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Slovo starosty SDH
Vážení občané, do rukou se vám dostává publikace Sboru dobrovolných hasičů Sedlice a obce Sedlice, ve které
najdete historii a současnost u příležitosti 120 let od
založení sboru. Sto dvacet let trvání je již velice dlouhá
doba. Uznání a vzpomínka patří těm, kdož stáli u založení Sboru dobrovolných hasičů Sedlice a všem, kteří
pokračují v započaté práci našich předchůdců. Dělají to
bez ohledu na svůj volný čas, na úkor svého vlastního pohodlí, svého volna a bez nároku na odměnu při záchraně životů
a majetků svých spoluobčanů.
Sbory dobrovolných hasičů zpočátku vznikaly především na ochranu majetku před ničivými požáry a kvůli pomoci svým bližním v nouzi. Hasiči jsou již od počátku jejich vzniku nositeli historických a kulturních tradic v obci. Věřím, že se ochota a síla hasičů nevytratí ani
v dalších letech trvání sboru. Velký dík patří všem, kteří se podílejí na
činnosti sboru a především Obecnímu úřadu Sedlice za finanční podporu.
Vojtěch Janda, starosta SDH Sedlice

Slovo starostky obce
Vážení občané, máte před sebou úžasný ucelený materiál, který bude vaším průvodcem minulostí Sboru
dobrovolných hasičů v Sedlici. Po jeho přečtení budete
znát nejdůležitější milníky
„života“ sboru, dozvíte se o
samotném založení, o funkcionářích sboru a jeho fungování, o technické výbavě a mnoho dalšího zajímavého.
Díky fotkám na vás dýchne kouzlo daného
okamžiku.
Za dosavadním trváním sboru stojí zajisté
nemalé finanční prostředky, které obec Sedlice vynaložila, ale především práce a úsilí
všech aktivních členů sboru. Těm se totiž
hasičina stala nedílnou součástí života, jejich koníčkem. Jak již psal starosta SDH
Vojtěch Janda, dříve sbory vznikaly především z důvodu ochrany majetku a životů
před požáry. Podle mého úsudku je dnes hasičina hodně o požárním
sportu. Ale když je potřeba, zasáhnou dobrovolní hasiči u požáru, při
živelních pohromách, podají pomocnou ruku. A za to je určitě potřeba
říci „děkujeme“.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce Sedlice
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Historie SDH Sedlice
Ze starých zápisů se dovídáme, že v roce 1895
začalo pár nadšenců hovořit o založení hasičského sboru v Sedlici. Už 19. dubna 1896 bylo na
sborové schůzi usneseno, aby se na 3. května
1896 svolala valná hromada všech přihlášených
členů. Na 3. května 1896 byla svolaná mimořádná valná hromada. Schválily se sborové stanovy,
dále bylo usneseno, aby zakládající členové jednou provždy zaplatili do sborové pokladny částku pět zlatých, členové přispívající aby do sborové pokladny přispívali měsíčně pět krejcarů.
Zakládajícími členy byli: Matěj Jeníček, Václav Beran, Jan Beran,
Vojtěch Fous, Jan Matějka, František Bacík, Josef Jeníček, Jan Bacík.
Osm zakládajících, tři přispívající a čtyřiadvacet činných členů. Na této
mimořádné valné hromadě bylo usneseno, objednat látku na oblek pro
20 mužů za cenu 58 krejcarů za metr a ujednáno s mistrem Vítem z
Vranovic, že oblek za částku 90 krejcarů ušije. Dále bylo ujednáno s
mistrem Prágrem, že zhotoví pět dvouhákových žebříků za částku 12
zlatých a při tom dá i své železo. Rolníci ze Sedlice věnují sboru hasičskému částku 60 zlatých na zařízení sboru, načež jim byl vzdán dík.
Na první řádné valné hromadě dne 18. července 1896 byl zvolen za
předsedu Jan Beran, místopředsedou byl zvolen František Beran č. 41.
Velitelem byl zvolen Jan Bacík. Josef Jeníček č. 38 se stal jednatelem,
Vojtěch Fous pokladníkem. Za přísedící byli zvoleni: Jan Matějka č. 2,
Václav Beran, František Bacík a František Fous. Dále byl ustanoven
tento služební řád:
Každý člen sboru zavázán jest, ať ve službě neb vycházkách
a všech schůzí výborových se slušně zachovati.
a) Ve sboru musí být svornost.
Každý člen kterýž by nepřátelství svévolně nebo zlou vůlí ve sboru
rozšiřoval a neb mimo sborové schůze nechvalně o sboru se zmiňoval,
jej tupil nebo zlehčoval buď dle článku spolkových stanov prvně
pokárán a po druhé ze sboru vyloučen.
b) Ve sboru musí být kázeň.
Každý člen zavázán jest službu jemu přidělenou svědomitě plniti.
Kdykoli zazní povel ku cvičení nebo ku pomoci, má každý činný člen
co nejrychleji na vykázané místo v plné zbroji se dostaviti, tam udělené
rozkazy přijati a svědomitě vykonati. Kdo by svévolně ku cvičení nebo
k službě se nedostavil, ačkoli o tom věděti musel, buď prvně
napomenut, po druhé mu výborem udělena důtka, po třetí bude
dle stanov propuštěn.
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c) Ve sboru musí být láska.
Každý člen zavázán jest, když toho potřeba žádá, jeden druhého
v jeho službě podporovat a všichni ku cti a chvále sboru pracovat,
ve službě, cvičení, schůzích se slušně chovat.
d) Předseda schůze povinen jest celé jednání sledovat
a každý člen, jenž mluviti chce, musí se u předsedy schůze o slovo
hlásit. Mluvit smí pouze ten, komu předseda slovo udělí a když ten
domluví, má předseda slovo dát jinému, jenž se o slovo hlásí. Každý
člen, jenž mluviti chce, musí mluvit k věci, o které se jedná, kdyby mluvil
o jiné, má jej předseda právo upozornit, aby mluvil o věci, o které se
jedná, pak-li by znovu od věci uchýlil, má předseda právo mu slovo
odejmout a člen on nemá více právo ke schůzi mluvit, pak-li by se
zdráhal, má býti ze schůze vyloučen a kdyby sbor poškodil nebo hrubě
urazil, buď dle článku stanov proti němu zakročeno.
e) Poněvadž je výzbroj a výstroj sboru členům propůjčený,
nesmí žádný mimo službu jej nosit, kdož mimo službu šat nosil buď
napomenut a po druhé dle stanov ze sboru vyloučen.
Už v létě téhož roku byla pořízena hasičská stříkačka od
firmy Smékal, kterou 23. srpna
na veřejném cvičení slavnostně
světili. Tohoto cvičení se zúčastnilo 10 sborů. Po cvičení byla
v obou hostincích taneční zábava. Stříkačka byla umístěna
na volném prostranství jenom
pod plachtou, a tak se začalo
uvažovat o postavení hasičské
kolnice za podpory obecního Ilustrační foto archiv SDH Sedlice
zastupitelstva.
Dne 15. června 1902 se v Sedlici konala valná hromada „Župní Hasičské jednoty Podtřemšínské v Rožmitále“ za přítomnosti jejího předsedy
bratra Václava Palečka a sedmnácti sborů, a to Rožmitálu, Bukové, Věšína, Vranovic, Pňovic, Strýčkov, Záběhlé, Starého Rožmitálu, Voltuše,
Vševil, Hudčic, Drahenic, Hutí, Hrádku, Uzenic, Lázu a Sedlice s účastí
181 mužů.
To jen pro představu jak byla župa veliká. O 11. hodině se konala valná hromada, poté společný oběd ve spolkové místnosti za poplatek 60
krejcarů za příbor. V 15 hodin byl vyhlášen poplach a poté následovala
taneční zábava v obou hostincích. Ze zápisu se dovídáme, že zástupci
přítomných sborů uznali připravenost domácího sboru Sedlice za dobrou, neboť za pět minut od zatroubení byla voda nahoře.
Už v roce 1904 bylo navrženo a schváleno, aby se zakoupila nová modernější stříkačka - stáleproudící berlovka s dostřikem 14 - 15 metrů a
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dva savce od firmy Smékal z Prahy a zároveň, aby byla postavena nová
kolnice na stříkačku. V roce 1911 měl sbor už 54 členů z celkového
počtu 345 obyvatel Sedlice.
Čas šel dál a nad Evropou se začínaly stahovat mraky 1. světové války, která vypukla 26. 7. 1914. Do války tehdy odešlo na různá bojiště
v Evropě 71 většinou mladých mužů z obce. To na dlouhé čtyři roky
ohromilo činnost sboru. Pracovat začal opět až po válce v roce 1919. Na
památku obětem první světové války, kdy se do obce nevrátilo 11 mužů,
dala obec postavit u kapličky pomník, který byl slavnostně odhalen v
červnu 1921. Na pomníku je vytesáno 12 jmen. To proto, že František
Boukal se vrátil jen několik dní před tímto odhalením.
Oslavy 30. výročí založení sboru se konaly 1. srpna 1926. Starosta obce Antonín Jeníček přivítal přítomné a zahájil oslavy. Předseda
sboru Jan Bacík pak krátkou řečí nastínil založení sboru před 30 roky
Matějem Jeníčkem, bývalým starostou obce a končil přáním, aby ještě
kolikrát 30 roků působil sbor k dobru a blahu občanstva. Ze zprávy
bratra hasiče Petrovice vyplynulo, že byl sbor za svého trvání u padesáti
požárů, a to pětkrát v místě a pětačtyřicetkrát mimo obec. Na cvičišti na
Hájku bratr Petrovic se sborem provedl při hudbě sekerkové cvičení a
dále cvičení se strojem znázorňující požár.
V prosinci 1933 bylo zakoupeno od likvidující pobočky Sokol Sedlice
jeviště za částku 400 Kč a byl založen ochotnický divadelní kroužek,
později velice činný, hlavně v době války. Měl 15 až 20 členů a dokázal
sehrát i 10 představení do roka, samozřejmě i mimo obec. Výtěžek z
těchto představení putoval do sborové pokladny.
Slavnost čtyřicetiletého trvání sboru dobrovolných hasičů v Sedlici se
konala 31. května 1936 odpoledne, kdy se začalo shromažďovat obecenstvo a hasičstvo na dvoře hostince čp. 23 bratra velitele Františka
Matějky. V šiku stál domácí sbor, žactvo sboru a hudba. Vítali bratrské sbory z Vranovic, Hoděmyšle, Rožmitála, Starého Rožmitála, Zalán,
Pňovic a Nesvačil. Následovaly krátké projevy starosty obce Antonína
Jeníčka a předsedy sboru Josefa Bacíka u pomníku padlých, zpráva
jednatele o činnosti sboru za 40 let trvání a také předání vyznamenání.
Na místě cvičebním „Hájek“ bratra hasiče Petrovice pak proběhlo cvičení žactva a dále provedl sedlický sbor za součinnosti bratrských sborů
z Hoděmyšle a Zalán poplachové cvičení.
Na počátku roku 1935 byl založen fond na zakoupení motorové stříkačky. Na knížku byl vložen základ 500 Kč s poznámkou, že nesmí být
použit na nic jiného. A tak o čtyři roky později vyjeli zástupci sboru na
vzorkový veletrh do Prahy, aby stříkačku vybrali a koupili. Jako nejvhodnější se zdála motorová stříkačka DS 16 od firmy Ing. Ebert Praha
za 24 500,- Kč a 300 m hadic za 9000,- Kč s podmínkou, že vyhoví
zkoušce, kterou určí sbor. V neděli 4. června 1939 Ing. Ebert stříkačku
přivezl a předvedl. Zkoušela se ze Synkovic rybníčku u mlýna na Belinu.
Zkouška proběhla úspěšně a ke spokojenosti celého sboru. Byly spočí4

tány peníze: sbor 4000, z honitby 6000, osada Sedlice 6000, subvence
byla 6000 - celkem tedy 22000 Kč. Protože hasiči neměli dostatečnou
hotovost, nabídl Josef Boukal čp. 10, že částku 12000 korun zapůjčí.
Díky tomu si pořídil sbor výkonnou a spolehlivou motorovou stříkačku,
kterou vlastní dosud a je plně funkční.
V roce 1940 byla slavnostně vysvěcena nová motorová stříkačka a
členové sboru se společně vyfotografovali.
V roce 1941 obec koupila starší osmimístné
auto značky Škoda od
dopravce Mareše z Rožmitálu.
Ze zápisů se dále dovídáme, že v roce 1942
měl sbor 42 členů, vyzbrojeno bylo 24 členů, vlastnil jednu ruční
čtyřkolovou stříkačku
Svěcení stříkačky v roce 1940. Zleva horní
Smékal, jednu motořada: Beran Fr. 16 /Loučka/, Matějka Vác.
rovou stříkačku DS 16
25 /hajný/, Šourek Jos. 29, Bacík Fr. 7 /KráEbert, jeden dopravní
mečák/, Krátký, Petrovic Jos. 5, Svatopolský
vůz značky Škoda se
Fr.- starosta obce, Stehlík Jos. 51, Šedivý Fr.
závěsem pro stříkač27, Stehlík Jiří st. 51, Braun Míla, Matějka K.
ku v ceně předválečné
2, Bacík Jos. 9 /Pápí/, Matějka Gusta 33, Ba65700 Kč.
cík Jan /děda Kovářů/. Dolní řada: Jeníček
Během 2. světové vál38 /Buďák/, Hrdina Jos. st. 11, Fous Fr. 13
ky byla činnost sboru
- starosta sboru, Valenta /z Beliny/, Jeníček
utlumena. Pořádaly se
Fr. 1 - velitel
částečně pouze hasičské
věnečky, valné hromady
a bylo sehráno několik
divadelních představení, vše ale s povolením
úřadů. V prvních dnech
revoluce byla také v
Sedlici vykonána sbírka
potravin pro hladovějící
Prahu. Byla vyhlášena v
poledne a už za hodinu
odváželo hasičské auto
našeho sboru množství
potravin do Rožmitálu,
kde se sbírka soustředila a ještě večer odjížděla tři nákladní auta plná potravin do Prahy.
Sbor začal opět fungovat na konci roku 1945, kdy se do něj přihlásilo
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osm členů. Na počátku června 1946 se konaly oslavy 50 let jeho trvání.
V červnu 1951 došlo ke sloučení sborů Sedlice – Hoděmyšl, ustanovení
Hasičské jednoty v Hoděmyšli – Sedlici a hned v květnu roku následujícího došlo znovu k osamostatnění. V roce 1954 došlo k přejmenování
hasičských jednot na místní jednotky požární ochran a začala se propagovat soutěž o nejlepší družstvo PO ČSR.
V roce 1955 bylo založeno požární družstvo v Sedlici. Dobrovolným
a obětavým cvičitelem tohoto družstva byl Václav Polák. Družstvo bylo
vybaveno ze státních prostředků zdarma. Už 15. května se zúčastnilo
okrskové soutěže v Rožmitále a postoupilo do okresního kola soutěže o
nejlepší požární družstvo. Dne 26. června proběhlo okresní kolo v Tchořovicích u Blatné, kde se družstvo Sedlice umístnilo na 1. místě. Za toto
umístnění byla odměna: 10 ks nepromokavých gumových obleků, 10
párů šněrovacích bot a 10 párů gumových bot.
Jako vítěz okresního kola postoupilo
družstvo Sedlice do
krajského kola, které se konalo 31. července ve Stodě. Z 19
družstev plzeňského
kraje se naše požární družstvo umístilo na 6. místě. Za to
bylo sboru přiděleno
v srpnu od okresního
požárního dozoru v
Blatné vojenské sanitní auto „Fénomen“
Rok 1957 Sedlice za Belinou – vojenské sanitní pro 14 sedících osob.
vozidlo Fénomen. Zleva horní řada: Špala Jos. Oprava byla provedečp. 10, Bacík Jos. čp. 9, Jeníček Fr. čp. 22. Pro- na svépomocí členy
střední řada: Jeníček Jos. čp.12, Šourek Jos. čp. místní požární ochra34, Braun Jos. Dolní řada: Matějka Václ. čp. 25, ny a náklady se hradily z rozpočtu OkresníJanoušek Fr., Maršálek, Stehlík Jos. čp. 29.
ho požárního dozoru.
Počátkem roku 1956 bylo založeno družstvo žen. V červnu oslavil sbor
60. výročí založení. Při této příležitosti se upravila náves, rozšířila a
opravila se požární zbrojnice, kaplička dostala novou plechovou střechu.
Zároveň sbor uspořádal okrskovou soutěž požárních družstev, ve které
opět vítězil a vyhrál i okresní soutěž. Toto se opakovalo i v roce 1957,
kdy Sedlice pořádala okresní soutěž. Vítězství Sedlice i v roce 1958 už
dělalo starosti některým členům OV SPO Blatná. Při okresní soutěži v
Březnici v roce 1959 byl sedlický sbor po provedení všech čtyř disciplín
- požární útok, štafetový běh 4 x 100 m, pořadová a odborná příprava 6

opět na 1. místě. Přestože u levého proudu praskla hadice, byly všechny
plechovky staženy. Bylo však rozhodnuto požární útok opakovat. Čas
byl ještě o 10 vteřin lepší. Útoky byly ale stejně anulovány, což mělo za
následek dlouhé debaty. Nepomohlo ani odvolání ke komisi rozhodčích.
Toto rozhodnutí a křivdu nemohli členové našeho poškozeného družstva spolknout a dlouho se žádných soutěží nezúčastnili.

Rok 1960-1962. Zleva horní řada: Polák Václ., Jeníček Frant., Janoušek
Frant., Matějka Václ., Polák Jos.-Hoděmyšl, Bacík Frant., Mora Jar., Kučera Václ.- Hoděmyšl. Dolní řada: Viktora Jiří, Schmied K.
O rok později v roce 1958 bylo založeno družstvo žáků. Václav Matějka spolu s Františkem Janouškem a Františkem Bacíkem začali s jeho
výcvikem.

Družstvo žáků v roce
1962. Zleva horní řada.
Šourek Jos., Švejnoha
Frant., Bernášek Frant.,
Jeníček Václ., Matějka
Václ. Dolní řada: Jeníček
Jos., Schmied K., Grunt,
Janoušek Frant., Švejnoha Milan, Stehlík Jiří.
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V roce 1964 se MNV Hoděmyšl – Sedlice sloučil s MNV Vranovice. Roku
1965 dosluhovalo požární auto. Bylo nám nabídnuto auto z Drahenic.
Opět Fénomen, ale už s celokovovou skříňovou nástavbou. Mělo vadný
motor, a tak byl na zprovoznění použit motor z našeho Fénomenu. Toto
vozidlo sloužilo až do roku 1973.

Fénomen - celokovový z Drahenic v roce 1972. Zleva nahoře: Polák Václ.,
Ilona, Stehlík Jiří, Mora Vlast. Dole: Jeníček Jos., Šourek Jos., Bernášek
Fr., Švejnoha Milan, Viktora Jiří.
Družstvo žáků už dospělo a mladí hasiči se zúčastňovali soutěží v
požárním sportu při oslavách spřátelených sborů, okrskových cvičeních
a dalších akcích se střídavými úspěchy. V roce 1967 byla částečně přestavěna požární zbrojnice. Na přelomu roku 1968 – 1969 byl zrušen
název Místní jednota požární ochrany a nově se zavedl název Požární
sbor Sedlice.
Oslavy 75. výročí trvání sboru v Sedlici se konaly 29. srpna 1971,
kdy sbor obdržel Čestné uznání OV SPO v Příbrami. V rámci oslav bylo
provedeno námětové cvičení.
Hasičské auto Fénomen už dosluhovalo, a proto MNV ve Vranovicích
zakoupil v roce 1974 ze Slaného od podniku Silnice Beroun dvě vozidla
T 805 – pojízdné dílny. Členové sboru svépomocí z těchto vozidel postavili skříňové vozidlo T 805 pro požární účely.
V roce 1974 byla našemu sboru přidělena motorová stříkačka PPS – 8
od vojenského útvaru v Klecanech a byly zakoupeny nové vycházkové
uniformy. Mladí členové, kteří se vraceli z vojenské základní služby, se
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Oslavy 75. výročí založení sboru v srpnu roku 1971 před hasičskou zbrojnicí s autem Fénomen. Nahoře: Kaiser Lad. ml., Polák V. ml. Prostřední
řada: Švejnoha Václ, Švejnoha Milan, Jeníček Jos. Dolní řada: Kaiser
Lad. st., Peták Václ., Polák Václ. st., Jeníček Fr., Viktora Jiří, Fošenbauer
Mir., Peták Lad., Švejnoha Fr., Synek G., Jeníček Jos. /Brabník/
opět zapojovali do práce ve sboru. Sbor měl 49 členů. Oslavy 80. výročí
trvání sboru v Sedlici proběhly 7. srpna 1976. Zároveň byly nakoupeny
nové vycházkové uniformy. Roku 1977 byl namontován nový motor do
vozidla T 805.
Dne 28. ledna 1978 uspořádal sbor okrskový ples ve Starém Rožmitále. Téhož roku, 27. dubna, se osm členů sboru zúčastnilo požáru
na Svaté Hoře v Příbrami, což byl zřejmě největší požár za doby trvání
našeho sboru, nepočítáme-li požár Sublimy v Březnici.
MNV ve Vranovicích v roce 1979 vykoupil stodolu vedle čp. 19 od pana
Adolfa Chloupka za částku 8000 Kčs. V následujícím roce byla stodola
opravena a upravena jako požární zbrojnice. Stará hasičárna byla rozbourána 16. srpna.
Dne 29. 8 1981 se konaly oslavy 85 let trvání sboru. Po slavnostní
schůzi následovalo námětové cvičení a zakončení se konalo při taneční
zábavě v místním hostinci.
Během roku 1983 bylo zbouráno stavení čp. 19, kde dříve sídlil Místní národní výbor a obecní knihovna a bylo započato s přístavbou ke
stodole, kde byla požární zbrojnice. Nad zbrojnicí vznikla společenská
místnost, která sloužila jako společenská místnost pro hasiče a ostatní
občany obce Sedlice. Budova byla celkově zrekonstruována včetně nové
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střechy, fasády a tím dostala úplně nový vzhled. Tato přestavba probíhala v akci Z a bylo odpracováno přes 5500 hodin zdarma. Na této akci
se podíleli jak hasiči, tak i ostatní občané.
Dne 22. září 1984 byla budova slavnostně otevřena předána do užívání. Byla předána čestná uznání sboru od okresního výboru SPO. V
rámci sjezdu rodáků, s nímž byla celá akce spojena, bylo také provedeno námětové cvičení a večer následovala v místním hostinci taneční
zábava.

Přestavba hasičárny v Sedlici v roce 1984.
Dne 29. listopadu 1986 se konala slavnostní Výroční valná hromada
u příležitosti 90. výročí založení sboru v Sedlici.
V roce 1988 bylo vyřazeno skříňové požární vozidlo T 805, které nahradilo speciální požární vozidlo T 805 z Hutí.
V roce 1990 došlo opět ke změně názvu sboru na Sbor dobrovolných
hasičů Sedlice.
V červnu 1991 převzal sbor motorovou stříkačku PPS 12, včetně přívěsu s vybavením v ceně 60600,- Kčs, bezúplatným převodem ze zrušeného skladu civilní obrany. Tato stříkačka po různých opravách slouží
dodnes. Byly zakoupeny nové cvičné pracovní stejnokroje.
V listopadu 1991 vznikl Obecní úřad v Sedlici s osadou Hoděmyšl oddělením od Obecního úřadu ve Vranovicích. Prvním starostou obce byl
zvolen Karel Čejka. Sídlo obecního úřadu bylo umístěno do budovy čp.
19 do společenské místnosti hasičů.
V dubnu 1994 bylo ustanoveno zásahové družstvo v počtu šesti členů. V roce 1995 zakoupil Obecní úřad v Sedlici starší vozidlo AVIA 20
Furgon za cenu 110000 Kč pro potřeby obou sborů jako náhradu za
nevyhovující a nepojízdné vozidlo T 805, které bylo vyřazeno.
Dne 29. června 1996 se konala oslava 100 let založení sboru. Na návsi
vyhrávala kapela ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. pod vedením kapelníka
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Karla Šuchmana. Oslavy byly hojně navštíveny jak našimi občany, tak
i bývalými členy a rodáky s rodinami, přijeli hasiči z Hoděmyšle, Vranovic, Rožmitálu a veřejného útvaru z Příbrami. Po položení věnce k pomníku padlých a následných projevech starosty sboru a starosty obce
následovalo námětové cvičení zúčastněných sborů na Trávníky, kde byl
zapálen oheň. Počasí nám moc nepřálo, v předvečer začalo pršet. Večer
se konala v hospodě taneční zábava, kde hrála Zárubova pětka. Výstavu historie hasičů zajistil František Polák, velitel veřejného hasičského
sboru v Příbrami. V tomto roce měl sedlický sbor 39 členů.
V roce 1997 bylo ustanoveno družstvo žen, které se zapojilo do soutěží v požárním sportu. V dalším roce již děvčata v některých soutěžích
vítězila.
V roce 1998 se opět začalo sboru dařit. Bylo přijato 19 nových členů a
členská základna měla celkem 58 členů, z toho osm žen.
V roce 1999 byly zřízeny výjezdové jednotky obcí. Naše jednotka byla
zařazena jako JPOV – 5.
Naše družstva se začala umístňovat na předních místech. Družstvo
mužů vyhrálo pohár v soutěži o Erb města Rožmitálu pod Třemšínem
a soutěž v Zalánech a ženy zvítězily v soutěži O pohár starosty OSH v
Dublovicích. Byl to jeden z neúspěšnějších roků činnosti sboru. Ve sboru bylo 62 členů, z toho 13 žen. V tomto roce byli vyškoleni v Ústřední
hasičské škole v Bílých Políčanech velitel sboru a dva strojníci.

Dne 23. června 2001 sbor oslavil 105 let od svého založení. Dopoledne sehráli mladí muži proti ženatým fotbalové utkání a odpoledne po
slavnostní schůzi a položení věnce k pomníku padlých se uskutečnilo
na Trávníkách hasičské cvičení žen za účasti družstev žen ze Zalán,
Bukové, Věšína a domácí Sedlice. Tuto soutěž vyhrálo družstvo žen Sedlice. Celé odpoledne vyhrávala kapela Hradní stráže vedená kapelníkem
Liborem Krmáškem, která hrála k tanci a poslechu i při večerní taneční
zábavě v místním pohostinství.
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Účastníci fotbalového utkání při oslavách 105. výročí založení. Na snímku
jsou v dolní řadě zleva: Jaroslav Pečený, Vladimír Šourek, Karel Čejka,
Pavel Peták, Marek Pletánek, Vladimír Šedivý. Horní řada: Stanislav Melichar, Petr Wachtl, Milan Švejnoha, František Švejnoha, Kamil Jeníček,
Vojtěch Janda, tehdejší starosta obce Karel Čejka.
V roce 2002 odešel z našich řad náš člen a starosta obce Karel Čejka
a náhle i okrskový velitel Míla Kala. V srpnu toho roku postihly naši
republiku velké záplavy a nebýt dobrovolných hasičů a ostatních dobrovolníků, byly by škody ještě větší. I náš sbor pomáhal při záplavách
ve Vranovicích, za což jsme v následujícím roce převzali poděkování od
ministra vnitra za pomoc při povodních. Družstvo žen se probojovalo do
okresního kola v požárním sportu a obsadilo 3. místo.
V roce 2004 jsme si připomněli 140. výročí založení prvního dobrovolného sboru hasičů v Čechách, který vznikl ve Velvarech. V tomto roce
se přihlásilo sedm nových členů a základna se rozrostla na 67 členů, z
toho 18 žen. Naši členové pomáhali při výstavbě víceúčelového areálu v
Hoděmyšli. Družstvo žen zvítězilo v soutěži o Erb města Rožmitálu p. Tř.
a družstvo mužů bylo třetí. V soutěži v Koupi byly ženy první.
V následujících létech se již tolik nedařilo mužům ani ženám. V roce
2005 se nám podařilo sehnat starší stříkačku PPS 12 a po celkové opravě upravit na PPS 16. Družstva mužů a žen se v tomto roce zúčastnila
celkem sedmnácti soutěží.
Dne 23. června 2006 se uskutečnily oslavy 110. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Sedlici, kdy se od 13 hodin v místním pohostinství konala slavnostní schůze. Zavzpomínali jsme na dobu od založení až po současnost. František Jeníček toto zhodnotil ve své zprávě.
Při příležitosti 110 let založení sboru byla našim členům předána čestná
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uznání, Medaile za věrnost, Medaile za Zásluhy a Odznak sv. Floriána.
Sbor obdržel od SH ČMS OSH Příbram „Medaili za příkladnou práci“.
Byla uspořádána velice pěkná výstava z historie i ze současnosti. Počasí
nám tentokráte přálo a vše se povedlo. Ke zdárnému průběhu celého
odpoledne na nově otevřeném víceúčelovém areálu v Hoděmyšli přispěla
zúčastněná družstva hasičů i ukázky techniky a nemalou měrou rovněž jihočeská kapela Babouci. Soutěže a neobvyklé štafety v překonání
vodní plochy na lodičce se zúčastnilo celkem 10 družstev mužů a dvě
družstva žen. Vítězství si odvezla družstva mužů i žen ze Třebska. Večer
hráli Babouci na taneční zábavě v místním pohostinství. Dne 9. září
pořádal náš sbor spolu s 9. okrskem Rožmitál pod Třemšínem XXVI.
ročník soutěže žen v požárním sportu „O pohár starosty OSH Příbram“.
Naše družstvo žen se umístilo na pěkném 10. místě z 19 družstev z
okresu Příbram. Tento rok jsme se zúčastnili devíti soutěží.

Výstava historické výstroje a ocenění sboru při 110. výročí založení.

Družstvo žen při oslavách 110. výročí založení sboru v roce 2006.
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Družstvo mužů SDH Sedlice při oslavách 110 let založení sboru.
Dne 14. července 2007 byl slavnostně otevřen víceúčelový sportovní
areál v Hoděmyšli, který slouží nejen sportovcům, ale i hasičům a ostatním spolkům v obci a hlavně dětem.

Družstvo mužů při memoriálu Čeňka Poláka v Hoděmyšli v roce 2007.
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V roce 2008 obdržela naše výjezdová jednotka zřízená obcí jako dotaci vybavení šest zásahových obleků a další tři kusy dokoupila obec.
Družstva mužů i žen se zúčastnila několika oslav sborů a soutěží. V
soutěži o Erb města Rožmitálu p. Tř. jsme získali 2. místo, a v Zalánech
také. Ženy v soutěži „O pohár starosty OSH Příbram“ v Dolních Hbitech
obsadily 5. místo. Dále jsme se zúčastnili oslav 125 let trvání sboru ve
Věšíně a 120 let trvání sboru ve Vranovicích.
Rok 2009 byl co do účasti na soutěžích o něco slabší, ale na oslavách
120 let trvání sboru v Bukové naše ženy zvítězily. Na memoriálu Čeňka
Poláka v Hoděmyšli, který se konal 5. července, obsadilo družstvo mužů
i žen 2. místo. Tohoto memoriálu v Hoděmyšli se pravidelně účastníme
od samého začátku.
Rok 2010 byl opět slabší, družstva mužů a žen se zúčastnila prvního
kola v požárním sportu, kde družstvo mužů obsadilo 7. místo a družstvo žen zvítězilo. Další byla účast na memoriálu v Hoděmyšli.
Ve dnech 3. a 4. září se konaly oslavy založení Sboru dobrovolných
hasičů v Rožmitále pod Třemšínem, spojené s oslavou 780. výročí města. Zúčastnili jsme se slavnostní schůze, průvodu s historickými prapory a hasičskou technikou. Večer se konala světelná vodní fontána za
účasti osmi sborů 9. okrsku včetně našeho družstva mužů.
Dne 27. srpna 2011
oslavil sbor 115. výročí od
svého založení. Slavnostně
byla předána po celkové rekonstrukci budova obecního úřadu a starostka obce
Ing. Zuzana Šourková předala sboru zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici a
nové plovoucí čerpadlo. Na
návsi koncertovala Rožmitálská Venkovanka. Ve Výstava u příležitosti 115 let založení sbozbrojnici byla skvěle při- ru. Na snímku je stříkačka DS 16 a PPS 8
pravená výstava z historie
i současnosti hasičského sboru. Po průvodu a položení kytice k pomníku padlých byla oceněným hasičům předána čestná uznání Krajského
a Okresního sdružení hasičů ČMS a stužky za Věrnost. Počasí nám
moc nepřálo, přesto jsme se vydali ke sportovnímu areálu u Hoděmyšle,
kde za účasti družstev hasičů a hasiček z Vranovic, Věšína a Sedlice
proběhla soutěž v požárním sportu. Škoda, že pro vytrvalý déšť nebylo
možné předvést současnou požární techniku, například vysokozdvižnou plošinu, protichemické vozidlo a ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla. Oslavy dále pokračovaly taneční zábavou v hospůdce Pod
Hůrkou. I přes nepřízeň počasí se oslavy vydařily. V prosinci se konala
slavnostní Výroční valná hromada.
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Oslavy 115 let založení sboru a předání hasičské zbrojnice v roce 2011.
V roce 2013 se opět naše družstva mužů a žen zúčastnila jak prvního
kola v požárním sportu, tak memoriálu v Hoděmyšli, oslav 130. výročí
založení sboru ve Věšíně a 125. výročí založení sboru ve Vranovicích.
V roce 2014 byla 20. dubna předána opravená historická motorová
stříkačka z roku 1939 DS 16 a za Belinou úspěšně vyzkoušena. Obec
Sedlice uspěla v tomto roce s žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z oblasti podpory na opravu,
rekonstrukci a modernizaci stávající zásahové hasičské techniky.
Jednalo se o celkovou opravu hasičské zásahové techniky PPS 12 (rok
výroby 1990) i o celkovou opravu motoru i čerpadla stříkačky, dále o
úpravu a rekonstrukci podvozku PPS 12 v celkové částce 78900,- Kč s
tím, že obec se bude podílet 5 % z celkových nákladů.
Dále obec získala bezúplatným převodem vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 Synero (sanitní automobil) od Územního střediska záchranné
služby Středočeského kraje.
Přestavbu vozidla pro požární účely jako speciální včetně přetypování
provedla firma SIKAR Šibřina spol. s r. o. za 70262,- Kč, další oprava
karoserie vozidla včetně laku a polepů stála zhruba 56000,- Kč. Tyto
náklady na opravu hradila Obec Sedlice ze svého rozpočtu. Vozidlo jako
speciální požární je zařazeno do IZS Středočeského kraje. Dne 6. prosince bylo v rámci Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
Sedlice toto zásahové vozidlo slavnostně předáno hasičům. Tím jsme
dosáhli kompletního dovybavení našeho sboru potřebnou zásahovou
technikou. Vozidlo AVIA 20 Furgon již dosloužilo a bylo vyřazeno.
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V současné době má
sbor 50 členů, z toho
11 žen. Vlastní zásahové vozidlo Volkswagen,
požární přívěs včetně
motorové stříkačky PPS
12, motorovou stříkačku PPS 16, motorovou
stříkačku PS 8, motorovou stříkačku DS 16,
kompletní zásahové obleky, pracovní obleky a
vycházkové uniformy.
Složení výboru sboru dobrovolných hasičů v Sedlici v roce 2015:
starosta
nám. starosty
velitel
zástupce velitele
jednatel a hospodář
strojník
členové výboru
			
			

Vojtěch Janda
František Leiterman ml.
Jiří Pislcajk
Robert Jeníček
Karel Čejka
Miroslav Synek
Lenka Valentová, Eva Wachtlová, Dominik
Wachtl, Žaneta Melicharová,
Klára Pislcajková, Kamil Jeníček ml.

Hasičská zbrojnice v Sedlici, která prošla v roce 2011 rekonstrukcí.
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Co říci závěrem
V této brožuře jsou popsány nejvýznamnější události, které byly vybrány ze zápisů výborových a členských schůzí, ze zpráv z Výročních valných hromad, z vyprávění pamětníků a z kroniky obce Sedlice. Činnost
hasičů spočívá v aktivní pomoci při požárech a živelních pohromách,
ochraně majetku a účasti při soutěžích v požárním sportu, na oslavách
a memoriálech spřátelených sborů. Věnují se námětovým cvičením,
preventivní činnosti, pomáhají při brigádách jak na údržbě svěřeného
majetku, zásahové techniky a výstroje. Pomáhají také obci při zlepšování životního prostředí. Dále jsou organizátory plesů, posvícení a jiných činností. Po přečtení této brožury z činnosti dobrovolných hasičů
v Sedlici zavzpomínejte na usilovnou práci našich předchůdců a všech
členů našeho sboru, kdy se událo mnoho zajímavého. Účastníky těchto
událostí byli lidé několika pokolení, jejichž práce vytvořila hodnoty, na
které nezapomínáme. Tito lidé se stali příkladem pro příští generace.
Na závěr bych chtěl vyslovit velký dík všem členům za práci ve sboru,
a poděkování patří i obecnímu zastupitelstvu v čele se starostkou obce
Ing. Zuzanou Šourkovou.
Vojtěch Janda

Předsedové a starostové sboru:

Velitelé sboru:

1896
1905
1906
1932
1955
1956
1966
1972
1976
1992
1996

1896
1899
1902
1903
1904
1925
1933
1940
1961
1966
1992
2000
2010

-

Beran Jan
Pelák František
Bacík Jan čp. 9 do r. 1927
Bacík Josef čp.16 do r. 1953
Jeníček Josef čp. 12
Fous František čp. 13
Polák Václav
Janoušek František
Stehlík František
Jeníček František
Janda Vojtěch
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-

Bacík Jan čp. 9
Bacík František
Šourek Josef
Petrovic Josef
Bacík František čp. 7
Matějka František čp. 18
Matějka František čp. 23
Jeníček František čp. 1
Matějka Václav čp. 25
Jeníček František čp. 22
Šourek Josef čp. 6
Čejka Jindřich
Pislcajk Jiří

Střípky ze života obce
Milí čtenáři, protože určitě ne všichni jste místní, dovolím si pár základních informací o naší obci. Obec Sedlice se skládá ze dvou místních
částí, Sedlice a Hoděmyšle a nachází se v okrese Příbram. V současné
době v naší obci žije 260 lidí a jsem opravdu ráda, že se k nám lidé spíše
stěhují než odstěhovávají. A jako v každé další obci se i naši zástupci
snaží o to, aby se nám tu žilo dobře. Sedlice má k dobru 164 hektarů
obecního lesa, který je zdrojem pravidelných příjmů, ale především je
místem, kam může člověk zajít na procházku a zrelaxovat tělo i ducha.
A protože jsme tvorové kulturní, skoro každý měsíc se u nás pořádají
nejrůznější akce pro širokou veřejnost. O organizaci akcí se starají lidé
z obecního úřadu a spolky, které v obci máme. Ale dost už bylo slov, necháme vás raději nahlédnout do našeho života prostřednictvím několika
fotografií.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce
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Snímek z oslav 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sedlice.
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