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Pohořeličtí slavili letos 125 let
Ve sboru mají registrova-
ných celkem 81 členů, z to-
ho 43 dospělých a 38 dětí.

JARMILA KUNCOVÁ

Pohořelice – Kdy opravdu
vznikl Sbor dobrovolných
hasičů Pohořelice? V historic-
kých pramenech nejsou údaje
o založení hasičského sboru
jednoznačné.
Ve staré obecní kronice se

uvádí rok 1892, ale tento zápis
byl proveden dodatečně s
podpisem tehdejšího starosty
Františka Poslušného, prav-
děpodobně až v roce 1895. A
následovaly další události.
Každopádně teď je jisté, že

letos sbor oslavil už 125 let.
„V JSDHOmáme celkem 13

členů, mezi nimiž jsou i dvě
ženy. Letos jednotka zasaho-
vala jednou, a to při požáru
suché trávy v sadu za vesnicí
(požár poměrně větší , účast
šesti jednotek). Techniku však
udržujeme v akceschopném
stavu. Drobné výpomoci ob-
čanům a obci jsou samozřej-
mostí,“ říká pro Zlínský týden
za sbor jeho starosta Aleš
Maňásek.

Zatím nejdelší zásah absol-
vovala jednotka v červenci
roku 1997, kdy se podíleli na
odstraňování následků kata-
strofálních záplav. Odčerpá-
vání vody v Napajedlích a v
Otrokovicích se zúčastnilo 20
jejich členů.
V Otrokovicích se čerpalo

nepřetržitě 7 dnů až do poru-
chy stroje. Zásah trval celkem
12 dnů a členové sboru při
něm odsloužili 707 hodin.
„I přes své původní poslání

sboru dobrovolných hasičů
jsme však spíše velmi dobře
organizovanou složkou obce, a
to se značným personálním
potenciálem a pevnými zá-
klady ve vnitřním uskupení,
která Pohořelice reprezentuje
nejen po kulturní, ale i po vý-
chovné a sportovní stránce,“
podotýká Aleš Maňásek.
Vloni se hasičům například

podařilo dokončit rekon-
strukci historické koněspřež-
né stříkačky vyrobené v roce

1887, díky čemuž je opět plně
funkční, což v praxi vyzkou-
šelo družstvo tzv. starších pá-
nů na závodech seriálu vaha-
dlových stříkaček, kde dosáhli
hned několikrát nejlepších
výsledků.
„Letos se nám podařilo při

oslavách 125. výročí sboru
uspořádat jeden ze závodů
tohoto seriálu. Jsme přesvěd-
čeni, že započatá tradice bude
pokračovat i v budoucnu,“
dodal.

ZOSLAV. Snímek pochází z oslav výročí v letošním roce. Snímky: archiv Sboru dobrovolných hasičů Pohořelice.

POHROMADĚ. Společná fotka takzvané pohořelské smyčky. VE SPOLEČNOSTI. Společná fotka hasičskýchmužů a žen na plese.


