
 

 
PŘÍBORŠTÍ HASIČI SLAVÍ 140. NAROZENINY 
 
140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘÍBOŘE  1871 - 2011    

 
Příborští hasiči letos slaví 140 let od vzniku svého spolku. V souvislosti s tímto - pro ně i pro občany -  

významným výročím připravili několik akcí.  
 

Už nyní je ve městě k dostání zářijové číslo Měsíčníku se samostatnou přílohou, která je 
věnována příborským hasičům. Je to čtení poutavé. Obsahuje data, která jsou určitými mezníky v historii 

sboru, ale také data zajímavá – například datum první hasičské svatby, rok, kdy začala ve vedení sboru pracovat 
první žena, kdy si hasiči zakoupili první motorovou stříkačku, kdy pořádali první gulášovou partii a další. Materiál 
obsahuje také úryvky z kronik. Nejstarší je z roku 1871! Tehdy sbor  - ještě smíšený německo-český vznikl. O 10 let 
později už měli příborští své české stanovy, české vedení, protokoly se psaly nikoli dvojjazyčně, ale už jen česky. 

  

S datem vzniku sboru se pojí také vznik ryze hasičských společenských akcí. Mezi ně se už 140 let řadí ukázky 
cvičení a hasičské techniky. 
Hasičská technika bude k vidění i v sobotu 3. září v zahradě příborské hasičárny. V 14.00 hodin přistane 

přímo v areálu vrtulník Letecké záchranné služby Olomouckého kraje. A to už budou na místě hasicí cisterny 
s vyprošťovacím zařízením domácího sboru i sborů z Kopřivnice, Nového Jičína, letiště Mošnov a Studénky. Hasiči 
ze Studénky přivezou agregát na lehkou pěnu, ve které se děti budou moct hned po odletu vrtulníku vyřádit. 
Se svým vozem dorazí také strážníci městské policie. Policisté z obvodního oddělení navíc přivezou i motorku. Děti 
a dospělí budou mít co obdivovat. 
Akce potrvá do 17. hodiny. 

 

140. výročí – jednoho z nejstarších sborů na Moravě (první vznikl v r. 1968 v Třebíči) bude věnovaná i výstava 
v Muzeu Novojičínska, pobočce Příbor. Kromě archivních fotografií, tabel – od těch nejstarších až po 

novější, budou vystaveny staré hasičské stejnokroje, přilby, sekyrky a další historická hasičská výzbroj. 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. září v 17 hodin a během ní hosté zhlédnou unikátní 18 minutový snímek 

z roku 1947 z velkých hasičských oslav v Příboře. Tehdy se slavnosti znovuobnovení desky zakladatelům Hasičské 
župy kravařské a českého příborského sboru účastnilo několik tisíc lidí. Jen průvod čítal 1400 „vyšňořených“ hasičů.  
Snímek objevil doma mezi starými filmy Miroslav Sklenovský, dlouholetý hasič.  

 

Materiál spatřil světlo světla – stejně jako snímek z roku 1971, tj. 100 let sboru - během příprav 8 dílného 
televizního seriálu o 140 leté historii Sboru dobrovolných hasičů Příbor. Seriál s díly o vzniku 

sboru, technice, sídle, záchranných akcích, akcích společenských, o cvičení a požárním sportu, o osobnostech 
sboru aj. vyjde na DVD. Ale už od července jsou jednotlivé díly uváděny v regionálním vysílání programu LTV Příbor. 
Seriál je unikátní tím, že kromě vzpomínek žijících pamětníků obsahuje podstatnou část archivních materiálů 
hasičského sboru – fotografií, listin, filmových záběrů. Délka jednoho dílu se pohybuje v průměru kolem 15 minut. Do 
necelých dvou hodin se tak podařilo shrnout 140 let existence sboru s jeho starostmi i radostmi.  
 

Příborští hasiči ušli od roku 1871 do roku 2011 velký kus cesty. Od počátku, kdy se hasiči  teprve učili hasit, až po 
dnešek, kdy je Jednotka SDH Příbor zařazena do Integrovaného záchranného systému Novojičínska s výjezdem do 
pěti minut! Sbor má i družstvo žáků, které sbírá vavříny na soutěžích. Hasiči jsou na svou organizaci pyšní. 
140. narozeniny mohou slavit s hrdostí a budou rádi, když jejich připraveným akcím budete věnovat pozornost. Za to 
vám děkují.  

I. Nedomová 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHRNUTÍ:  
materiály:   Samostatná příloha Měsíčníku - z historie hasičského sboru v Příboře 
   8 dílný televizní seriál: 140 let SDH Příbor (DVD + vysílání Local TV)  
akce:   3. 9. -  Den s hasiči (požární technika jak na dlani) – hasičárna v Příboře, ul. Sv. Čecha 
   15. 9. – vernisáž výstav Z historie SDH Příbor 
 
Příloha k meilu: 
plakátky na obě akce + příloha měsíčníku 
 
Kontakty: Fr. Dobeš, starosta SDH Příbor,   tel. 723 854 493, fanisdo@seznam.cz 
   R. Klimša, velitel jednotky,  tel. 602 952 804, hasici.pribor@seznam.cz 
   I. Nedomová      tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz 
   V. Michalička – muzeum  tel. 556 725 191, muzeumpribor@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

DĚKUJI  VÁM   za naše hasiče ZA POZORNOST!!                           I. Nedomová 
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