
OSLAVA 100 + 1 LET OD ZALOŽENÍ SDH BRODEK – PROSLOV STAROSTY 

Dovolte mi krátké ohlédnutí do historie dobrovolného hasičstva. 

Když pračlověk prvně rožnil divočáka a chytla mu přitom jeskyně, začaly vznikat první hasební techniky. Ve 

3. století před naším letopočtem již byly v Římě dobrovolné požární oddíly odpovídající za prevenci proti 

požárům. V českých zemích tuto funkci zastával ponocný.  

Po pádu Bachova absolutismu byly v rakouské monarchii příznivé podmínky pro vznik různých spolků – 

tudíž i spolků hasičských. 

V roce 1864 byl založen první český dobrovolný hasičský sbor Koruny české. Do deseti let bylo těchto sborů 

již sto. Jejich hlavní poslání a činnost byla a nadále zůstává i dodnes zakotvena ve stanovách:  

- Chránit životy a majetky všech obyvatel bez výjimky. 

- Být jednoznačně nepolitickou organizací. 

- Být otevřenou a přístupnou všem mravně bezúhonným členům, bez rozdílu jejich sociálního a 

společenského postavení. 

- Podporovat společensko-kulturní činnost. 

- Provozovat samaritánskou (dnes záchranářskou službu). 

- Zúčastňovat se hasičských soutěží (dříve župních) dnes okrskových, okresních, národních i 

mezinárodních. 

Datum kvůli kterému jsme se tu dnes všichni sešli – 19.6.1921. 

Tehdy na Brodku v hostinci u Švorců proběhla ustanovující schůze základní jednotky sboru dobrovolných 

hasičů (42 členů - 19 činných – 23 přispívajících). Založení jednotky předcházelo půlroční vyjednávání Prvního 

výboru přípravného jehož členové byli: Eršil Václav, Vavruška Antonín, Lubas Antonín, Valenta Jaroslav, 

Lang Antonín, Třmínek Josef, Valkoun Antonín, Heřmanský Jan, Pokorný Václav. 

Základ sboru - 11 členů mělo již zkušenosti, neboť od roku 1910 byli hasebním družstvem – součástí jednotky 

hasičů v Dětenicích. 

Slavíme tedy dnes 100+1 let. Jen málokterý člověk se tolika let dožije. Pro organizaci by to mělo být snadnější. 

Ale je to stejně náročné. Jde o to, jak se doplňuje energie, jak se základní části regenerují a obnovují, a jak 

silná je touha pokračovat, a tvořit.  

1924 – Výzbroj a výstroj získal sbor až po osamostatnění obce Brodek od Dětenic. Konkrétně několik věder, 

žebřík, 5 hadic a nefunkční ruční stříkačku, kterou svépomocí uvedli do provozu. 

1927 – Byla zakoupena nová ruční stříkačka za 27 134,- (splácela se až do roku 1941). 

1928 – Sbor pořádá velkolepý sjezd Hasičské župy Libáňské č. 55. Sešlo se 1284 lidí.  

1939 – 1945 – Sbor přechází do pasivity. Pouze v roce 1941 se podařilo uspořádat hasičský ples. Stejnokroje 

se nosily pouze na pohřby. Nikdo z členů nebyl německými policejními orgány zatčen.  

5. – 10. květen 1945 – 14 členů hasičského sboru hlídkuje 5 dnů nepřetržitě a hlídá obec před 

prchajícími Němci. 

10. května 1945 se 12 členů ve stejnokroji zúčastnilo pohřbu 24 občanů Ledec a 8 vojáků spřátelených 

armád po útoku německého odstřelovače. 

Po válce se hasiči znovu pouští do práce, a to nejen na svých aktivitách, ale i pro obec (kopání kanalizace 

včetně výroby cementových rour, sušení sena, jednocení řepy apod.). I ženy se zapojují. Sbor má 39 členů – 

17 činných – 2 samaritánky – 24 – přispívajících. 



1951 – Sbor pomáhá hasit požár Státního statku – Farma Nový dvůr (celkem se zúčastnilo 10 hasičských 

sborů z okolí). 

1953 – Sbor obdržel od MNV Dětenice novou motorovou stříkačku.  

1955 – Zakoupen televizní přijímač – projekce 5x týdně. 

1956 – Změny organizační struktury – Přejmenování z SDH na Československý svaz požární ochrany (místní 

jednotka požární ochrany – MJPO). 

1958 – Sbor má pouze 18 členů – celkem z toho pouze 12 aktivních. 

1960 – Opětovné sloučení obcí Brodek a Dětenice, ale požární sbory zůstávají oddělené. Tento rok méně 

aktivit, pouze ples a pouťová zábava. 

1964 – Dohoda o spolupráci s místní organizací Československého svazu mládeže. Stav členů stoupá na 25 a 

mají 2 soutěžní družstva. 

 11.3.1964 – Hřiště na pozemku Pařízek 2 – připsáno pro sportovní a kulturní činnost ve správě MNV 

obce požárníkům a mládeži. 

1965 – Omlazení jednotky nese výsledky druhým místem na Okrskovém cvičení. 

1966 – I přes malou podporu obce, kdy chybí výzbroj a výstroj, jsou tento rok uspořádány 3 kulturní akce a 

úspěšný požární zásah s několikadenním dohašováním. 

1969 – Vzniká silné družstvo mladých (Nypl, Chaloupecký, Voborník a další.). Začala se stavět v obci prodejna, 

kde i hasiči odpracovali tisíce brigádních hodin. 

1971 – 50. výročí – pršelo. Předseda sboru byl Štěpán Tomíček. Zúčastnilo se 9 sborů z toho 8 mužstev mužů 

a 2 družstva žen. Byl průvod obcí 178 osob. Projevy a hasičská soutěž. 

1972 – Místní jednotka požární ochrany stále pracuje na rozvoji obce – pomáhají stavět prodejnu, 

autobusovou zastávku, kanalizaci. 

1973 – Jednotka má 40 členů – z toho 7 členů se stalo dobrovolnými dárci krve. Předseda byl František 

Najman.  

1974 – Konečně auto – skříňová TATRA 805 – prozatím zaparkována ve stodole. A naplánována stavba 

zbrojnice. Požární družstva vyhrávají na okrskových soutěžích. 

1975 – Předsedou se stává František Nypl. 

1976 – Začala se stavět požární zbrojnice. 

1977 – První ženy ve výboru – Augustová Anna, Valentová Ludmila. 

1978 – Brigády až do strhání těla. 47 členů z toho 12 žen, stále vyhrávají okrskové soutěže. 

1979 – Únava z brigád, ale zbrojnice je hotová. Proveden sběr železného odpadu 35 q. Přes noc ze hřiště 

odcizen – ani soudně nebylo možné sjednat nápravu! 

1980 – Vysoký průměrný věk jednotky, nutno získat mladé! Kromě jiných kulturních akcí uspořádán dětský 

den pro 60 dětí.  

1981 – Slavnostní předání Požární zbrojnice do provozu. Cena stavby 25 846 Kčs – Platí MNV. Práce hasičů 

v akci Z – byla ohodnocena 135 938 Kčs. 



1982 – Stavba betonového parketu, plechového stánku a udírny začala 8.6. a 26.6. se zde již pořádá dětský 

den. 

1983 – Zdokonaluje se letní parket. Je založeno první požární družstvo žáků v Dětenickém okrsku. Dětskou 

jednotku vede Jaroslav Koutník.  56 členů – 35 mužů, 12 žen, 9 žáků. 

1984 – Elektrifikace hřiště. Na letním parketu se rozjíždí kulturní akce – den pro děti a letní zábavy. 

1985 – Předsedou se stává Jaroslav Koutník. Prostředí na hřišti se stále vylepšuje. Stavba hasičské nádrže na 

Brodku – stavbu dozoruje František Šolc. 

1986 – 1988 – Velké využití hřiště a parketu pro kulturní akce. 

1989 – Sametová revoluce hasičskou jednotku nerozložila. 

1990 – MNV se mění na Obecní úřad. 

1991 – Sbor má 70. let od založení. Přejmenování místní požární jednotky na Sbor dobrovolných hasičů – 

méně kultury ale stále dobré výsledky v hasičském soutěžení. 

1992 – 1993 – Rozpad ČSFR – Na Čechy a Slovensko. Pokles hasičských aktivit. 

1994 – 1995 – Málo hasičských akcí – TATRA NEJEDE! Opravdu velké nasazení v kulturních akcích. 

1996 – První 3 denní autokrosové závody. 

1997 – S novou hasičskou stříkačkou se účastní družstvo více hasičských soutěží. Sbor daroval peněžní 

charitativní pomoc postiženým při povodních. 

1998 – Na brigádách se buduje zastřešení posezení na hřišti. 

1999 – Zrušení hasičského auta (TATRA 805). Nákup přívěsného vozíku na mašinu. První ročník minikopané 

a dalších 9 kulturních akcí. 

2000 – Smutná událost zemřel starosta hasičů Jaroslav Koutník. Dobře sehrané soukolí hasičů i přes to nese 

jeho odkaz dál a brigády i kulturní akce frčí stále ve velkém. Starostou obce se stává Ing. Radomír Vališka, se 

kterým přichází velká podpora všem spolkům v obci, včetně sboru hasičského. Na oplátku hasiči aktivně 

pomáhají OÚ. 

2001 – 80. let sboru se slaví na okrskové soutěži. Starostou hasičů se stává J. Koutník mladší. 

2002 – Omlazení výboru – (Pokladní – V. Vynikalová, Kulturní referent - V. Valenta, který se v budoucnu stává 

velitelem sboru a velkým tahounem a motorem pro fungování celého spolku.). V tento rok byla poprvé velká 

kulturní akce s názvem Z pohádky do pohádky. 

2003 – 2006 – Do sboru přichází mladí– 7 žen obnovilo ženské družstvo. Sbor má 57 členů – 19 žen, 38 mužů. 

2007 – Starostou se stává Z. Pokorný. 

2008 – SDH Brodek se stává jednotkou JPO 5. Na Brodeckém hřišti se koná první ročník žertovné hasičské 

soutěže Brodecké klání. 

2009 – Začíná modernizace hřiště, staví se Posezení u káči. V hasičských soutěžích se nám daří, na 

Kozodírském výstřiku obsadili muži i ženy první místo. 

2010 – Tento rok je zvolena starostou hasičů L. Prskavcová – historicky první žena ve funkci starosty v tomto 

sboru. 



2011 – 90. let výročí slavíme při Brodeckém klání. U příležitosti výročí byla předvedena hasičská technika ze 

Škoda auto. Tento rok byla uskutečněna osvětová beseda první pomoci s hasiči a zdravotníky. 

2012 – Sbor jde s dobou. Zakládá si internetové stránky, které aktivně fungují dodnes. A nyní o nás již svět 

ví! 

2013 – Začíná stavba kamenného stánku s finanční podporou OÚ. Hasiči opět stavěli vše svépomocí. 

2014 - Stavba stánku pokračuje. Poprvé se otestoval na BRKLÁNÍ, zatím bez okenic a dalšího vybavení. 

 

2015 – Na hřišti se kácí proschlé topoly. Jsou nahrazeny mladými lípami. 

 

2016 - Pořádáno 16 kulturních akcí, hřiště je plně vytížené. 

 

2017 – Kulturní areál na hřišti prošel v létě zatěžkávací zkouškou, kdy jsme pořádali a zaštiťovali oslavu 20. 

výročí kapely Telegraf, s přizváním dalších 3 kapel. 

 

2018 - 2019 – Přestavba staré hasičské stříkačky na výkonnější stroj. Kulturní život v obcích obohacuje 

hasičský sbor ve velkém. Ročně pořádá i 10 až 12 akcí. Opravila se střecha nad posezením. 

2020 - Tento rok přinesl celému světu nového nepřítele, neviditelný covid 19. I přes bezpečnostní opatření, 

která snížila možnost setkávání, byla dokončena spousta užitečné práce, například se položila zámková 

dlažba u posezení. Celkem byly pořádaný jen 3 akce, kvůli přísným protiepidemickým opatřením. 

 

2021 – Kulturní akce se kvůli stále trvajícímu covidovému nebezpečí přesunuly na léto, takže jsme podnikli 

jen 2 zábavy. Úspěšně se nám podařilo uspořádat 13. ročník BRKLÁNÍ. Lidem chyběla zábava, proto byla 

účast veliká a nálada uvolněná. 

2022 – Oslavu 100. výročí našeho sboru jsme ovšem museli přesunout až na tento rok, aby jsme si byli jistí, 

že se bude moci konat v takovém duchu jaký si zaslouží. Doufáme, že si dnes s námi tuto oslavu užijete, a 

že se pobavíte a vyzkoušíte zázemí tohoto areálu, tak jak jsme ho tu s našimi otci zakladateli postupně 

zbudovali. Hasičský sbor má nyní 52 členů – 22 mužů, 21 žen, 9 dětí. 

 

Naše organizace pokračuje, obnovuje se, nachází si nové úkoly a tvoří. Členové našeho SDH si pomáhají, 

podporují se, přou, a občas se dokonce i pohádají, ale když je potřeba, zase se spolek semkne a všechny své 

síly vloží do společné práce, která naším, víc než stoletým organismem pohne dál.  

 

Do budoucna chystáme výstavbu nové hasičské zbrojnice, na místě bývalého obchodu. Bude to místo pro 

kvalitní zásahové vozidlo, výjezdový oddíl i hasičskou klubovnu. Také máme v plánu se při práci dobře bavit, 

a dopřát prostor pro zábavu i vám. 

Jak budou popsány stránky v naší kronice za dalších 100 let? To nevíme. Ani naši zakladatelé neměli tušení 

co bude dál, ale pustíme se do toho se stejnou vervou jako oni a věříme, že mladší generace po nás 

převezme tento odkaz a posune náš hasičský sbor zase o kus dál. 
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