolen František Macků, zástupce starosty Robert Roun, velitel Karel 

Kremlička. Začíná „budovatelský dvouletý plán.“ 

 

1947 

Hartmaničtí hasiči, část bysterských hasičů a hasiči v Nyklovic provedli likvidaci rozsáhlého 

požáru Farského lesa v Bystrém. V témže roce se konalo veřejné cvičení za přítomnosti 

sborů z Bystrého, Trpína a Jedlové. 

1948 

V zápisech v kronice z tohoto roku již čteme o povinné účasti členů sboru na oslavách 1. 

máje v Poličce a v Bystrém. Sbor má 26 členů. „Činnost sboru v roce 1948 byla nepatrná a 

radí se, aby si sbor zvolil funkcionáře mladé, zvláště velitel.“ Byl jím zvolen pan Josef Dvořák 

čp. 78. V obsáhlé velitelské zprávě br. Kremlička uvádí „ nekázeň a nechuť k hasičské práci, 

která se projevila u většiny členů sboru, až na několik starých hasičských nadšenců.“ V obci 

bylo založeno kulturní družstvo, členové jednohlasně odsouhlasili, že Sbor „vstoupí za 

člena.“ V tomto roce se také dočítáme o oběžníku „Týden vzorné práce“ a oslavách narozen 

Klementa Gottwalda. 

1949 

Činnost Sboru byla minimální, „radí se, aby si sbor zvolil funkcionáře mladé, zvláště 

velitele…Návrh odůvodňuje, že kolem velitele mladého učinil by se kádr mladých bratrů, jichž 

má sbor většinu a při vzájemném porozumění za přispění rady bratrů starších by byly ty 

nejlepší předpoklady pro znovu vzkříšení celého sboru, který bude moci zastávati povinnosti 

na něho kladené.“ 

Dobové záznamy v hasičské kronice končí rokem 1950 a tím můžeme začít novodobou 

historii Sboru hartmanických hasičů. Je ve znamení aktivní práce. Hartmaničtí hasiči dosáhli 

brzy vysoké vyspělosti a zúčastňovali se veřejných cvičení sousedních sborů a záhy si 

získali dobré jméno v celém kraji. To dokumentuje následující přehled aktivit, ocenění a 

uznání, které mladí hasiči, muži, ale i ženy, získali. 

1950 

Krajský výbor Čs. svazu požární ochrany udělil Čestné uznání ČSPO Hartmanice za vzorné 

plnění úkolů v požární ochraně. 

1957 

Byl zvětšen a opraven rybníček u čp. 21. Práce byly provedeny členy SDH a občanů. Tato 

akce byla velmi potřebná, protože celý horní konec obce byl v případě požáru bez vody. 

1958 

Byla uskutečněna rekonstrukce požární stanice. Byl opraven strop a skladiště na benzín, 

nainstalovalo se nové osvětlení a byla udělána nová omítka. Tato požární stanice sloužila až 

do roku 1972, kdy byla zbourána, aby uvolnila místo pro výstavbu nové prodejny smíšeného 

zboží.  

1959 

Kategorie ženy – získaly medaili za soutěž požárních družstev. V tomto roce ohlašovala 

siréna velký požár v obytném domě Palírna v Bystrém. I zde při zdolání požáru vydatně 

pomáhal Sbor z Hartmanic. 
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1960 

Inspektorát státní pojišťovny a Okresní výbor ČS PO uděluje za 4. místo Čestné uznání 

v soutěži Předcházíme požárům v zemědělství. V tomto roce byl slavnostně otevřen kulturní 

dům na návsi, kde Sbor získal důstojný stánek pro svoji techniku i zázemí pro členy. 

V suterénu má k dispozici 2 garáže pro požární techniku a klubovnu.  

 

1961 

Kategorie žákyně do 14. let – získaly medaili za soutěž požárních družstev. 30. července 

proběhly oslavy 75 let založení místního sboru. V této úspěšné době byl velitelem hasičů pan 

Josef Štěrba a předsedou Josef Král.  

1962 

Okresní soutěž požárních družstev – 2. místo. 

 

1963 

Medaile za umístění v okresním kole soutěže požárních družstev. 

 

1964 

Inspektorát stání pojišťovny a Okresní výbor ČS PO uděluje čestné uznání v soutěži 

„Předcházíme požárům v zemědělství.“ 

1965 

Starší žáci – medaile za 1. místo v soutěži požárních družstev. 

1976 

Sbor slavil 90 let trvání. Při této příležitosti se provedlo 18. července námětové cvičení 

okrsku. V těchto letech se zhoubné požáry Hartmanicím vyhýbaly, místní hasiči pomáhali při 

hašení požáru v okolních obcích. 

1977 

Od tohoto roku máme k dispozici kroniku mladých požárníků, kde se na 1. straně dočteme, 

že v tomto roce bylo ve Svazu požární ochrany ČSSR, základní organizace Hartmanice 9 

mladých hasičů. Toto družstvo se zúčastnilo hry PLAMEN  - branný závod pětičlenných 

hlídek v Pionýrském háji ve Svitavách. Z 28 hlídek starších žáků se hartmaničtí umístili na 5. 

místě.  

Na dalších stránkách kroniky jsou zápisy odpovídající době, ve které vznikaly – kulturní 

programy, výlety, reakce na události doby, brigády i různá společenská témata.  

Hra PLAMEN – závod požární všestrannosti je vyhlášena Sdružením hasičů ČMS pro 

celoroční systematickou a všestrannou činnost kolektivů mladých hasičů. Posláním hry je 

rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získat návyky v jednotlivých oblastech 

činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou 

podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu. 

Zúčastnit se může nejméně 9členný kolektiv mladých hasičů bez rozlišení pohlaví ve věku 

do 15 let. Doporučený vstupní věk dětí je 6 let, zúčastnit se mohou i děti mladší. Mohou být 

zařazeni v tzv. přípravce. Družstva soutěží bez rozlišení pohlaví ve dvou kategoriích – 

mladší do 11 let, straší do 15 let. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozděleny na 2 

části – podzimní a jarní. Soutěží se v těchto disciplínách – požární útok, štafeta 4 x 60 m, 

požární útok s překážkami CTIF, štafeta CTIF, závod požárnické všestrannosti a štafeta 

požárních dvojic.  
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1978 

14. března vypukl rozsáhlý požár bysterského zámku. Zásahu se zúčastnili hasiči všech 

okolních obcí, včetně členů Sboru z Hartmanic. 28. prosince postihl zámek druhý požár. 

Zdolání plamenů si vyžádalo mnoho úsilí a namáhavé práce hasičů.  

 

1983 

V srpnu tohoto roku hořela sláma na poli a traktor za bysterským zámkem. Při zásahu přijel 

na pomoc také hartmanický Sbor. Včasným zásahem se uchránil přilehlý les v údolí.  

 

1987 

Bylo zakoupeno nové požární auto AVIA 31 za 129 700 Kč. Na placení této částky se 

sdružily finanční prostředky obce, Sboru dobrovolných hasičů a MO Sdružení zahrádkářů. 

V soutěži požárních družstev v Bystrém se v tomto roce umístilo hartmanické družstvo na 4. 

místě.   

1988 

1. května byl ohlášen požár lesa u Trpína. U likvidace požáru byli opět hartmaničtí hasiči. 

Úspěšným zásahem byl les uchráněn a vznikly minimální škody. Složitější situace vznikla při 

požáru kravína v Bystrém, směrem na Nedvězí, kde znovu zasahovali hasiči z Hartmanic. 

 

Devadesátá a další léta jsou ve znamení aktivní účasti v požárním sportu. Hasiči – sportovci 

závodí ve třech disciplínách – štafety, soutěž jednotlivců a v „královské disciplíně“ požárním 

útoku na úrovni okrsku, okresu, kraje a republiky.  

1993 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Jedlové – 7. místo 

 

1995 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Bystrém – 5. místo 

 

1996 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Bystrém – 4. místo 

 

1997 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Jedlové – 8. místo 

 

1998 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Jedlové  5. místo 

 

1999 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Bystrém – 8. místo 

 

2000 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Jedlové – 1. místo 

 

2001 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Nedvězí – 1. místo, okresní kolo v Kamenci 3. 

místo. 

2002 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Bystrém – 1. místo, okresní kolo v Kamenci 3. 

místo, místní hasiči získali putovní pohár. 
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2003 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Jedlové -1. místo 

2004 

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže požárních družstev - okrskového kola v Bystrém, 

obsadili 1. místo, v okresním kole v Kamenci obsadili 4. místo.  

Od tohoto roku působí ve Sboru aktivně družstvo žen. Skupina mladých odvážných žen 

začala pravidelně trénovat požární útok, s velkou podporou svých manželů. Již v říjnu tohoto 

roku se družstvo žen zúčastnilo svého prvního závodu – recesní soutěže Memoriál V. I. 

Lenina v Širokém Dole, kde ženy získaly 22. místo z 31 sportovních ženských týmů.  

V témže roce bylo založeno družstvo mladých dětských hasičů. Vedoucím byl a dosud je 

Lubomír Hřebec a Jindřich Doskočil. Družstvo mělo 27 členů, z toho 11 dívek. Jejich první 

velký závod se konal v Janově a naši borci soutěžili ve dvou hlídkách. Umístili se na 19. a 

30. místě. Při pravidelných trénincích museli zvládnout odborné znalosti, sportovní aktivity                  

a teoretickou přípravu.   

2005 

Soutěž požárních družstev – okrskové kolo v Nedvězí – zúčastnila se družstva ve všech 

kategoriích – muži 1. místo, ženy 1. místo, děti 2. a 7. místo. Družstvo mužů získalo další 

putovní pohár. Družstvo žen i mužů postoupilo do okresního kola v Mladějově. Družstvo žen 

obsadilo výtečného 3. místo, družstvo mužů dosáhlo na 7. místo.  

V červenci se hartmanický Sbor zúčastnil soutěže v rámci oslav v Bohuňově. S časem 27.03 

s. obsadily ženy 5. místo. Výsledky této soutěže byly započítány do tabulek Svitavské ligy.  

Družstvo mužů obsadilo 8. místo. Účast na závodech v Kamenci v srpnu t. r. zajistila celkové 

5. místo ve Svitavské lize ženám a 7. místo mužům.  

Svitavská liga je otevřená soutěž v požárním útoku. Zřizovatelem je Okresní sdružení 

hasičů ČMS. Účast na jednotlivých závodech je otevřená všem družstvům z ČR i zahraničí.  

Ani v tomto roce nechyběla účast na recesní soutěži „Memoriál V. I. Lenina“ v Širokém Dole. 

Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo okresního kola hry PLAMEN v Sádku. V Kamenci o 

pohár SDH bojovali mladí hasiči ve dvou kategoriích – kategorie A - 12. místo, kategorie B - 

14. místo. V podzimní branné soutěži v Jevíčku museli závodníci prokázat všestranné 

dovednosti, fyzickou zdatnost, zvládnout střelbu ze vzduchovky, znalost topografických 

značek, šplh na laně, práci s buzolou, vázání a rozpoznání uzlů a znalost zdravovědy. 
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2006 

V květnu byla zahájena sportovní sezona v Širokém Dole „o pohár starosty“ a tímto byla 

zároveň zahájena i Svitavská liga – muži 12. místo, ženy 5. místo. Velkého úspěchu – 1. 

místa - dosáhla družstva mužů, žen i dětí na okreskové soutěži v Jedlové. V okresním kole 

v Litomyšli se ženy umístily na 4. místě a muži na výtečné 3. pozici, ze které postoupili do 

krajského kola v Jablonném nad Orlicí. Zde dosáhli na skvělé 7. místo.  Další účast na 

soutěžích v rámci Svitavské ligy byla následující: 

Brněnec – muži 6. místo 

Telecí – muži 4. místo  

Lubná - muži 11. místo, ženy 5. místo 

Sádek – ženy 6. místo – týmový rekord. Celkově se ženy v soutěží Svitavská liga umístily na 

5. místě, muži na 11. místě.  

Na tradiční akci „Memoriál V. I. Lenina“ dosáhli muži z Hartmanic svého časového rekordu – 

požární útok v čase 17,88 s. 

Téměř všichni mladí hasiči se zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. 

Soutěž byla rozdělena do 5 kategorií podle věku a na 2 části – výtvarnou a literární. 

V okresním kole ve Svitavách obsadili 1. místo ve IV. kategorii (žáci 8. třídy) a v krajském 

kole v Pardubicích dosáhli také na skvělé 1. místo. To jim přineslo postup do celostátního 

kola.  

 

Rok 2006 byl i rokem jubilejním. 12. srpna proběhly velkolepé oslavy 120 let založení Sboru 

dobrovolných hasičů v Hartmanicích. Oslavy byly spojeny s historicky prvním setkáním 

rodáků obce. Oslavám předcházely intenzivní přípravy, do kterých se zapojili téměř všichni 

členové Sboru. V suterénních prostorách kulturního domu byla k vidění velmi pěkná výstava 

fotografií, historických hasičských předmětů a získaných ocenění. Slavnostní den byl 

zahájen bohoslužbou v kapli, kde byli přítomni hasiči jako čestný doprovod obecního 

praporu, který toho dne slavnostně posvětil místní farář Josef Matras. Za doprovodu dechové 

hudby odešli všichni přítomní do kulturního domu, kde probíhalo slavnostní přivítání rodáků, 

občanů, hostů a přátel obce. Odpoledne proběhlo na návsi slavnostní vítání spřátelených 

sborů. Zástupci sborů obdrželi pamětní list a upomínkový dárek. Následoval bohatý program, 

ve kterém dominovaly ukázky hasičské techniky. Hartmaničtí samozřejmě předvedli svoji 

„smékalku“ a nejmladší hartmanská generace hasičů předvedla s obrovským zaujetím 

požární útok na hořící domek. Následovaly ukázky moderní hasičské techniky. Velmi 

atraktivní byla ukázka výsuvné plošiny. Do dlouhých nočních hodin žila obec velmi příjemnou 

a přátelskou atmosféru. Jak je zaznamenáno v kronice:“ Moc krásná akce pro obec i okolí.“ 

Na prosincové výroční schůzi byly odsouhlaseny změny ve vedení Sboru. Velitel Sboru Josef 

Jančev, starosta Josef Filip (čp. 51) a pokladník Josef Valach byli vystřídáni novým vedením. 

Velitel Josef Dvořák, starosta Petr Pachovský, pokladník Ludmila Hřebcová. 

 

2007 

Tento rok byl na soutěže velmi bohatý. Hartmaničtí muži se rozhodli, že zaútočí na přední 

místa ve všech dostupných kategoriích a proto sestavili družstvo „veteránů“ a zapojili se do 

všech soutěží Okresní ligy Svitavska. 

Umístění v soutěžích: 

Nedvězí – okrskové kolo – muži 3 místo, ženy 1. místo 

Kamenec – okresní kolo – ženy 3. místo 

Brněnec – muži – 29. místo, veteráni 3. místo, ženy 10. místo 

Bohuňov – muži 3. místo, veteráni 3. místo, ženy 6. místo 

Lubná – muži 12. místo, veteráni 2. místo, ženy 2. místo 

Rozhrání – muži 5. místo, veteráni 1. místo, ženy 4. místo 
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Kamenec – muži 6. místo, veteráni 4. místo, ženy 4. místo 

Desná – muži 7. místo, veteráni 1. místo v čase 16.65 s. rekord trati a Josef Dvořák dosáhl 

na pohár o nejrychleji sestřelený terč v čase 16.05, ženy 3. místo 

Sádek – muži 3. místo, veteráni 1. místo, ženy 2. místo 

Sychotín – Blanenská liga – muži 31. místo, ženy 11. místo  

Celkové umístění ve Svitavské lize – muži 6. místo, veteráni 3. místo, ženy 5. místo. 

Kromě soutěží se hartmaničtí hasiči zúčastnili oslav 130. let založení SDH městyse 

Svojanova a 135 let založení SDH Bystré.  

Souběžně se všemi výše uvedenými aktivitami probíhá pravidelná, intenzivní a soustavná 

práce s dětmi – mladými hasiči. Luboš Hřebec a Jindřich Doskočil je pilně trénují a díky tomu 

dosahují skvělých výsledků.   

Velké Opatovice – O pohár Malé Hané – 15. a 7. místo 

Nedvězí - okrsková soutěž – mladší 1. místo, starší 2. místo 

Městečko Trnávka – mladší 3. místo, starší 5. místo 

Kamenec  - mladší 4. místo 

Balda - mladší – 9. místo, starší „A“ 13. místo, starší „B“ 24. místo 

Kormě těchto sportovních akcí byli mladí hasiči velmi úspěšní v soutěži „Požární ochrana 

očima dětí“, kde se v literární kategorii dostala práce Petra Serafína až do celorepublikového 

kola.  

Jako každoročně kromě sportu a závodění pořádali hasiči tradiční akce, zapojovali se do 

prací na novém sportovním hřišti, uspořádali sběr železného šrotu, čištění koupaliště aj.  

 

2008 

V tomto roce byla ukončena akce vybudování nového hřiště u budovy obecního úřadu, které 

slouží k pravidelným a intenzivním tréninkům všech družstev. V květnu zde proběhla 

dvoudenní akce pro mladé hasiče hra PLAMEN, okrskové cvičení a v srpnu jedna ze soutěží 

Svitavské ligy. 

Umístění v soutěžích: 

Hartmanice – okrskové kolo – muži „A“ 1. místo, muži „B“ 2. místo, ženy 1. místo 

Čistá u Litomyšle – okresní kolo – muži 5. místo, ženy 3. místo 

Brněnec – muži 5. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Lubná – muži 12. místo, senioři 1. místo, ženy 5. místo 

Telecí – muži 14. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo 

Bohuňov – senioři 1. místo, ženy 1. místo 

Hartmanice – muži 12. místo, senioři 2. místo, ženy 4. místo 

Rozhrání – muži 8. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Kamenec – muži 2. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Desná – muži 2. místo, senioři 2. místo, ženy 5. místo 

Sádek – muži 2. místo, senioři 3. místo, ženy 2. místo 

Celkové umístění ve Svitavské lize – muži 7. místo, ženy 4. místo, veteráni 1. místo – skvělý 

úspěch.  

Kromě soutěží v našem regionu rozšířili hartmaničtí hasiči svoje aktivity i na Moravu, konkr. 

do Kuřimi, kde se zúčastnili závodů a (jak je zapsáno v kronice) „..vyhráli, co se jen dalo.“                 

1. místo v požárním útoku v čase 17.80 sec., 1. místo o sud piva a živého kapra.  

Velkého úspěchu v celorepublikové soutěži Železný hasič dosáhl člen SDH Josef Filip (čp. 

51). V konkurenci dalších čtyřiceti dobrovolných hasičů z celé republiky obsadil 3. místo. 

Soutěž se skládá ze sedmi disciplín a je zaměřená především na vytrvalost. Soutěžící má na 

sobě kompletní výbavu – speciální oblek, rukavice, dýchací přístroj a helmu.   

Celý rok pořádali hasiči nejrůznější akce pro veřejnost. Kromě slavnostního otevření nového 

hřiště a pořádání hasičských soutěží se zúčastnili letního tábora pro mladé hasiče 

z Hartmanic, Lubné a Trstěnice v Ostrém Kameni. Zde si děti vyzkoušeli sportovní a 
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hasičské disciplíny v zcela novém prostředí a v nových podmínkách – bez rodičů a v noci ve 

stanu. V létě se uskutečnila přátelská návštěva Hartmanic u Českých Budějovic. V průběhu 

roku uspořádali 3 taneční zábavy, organizovali různá sportovní setkání a posezení na hřišti.   

Mladí hasiči se již potřetí zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. 

Základního kola se zúčastnilo 18 úžasných dětí, do okresního kola postoupilo 12 prací, 

z nich byly vybrány tři k postupu do krajského kola – práce Kateřiny Doskočilové v kategorii 

MŠ – vítězka kategorie, Petr Serafín a Zdislava Klodnerová – kategorie ZŠ.  

V soutěži Malá Haná se družstvo dětí umístilo na 4. místě, na okreskové soutěži 

v Hartmanicích se obě družstva umístila na skvělých 1. místech. Okresní kolo PLAMEN 

proběhlo 30. – 31.5. V kronice je uvedeno mnoho autentických zápisů přespolních účastníků 

soutěže s poděkováním a oceněním za přípravu, organizaci a průběhu soutěže, zvláště pak 

za přátelskou a pohostinnou atmosféru. Další akcí pro mladé hasiče byly podzimní závody 

v Jevíčku.   

2009 

V tomto roce bylo zakoupeno nové auto FIAT DUCAT za 160 000,- Kč. Bude sloužit 

k přepravování hasičů na závody či jiné akce.   

Umístění v soutěžích 

Bystré – okrsková soutěž – muži 1. místo, ženy 1. místo 

Sádek – okresní kolo - muži 2. místo, postup do krajské soutěže v Otradově, ženy 5. místo 

z 11 družstev 

Lubná – muži 2. místo, veteráni 1. místo – čas 16.74 s., ženy 2. místo 

Telecí – muži 1. místo, ženy 3. místo 

Hartmanice – muži 10. místo, veteráni 1. místo, ženy 3. místo 

Bohuňov – muži 2. místo, veteráni 1. místo, ženy 2. místo 

Rozhrání – muži 1. místo, veteráni 1. místo, ženy 3. místo 

Kamenec – muži 1. místo – čas 18.01sec., veteráni 1. místo – čas 16.25sec., ženy 2. místo 

Desná – muži 7. místo, veteráni 2. místo, ženy 2. místo 

Sádek – muži 3. místo, veteráni 2. místo, ženy 8. místo 

Umístění ve Svitavské lize za rok 2009 bylo v tomto roce skvělé. Družstvo veteránů i 

družstvo mužů se jednoznačně usadilo na nejvyšší pozici a hrdě si převzali pohár za 1. 

místo. Ženy se umístili na 3. místě 

V rámci soutěží Blanenské ligy se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Sychotíně, kde se 

s časem 18.95 sec. z celkového počtu 36 družstev umístili na 9. místě. A v prosinci se 

opakovala vele úspěšná akce v Kuřimi, kdy naši borci získali 2. místo a živého kapra.  

A co ještě v tomto roce událo? Během roku si hasiči – sportovci udržovali dobrou fyzickou 

kondici sportováním – v bysterské Sokolovně hráli fotbal i florbal, hokej na zimní stadionu 

v Poličce a pro nesportovce se uskutečnila velmi zdařilá akce „jízda na čemkoliv.“ Tato akce 

se stala již tradiční a velmi oblíbená. Pokud přálo počasí a zima byla bohatá na sníh, 

odehrávala se na návsi a nápadům a kreativitě nic nebránilo. Zapojili se mladí i staří, nálada 

byla výborná a všichni se přesvědčili, že kopec od „Novotných“ se dát sjet opravdu na 

čemkoliv. Na podzim se podařila velmi pěkná akce, kdy se sešli naši hasiči s přáteli 

z Hartmanic u Českých Budějovic v Hartmanicích na Šumavě.    

V tomto roce má SDH  83 členů, z toho 27 je mladších 18 let. Starostou je Petr Pachovský, 

náměstek starosty Petr Filip ml. (čp. 117), velitel Josef Dvořák, strojník Lubomír Hřebec, 

jednatel Libor Pospíšil, hospodář Ludmila Hřebcová, vedoucí mládeže Jindřich Doskočil, 

kronikář Jana Serafínová, člen výboru Petr Filip (čp. 99), předseda kontrolně revizní rady 

Tomáš Král, členové Josef Filip (čp. 51) a Josef Valach.  

Vedoucí mládeže se starají o družstva mladších a starších žáků a i o družstvo nejmenších – 

družstvo „přípravky“, ve kterém někteří nejmenší členové nenavštěvují ani mateřskou školu.  

Děti po celý rok podnikají nejrůznější sportovní a jiné akce, možná nejlepší byla „jízda na 

čemkoliv.“ Na okrskové soutěži v Bystrém obsadili 1. a 2. místo, na soutěži v Dolním Újezdě 
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1. a 4. místo. Další závod v Poličce „O pohár starosty“ opět vyhráli – 1. a 2. místo. V srpnu 

proběhl již tradiční tábor v Ostrém Kameni – týden plný legrace, dobrodružství, kamarádství. 

Rok zakončili na soutěži v Litomyšli.   

Vzhledem k zařazení Sboru dobrovolných hasičů Hartmanice do jednotky požární ochrany 

V. se místní Sbor neúčastní výjezdů k požárům či jiným zásahům. Sbor je připraven chránit 

majetek a životy v obci. Poslední zásah u ohně byl požár slámy na poli u Hartmanic.   

 

2010 

Sportovní sezóna tohoto roku byla zahájena v Širokém Dole za účasti jedenácti družstev 

mužů a tří družstev žen.  

Umístění v soutěžích. 

Lubná – muži „A“ 15. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo 

Telecí – muži „A“ 2. místo, senioři 1. místo, ženy 3. místo 

Hartmanice – muži „A“ 4. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo. Při tomto závodě padly tři 

rekordy – nejrychlejší útok za 16.98 sec. předvedli hasiči z Dolního Poříčí, útok 

hartmanických veteránů 15.55 sec. a požární útok žen z Bohuňova v čase 17.54 sec. Kromě 

toho předvedla hasičská „přípravka“ hartmanských dětí z mateřské školky ukázkový útok. 

Průměrný věk zasahujících byl 4 roky.  

Kamenec – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 31. místo, senioři 2. místo, ženy 6. místo 

Rozhrání – senioři 1. místo, muži „B“ 17. místo, muži „A“ 3. místo, ženy 3. místo 

Desná – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 12. místo, senioři 1. místo, ženy 3. místo 

Bohuňov – muži „A“, 3. místo, muži „B“ 11. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Sádek – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 15. místo, senioři 1. místo, ženy 3. místo 

Celkově se družstvo mužů „A“ ve Svitavské lize umístilo na výborném 3. místě, družstvo 

mužů „B“ na 17. místě, senioři na 1. místě a mužstvo žen na skvělém 2. místě. 

Děti – mladí hasiči – zahájili sportovní sezónu v Jevíčku „O pohár Malé Hané“, kde se 

umístili na 3. a 5. místě, pokračovali závody v Pusté Rybné, kde družstva obsadila 3. místa. 

V Kamenci na závodech jednotlivců exceloval Petr Pachovský na 3. místě, Petr Serafín na 

14. místě a Ondřej Doskočil na 17. místě. V Jevíčku na podzimních závodech skončilo 1. 

družstvo (starší) na 2. místě, 2. družstvo (mladší) - 2. místo, 3. družstvo (mladší) - 12. místo. 

Tábor v Ostrém Kameni prožili s tematickým programem cestování vesmírem. 

 

2011 

Rok 2011 byl jako vždy velmi bohatý na události i sportovní zápolení. Mimo jiné hasiči 

uspořádali 4 taneční zábavy, oblíbenou “jízdu na čemkoliv“, letní posezení na hřišti, mnoho 

akcí pro děti ad.  

Umístění v hasičských soutěžích. 

Svojanov – okrsková soutěž – muži 3. místo 

Lubná – muži „A“ 3. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Telecí – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 11. místo, senioři 1. místo, ženy 7. místo 

Hartmanice – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 15. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo 

Bohuňov – muži „A“ 13. místo 

Rozhrání – muži „A“ 11. místo, muži „B“ 14. místo, senioři 2. místo 

Kamenec – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 19. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Desná – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 13. místo, senioři 1. místo, ženy 4. místo 

Perálec – muži „A“ 1. místo, senioři 2. místo, ženy 4. místo 

Sádek – muži „A“ nedokončeno, senioři 1. místo, ženy 6. místo  

V konkurenci 19 družstev Svitavské ligy obsadily ženy z Hartmanic krásné 4. místo. 

Z padesáti mužských týmů obsadilo družstvo mužů „A“ 3. místo, družstvo mužů „B“ 17. 

místo. Družstvo seniorů (nad 35 let) získalo skvělé 1. místo, z celkového počtu šesti týmů.   
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Družstva mladých hasičů se - jako každoročně – zúčastnila sportovního klání na okrskové 

soutěži, tentokrát ve Svojanově. Mladší žáci vybojovaly skvělé 1. místo, starší žáci 3. místo. 

Soutěž Mladých hasičů PLAMEN se uskutečnila v Městečku Trnávka, kde starší žáci obsadili 

1. místo a postoupili do krajského kola v Třemošnici. Zde se umístili na 4. místě. Tábor 

v Ostrém Kameni tentokrát prožili s postavami ze starých pověstí českých. Na podzim se 

mladí borci zúčastnili soutěže v Kamenci – Kamenecká šedesátka, které se zúčastnilo 45 

jednotlivců, náš nejlepší byl David Hřebec na 4. místě. V soutěži „O pohár SDH Kamenec“ 

obsadili 4. místo. Poslední závod proběhl v Jarošově u Litomyšle, kde soutěžící museli 

prokázat zdatnost v běhu, střelbě, znalost topografických značek, orientace na mapě, 

azimut, první pomoc, vázání uzlů, lezení po laně a znalosti hasičské techniky.   

 

2012 

Opět rok soutěží a nejrůznějších akcí – akce pro děti (bruslení, lyžování, dětský karneval), 

účast na oslavách SDH v okolních obcích, tradiční taneční zábavy, udržování přátelských 

vztahů se členy jiných spolků SDH, účast na hasičských poradách, společenské dění v obci, 

úklid koupaliště, výlet do Říček aj. V říjnu proběhl pod vedením Jaroslava Valacha týden 

stolního tenisu. Celý týden mohli všichni zájemci trénovat a o víkendu sehráli závěrečný 

turnaj.  

Umístění v soutěžích: 

Nedvězí – okrsková soutěž – 2. místo 

Široký Důl – muži „A“ 8. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo 

Lubná – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 11. místo, senioři 1. místo 

Telecí – muži „A“ 1. místo, muži „B“ 15. místo, senioři 1. místo, ženy 2. místo 

Oldříš – muži „A“ 13. místo, muži „B“ 12. místo, senioři 1. místo, ženy 1. místo 

Hartmanice  - muži „A“ 16. místo, muži „B“ 8. místo, senioři 1. místo, ženy 1. místo 

Rozhrání – muži „A“ 5. místo, muži „B“ 21. místo, senioři 2. místo, ženy 5. místo 

Kamenec – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 28. místo, senioři 1. místo, ženy 7. místo 

Bohuňov – muži „A“ nedokončeno, muži „B“ 6. místo, senioři 1. místo, ženy 6. místo 

Desná – muži „A“ 1. místo, muži „B“ 7. místo, senioři 2. místo, ženy 4. místo 

Svojanov – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 14. místo, senioři 1. místo, ženy 3. místo 

Perálec – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 2. místo 

Sádek – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 15. místo, senioři 1. místo 

V kategorii žen Svitavské ligy soutěžilo 22 družstev, hartmanické družstvo žen obsadilo 

skvělé 3. místo. Družstvo mužů „A“ obsadilo výborné 2. místo, muži „B“ 12. místo ze 46 týmů 

a senioři obhájili 1. místo.  

Kromě všeho výše popsaného se naši závodníci tradičně zúčastnili memoriálu V. I. Lenina 

v Širokém Dole a v Kuřimi o vánočního kapra.  

Děti celou zimu chodili bruslit a hrát hokej na zamrzlé koupaliště, lyžovat do Hamrů nebo 

Olešnice. Velcí i malí sportovci zakončili zimní trénink lyžováním v Říčkách v Orlických 

Horách 

Na jaře začali pravidelné tréninky v útocích. 

Okresní kolo soutěže PLAMEN se uskutečnilo v Čisté, kde hartmaničtí obsadili 1. místo, 

mladší žáci 3. místo, starší žáci 6. místo. V jednotlivcích zvítězil Ondřej Doskočil, devátá 

skončila Aneta Pernerová – oba borci postoupili do krajského kola ve Vítějevsi. Závod 

hasičské všestrannosti probíhal v Jevíčku. Nejlepšího umístění dosáhla hartmanská hlídka č. 

2 v kategorii mladší žáci – 1. místo. V Nedvězí závodila s obrovským zaujetím „přípravka“, 

nejmladší děti. Mladší žáci skončili první. Prázdninový tábor prožili děti jako kriminalisté, 

agenti 007 nebo F. B. I. Na podzimní soutěži v Rozhrání soutěžila 4 družstva a „super 

nejmladší hlídka“ ve složení Vít a Vojta Pospíšilovi, Sabina Filipová, Petr Filip a Zdeněk Puš. 

Jejich vystoupení je vždy zlatým hřebem všech hasičských akcí.     
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2013 

V únoru zorganizovali místní hasiči velmi atraktivní akci – tradiční zabíjačku. Tuto akci 

uspořádali pro své členy i ostatní občany. Všichni zúčastnění velmi kladně hodnotili 

originalitu této akce, nejen vybrané zabíjačkové pochoutky, ale i sousedské, přátelské 

popovídání. Z dalších akcí je nutno připomenout karneval pro děti, sportovní akce, taneční 

zábavy, lyžování v Říčkách, pravidelné nedělní tréninky a mnoho dalších. Tradicí se stal letní 

– letos „indiánský“  - tábor pro děti, od tohoto roku organizovaný na Damašku v Pusté 

Rybné.  

Pro malé i velké členy zorganizovali výlet do Brna. Navštívili Školní a výcvikové zařízení HZS 

ČR. Toto zařízení zajišťuje vzdělávání v oblasti požární ochrany a integrovaného 

záchranného systému (IZS). Organizuje a provádí kurzy pro získání a prodloužení odborné 

způsobilosti pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky 

speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany (JPO). Dále navštívili centrální 

požární stanici na ul. Lidická, kde si prohlédli současnou požární techniku a vybavení 

stanice. Tato stanice se mimo běžných zásahů také specializuje na technické zásahy 

(záchrana z jeskyních komplexů, záchrana z výkopů, stabilizace objektů) a záchranné práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Sídlí zde lezecké družstvo. Je předurčena pro 

vyprošťování těžkých vozidel, dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek.  

Členové Sboru projevili velkou solidaritu se spřáteleným SDH Široký Důl. Po tragické 

události s následným vážným zraněním člena přátelského sboru se naši hasiči zapojili do 

finanční sbírky na pomoc s jeho léčbou.  

 

V tomto roce se družstvo žen neúčastnilo žádných soutěží. 

Umístění v soutěžích: 

Široký Důl – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 4. místo, senioři 1. místo 

Telecí – muži „A“ 1. místo, muži „B“ 7. místo, senioři 1. místo 

Lubná – muži „A“ 10. místo, muži „B“ 6. místo 

Rozhrání – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 6. místo, senioři 1. místo  

Hartmanice – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 15. místo, senioři 1. místo 

Oldříš – muži 21. místo, muži „B“ 5. místo, senioři 1. místo 

Kamenec – muži „A“ 24. místo, muži „B“ 1. místo, senioři 1. místo 

Desná – muži „A“ 14. místo, muži „B“ 4. místo, senioři 1. místo 

Perálec – muži „A“ se neúčastnili, muži „B“ 5. místo, senioři 1. místo 

Sádek – muži „A“ 6. místo, muži „B“ 1. místo,  

Celkové pořadí – muži „A“ 7. místo, muži „B“ 3. místo, senioři – suverénně 1. místo.  

I mladí hasiči závodili – největší událostí roku byl závod hasičské všestrannosti v Jevíčku. 

Téměř samozřejmá je každoroční účast v okrskové soutěži, tentokrát v květnu 

v Hartmanicích. 

 

2014 

Je již tradicí, že u veškerého dění v obci jsou přítomni hasiči. V únoru opět tradiční zabíjačka, 

dětský karneval, lyžování v Říčkách, velikonoční tvoření pro děti, maminky i tatínky, taneční 

zábavy, pálení čarodějnic, grilování na hřišti, rozsvícení vánočního stromu s připomenutím 

vánočních tradic a novinka „silvestrovský pochod“, kterého se zúčastnilo 48 lidí. Došlo i na 

opravu sirény, umístěné na střeše kulturního domu. Kromě toho se samozřejmě také 

soutěžilo.  

Umístění v soutěžích 

Svojanov – okrskové kolo – muži 1. místo 

Kamenec – okresní kolo – muži 2. místo a postup do krajského kola v Jičíně. I tady naši 

hasiči velmi dobře reprezentovali obec i bysterský okrsek a umístili se na výtečném 4. místě.  
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Široký Důl – muži „A“ 17. místo, muži „B“ 5 místo, senioři 1. místo  

Telecí – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 5. místo, senioři 1. místo  

Lubná – muži „A“ 9. místo, muži „B“ 6. místo, senioři 1. místo 

Hartmanice – muži „A“ 6. místo, muži „B“ 5. místo, senioři 1. místo 

Oldříš – muži „A“ 6. místo, muži „B“ 17. místo, senioři 4. místo s neplatným pokusem 

Kamenec – muži „A“ 12. místo, muži „B“ 6. místo, senioři 1. místo  

Desná – muži „A“ 21. místo, muži „B“ 4. místo, senioři 3. místo 

Svojanov – muži „A“ 18. místo, muži „B“ 7. místo, senioři 1. místo 

Rozhrání – muži „A“ 7. místo, muži „B“ 11. místo, senioři 2. místo 

Perálec – muži „A“ 5. místo, muži „B“ 7. místo, senioři 1. místo 

Sádek – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 26. místo, senioři 1. místo  

Okresní ligy Svitavska se v požárním útoku zúčastnilo 58 družstev mužů a 7 družstev 

seniorů. Hartmaničtí závodníci se umístili na velmi pěkných místech – muži „A“ 7. místo, 

muži „B“ 6. místo a senioři opět 1. místo. 

Okresní kolo hry PLAMEN proběhlo v květnu ve Vítějevsi. Výtečného úspěchu dosáhla 

členka mladých hasičů Kateřina Doskočilová v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana 

očima dětí.  V okresní i krajské soutěži obsadila skvělé 1. místo.  

 

2015 

V lednu proběhla výroční členská schůze SDH s volbou nového výboru. Starostou je Petr 

Pachovský, náměstek starosty Petr Filip ml. (čp. 117), velitel Josef Dvořák, strojník Lubomír 

Hřebec, jednatel Libor Pospíšil, hospodář Ludmila Hřebcová, vedoucí mládeže Jindřich 

Doskočil, kronikář Jana Serafínová, člen výboru Petr Filip (čp. 99), předseda kontrolně 

revizní rady Jiří Bartůšek, členové Josef Filip (čp. 51) a Josef Valach.  

Při této příležitosti byla udělena dvě ocenění – předání slavnostní stuhy k hasičskému 

praporu a ocenění mladého nadějného člena sboru Petra Pachovského ml. za reprezentaci 

v požárním sportu v republikovém kole za rok 2014. 

Celý rok organizovali hasiči nejrůznější akce – tradiční zabíjačku, velikonoční tvoření, 

taneční zábavy, pálení čarodějnic, letní tábor v duchu starověkého Egypta, předvánoční 

akce, zájezd do Brna, adventní koncert dětí ad. V červenci se konala propagační jízda 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vozem PRAGA, vyrobeném v roce 1934. Trasa 

vedla z Ostravy do Pardubic a jednou ze zastávek byla i naše obec. Nutno říci, že celá akce 

byla velmi zdařilá a noblesní.  

A samozřejmě hartmaničtí hasiči nechyběli na závodech, které byly zahájeny v květnu 

v Širokém Dole – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 8. místo, ženy 5. místo 

Telecí – muži „A“ 2. místo, muži „B“ 5. místo, ženy 5. místo  

Lubná – muži „A“ 3. místo, muži „B“ 8. místo, ženy 9. místo 

Hartmanice – muži „A“ 4. místo, muži „B“ 19. místo, ženy 5. místo 

Nedvězí – muži „A“ 21. místo, muži „B“ 6. místo, ženy 12. místo 

Oldříš – muži „A“ 5. místo, muži „B“ 8. místo, ženy 8. místo 

Kamenec – muži „A“ 13. místo, muži „B“ 18. místo, ženy 20. místo 

Desná – muži „A“ 22. místo, muži „B“ 11. místo, ženy 7. místo 

Jevíčko – muži „A“ 5. místo, muži „B“ 9. místo, ženy 7. místo 

Perálec – muži „A“ 23. místo, muži „B“ 25. místo 

Sádek – muži „A“ 6. místo, muži „B“ 9. místo, ženy 5. místo 

Celkové umístění ve Svitavské lize – muži „A“ 6. místo, muži „B“ 10. místo, senioři 2. místo. 

V tomto roce obnovilo svoji činnost družstvo žen. Členky družstva začaly s velkým nadšením 

trénovat.  Ve Svitavské lize se umístily na 9. místě.  

Okrsková soutěž požárních družstev proběhla v Jedlové a naše družstvo mužů obsadilo 

výborné 1. místo. Okresní kolo se konalo v Jaroměřicích. I tady si vedli naši hasiči výborně, 
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naši borci obsadili 2. místo a tím si zajistili postup do krajského kola v Lanškrouně. Výborné 

výkony potvrdili i tam a ve velmi silné konkurenci získali skvělé 3. místo.  

Mladí hasiči se jako každoročně zúčastnili okrskové soutěže v Jedlové a soutěže hasičské 

všestrannosti v Pohodlí. Mladší žáci – hlídka č. 1 obsadili 2. místo, straší žáci – hlídka č. 1 – 

5. místo.  

 

V prosinci na výroční členské chůzi došlo ke změně velitele, Josefa Dvořáka nahradil Petr 

Filip (čp. 99). 
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Závěr 

 Sbor dobrovolných hasičů v Hartmanicích se stal významnou složkou, podílející se na 

společenském životě v obci. Provádí vzdělávací a kulturní činnost a přitom neopomíjí 

výchovu mládeže, ve které pěstuje lásku k činorodé pomoci občanům.  

V současné době má sbor důstojný stánek v kulturním domě a jeho vybavení zahrnuje: 

požární automobil AVIA 31, dále přívěsný vozík pro požární čerpadlo PSS 12, sportovní 

stříkačka PPS 16, historická stříkačka PS 16 z roku 1937, požární čerpadlo PPS 8, výsuvný 

žebřík, vybavení pro požární zásah a vybavení pro požární sport.  

Vzhledem k zařazení Sboru do jednotek požární ochrany V. se místní sbor neúčastní 

výjezdů k požárům či jiným zásahům. Členové Sboru jsou připraveni chránit majetek a životy 

v obci. Prioritou je kulturní a společenská činnost společně s udržováním hasičské techniky. 

Hasiči jsou nedílnou součástí obce, pomáhají při jejím zvelebování. Budoucnost Sboru vidí 

členové Sboru v prohlubování odkazu předků, kteří Sbor založili, v péči o mládež, v budování 

kladného vztahu mladých hasičů k jejich Sboru.  

Na závěr si dovolím s úctou citovat z hasičské kroniky: 

„Dalšímu vzrůstu a vzkvétání sboru provolávám „Na zdar!“ 

„Doufáme však, že každé domovní číslo osady naší ve sboru hasičském činným 

členem zastoupeno bude. Aby se tak brzy stalo, volám „Na zdar!“ 

„Zdárnému rozvíjení, sílení a vystupování sboru našeho provolávám upřímné „Na 

zdar!“ 
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Přehled činovníků Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích. 

 

Velitelé: 

Josef Dvořák 

Josef Pachovský 

Josef Dvořák 

Josef Král 

František Heger 

Čeněk Souček 

Josef Klodner 

Robert Roun 

Karel Kremlička 

Josef Macků 

Karel Kremlička 

Josef Pela 

Josef Dvořák 

Josef Štěrba 

Ladislav Dvořák 

František Filip 

Petr Filip čp. 117 

Josef Jančev 

Josef Dvořák 

Petr Filip čp. 99 

 

Starostové – předsedové: 

František Macků 

Robert Roun 

Josef Macků 

Josef Král 

Josef Pachovský 

Josef Filip čp. 51 

Petr Pachovský 

 

  



Seznam členů SDH Hartmanice k 1. červnu 2016: 

 

 

Muži: 

1. Andrlík Augustín 

2. Andrlík Augustín 

3. Bartůšek Jiří 

4. Dadák Jiří 

5. Doskočil Jindřich 

6. Doskočil Ondřej 

7. Doskočil Michal 

8. Drašar Jan 

9. Drašar Jan 

10. Drašar Jaroslav 

11. Drašar Petr 

12. Drašar Vojtěch 

13. Dvořák Josef 

14. Dvořák Josef 

15. Dvořák Milan 

16. Dvořák Vladimír 

17. Dvořák Vladimír 

18. Filip František 

19. Filip Josef čp. 99 

20. Filip Josef čp. 51 

21. Filip Josef čp. 51 

22. Filip Josef čp. 51 

23. Filip Josef čp. 89 

24. Filip Ondřej 

25. Filip Pavel  

26. Filip Petr čp. 117 

27. Filip Petr čp. 117 

28. Filip Petr čp. 99 

29. Filip Štěpán 

30. Gaži Vojtěch 

31. Hřebec Lubomír 

32. Hřebec Vladimír 

33. Hřebec David 

34. Hřebec Luboš 

35. Jančev Josef 

36. Jančev Vladimír 

37. Kamínek Petr 

38. Kamínek Jiří 

39. Král Jiří 

40. Král Tomáš 

41. Krška Václav čp. 126 

42. Krška Václav čp. 14 

43. Leinweber Jan 

44. Mládek Jiří 

45. Motyčka Jaroslav 

46. Pachovský Josef 

47. Pachovský Petr 

48. Pachovský Petr 

49. Pachovský Vít 

50. Pospíšil Libor 

51. Roun Antonín 

52. Roun Jiří 

53. Serafín Petr 

54. Serafín Petr ml.  

55. Suchý Antonín 

56. Synek Radek 

57. Synek Patrik 

58. Škorpík Jaroslav 

59. Valach Jaroslav čp. 20 

60. Valach Jaroslav čp. 20 

61. Valach Josef čp. 20 

 

Ženy: 

1. Doskočilová Ilona 

2. Doskočilová Markéta 

3. Drašarová Marie 

4. Drašarová Barbora 

5. Dvořáková Ema 

6. Dvořáková Pavlína 

7. Dvořáková Markéta 

8. Filipová Miriam 

9. Filipová Simona 

10. Filipová Pavla 

11. Gažiová Tereza  

12. Gloserová Lucie 

13. Hřebcová Ludmila 

14. Jedličková Jana 

15. Jedličková Pavlína 

16. Klodnerová Zdislava 

17. Králová Hana 

18. Králová Veronika 

19. Laštůvková Klára 

20. Marková Veronika 

21. Mládková Markéta 

22. Mládková Jana 

23. Moravcová Iva 

24. Naďová Jaroslava 

25. Pachovská Dagmar 

26. Pernerová Aneta 

27. Pušová Renata 

28. Serafínová Jana 

29. Serafínová Kateřina 

30. Šmejdířová Petra 
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Žáci: 

1. Bártová Simona 

2. Dočekalová Denisa 

3. Doskočilová Kateřina 

4. Drašar Jaroslav 

5. Dvořák František 

6. Dvořák Vojtěch 

7. Filip Petr 

8. Filipová Sabina 

9. Hřebec Martin 

10. Jurášová Barbora 

11. Klodnerová Anna 

12. Král Jakub 

13. Kresl Aleš 

14. Kreslová Nikol 

15. Kršková Markéta 

16. Lanča Vojtěch 

17. Lančová Emma 

18. Mládek Jiří 

19. Mládek Tomáš 

20. Pospíšil Tomáš 

21. Pospíšil Vít 

22. Pospíšil Vojtěch 

23. Puš Zdeněk 

24. Pušová Daniela 

25. Renát Mikuláš 

26. Sedláková Tereza 

27. Synek Matěj 

28. Štourač Petr  
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