Your slogan goes here...

1912 - 2012

Motto
Slibujeme, že budeme plnit hasičské stanovy
a řády, že budeme tělem i duchem připraveni
pomoci bližnímu, že budeme druh druha
milovati, k sobě bratrsky státi, v nebezpečí
se neopouštěti, jak nám káže mužná čest
a vědomí povinností občanských a hasičských.
Slib členů sboru z roku 1884.

Publikace je vydávána jako doprovodný materiál k oslavě 100. výročí založení SDH Kvíčovice.
Tento dokument vznikl za velkého přispění pana Josefa Vrzala z Kvíčovic dlouholetého člena SDH Kvíčovice.
Informace byly čerpány z kronik a historických pramenů sboru dobrovolných hasičů a obce Kvíčovice.
Fotografie použité jsou posbírány z kroniky obce Kvíčovice a různých dalších soukromých sbírek.
S jejich uveřejněním byl vysloven ústní souhlas jejich majitelů.

Z historie SDH Kvíčovice
Historie Sboru Dobrovolných hasičů v Kvíčovicích se začala psát 31. 12. 1911 v hostinci
Antonína Kubrychta, kde byla založena matriční kniha. Ještě tentýž den bylo zapsáno
18 členů.
Vzhledem k tomuto datu je ale obecně brán kdy byl sbor založen, resp. začal pracovat,
rok 1912.
V tomto roce bylo zapsáno sedm členů, v následujícím roce jeden člen a v roce 1914 také
jeden člen, pak až v roce 1920 další čtyři členové, v roce 1921 jeden člen, v roce 1922
tři členové, v roce 1923 jeden člen, v roce 1925 12 členů, v roce 1928 jeden člen a v roce
1929 dva členové.
Od roku 1930 až do roku 1960 se bohužel nezachovaly žádné písemnosti o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů obce Kvíčovice, proto si tuto dobu můžeme připomenout pouze
těmito nejstaršími dobovými fotografiemi

1960

Byl prováděn výcvik s motorovou stříkačkou, kterého se zúčastnilo 19 členů. 3.12 se konala
Výroční členská schůze, která byla slavnostní a velmi dobře připravena. Předsedou byl zvolen
Jan Honal a velitelem Václav Roubal. 1961 V tomto roce byl pořádán novoroční Požárnický
ples. Ostatní dokumenty o činnosti se ezachovaly.

1962

Byl to rok oslavy 50. výročí založení Sboru. Při této oslavě byla pořádána soutěž družstev
v požárním sportu, které se zúčastnily družstva Kvíčovic, Staňkova, Horní Kamenice, Dolní
Kamenice, Holýšova, Neuměře, Štíchova a Všekar. První místo si vybojovalo družstvo
H.Kamenice.

1963

V létech 1963 – 1968 je podle dostupných materiálů pořádán novoroční Požárnický ples. Dále
v roce 1968 bylo provedeno proškolení velitelů Sborů k řízení zásahů a likvidaci) požárů
v rámci okrsku. Z našeho Sboru to byl Václav Roubal. Na Výroční členské schůzi, která
se konala 29. 12. byla zhodnocena činnost a konstatováno, že plán činnosti byl splněn. Došlo
ke změně hlavních funkcionářů Sboru. Předsedou byl zvolen Jan Burger, místopředsedové
Václav Roubal a Jaroslav Volena. Velitelem byl zvolen Jan Honal.

1969

Byl pořádán již tradiční novoroční Požárnický
ples. V tomto roce bylo založeno družstvo
mladých požárníků v počtu deseti. Během
roku se místní hasiči zúčastnili na okrskové
soutěži a umístili se na 1. místě a postoupili
do okresní
soutěže,
kde se umístili
na 11 místě z 27 soutěžních družstev. Dne
20. 6. obdržel náš Sbor od Okresní inspekce
požární ochrany v Domažlicích novou požární
stříkačku PPS 12. 26. 7. jsme se zúčastnili na
likvidaci požáru lesa v Holýšově. Dne 12. 12.
se konala Výroční členská schůze, na které došlo ke změně hlavních funkcionářů Sboru.
Předsedou byl zvolen Václav Roubal, velitelem Karel Bauer a jednatelem Jan Honal.

1970

Byl opět pořádán novoroční Požárnický ples. Dále jsme se zúčastnili okrskové soutěže. Náš
Sbor zasahoval při hašení požáru lesa ve Štíchově a v Holýšově. Na Výroční členské schůzi
opět došlo ke změně funkcionářů. Předsedou je zvolen Josef Trubenbach a velitelem Václav
Roubal.

1971

V tomto roce jsme opět pořádali novoroční Požárnický ples. U příležitosti 60. výročí založení
sboru, byla uspořádána soutěž v požárním sportu. Na okrskové soutěži v Holýšově jsme
obsadili 2. místo. Dále proběhla soutěž jednotlivců, kde zvítězil s časem 21.2sekundy náš člen
Josef Roubal.

1972

Tento rok opět začal novoročním Požárnickým plesem. Na okrskové soutěži v Holýšově
se muži umístili na 3. místě a žáci na 2. místě. Na okresní soutěži žáků v Kolovči, skončili
na 4. místě. Na Výroční členské schůzi, která se konala až 28. 1. 1973 byl předsedou zvolen
Jan Šlegl místopředsedou Josef Trubenbach a velitelem Václav Roubal. O ostatním dění
v roce 1973 není žádný zápis v kronice.

1974

Novoroční Požárnický ples se nekonal z důvodu
rekonstrukce KD. Během první poloviny roku jsme
se připravovali na okrskovou soutěž, která se konala
v Neuměři. V soutěžním útoku na sucho jsme obsadili
2 místo při útoku s vodou 1. místo. Mladí požárníci
se umístili na 2. místě.
V soutěži jednotlivců zvítězil Josef Roubal a na třetím

místě
skončil
Vladimír Klesa.
Oba postoupili
na okresní
s o u t ě ž
do Bukovce,
zvítězil Vladimír
Klesa
a Josef
Roubal skončil
na 2 místě. Naši
p o ž á r n í c i
zasahovali u požáru lesa v radišťanech a u požáru slámy u kravína v Kvíčovicích.

1975

Mladí požárníci vystoupili na oslavách Mezinárodního dne dětí. Na okrskové soutěži
ve Štíchově jsme obsadili 3. místo. V soutěži jednotlivců zvítězil Petr Dostálík. Na Výroční
členské schůzi 28. 11. byly uděleny medaile Za věrnost Josefu Bauerovi, Josefu Steinbachovi,
Josefu Gabrielovi, Josefu Trubenbachovi a Jaroslavovi Wirthovi.

1976

13. února byla předána medaile Za věrnost (30 let členství) Františku Vrzalovi. Na dětském dnu
předvedli výsledky výcviku mladí požárníci. 19. 11. proběhla Výroční členská schůze, kde byl
předsedou zvolen Jan Honal, místopředsedou Josef Trubenbach a velitelem Václav Roubal.

1977

Obnovena tradice pořádání novoročního Požárnického plesu v zrekonstruovaném KD. Ostaní
činnost, kromě vystoupení mladých požárníků na oslavách Mezinárodního dne dětí není
zaznamenána.

1978

Rok je opět zahájen novoročním Požárnickým plesem. Na okrskové soutěži v Kvíčovicích
se muži umístili na 4. místě a žáci, kteří se umístili na 1, místě postoupili do okresní soutěže,
která se konala v Horšovském Týně. Skončili na 4. místě z 26 zúčastněných družstev.
Po prudkých deštích došlo k zatopení některých studní a sklepů. Bylo prováděno odčerpávání
vody. Výroční členská schůze proběhla 8. 12. a nedošlo ke změnám v obsazení funkcí.
V jarních měsících byl prováděn nácvik na okrskovou
požární soutěž v Neuměři, kde jsme skončili na posledním
místě. Naopak velký potlesk sklidili mladí požárníci
při vystoupení na Mezinárodním dnu dětí.

1979

1980

V měsíci březnu byly prováděny preventivní požární prohlídky proškolenými členy. Bylo
zkontrolováno 105 objektů. 9. 8. v 19.30 hodin byl vyhlášen poplach k likvidaci požáru
briket v Kvíčovicích čp. 90. Došlo k samovznícení briket uskladněných v kůlně. Asi 30q
briket bylo nutno z kůlny vynést ven a dva členové zajistili dohled na požářišti do rána.
Na okrskové soutěži v Neuměři jsme obsadili 3. místo. Výroční členská schůze se konala
se konala 21. 11. a předsedou byl zvolen Robert Hrdlovič. Ostatní funkcionáři zůstávají stejní.

1981

20.6. proběhla oslava 70. výročí založení Sboru. V rámci oslav se konala požární soutěž, kde
jsme skončili na 9. místě z 12 družstev. Při této oslavě bylo 10 členům předáno Čestné uznání
OV SPO Domažlice. Odznaky za příkladnou práci obdrželi z rukou náčelníka OV SPO
Františka Fábryho Jan Honal, Josef Trubenbach a Václav Roubal. Medaili 50. výročí ČSSR
a Odznak za zásluhy obdržel Václav Roubal. Odznaky za věrnost k trvání 40. let členství
v SPO obdrželi Jiří Brož. Eduard Brychcin a František Vrzal.

1982

V tomto roce je v kronice pouze zapsáno uspořádání novoročního Požárnického plesu a konání
Výroční členské schůze. Hlavní funkcionáři zůstávají stejní.

1983

Byl opět pořádán novoroční Požárnický ples. Dále jsme se v měsíci srpnu zúčastnili na likvidaci
požáru obilí a lesa ve Štíchově. Požár vznikl od úderu bleskem a jeho likvidace byla ztížena
prudkým deštěm. 23. 8. bylo Dopravním inspektorátem Domažlice vyřazeno požární vozidlo
TATRA 805. Byla podepsána smlouva s JZD Staňkov na poskytnutí požární přípřeže. Traktor
parkoval v garáži, kde byla umístěna požární technika a výzbroj.

1984

Nejpočetnější společenská organizace v obci zaměřuje svoji činnost na prevenci proti vzniku
požárů. V rámci výcviku jsme se připravovali na okrskovou soutěž, která se konala 26. 4.
v Holýšově. Umístili jsme se na 3. místě za družstvem LIAZ a SPO Holýšov. Na okresní soutěži
jsme skončili na 15. místě z 27 soutěžních družstev. 29. 5. dochází k významné události v obci.
Končí samostatná obec Kvíčovice a stáváme se součástí Holýšova.

1985

V jarních měsících vyjíždíme k požáru teletníku ve Všekazech. Dále pak jsme se zúčastnili
na likvidaci požáru zahradní chatky u pily v Holýšově. Dne 19. 9. je za naší účasti prováděno
námětové cvičení ve Všekarech. Výroční členská schůze proběhla 21.11.

1986

Po průtrži mračen jsme odčerpávali vodu ze zatopené studny u Jaroslava Dostálíka. 18. 7.
došlo k požáru slámy u kravína v Kvíčovicích. Díky rychlému zásahu nedošlo k větším škodám.

1987

24.1. byl v Neuměři pořádán okrskový ples. Po jeho skončení došlo v KD k požáru v půdním
prostoru od vadného komínového tělesa. Požár byl zpozorován asi v 5 hodin ráno. Shořela
střech. Objekt pohostinství byl uchráněn. V tomto roce jsme se zaměřili na provádění
preventivních prohlídek v rodinných domcích i v objektech JZD. Na okrskové soutěži se muži
umístili na 5. místě a žáci na 2. místě. Na výroční členské schůzi byla předána Janu Honalovi
medaile Za zásluhy. Dále 5 členů obdrželo poděkování SPO, 3 členové Čestné uznání OV SPO
a 4 členové medaile Za příkladnou práci.

1988

12.3. jsme uspořádali oslavy MDŽ pro naše ženy. Po kulturní vložce mladých požárníků
obdržely ženy kytičky. Na oslavách Mezinárodního dne dětí byla provedena ukázka výcviku
mladých požárníků. 22. 9. zemřel ve věku 63 let dlouholetý funkcionář SPO Jan Honal.

1989

Pravidelně jsme prováděli preventivní prohlídky. Členové přivezli máj a zúčastnili se jeho
stavění. 10. 10. nám bylo OV SPO předáno požární vozidlo skříňová TATRA 805. Na okrskové
soutěži jsme obsadili 7. místo 1990 Požárnický ples se konal18.2. Dále byly prováděny
preventivní prohlídky, zúčastnili jsme se při dovozu a stavění májky. Nejvíce práce bylo
věnováno přípravě požárního vozidla na technickou prohlídku. 5. 6. jsme uvolnili klubovnu
na Sokolském hřišti pro potřeby nové organizace JUNÁK. Začala přestavba staré hasičárny,
kterou využívalo Myslivecké sdružení, na klubovnu pro naší činnost. Okrskové soutěže
v Holýšově jsme se nezúčastnili.

1990

V roce 1990 došlo k přejmenování Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezka.

1991

Dne 5. 6. jsme získali SPZ na požární TATRU. 15. 6. se konaly oslavy 80. výročí založení
Sboru. Na těchto oslavách kromě požární soutěže bylo provedeno vyhodnocení a ocenění
dlouholetých členů pamětními odznaky a diplomy. Při požární soutěži jsme vybojovali 1. místo.
4. 7. náhle zemřel dlouholetý funkcionář našeho Sboru Václav Roubal.

1992

Po smrti Václava Roubala činnost mírně stagnuje,ale po zvolení Jiřího Posledního starostou
a Eduarda Brichcína velitelem se činnost opět rozbíhá. Je dokončena rekonstrukce Požární
zbrojnice.

1993

1993 a 1994 o činnosti Hasičského sboru nejsou žádné informace.

1995

Podle nového zákona o PO byla v obci ustanovena Jednotka dobrovolných hasičů obce.
Členové této jednotky vyjížděli na žádost operačního střediska HZS Domažlice k zásahům.
Odměna byla stanovena následovně – velitel 800 Kč a členové 400 Kč za rok.

1996

Počátkem roku měl Sbor 43 členů a během roku přibylo 17 členů. Zúčastnili jsme se různých
soutěží jak v okrsku, tak i mimo něj. Naše jednotka byla povolána k požáru sena na louce
v obci Neuměř. 13. 12. proběhla výroční valná hromada.

1997

Členská základna čítá 60 členů. Prováděli jsme preventivní prohlídky. Bylo uskutečněno
námětové cvičení na sklad řeziva a dřevotřísky ve firmě p. Krse. Podíleli jsme se na dovozu
a stavění májky a na organizaci MDD.

1998

V tomto roce jsme se věnovali údržbě požární techniky. Podařilo se nám získat technickou
prohlídku auta. V požárních soutěžích se nám nedařilo. Na okrskové soutěži jsme skončili
na posledním místě.

1999

Bylo provedeno námětové cvičení, spojené s údržbou vodních zdrojů. Ze strany JZD Staňkov
bylo požadováno zaplacení nájmu za užívání garáže v areálu místního střediska zpětně,
v částce 43.092,-Kč. Po dohodě bylo od tohoto požadavku upuštěno. Bylo přijato opatření,
že technika bude garážována v kůlně u Kulturního domu a dojde k vyřazení požárního vozidla
T-805 a jeho prodeji za zůstatkovou hodnotu. Byla zahájena přestavba klubovny na Hasičskou
zbrojnici. Byla osazena velká vrata, provedena výměna krytiny. Bylo odpracováno velké
množství brigádnických hodin.

2000

Zákonem bylo zrušeno provádění preventivních prohlídek členy SDH. Bylo provedeno
námětové cvičení za účelem kontroly připravenosti techniky. Na okrskové soutěži, po létech
neúspěchů jsme obsadili 1. místo. Na valné hromadě byla zhodnocena činnost a bylo
konstatováno, že členská základna čítá 47, převážně přispívajících členů.

2001

Činnost sboru se zaměřuje na požární sport. Na okrskové soutěži v Holýšově jsme se umístili
na 1. místě. Na okresní soutěži bylo dosaženo 11. místo ze 14. Na výroční Valné hromadě byla
zhodnocena činnost. Členská základna je 45 členů.

2002

Je to rok oslav 90 výročí založení Sboru.
Na celé přípravě a organizaci se podílí jen
malá část členů. V rámci oslav je pořádána
soutěž mužů imladých požárníků. Jejich
vedoucí jsou Michal Bozděch a Martin Weis.
Družstvo mužů se přihlásilo do Chodské
hasičské ligy. Stav členů je 42.

2003

V letošním roce je evidováno 40členů. Velitelem se stal Michal Bozděch, který byl pro tuto
funkci řádně vyškolen. Je provedena zkouška akceschopnosti Sboru. Po vyhlášení poplachu
místní sirénou se zúčastní 12 členů jednotky. Okrsková soutěž proběhla v Dolní Kamenici.
Výsledky nejsou uvedeny. Jednotka se zúčastnila na likvidaci následků požáru v rodinném
domku p. Josefa Khase.

2004

Není žádný záznam.

2005

Členská základna se nezměnila – stále 40 členů. Technika je ve velmi dobrém stavu. Okrsková
soutěž proběhla v Neuměři. Jednotka se zúčastnila na likvidaci požáru stohu mezi obcemi
Kvíčovice a Štichov a požáru seníku a skladu píce u bývalého volného ustájení v Kvíčovicích.
Tyto úmyslně založené požáry nebyly objasněny. Jednotka byla vybavena novými pracovními
stejnokroji.

2006

Došlo k úbytku členů – stav je 36. Technika a ostatní výzbroj a výstroj je ve velmi dobrém stavu.
Účast na soutěžích v Horní Kamenici, Staňkově, Neuměři a Štíchově.

2007

Počet členů se opět zvýšil na 40. Technika byla použita při výlovu rybníka. Během roku byl
prováděn výcvik, který se zhodnotil na soutěžích. OÚ zakoupil pro potřeby hasičů přívěsný
nákladní vozík za os. auta, který byl používán při dopravě stříkačky na soutěže. Bylo prováděno
odkalování požárních hydrantů, sběr železného šrotu. Jako každoročně hasiči přivezli májku
a podíleli se na jejím stavění.

2008

Členská základna čítá 37 členů.
V rámci výcviku a školení je prováděno
odkalování
vodovodního
řadu
obecního vodovodu. Je provedena
oprava omítek a vymalování zbrojnice.
Soutěž v Horní Kamenici a Neuměři
skončila špatným umístěním našeho
družstva.

2009

V tomto roce je stav 36 členů. Na okrskové soutěži v Kvíčovicích dne 23. 5. jsme skončili
na 6. místě. Na zahradě Petra Hájka jednotka zasahovala dvakrát po sobě na likvidaci požáru
chatky a obytného karavanu.

Pořádá a srdečně Vás zve
Sbor Dobrovolných Hasičů Kvíčovice
společně s obcí Kvíčovice.
Oslava se koná 4.8.2012 od 13:00
v Kvíčovicích na louce „U Jezu“
Hlavním bodem programu je soutěž
sborů dobrovolných hasičů

“O pohár 100 let SDH Kvíčovice”
Program: ...
orientační časy

vystoupení/akce

lokalita

12:00 - Prezence družstev - příprava
13:00 - Duffy - plesové předtančení DTVH
13:05 - Slavnostní zahájení
13:15 - Představení SDH Kvíčovice
historie, ocenění SDH a členů

2

ruční stříkačka tažená koňmi

2
2

13:25 - Ukázka historické techniky

13:40 - Piráti z Kvíčovic - Romantika
historický šerm

17:55 - Vyhlášení výsledků soutěže
- předání pohárů a cen
1
18:00 - Vrchovanka - Dechová hudba
z Mrákova
2
20:00 - Septic People
2
21:30 - Mefisto - Romantika - Ohňová show 2
22:00 - Gallileo Rock
2
od 13:00 - 19:00
- Soutěže pro děti v gotickém stanu 10
- Nafukovací atrakce pro děti
10
- Soutěže a vyrábění s klaunem
10
- Lehké opevnění vzor 36 - bunkr
otevřený pro veřejnost
5
- Stánek se suvenýry a dárkovými
předměty SDH Kvíčovice
1

1
2
2

14:00 - Soutěž “O pohár 100 let SDH
Kvíčovice” - ženy, veteráni
1
15:15 - Slavnostní otevření klidové a rekreační
zóny “Na Vyhlídce” a “U Bunkru”
6
15:20 - Provokatér - Romantika
6
historický šerm

15:40 - Ukázka zásahu profesionálních
3
hasičů - Staňkov
15:45 - Monster Toxic - show dance DTVH 2
16:00 - Soutěž “O pohár 100 let SDH
Kvíčovice” - muži
1
17:30 - Veselá krčma - Romantika
10
historický šerm

17:50 - Feel Good - streat dance DTVH

1

Hasičská soutěž

2

Hlavní doprovodný program

3

Ukázky hasičské techniky

4

Občerstvení, suvenýry

5

Lokalita " U Bunkru "

6

Lokalita " Na Vyhlídce "

7

Kulturní dům a hostinec -

od 15:15 - Klidová a rekreační zóna
" Na Vyhlídce ", ohniště,
možnost opékání vuřtů

Doprovodný program
bude probíhat také v lokalitách:
„Na Vyhlídce“ a „U Bunkru“

2

7

směr
6

P
8

v případě nepříznivého počasí

5

3
P

přesunutí některých vystoupení

9
1

Parkování - příjezd od Holýšova

9

Parkování - příjezd od Staňkova

10 Dětský koutek - atrakce pro děti

toalety

P
občerstvení

2

ov
ňk
Sta
ěr
sm

8

WC

6

4

10

parkování

Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov
Telefon: 379 491 707,
E-mail: obec@kvicovice.cz,
http://www.kvicovice.cz
IČ: 00572357

Holýš
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