1882 - 2022

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU
ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
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Fotograﬁe členů sboru z roku 1922:
• sedící zleva: Košťál Václav, Richter Jan, Geduldiger Gustav,
Jeřábek Hynek (čestný předseda), Sirůček Jan, Jičínský Josef
• prostřední řada zleva: Černík Matěj, Svatoň Josef, Balán Václav,
Desenský Jan, Singer Eduard, Vaňura Matěj, Černík Josef
• další řada zleva: Šteiner Samuel, Zezulka Jan, Šrajer Florián,
Pacovský Ludvík, Richter Jan, Richter František, Prokůpek
z Volče
• nejvyšší řada od leva: Macháček Jan, Vondrouš František,
Pošva Jan, Kohoutek Jan, Douda Josef, Sirůček Alois (Bukovka),
Kohoutek Václav
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2. července 2022
Po celou existenci lidstva je oheň využíván jako veliký pomocník člověka. Zároveň ovšem stále platí: „dobrý sluha, ale zlý
pán“.
Pro české země vydala císařovna Marie Terezie první státní předpis, jak bojovat s tímto živlem. Tento předpis nahradil
v roce 1785 její syn Josef II. patentem, který se stal pravidlem
pro města a obce rakousko-uherského mocnářství. Nařízení
byla jedna věc, ale vytvoření fungující složky, která bude tato
nařízení plnit bylo o mnoho let později. První sbor dobrovolných hasičů na území habsburského mocnářství byl založen
v roce 1850 v Zákupech. Byl složen převážně z německých občanů Zákup. První ryze český sbor vznikl ve Velvarech roku 1864.
Potom se tato chvályhodná věc začala pozvolna šířit po celém
území tehdejšího mocnářství.
Je třeba si uvědomit, že v tehdejší době byla zejména
v obcích většina stavení, včetně stodol a chlévů, dřevěná a střechy pokryty převážně došky. K osvětlení sloužily louče a svíčky,
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později byly nahrazeny petrolejkami. Pak stačila sebemenší neopatrnost a neštěstí bylo na světě.
Nejinak to bylo i v naší obci. Ty největší zkázy jsou zaznamenány v kronice obce. Asi největší požár, který zničil mnoho
domů včetně kostela, se stal v roce 1750. Někdy se stávalo, že
spáleniště majitelé opustili a následná přestavba se konala až
po mnoha letech. Právě u kostela trvala obnova až do roku
1768. Další velký požár byl 19. srpna 1824, který vypukl v č.p. 29
(bývalý hostinec u Formánků). Přenesl se na sousední dům č.p.
30 (Jeřábkovo), dnes hostinec U Kaštanu. Protože foukal silný
západní vítr, přenesl se požár dále přes silnici na dům č.p. 37
a obecní domek č.p. 36 (oba za domem č.p. 41 T. Vaníčka).
Téhož roku hořelo i ve spodní části obce, kdy vyhořely domy
č.p. 25, 26 a 27. V roce 1828 lehl popelem dům č.p. 20 rychtáře
Ryvoly. Spolu s ním vyhořel dům č.p. 19 (Vondroušovi) a obecní
domek č.p. 18 - pazderna.
Jak stojí v obecní kronice: “Hasičský sbor byl v naší obci
založen 11. června 1882 vlastenecky cítícími sousedy“. Z naší
obce to byli: Jan Sirůček - starosta obce, Hynek Jeřábek, Rudolf
Vladyka - učitel, Emil Laidner - učitel, Josef Jeník - řídící učitel,
Alfréd Kněžke - učitel, Gustav Geduldiger, Matěj Kmoníček, Josef
Novák, Josef Jičínský, Josef Formánek, Jan Pošva, Jan Rychter,
Václav Košťál, Václav Kmoníček, Václav Balán, Josef Douda, Florián Šrajer - kovář, Václav Perný, František Vondrouš, Josef Včelák, Jan Kvasnička, František Rychter, Josef Panchártek, Matěj
Vaňura, Josef Trla, Samuel Steiner, a Jan Macháček. Z okolních
obcí: Eduard Pacovský a František Mrštík z Volče, Alois Siruček
z Bukovky a Matěj Tlučhoř z Vyšehněvic. Prvním předsedou byl
zvolen Hynek Jeřábek, velitelem Rudolf Vladyka a jednatelem
Gustav Geduldiger.
„Zvolení funkcionáři se s láskou a obětavostí chopili práce ve sboru a za přispění obecní rady, v čele se starostou obce
Janem Sirůčkem z č.p. 6, byla zakoupena potřebná výzbroj
a nářadí“. Původní hasební prostředky proti ohni byly velmi primitivní. Voda k hašení byla v rybníčku nad mlýnem a ve studních.
Jediným nářadím byly ruční džbery, trhací háky a malá ruční
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stříkačka, do které se voda nalévala. Z příspěvků členů a obce
byly zakoupeny sekerky, přilby, plátěné pracovní obleky a pásy.
Po nějaké době od založení pojišťovna Slavie darovala sboru
malou čtyřkolovou samočinně nasávací ruční stříkačku. Roku
1896 byla zakoupena nová stříkačka s modernějším systémem
a větší výkonností od firmy Rudolf Smekal za 900,- zlatých.
Z pokladny sboru bylo zaplaceno 320,- zlatých, 30,- zlatých
darovala zdejší Občanská záložna. Zbytek byl splácen z výnosů
zábav a darů pojišťoven a významné finanční pomoci již zmíněné místní Občanské záložny a obce.
Velice negativně zasáhla do chodu sboru 1. světová válka. Činnost byla prakticky ochromena, protože mnoho členů
muselo nastoupit do války. Ze sboru padli Václav Líkař, Václav
Trubač, Josef Tichý a Josef Douda.
V zápisech obecní kroniky jsou popsány některé mimořádné zásahy u požárů. Jeden je z roku 1922: „Toho roku zasahoval náš sbor u požáru v Kasaličkách. Při něm se těžce
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zranil Josef Hošek. Po několika dnech na následky zranění
zemřel. Jeho pohřbu se zúčastnilo více jak sto hasičů z okrsku“.
Rozvoj průmyslu na přelomu 19. a 20. století umožnil to,
aby se mohla zavádět zprvopočátku ta nejzákladnější výbava
pro zdolávání požárů. Jednalo se převážně o hasičské sekery,
trhací háky, dřevěné žebříky, plátěné džbery. Teprve 25. srpna
1931 byla zakoupena motorová stříkačka s příslušenstvím za
48.600,- Kč, od firmy V. Stratílek z Vysokého Mýta. Občanská
záložna darovala 10.000,- Kč a zbytek uhradila obec. Padesáté
výročí založení sboru v roce 1932 bylo ve znamení uspořádání
župního sjezdu. Toho se na místním hřišti zúčastnilo 35 sborů
se 411 členy. Tohoto jubilea byli přítomni i zakládající členové,
kteří stáli u kolébky spolku: Gustav Geduldiger, Jan Pošva, František Vondrouš, František Rejfek, František Jičínský, Josef Svatoň, František Kadavý a Josef Ráliš.
V obecní kronice je dále uveden velký požár v naší
obci, který se stal jen několik málo týdnů po výše zmíněném
župním sjezdu. Požár vypukl u Kohoutků, v části obce zvaném
„v uličce“. Požár se rychle přenesl i na okolní hospodářské budovy Kmoníčkových a Richterových. Bylo to v noci, kdy lidé spali. Ti si zachránili jen holé životy. Zde našla uplatnění motorová
stříkačka. Ta chrlila dva proudy vody až z rybníka u mlýna, což je
vzdálenost cca 250 m. Hadicové vedení bylo taženo přes zahrady
několika usedlostí. Vše hořlavé bohužel vzalo za své. V místě
vzniku požáru uhořelo i veškeré hospodářské zvířectvo.
Technika a veškeré vybavení byly uloženy v obecní kovárně, která se nacházela u rybníčku ve středu obce. Postupem
doby však již prostory nepostačovaly, a to zejména po konci
2. světové války, kdy hasiči získali automobil na přepravu stříkačky i členů jednotky. V roce 1964 se hasiči zasloužili o přeměnu
rybníka pod kovárnou (původně využíván pro mlýn), na požární
nádrž. Byl to v té době hlavní zdroj vody pro zásah v obci.
Teprve v roce 1972 se našlo místo a prostředky pro vybudování nového objektu hasičské zbrojnice. Budována byla svépomocí zejména hasičů v tehdejší akci „Z“. To někteří hodnotili
jako zbytečně velký a předimenzovaný objekt. Jsou zde dvě
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stání pro automobily, sklad, dílna, zasedací místnost, kuchyňka
a sociální zařízení. V době dokončení a uvedení do provozu
hasičárny v roce 1976 se podařilo hasičům získat dva roky starou cisternovou automobilní stříkačku CAS 25 Š 706 od armády
z pražského letiště. Bohužel byla ve stavu, že nejdříve bylo nutné provést prakticky její celkovou generálku, a to včetně „obarvení“ ze zelené na červeno-bílé provedení. To zajistilo, že byla
jednotka zařazena jako výjezdová pro zásahy v širokém okolí.
Pro náš okrsek to byla po dlouhou dobu jediná CAS v majetku
dobrovolných hasičů. Ještě že předchůdci byli při výstavbě tak
velkorysí, protože od roku 2016 zde stojí nová CAS na podvozku
Tatra 4x4 a nic se nemuselo na hasičárně upravovat. Letos byl
za finanční spoluúčasti státu, kraje, a hlavně obce pořízen devítimístný automobil Volkswagen Crafter, který nahradí původního
menšího bratra VW Transporter.

Po celou novodobější historii sboru lze říci, že jeho členové
jsou v obci aktivní i v oblasti kulturní při každoročním konání
hasičského plesu a dále například při sběru železného šrotu.
Hlavní je ale jejich velice vysoká aktivita v jednotce sboru dob7

rovolných hasičů obce, jejíž činností je ochrana osob a majetku
při mimořádných událostech. Jedná se o výjezdy k požárům,
při součinnosti s ostatními složkami IZS (např. transport pacientů pro ZZS), při přírodních kalamitách, technických pomocích
a dalších událostech (v covidové době například rozvoz ochranných roušek po školách a školkách). Je to díky vybavení jednotky, které je prakticky i fakticky na profesionální úrovni. Aby
mohli členové výjezdové jednotky zasahovat s veškerou technikou, musí také každoročně absolvovat každoročně nezbytná
školení a zdravotní prohlídky.
V těchto místech je třeba zmínit osobu Stanislava Vaníčka, který vykonával funkci velitele SDH v letech 1974–2005. Tu
převzal po Vladimíru Novákovi (93 let), současnému nejstaršímu členovi našeho sboru. Tato éra začala dokončením výstavby
nové hasičské zbrojnice. Tehdy se nehledělo na to, kolik je ti let,
ale bylo ceněno, co umíš a co chceš pro sbor udělat. Ve výše
uvedeném roce obec získala od armády poměrně novou CAS
25 Škoda 706, která ale byla bohužel velice nefunkční. Díky Standovi, který byl zaměstnancem Armádního opravárenského závodu v Přelouči (a dalším našim občanům též tam zaměstnaných)
se z této doslova trosky vyklubalo zásahové vozidlo, které do roku
2016, plnilo požadavky kladené na JPO III.
Stanislav Vaníček byl od počátku svého funkčního velitele sboru důležitou osobou, která zastávala jak funkci velitele,
tak i činovníka, který se staral o mladé hasiče, což byli nejmenší
školáci. Z nich jsou někteří v dnešní době platní členové výjezdové jednotky. Byly to zejména nejrůznější soutěže, které s malým dorostem po jejich důkladné přípravě absolvoval. Aby vždy
se ctí obstáli, musel je to někdo naučit a teoreticky i prakticky
připravit. Tímto učitelem byl právě Stanislav Vaníček.
Bylo to jednatřicet let práce pro místní sbor ve funkci velitele, který pod jeho vedením získal významné renomé, a to
nejen v okrsku.
Další důležitou aktivitou našeho sboru byl vznik mužstev
v požárním sportu. Bylo to kolem roku 2006, kdy nejprve začali
soutěžit v rámci okresu a později i kraje muži. Na to po krátké době
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navázalo i družstvo žen. Oba týmy mladých nadšených sportovců
začaly v poměrně krátké době dosahovat velmi dobrých výsledků
a mnohokrát se umístily na nejvyšších tabulkových místech.
O tom svědčí několik desítek pohárů vystavených v zasedací
místnosti hasičárny.
Sbor se při přípravě těchto oslav také rozhodl pořídit slavnostní prapor. Prapor je na jedné straně opatřen označením
a znakem sboru. Znak má ve svém středu našeho obecního
draka. Na druhé straně jsme zvolili heslo „SOBĚ KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, OBCI K OCHRANĚ“ a ústředním motivem
je zde svatý Florián, který drží svou ochrannou ruku nad naším
kostelem svatého Petra a Pavla.

120. výročí založení sboru, 2002

Při tomto 140. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v naší obci děkujeme všem bývalým i současným členům za jejich obětavou práci.
sepsal Petr Černý
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Pár slov o jednotce

Když jsem byl v roce 2020 jmenován do funkce velitele
naší jednotky sboru dobrovolných hasičů, věděl jsem, že je laťka
nastavená od Standy Vaníčka a po něm od Pepy Pešky řádně
vysoko. Ale díky práci všech kluků v jednotce, skvělé spolupráci
s obcí, v čele se starostou Ing. Václavem Fišerem, a všemi členy
zastupitelstva se domnívám, že se nám všem společně podařilo
i za tak krátkou dobu tu laťku posunout ještě o kousíček výše.
V roce 2016 se vyměnila CAS a v roce 2022 se vyměnil
dopravní automobil za zcela nový na podvozku VW Crafter.
Během šesti let provedená kompletní obnova vozového parku
v naší hasičárně si zcela jistě zaslouží obrovské poděkování
našemu zřizovateli, obci Rohovládova Bělá.
Cisterna je perfektně vybavena dle našich potřeb nejen
na hašení požárů, ale i na technické zásahy a práce vykonávané
pro obec. Ať už se jedná o motorové pily, motorovou rozbru10

šovací pilu, prostředky na likvidaci obtížného hmyzu, čištění
komínů, sadu pro otevírání uzavřených oken a zabouchnutých
dveří, čerpadla a spoustou dalšího vybavení, které je pro zásahy
důležité. Toto vše bylo korunováno v roce 2021 nákupem profesionální termokamery. V minulých letech se také podařilo
obnovit a doplnit vybavení hasičů. Všichni naši hasiči jsou vybaveni třívrstvými zásahovými oděvy, zásahovou obuví, přilbami
zásahovými i pro technické zásahy, zásahovými a pracovními
rukavicemi a dalšími prvky výstroje. Na nákupy všech těchto
prostředků jsme se snažili využít dotační prostředky Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru a nadací a darů
od různých firem. Zde bych chtěl smeknout pomyslnou přilbu
a poděkovat Dagmar Kašparové, která řeší nejen podání žádostí
o dotace, ale i celý papírový kolotoč po jejich obdržení, protože
papírů a dokladů není nikdy dost.
Poděkování patří i všem klukům, členům jednotky, kteří se
při obdržení zprávy na svůj mobil o nějaké mimořádné události
nebo při rozhoukání požární sirény v našem obecním rozhlase
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zvednou od právě vykonávané činnosti nebo spánku a pádí do
hasičárny, aniž by věděli, zda se zpět do svých domovů vrátí za
hodinu nebo až druhý den. Život jednotky ale nejsou pouze
tyto ostré zásahy. Patří sem i údržba techniky, výcvik, školení
a další práce. A i tyto činnosti zabírají spoustu volného času.
A proto bych chtěl na úplný závěr poděkovat všem
přítelkyním, manželkám a dětem, které mají doma BĚLSKÉHO
HASIČE, za jejich shovívavost, pochopení a umožnění dělat
tohoto náročného koníčka.
se vzpomínkou na svého dědu,
Vincence Panchártka, sepsal Pavel Černý

12

Nová éra požárních sportovců - mužů

Koncem roku 2012 končí „stará garda“ - Michal Novák,
Jarda Svoboda, Kluci Balvínovi atd. a zdá se, že je s mužským
sportem v naší obci konec…
V roce 2013 někteří ze staré gardy hájí barvy Čeperky
- avšak 15-ti letí mladíčci v čele s Vaškem Kmoníčkem a Honzou
Volejníkem už objíždějí závody okrskového významu a rádi by
přičichli ke sportu (úzké hadice a sklopné terče). Poskládali
tedy 6 členů a přišli na trénink po holkách (psal se tuším květen
nebo červen) sedmým členem družstva jim byl Jarda Svoboda
(bývalý proudař staré gardy a stávající pomocník a trenér družstva žen). Ujal se postu strojníka, aby mlaďáci nezlikvidovali stroj
holkám, jelikož holky měly fazónu a podávaly skvělé výsledky.
Pár tréninků se odběhalo a dohodlo se, že budou startovat
v Lize Pardubického Okresu (LPO) v sezoně 2014.
Mlaďáci vyběhli na trať, všichni se hledali, proběhly různé
personální změny, výkony jako na houpačce se dali čekat a také
to tak vypadalo. Nejlepší čas sezony 18,14 s… 31bodů do tabulky
a celkové 14. místo v LPO bylo maximum, které šlo získat.
Do sezóny 2015 nastoupili „mlaďáci“ jako draci. Přes
zimu se vykrystalizovala sestava, do týmu se vrátil Pepa a Lukáš
Kmoníčkovi, přišel nový strojník Patrik Zeman, promíchaly se
pozice a tvrdě se makalo. Sezonu kluci pojali jako „seběhávací“
a k získávání zkušeností. Odjelo se 16 soutěží (Liga Pardubického
okresu, Východočeská hasičská liga, Extraliga ČR v požárním
útoku, Jihlavská open liga). Za zmínku stojí vypíchnout dva časy
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- 17,26 s na Jihlavské open lize v Sedlejově a 16,90 s na LPO
v Srchu - tímto časem se kluci přihlásili ke slovu, dali vědět,
že se s nimi musí začít v další sezóně počítat. V LPO v roce
2015 - 5. místo s 84 body a nejrychlejším časem sezony. Někde
po cestách mezi závody a při komunikaci s ostatními týmy na
sociálních sítích vznikl nový název, a to RB Crew. Autorem loga
je Pepa Kmoníček.
Do sezony 2016 kluci z RB Crew startují z pozice černého
koně LPO, jak zaznělo mnohokrát z úst komentátorů. Sestavu
už se podařilo vytesat, v zimě se zamakalo, začaly padat stabilní
časy a už to jelo. Odjelo se 24 soutěží po celé republice, ale nejvíce se dařilo klukům v domácí LPO - z 9 závodů 4x první místo - za zmínku stojí poslední tři závody, kde kluci brali 1. místa
a tím si pojistili titul Mistr LPO pro rok 2016 a také nejrychlejší
čas sezony 17,01 s.
Sezónu 2017 kluci odstartovali v dubnu na náměstí v Holicích na memoriálu Jiřího Kerouše, kde na zkrácené dráze na
2B zvítězili časem 14,75 s. Říká se „První vyhrání z kapsy vyhání“…
Kluci objeli celkem 30 soutěží, nejlepší čas mimo LPO zaběhli
na Extralize v Letohradě Kunčicích, a to 16,93 s, další závody se
moc nevyvedly, ale bohužel i to ke sportu patří. V LPO měli nelehký úkol - obhájit titul Mistrů LPO z roku 2016. Výkony jako na
houpačce a ani velká přemotivovanost moc nepomáhala. Z 12ti závodů kluci odváží 3xNP (neplatný pokus), a to na obhajobu
bohužel nestačilo. Konečný součet 134 bodů a 4. místo v LPO,
to je výsledek celé sezony 2017. Nicméně po dlouhých 3 letech
si kluci pro sebe sebrali rekord ligy a zapsali se tučným písmem
do historie LPO - nejdříve v Srchu 16.6.2017 časem 16,75 s a poté
přišlo vylepšení v dalším kole LPO opět v Srchu 9.9.2017 na čas
16,67 s. Tento rekord měl zajímavou kulisu. Kluci rádi startovali
ze zadních pozic. Rozkoukat se a podívat se na ostatní byla
jejich taktika boje, aby mohli běžet v klidu a vnitřní pohodě.
V Srchu dne 9.9. 2017 běželi jako 10. v pořadí kluci z Hrobic
a zaběhli čas 16,74 s, čímž našim klukům berou rekord. Hrobicím tento rekord vydržel celé 3 pokusy, než nastoupili naši kluci
z Rohovládovky a vzali si ho zpátky časem 16,67 s. Zavřu oči
14

a vidím jako bych tam byl včera. Když za námi jde Honza Pleskot z Hrobic, podává nám ruku se slovy „Vy parchanti“ a směje
se u toho. Pardubická liga měla zvláštní chemii, každý bojoval proti každému, avšak dokázali jsme si pomoci navzájem.
Tomu chyběl proudař, tamtomu rozdělovač, a tak se to různě
míchalo a půjčovalo v rámci pravidel LPO. Každý, kdo běžel za cizí
i vlastní tým vydal své maximum, aby neselhal ve svém domácím
sboru a zároveň i pomohl cizímu sboru. Tohle byla Pardubická
liga - rivalita, konkurence, ale hlavně přátelství, tohle jsou vzpomínky, které člověku zůstanou na celý život.
V sezoně 2018 kluci objíždí 16 soutěží, primárně se soustředí na LPO. Nejlepší časy mimo LPO se povedly na VCHL
doma v Rohovládově Bělé, bylo z toho 4. místo za čas 16,73 s,
dále pak čas 17,04 s na závodech v Pasohlávkách, kam si kluci
z Pasohlávek pozvali TOP 40 týmů v jejich očích z celé republiky, čehož si velice vážíme. Pojďme ale k LPO, sezona 2018 čítala
9 závodů. Stabilními výsledky a klidnou hlavou si kluci po 6ti
kolech pojistili 1. místo v lize a titul Mistrů LPO 2018, konečný
součet čítal 128 bodů. V této sezóně, se opět podařilo snížit rekord na stávající hodnotu 16,23 s na závodech ve Slepoticích.
Dalším pěkným časem byl pokus 16,38 s zaběhnutý v Srchu.
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V sezoně 2019 kluci objeli 12 soutěží, pracovní povinnosti,
škola a podobně zapříčinily, že nebylo tolik času jako v letech
minulých, a proto se už tolik nejezdilo. Na soutěžích mimo LPO
výsledky nestojí za řeč - málo času, minimum tréninkům neslo
svou daň. V LPO bylo vše jinak, čekalo na nás 9 soutěží, naším
velkým snem bylo obhájit titul Mistrů LPO z předešlé sezony,
a tak jsme se snažili neudělat zbytečné chyby. Prvním nočním závodem ve Slepoticích časem 20,90 s se štěstím bereme
6. místo. Start nic moc, ale vše jsme vynahradili dalšími třemi
závody, kde bez ztráty kytičky odvážíme 3x 1. místo. Nejzajímavější bod v sezoně 2019 nastal v posledním kole konaném
v Rokytně, kde se vše rozhodovalo a boj to byl až do konce.
U tohoto závodu bych se s vámi chtěl podělit se svými pocity.
Tato soutěž se běžela na 2 pokusy. Přijíždíme na závod s bodovým náskokem třech bodů před družstvem z Moravan. Startovní pořadí bylo rozdané tak, že RB Crew běží předposlední
a Moravany poslední. Před prvním pokusem na přípravné
základně velím hlavně dokončit pokus, ať se děje, co se děje,
abychom měli platný čas a do druhého kola mohli jít s klidem
16

v duši. První pokus bylo v útoku chyb jak máku a zavíráme pokus časem 18,20 s. Nic moc zdá se. Moravany kontrují časem
17,70 s, kterým se řadí se na třetí příčku a nás odsouvají na místo
čtvrté. Kdyby závod probíhal stejně a nic se nezměnilo, i toto
by nám přineslo titul. My však šli svému štěstí naproti, v týmu
panovala skvělá nálada a nikdo si nedělal starosti s posledním
rozhodujícím pokusem. Soutěž plynula, náš poslední pokus
se blížil, srandičky ustávaly a už si rovnáme své vybavení na přípravnou základnu. Chtěl jsem ke klukům promluvit, ale nebylo
třeba, bylo to jiné, už nebylo tolik srandy jako kterýkoliv jiný závod, na přípravě bylo ticho, každý se soustředil na svou práci
a bylo jasné, že každý máme stejný cíl - VYHRÁT. S každým
jsem si plácnul a odcházíme na dráhu s dodatkem „Pojďme si
to užít”. Mám rád motivační gesta a toto v daný moment stačilo. Příprava proběhla hladce, stroj běží, stavíme se na startovní
čáru a čekáme na povely startéra. Dámy a pánové, tento pocit bych přál zažít každému. Sedm kluků, každý z jiného těsta,
avšak v ten moment jsme tam stáli jako JEDEN, jako JEDEN
kluk z Rohovládovky snící o dalším titulu pro sebe a svůj TÝM.
Tohle jsou momenty, kdy slovo TÝM nabírá jiný význam a zaryje
se hluboko pod kůži. Až z toho běhá mráz po zádech, jak se mi
ten pocit vrací ještě teď, když píšu tento článek. Pistole startéra
nám udává směr a terče jsou náš cíl. I když k terči běží jen ti
dva nejrychlejší, výsledný čas je práce všech a každý je nedílnou
součástí soukolí, kde chyba jednotlivce zhatí sny a touhy ostatních. To se nám však nestalo. Vše klaplo podle plánu: košař,
nalejvák, strojník, béčkař, troják a proudaři předvedli 110%
výkon a časomíra se zastavuje na hodnotě 16,59 s. Tímto časem jsme se katapultovali do čela závodu. Moravanům se již
odpovědět nepodařilo a zapisují NP. Závod v Rokytně jsme
vyhráli, připisujeme si 20 bodů a tím i TITUL Mistři Pernštejn Ligy
Pardubického okresu 2019.
V Rokytně byl poslední závod Ligy Pardubického Okresu,
Liga v tomto roce skončila pro malý počet družstev a spojila
se s Východočeskou hasičskou ligou. Takže všechny výsledky,
které byly našim týmem dosaženy, jsou zapsány v historii, a kdo
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ví, třeba se LPO někdy znovu obnoví a RB Crew do ní bude
dál psát svoje výsledky. Do té doby jsme tam zapsáni jako mistři LPO z let 2016, 2018 a 2019 a držíme rekord časem 16,23 s.
Protože doba jde dopředu a naše dobrá, ale již bohužel stará stříkačka, již technicky trochu zaostává, bylo rozhodnuto
o pořízení nové. Na její pořízení byly sdruženy prostředky z daru
Nadace Agrofert, příspěvek obce, dárců a našeho SDH a soutěžní stříkačku dodal pan Vošvrda z Renmotor Jinolice.
Bohužel ale zlá nemoc Covid-19 zasáhla celou planetu, každý čekal co, jak a proč bude, a to samozřejmě platilo
i u našeho sportu. Kalendář Extraligy a Východočeské hasičské
ligy (VČHL) se na jarní schůzi drobně změnil. Od 1.7.2020 vláda uvolnila opatření a bylo možné začít se soutěžemi. Hned
první víkend po rozvolnění opatření vyrážíme na extraligové
dvoukolo 3.7. Plumlov a 4.7. Olšovec. Nebudeme si nic nalhávat, díky Covidu jsme nemohli pořádně trénovat a sžít se s naší
novou, krásnější a silnější stříkačkou. Hra nervů a nejistoty na
dráze vzala za své a odvážíme z víkendu 2 krásné NP (neplatné
pokusy). Odjíždíme s hlavou vztyčenou a říkáme si „bude líp“.
V týdnu proběhl trénink, kde to v rámci možností šlo hladce
a už jedeme na další závodní víkend - 11.7. Dubenec a 12.7. Velichovky. V sobotu v Dubenci zapisujeme opět krásný neplatný
pokus, ve Velichovkách se už lepšíme a časem 18,17 s končíme
uprostřed startovního pole. Další závody, které absolvujeme
jsou opět celovíkendové, a to 25.7. v Letohradě Orlici a 26.7.
v Letohradě Kunčicích. Tyto dva areály spolu sousedí po proudu
řeky Orlice zhruba 800 metrů a oba jsou velmi krásné s rychlými drahami. Avšak k čemu nám je rychlá dráha, když se bohužel náš proudař Honza Volejník při atletickém tréninku zranil.
Sehnali jsme za něho náhradu, avšak ne takových kvalit, jakých
dosahuje Honza. Náhradník bohužel kazí. Čas, jakým zavíráme terče, nepatří zrovna mezi ty, s kterými bychom se chlubily
a po pravdě už si ho nepamatuji a nestojí ani za to, abych ho
někde hledal. Nedělní závod je ovšem jiná písnička. Na sobotní
extraligové párty, která stála vážně za to, byl náhradník vyměněn za náhradního náhradníka a už míříme v neděli na start se
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startovním číslem 28. Čas 16,54 s je dobrá záplata za všechny
nezdary, bonus k tomu jsou pěkné ceny za 6. místo do VČHL.
Ovšem dalších závodů jsme se bohužel do konce roku nezúčastnili. Honzovo zranění trvalo do konce září, a tak se čekalo, až
se uzdraví a rozjedeme přípravu na sezonu 2021.
V roce 2021 celým světem stále zmítá covid, nic není jisté,
karantény, opatření a všemožné restrikce nikomu nepomáhají.
V roce 2021 kluci postrádají béčkaře a nikdo kvalit Pepíka Kmoníčka se nenašel. Záchvěv v podobě jednoho tréninku v červnu nic
nevyřešil, a tak kluci nejeli ani na jednu soutěž. Rok 2021 je tedy
nejsmutnější. Je taky od roku 2009 prvním rokem, kdy sportovní
družstvo mužů z Rohovládovy Bělé nenavštívilo jedinou soutěž
v požárním útoku.
Dne 25.5.2022 sepisuji všechny okamžiky od začátku nové
ÉRY požárního sportu v Rohovládově Bělé. Když se člověk ohlédne zpátky do historie a vzpomene si na všechny vítězství, porážky, zdary, nezdary, karamboly, smutné, úsměvné momenty,
na všechny ty zážitky, co prožil se skvělou bandou, je to hodně
silné a s klidnou duší můžu říct - užil jsem si to a všem, kteří byli
u toho, DĚKUJI. V Rohovládově Bělé působím od roku 2011- zažil
jsem Zlatou Éru mužů i žen a zanechalo to ve mně vzpomínky
na celý život. A proto z celého SRDCE DĚKUJI všem, kdo jste
toho byli součástí.
vzpomínal Jarda Svoboda
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Nová éra požárních sportovců - žen

Píše se rok 2010 a já (Terka Pešková) běžím o školní přestávce za Míšou Blažkovou a s nadšením říkám „pojď, založíme
družstvo a budeme běhat za hasiče!“. A tak to celé začalo.
S námi do toho šla i Markéta Velinská, Pája Kmoníčková, Terka
Havelková, Káťa Kašparová a Ája Kleinová. Začínáme s klasikou, baví
nás to a celkem nám to i jde.-:) Během roku přichází i personální
změny a do týmu se přidává Pája Bořková a Eliška Panchartková.
Rok 2011 jsme zahájily opět závody okrskovými v rámci požární klasiky, avšak už po očku jsme sledovaly naše kluky
na trénincích, kteří běhali požární sport, jak cvakají připravené
koncovky na základně a vodu do mašiny „nalejvají“. Celý útok
byl svižnější s větší dávkou adrenalinu, což nás samozřejmě
lákalo. Pod křídla si nás vzal zejména David Balvín, který nám
všechno vysvětlil a dal nám cenné rady do startu. Všechny
jsme si je vzaly k srdci a po pár trénincích jsme si to celé jely
vyzkoušet naostro na jedno z kol Ligy pardubického okresu do
Čeperky. Pamatuju si to jako teď, když jsme na start nastupovaly
ve volných dresech a zelených „blembácích“ (helmách). Vážně
nevím jak, ale zaběhly jsme čas 19,.. s a toto kolo jsme vyhrály.
I v požárních novinách o tom psali! To nás samozřejmě nakoplo
a už jsme v tom lítaly taky. Dokonce jsme se vydaly na Žďárskou
ligu do Kundratic a pojaly jsme to výletně i s přespáním pod
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stanem. Na trati jsme nic moc nepředvedly, ale strašně jsme si
to užily! Tento rok nás v týmu doplnila Barča Měkotová. S jejím
příchodem na první trénink mám skvělou historku. Tenkrát se
ve mě (jakož to ve sportovním nadšenci) vařila krev, nicméně
se z ní vyklubala nejlepší košařka, kterou jsme mohly mít, a tak
jsem jí začala mít ráda.
V roce 2012 už závody požárního sportu číselně převyšují
závody s klasikou, protože jsme se nechaly zapsat do celého seriálu Ligy pardubického okresu (LPO). V týmu nás nově doplnila
Míša Mlejnková na post stroje místo Markéty Velínské a Helča
Erbanová na proud místo Elišky Panchartkové. Tento rok jsme
posunuly svůj osobní rekord pod 19 vteřin! V celkovém pořadí
LPO jsme se umístily na 2. místě, nestačily jsme jen na holky
z Kunětic, které byly jednoznačnými favoritkami a pro nás
velkým vzorem.
V roce 2013 se nám začal plně věnovat Jarda Svoboda
coby trenér. Kromě LPO, ve které jsme byly opět zapsané, jsme
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jely zkusit i některé ze závodů Východočeské hasičské ligy.
Tam byla konkurence opravdu veliká, poprvé jsme se setkaly
i s týmy extraligovými a nervíky vždy zapracovaly. Až na závodech
v Pšánkách se nám povedlo zaběhnout čas 18 s, ale ani jsme
na sobě nedávaly znát radost, protože s tímto časem jsme byly
stejně „žabařky“. V LPO už jsme byly ostřílenější, užívaly jsme
si víc atmosféru závodů, protože jsme byly jedna velká parta.
V celkovém pořadí jsme skončily opět druhé, za holkama
z Kunětic. Nohama jsme už na to měly, nějaké zkušenosti taky,
a tak po poradě, že by to chtělo silnější mašinu, jsme se rozhodly,
že bychom se na ní chtěly z části finančně podílet, a tak jsme
nafotily hasičský kalendář, který měl celkem úspěch. V tomto
roce nahradila Páju Bořkovou na béčkách Terka Lysá.
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Rok 2014 byl pro nás tím nejúspěšnějším. Díky vítězství
na předposledním kole LPO se nám poprvé otevřela možnost
bojovat na posledním kole v Rokytně o celkový titul Mistryň
LPO. Daly jsme do toho vše, na tváře si namalovaly bojovné pruhy v bělských barvách, postavily se na start a věděly, že musíme
dát čas pod 19 s, protože Kunětice už měly odběhnuto. Všechno klaplo, fakt všechno a časomíra se zastavila na čase 17,39 s!
Takže nejenže jsme vyhrály celý seriál LPO, ale zaběhly jsme
nejrychlejší čas sezóny a tím i posunuly náš osobák na 17,39
s. Jako bonus Míša Blažková získala ocenění nejrychlejší proudařky sezóny! Na druhém proudu nám celou sezónu hostovala Káťa Menšlová z Rokytna, které jsme byly opravdu vděčné,
protože jsme neměly sedmou členku týmu. Na celé sezóně
bylo super, že se nám znovu rozběhali i kluci v novém složení,
a tak jsme jezdili na závody jako jedna velká parta a maximálně
se podporovali.
Rok 2015 k nám přivál Lucku Samkovou na levý proud
a my byly zase kompletní. Díky za to, protože tento rok byl hodně
úrazový a potřebovaly jsme záskok na jiné posty a dle pravidel ligy se mohl půjčovat pouze jeden člen jiného družstva. Nejrychlejší útok sezóny jsme zaběhly za 17,37 s, ale ještě rychleji to
zvládly holky z Rokytna, které nám šlapaly na paty. Naše výkony
byly po celou sezónu přeci jen stabilnější a my si mohly na jejím konci znovu nechat pověsit na krk zlaté medaile. Tím pro
nás ovšem zlaté časy bohužel skončily.
S rokem 2016 přišel pokles výkonů. Většina z nás byla na vysokých školách, měly jsme brigády a najít společně v 7 lidech
čas na trénink bylo opravdu těžké. Nejlepší čas sezóny 19,06 s
a 4. místo v LPO mluví za vše.
Sezóna 2017 pro náš tým znamenala řadu změn, které se
týkaly především postů na předních pozicích. Střídaly se nám
proudařky, Terce Peškové se narodil malý Tadeášek, takže nikým
nechtěný post na trojáku zbyl na naši béčkařku Terku Lysou,
kterou na béčkách nahradila hostující Nikča Zelienská ze Břehů.
I přes tyto změny se nám v prvním kole Ligy pardubického okresu podařilo zabodovat a odvezly jsme si hezké 3. místo. Jak se
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ale ukázalo později, bylo to jen začátečnické štěstí a změna sestavy a naše neseběhanost se začaly projevovat. Další závody nám
bohužel moc úspěchů nepřinesly, padly i nějaké neplatné pokusy.
S postupem času a přibývajícími tréninky se nám na bednu podařilo dostat ještě třikrát. Především na 8. kole v Srchu, kde
jsme skončily druhé s časem 17,48 s, který se stal zároveň naším
letošním nejlepším časem. Ale ani ten nás nezachránil a v celkovém pořadí ligy jsme skončily na 6. místě. Od tohoto roku
také u nás fungoval název týmu RB Crew Woman.
I v roce 2018 u nás proběhly velké změny ve složení týmu.
Na levém proudu jsme s otevřenou náručí uvítaly Káťu Gabrielovou, našeho benjamínka týmu, pravý proud se nám stále
trochu střídal, béčka obsadila bývalá proudařka Míša Blažková
a v průběhu sezóny nás opustila Helča Erbanová, kterou na nalejvačce vystřídala Terka Pešková, která se vrátila po roční pauze
z mateřské. Tyto změny se na našich výkonech dost podepsaly.
Z celkem devíti závodů LPO jsme se umístily dvakrát na 4. místě, jednou na 5., dvakrát na 6., jednou na 7. místě a dvakrát jsme
měli dokonce NP. Štěstí se na nás usmálo až na posledních
závodech v Rokytně, kde jsme se konečně dostaly na bednu,
a to rovnou na první místo s časem 18,55 s, který se zároveň stal
naším nejlepším letošním časem. V celkové pořadí ligy jsme
nakonec obsadily znovu 6. místo.
Na rok 2019 jsme si daly jasný cíl - předvést, co v nás ještě je a hlavně si to užít, protože byly předčasné zvěsti o tom,
že naše milovaná pardubická liga tímto rokem skončí. Věděly
jsme, že v ten rok budeme oslabení hned ve dvou závodech
z důvodu svateb Terky Peškové a Míši Blažkové, které se se závody kryly. Pokryly jsme, co se dalo, trénovaly jsme, praly jsme se
o každý bod a výsledek se konečně znovu dostavil. S 2. místem
v celkovém pořadí a nejlepším naším časem 17,86 s jsme byly
velice spokojené. Poslední vyhlášení Ligy pardubického okresu
proběhlo ve Svinčanech a stejně jako všechny tyto vzpomínky,
zůstane v našich srdcích.
V roce 2020 ve světě zavládl chaos v podobě covidu
a nikdo nevěděl, co bude. Závody se z kraje roku rušily, my se
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sešly na jediný trénink, spíš tak pro radost, a nakonec jsme ani
nikam nevyjely. O rok později jsme už nezvládly ani ten trénink,
protože Terka Lahvičková (Pešková) se v červnu raději postarala
o novou generaci ženského družstva, když porodila Emičku. Co
přinesou další roky je zatím ve hvězdách, zatím to ale vypadá,
že místo medailí nás budou těšit první krůčky našich dětí.
Byly to nádherné roky plné smíchu, slz, bolesti a endorfinů. Jsme vděčné každému, kdo nám fandil, podporoval nás,
pomáhal nám, byl součástí našeho týmu. Všem klukům z RB
CREW za skvělou atmosféru na trénincích, závodech, nebo jen
tak v hasičárně. Za to, že vždy, když jsme nebyly kompletní na
tréninku, že nás doplnily a my se tak mohly na závody připravit. Zejména Jardovi Svobodovi, který za námi několik let stál,
trénoval nás, pomáhal doplňovat členky do týmu a měl s námi
trpělivost. Lukáši Kmoníčkovi, který vždy když jsme potřebovali technickou pomoct, přišel a pomohl, s čím bylo potřeba.
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VÁŽNĚ DÍKY VŠEM!
Na závěr bych moc ráda vyzvala všechny slečny a ženy,
pokud vás tento sport trošku láká a třeba jsme vás touto naší
historií zaujaly, přijďte, napište nebo zavolejte! Moc rády vám všechno ukážeme, vysvětlíme, naučíme a může začít nová éra žen
v Rohovládově Bělé. Je to vážně krásný sport, všechno vybavení je
v hasičárně k dispozici, tak pojďte do toho!
vzpomínala Terka Pešková (Lahvičková)
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Hasiči s nejdelším členstvím ve sboru
Vincenc Panchártek
Vladimír Novák
Stanislav Vaníček
Josef Pětioký
Oldřich Klempíř

1930-2007 (77 let)
1949-dosud (73 let)
1969-dosud (53 let)
1969-dosud (53 let)
1969-dosud (53 let)

Starostové - předsedové SDH od založení po současnost
Jeřábek Hynek
Jičínský Josef
Formánek Josef
Tlučhoř František
Jičínský František
Rejfek František
Pošva Čeněk
Kadavý Čeněk
Ráliš František
Oliva Karel
Novák Václav
Mareš Antonín
Valášek Josef
Vosáhlo František
Novák Vladimír
Mach František
Novák Jaroslav
Povýšil Jaroslav
Petružálek Jiří
Poskočil Petr
Peška Josef

1882-1896
1897-1901
1902-1905
1906
1907-1924
1925-1930
1931-1947
1948
1949-1953
1954-1956
1957-1958
1959-1961
1962-1973
1974-1979
1980-1988
1989-1992
1993-1995
1996-1999
2000-2008
2008-2020
2020-doposud

Označení „předseda“ se používalo v rozmezí let 1951 - 1990.
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Náčelníci - velitelé SDH od založení po současnost
Vladyka Rudolf
Geduldiger Gustav
Košťál Václav
Jeřábek Vincenc
Tlučhoř František
Rejfek František
Panchártek Václav
Hošek Josef
Šrajer Josef
Hošek František
Vondrouš Josef
Ráliš František
Bělský Otakar
Panchártek Vincenc
Novák Vladimír
Vaníček Stanislav
Poskočil Petr
Peška Josef
Černý Pavel

1882-1883
1883-1888
1889-1894
1895-1900
1901
1902-1908
1909
1910-1921
1922-1924
1925-1927
1928-1929
1930-1945
1946-1947
1948-1971
1972-1973
1974-2005
2006-2010
2010-2020
2020-dosud

Název „náčelníci“ byl používán ještě do konce 30. let minulého století.
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Současní členové a členky SDH
Bořková Pavla
Bořek Zdeněk
Čada Roman
Černý Petr
Černý Pavel
Černá Lenka
Černá Klára
Fišer Václav st.
Fišer Václav ml.
Havelka Leoš
Heřmánek Miroslav
Jelínek Jiří
Klempíř Oldřich
Klempíř Martin
Klempíř Tomáš
Kmoníček Josef st
Kmoníček Josef ml.
Kmoníček Lukáš
Kmoníček Pavel
Kmoníček Václav
Lahvičková Tereza

Mlejnková Michaela
Mojžíš Marek
Novák Michal
Novák Vladimír
Pětioký Josef
Peška Josef
Peška Adam
Poskočil Petr
Poskočil Libor
Raková Michaela
Růžičková Barbora
Šebek Ivan
Špaček Pavel
Vaníček Stanislav
Vaníček Michal
Včelák Ondřej
Velínská Markéta
Velínský Martin
Volejník Jan
Zeman Patrik
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Seznam členů jednotky SDH a jejich odbornosti
(stav k 1.6.2022)
Čada Roman
Černý Pavel
Dobrovolný Jindřich
Havelka Leoš
Kmoníček Josef
Kmoníček Lukáš
Kmoníček Václav
Mojžíš Marek
Peška Josef
Poskočil Libor
Špaček Pavel
Vaníček Michal
Volejník Jan

NDT
V, S, NDT, MPŘ, TOOB, VUP
V, NDT, MPŘ, VUP
VUP
NDT, VUP, TOOB
V, S, NDT, MPŘ, VUP
NDT
S, NDT
V, NDT, MPŘ, VUP
S, NDT, MPŘ
S, NDT, MPŘ, VUP
NDT, MPŘ, VUP
V, NDT

Seznam zkratek odborností:
V – velitel jednotky/družstva
S – strojník
NDT – nositel dýchací techniky
MPŘ – obsluhovatel motorové pily
TOOB – technik ochrany obyvatelstva
VUP – otevírání uzavřených prostor
Převážná část podkladů uvedených v almanachu byla čerpána z kroniky obce, z kroniky sboru, z pamětí Stanislava Vaníčka,
Jardy Svobody a Terezky Lahvičkové (Peškové). Fotodokumentace z archivu sboru, jednotky a státního okresního archivu
v Pardubicích. Brožuru vytisklo Polygrafické středisko Univerzity
Pardubice, graficky upravila Bc. Tereza Jochcová.
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