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	 V	 době	 oslav	 významného	 výročí	
vzniku	SDH	v	Těchově	nelze	nevzpo-
menout	a	vzdát	hold	vojákům,	bratrům	
hasičům	 z	 Těchova,	 kteří	 se	 nevrátili		
z	I.	Světové	války,	byl	to	Picmaus	Fran-
tišek,	zemřel	následkem	zranění	v	pol-	
ní	 nemocnici	 v	Záhřebu	 29.	 12.	 1915.	
Martinek	 Rudolf	 raněn	 31.	 7.	 1917,		
zemřel	1.	8.	1917	v	polní	nemocnici	na	
Italské	frontě.	Novohradský	Josef,	tru-
bač	zemřel	následkem	válečných	útrap	
v	polní	nemocnici	4.	10.	1918	v	Kalfre-
dě.	 Z	 přispívajících	 členů	 zemřeli	 ná-
sledkem	 válečných	 útrap	 Sůrka	 Karel	
ve	 vojenské	 nemocnici	 ve	 Vídni	 dne		
20.	 3.	 1917,	 Rubeš	 František	 zemřel		
19.	12.	1915	doma.	Poctu	těmto	zemře-
lým	 vzdali	 hasiči	 na	 poválečné	 valné	
hromadě	V	Těchově	konané	dne	2.	úno-
ra	1919	v	hostinci	J.	Nečase	v	Těchově.
	 Hlavní	činovníci,	vedení	sboru	pů-
sobí	poměrně	dlouho.	Jsou	přijímáni	
noví	členové	z	Těchova	i	Obůrky.	Ha-
siči	pořádají	členské	schůze	a	to	až	14	
schůzí	za	rok,	oblíbená	veřejná	cviče-
ní	a	vzdělávací	přednášky.					
	 Dne	1.	května	1926	vzniká	na	Obůr-
ce	 samostatný	 sbor.	 Starostou	 se	 stal	
Adolf	Klimeš,	 náčelníkem	 Josef	 Kli-
meš,	 jednatelem	 Jan	 Pavlů.	 Novému	
sboru	 byla	 přidělena	 opravená	 legen-
dární	 dvoukolová	 stříkačka,	 pečlivě	
udržovaná	a	dodnes	používaná	na	růz-
ných	akcích.
	 V	 roce	1928	umírá	zakládající	 člen		
a	 jednatel	 Josef	 Šebela,	 dlouhodobý	
člen	výboru	Župy	blanenské,	od	června	
1919	po	volbách	podle	nového	volební-
ho	řádu	radní	v	obci	Těchov,	což	zna-
mená	pro	sbor	i	obec	velkou	ztrátu.	
	 V	roce	1930	má	zdravotní	problé-
my	i	náčelník	Robert	Svoboda,	který	
se	 na	 valné	 hromadě	 dne	 2.	 2.	 1930	
omlouvá,	„že	pro	svoji	churavost	ne-

mohl	více	pracovat,	ale	stříkačku	měl	
každou	 chvíli	 vždy	 v	 nejlepším	 po-
řádku“.	Zprávu	samaritní	na	této	val-
né	hromadě	podává	i	samaritán	Josef	
Kučera	a	uvedl,	že	poskytl	minulého	
roku	 zdravotnickou	 pomoc	 v	 31	 pří-
padech	 a	 též	 vyřizuje	 pozdrav	 od	
slečny	Alice	Masarykové,	dcery	pre-
zidenta	 republiky	 T.	 G.	 Masaryka,	
předsedkyně	 Československého	 čer-
veného	 kříže.	 Takto	 to	 zapsal	 Adolf	
Kotlán,	toho	času	jednatel.
	 Dne	15.	6.	1930	ve	věku	56	let	ze-
mřel	i	náčelník	sboru	Robert	Svobo-
da.	Pro	 svoji	milou	povahu	byl	oblí-
ben,	 o	 čemž	 svědčila	 účast	 na	 jeho	
pohřbu,	kterého	se	zúčastnila	značná	
část	 občanstva	 a	 8	 okolních	 hasič-
ských	sborů.	Podle	 jednatelské	zprá-
vy	za	rok	1930	čítá	sbor	16	členů	čin-
ných,	 37	 členů	 přispívajících	 a	 14	
členek	přispívajících	a	2	členy	čestné.	
Následkem	 velkého	 sucha	 v	 tomto	
roce	 a	 unikání	 vody	 z	 rybníka	 bylo	
přistoupeno	k	opravě	hráze	u	rybníka.	
Pomocných	prací	se	zúčastnilo	veške-
ré	občanstvo	Těchova	sborem	vyzva-
né.	Sbor	pro	své	vzdělání	a	pobavení	
má	 knihovnu	 o	 192	 knihách	 zábav-
ných	a	20	poučných.
	 Na	 valné	 hromadě	 dne	 1.	 2.	 1931	
bylo	usneseno,	že	plánované	volby	do	
výboru	na	1931	budou	odloženy	v	sou-
ladu	s	novými	stanovami.
	 10.	ledna	1932	se	sešel	v	místnosti	
Jana	Grima	7	členný	správní	výbor	za	
účelem	 stanovení	 programu	 valné	
hromady	včetně	voleb	dle	nových	sta-
nov	sboru.	Při	jednání	byla	schválena	
odměna	Karlu	Krejčímu	za	zhotovení	
28	lavic	po	14	korunách	a	14	stolů	po	
17	korunách.					
	 Valná	hromada	konaná	24.	1.	1932	
zvolila	 nové	 funkcionáře	 sboru	 dle	

nových	 stanov	na	3	 leté	období,	 kde	
hlavní	 funkcionáři	 jsou	 Kučera	 Jan	
starosta,	Novohradský	Emil	–	náčel-
ník.	 Téměř	 všichni	 funkcionáři	 byli	
potvrzeni	 do	 svých	 funkcí	 i	 po	 dal-
ších	3	letech.
	 Zanedlouho	 přišla	 doba	 okupace,	
činnost	 sboru	 sice	 neustává,	 ale	 čle-
nové	 jsou	 značně	 omezováni,	 přesto	
oba	místní	hasičské	sbory	uspořádaly	
v	 srpnu	 1939	 dožínkovou	 slavnost		
s	 průvodem,	 s	 alegorickými	 vozy,	
průvod	zpestřila	mládež	v	národních	
krojích.	 Za	 zmínku	 stojí	 uvést	 nové	
úkoly,	 a	 to	 stanovení	 protipožárních	
hlídek,	jak	uvádí	zpráva	z	valné	hro-
mady	ze	dne	28.	1.	1940,	poprvé	od	
založení	sboru	je	stanovena	hlídka	na	

se	 s	 ním	 rozloučilo	 za	 sbor	 7	 hasičů,	
včetně	předsedy	Karla	Svobody.
	 Pro	 získání	 dostatku	 financí	 pro	
vybavení	 hasičů	 pořádá	 sbor	 v	 roce	
1947	pod	vedením	Karla	svobody	di-
vadelní	 hru	 Paličova	 dcera,	 v	 roce	
1948	ve	dnech	28.	a	29.	2.	byla	sehrá-
na	opereta	„Král	muzikantů“	za	účas-
ti	106	a	105	diváků,	celkový	finanč-	
ní	 zisk	 činil	 2	 352	 Kč.	 V	 roce	 1955	
následuje	 „Marjánka,	 matka	 pluku“		
a	v	r.	1956	„Lucerna“.	Mezi	nejaktiv-
nější	 hasiče	 i	 v	 kultuře	 patří	 zejmé-	
na	 Jaroslav	 Šebela,	 syn	 zakladatele		
a	jednatele	sboru.		Vedl	místní	kape-
lu,	 řídil	hudbu	v	divadle,	s	harmoni-
kou	doprovázel	odvedence,	 také	hrál	
závodně	fotbal	za	Sportovní	sdružení	

„vostatky“.	 Další	 hlídky	 byly	 při	 ta-
neční	 zábavě,	 divadlech	 a	 Martin-
ských	hodech.	Zpráva	dále	uvádí,	že	
Karel	 Nesrsta	 dostal	 od	 včelařského	
spolku	 z	 Blanska	 několik	 mladých	
stromků	lip	k	osázení	v	obci.	
	 Na	první	poválečné	valné	hromadě	
dne	 15.	 7.	 1945	 byli	 zvoleni	 nový	
funkcionáři,	Krejčíř	Karel	–	starosta	
sboru,	Novohradský	Emil	–	místosta-
rosta,	Svoboda	Karel	–	velitel,	Sedlák	
Antonín	–	pokladník,	Kotlán	Adolf	–	
jednatel,	Petlach	František	–	vzděla-
vatel,	 Šenkýř	 Jan	 –	 1.	 podnáčelník,	
Krejčíř	Josef	–	2.	podnáčelník,	Grim	
Jan	 a	 Miroslav	 Svoboda	 –	 zbrojíři,	
Klimeš	 Vilém	 –	 samaritán,	 Sedlák	
Josef	a	Skoták	František	revizoři.
	 4.	 10.	 1946	 se	 koná	 nově	 schůze	
SDH,	která	stanovuje	rozpočet	sboru,	
nákup	 nutného	 vybavení,	 provedení	
úprav	zbrojnice	a	rybníku.	Jsou	přijati	
noví	 a	 velmi	 aktivní	 členové:	 Přibyl	
Stanislav,	 Dvořáček	 Jindřich,	 Kakáč	
Josef,	Martinek	Ladislav,	Novohrad-
ský	Eduard,	šli	příkladem	i	při	budo-
vání	v	obci,	kulturního	domu,	prodej-
ny,	vodovodu	v	seniorském	věku.
	 8.	12.	1946	zemřel	v	96	letech	zakla-
datel	sboru,	který	byl	i	prvním	staros-
tou	sboru	Tomáš	Martinek.	Na	pohřbu	

Těchov,	 člen	 Dělnické	 tělovýchovné	
jednoty.			
	 17.	7.	1949	byla	představena	na	návsi	
před	 kapličkou	 v	 Těchově	 veřejnosti	
nová	stříkačka,	zakoupená	z	 finanční	
sbírky,	schválené	předsedou	Okresní-
ho	národního	výboru	R.	Barákem	 za	
cenu	74.500,00	Kč,	uskutečněn	úspěš-
ný	požární	 zásah,	oslava	proběhla	na	
výletišti	 taneční	 veselicí,	 za	 pěkného	
počasí	a	nočního	osvětlení,	se	ziskem	
18.746	Kč.
	 Dne	 24.	 12.	 1949	 vypukl	 požár		
u	velitele	sboru	Karla	Svobody,	č.	56.	
Zásah	 místních	 hasičů	 byl	 po	 poru-	
še	 způsobené	 utržením	 zapalování		
u	stříkačky	neúspěšný,	přes	nasazení	
7	 okolních	 sborů	 shořelo	 téměř	 celé	
hospodářské	zařízení	a	část	dobytka.
	 V	 roce	1958	organizuje	Karel	Svo-
boda	 jako	 předseda	 JZD	 dožínky	 (ve	
funkci	předsedy	od	r.	1957).	Krojovaný	
průvod	jde	z	Těchova	na	Obůrku	k	osla-
vě.	 Pro	 rok	 1959	 připravuje	 předání		
své	 funkce	 ve	 sboru	 hasičů	 Stanisla-	
vu	 Čípkovi	 a	 předsednictví	 Antonínu	
Hrazdírovi.

 Z knihy zápisů z valných hromad sboru, 
členských schůzí a zápisů z jednání  

zpracoval Josef Vylášek
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PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287
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