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Vážení čtenáři
tento výroční almanach je připomínkou 120 let vzniku spolku, jehož 

posláním se stala starost o životy, zdraví a bezpečnost spoluobčanů.  
120 let existence Sboru dobrovolných hasičů v Zašové – to je několik 
lidských generací neúnavné a obětavé práce při naplňování ušlechtilé 
myšlenky vzájemné pomoci druhým, kde vlastní síly jednotlivce již 
nestačí. 

Zakladatelé sboru již dávno nežijí, ale mají ve svých vnucích  
a pravnucích pokračovatele díla, které před více jak sto lety započali. 
Za tu dobu prošel hasičský sbor mnohými změnami, jak vybavení 
technikou, tak způsobem práce i změnami legislativy. Jedno však 
bylo pro dobrovolné hasiče vždy společné – nesmírná obětavost  
a statečnost, vědomí sounáležitosti a nutnosti pomoci bližnímu  
v nouzi, které přetrvává dodnes. hasiči jsou lidé mezi námi, kteří jsou 
kdykoli připraveni ochránit ty, které osud přivedl do nepředvídaného 
neštěstí. 

Možná se někteří z nás již ocitli ve složité životní situaci, ze které 
si nedokázali sami pomoci a pomohlo až duchapřítomné přičinění  
druhého člověka. Samozřejmé a bezprostřední. Tito lidé nečekají 
odměnu, dělají to nezištně. Zaslouží si však naše velké poděkování. 

Ing. Anna Mikošková
starostka obce Zašová



120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

4

Vážení a milí přátelé, hasiči
120 let je v historii společnosti časový úsek, který si lze jen velmi 

těžko konkrétně představit. Je to doba, která převyšuje délku existence 
našeho státu, doba, kdy se měnilo státní zřízení, režimy, politické 
situace a vlády. Je to také doba, kdy jsme v naší vlasti zažívali chvíle 
špatné, ale i ty dobré. 

bez ohledu na všechny tyto změny a vývoj zde byl po celý tento 
čas jeden ze stabilních pilířů symbolizujících lidskou ochotu pomoci 
bližnímu, chránit jeho život i majetek, a to bez nároku na odměnu 
nebo slávu. Žádná ze změn, kterou naše vlast prošla, nedokázala 
tento pilíř zničit nebo nalomit. Tím pilířem byli a jsou hasiči. a není 
důležité, zda se jedná o ty, jimž se hasičská profese stala povoláním, 
nebo ji vykonávají dobrovolně. 

role dobrovolných hasičů byla, je a vždy bude nezastupitelná a ne-
nahraditelná. byť se soudobá technika, vybavenost a výcvik profesio-
nálních hasičů posunuly na vysokou úroveň, nelze si zvládnutí rozsáh-
lejších událostí představit bez pomoci a součinnosti s jednotkami dob-
rovolných hasičů. 

a není to jen zásahová činnosti, kde dobrovolní hasiči „zasahují“ 
do života společnosti. Je jen málo kulturních a sportovních akcí, na 
kterých se nepodílí. Je to i výchova dětí a mládeže nebo pracovní 
výpomoc. 

ale ráda bych se vrátila k tomu nejdůležitějšímu, a tím je letošní 
výročí 120 let od založení vašeho sboru dobrovolných hasičů. 
Jsem velmi ráda, že i já se mohu touto formou připojit k ostatním 
gratulantům a vyjádřit hold a poděkování všem hasičům, kteří se na 
fungování sboru obce podíleli a podílí. Přeji všem mnoho úspěchů 
nejen v jejich činnosti jako dobrovolných hasičů, ale i v osobním 
životě. Přeji všem vašim hasičům, aby se vždy vrátili ze všech zásahů 
ve zdraví a bez komplikací. Přeji také, aby budoucnost přinesla do 
existence vašeho sboru a jeho činnosti jen pozitiva a úspěchy. 

plk. Ing. Jarmila Čičmancová Ph.D.
ředitelka HZS Zlínského kraje
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Vážené sestry, bratři hasiči, vážení občané,
byl jsem požádán autory tohoto almanachu, který je vydáván  

u příležitosti 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů  
v Zašové, o několik slov.

rád vyhovuji a pokud mě moje paměť neklame, bude to již třetí 
vzpomínka v historii tohoto sboru a ve výkonu mé funkce starosty oSh 
vsetín. čas plyne, nám i sboru roků přibývá, ale nám všem sil ubývá. opak 
je tomu u sboru, kterému stále přibývá elánu, chuti k dosažení nových 
výsledků, organizování nových akcí, které jsou starostí, ale i radostí pro nás  
z dobře vykonané práce pro společnost, pro spoluobčany.

abychom toto naše historické poslání  mohli vykonávat v duchu na-
šeho hesla „bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k ochraně“ musí 
každý dobrovolný hasič přispět svou obětavostí, svou odhodlaností  
i svým umem a to vše na úkor svého volna, pohodlí, opuštění od rodi-
ny  a co hlavně v nasazení i svého zdraví a někdy i životů.

Jsem si vědom toho, že i za posledních 10 let se ve sboru udála 
spousta událostí, na které jste jistě hrdi a my si toho vážíme. došlo 
ke zkvalitnění vybavenosti výjezdové jednotky, jak v technice, tak  
i v ochranných prostředcích. ať toto slouží ke zkvalitnění zásahové 
činnosti i ochraně zasahujících hasičů.

Když se zamyslíme, kolik již zodpovědných funkcionářů a hasičů 
se jen ve vašem sboru vystřídalo, kolik to představuje sebezapření, 
jsou to hodnoty nevyčíslitelné. radost však z dobře vykonané práce, 
z dosažených výsledků, je toho odměnou. nikdo nečeká na finanční 
ocenění, na dary, mnohdy je malé morální ocenění, ať již formou 
poděkování, či udělení nějakého vyznamenání, to dodá další podpory 
a vzpruhy do další činnosti. Je to laciné, ale na srdci to každého potěší.

Proto bych i já si dovolil upřímně poděkovat těm, kteří stáli vždy  
v čele tohoto sboru, kteří obětavě napomáhali při zásazích, jakýchkoliv 
událostí, požárů, živelných událostí, nehodách a jiných haváriích  
a tím i naplňovali toto naše historické heslo. Poděkování patří i jejich 
rodinám, které byly vždy oporou a hlavními pomocníky.

do dalších let vám přeji mnoho úsilí na dosažení dobrých výsledků, 
jak na poli sportovním, organizátorském, kulturním a hodně sil při 
likvidaci různých událostí.
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Potěšilo by mě, kdyby vaše vedení sboru trochu zvýšilo úsilí při 
činnosti s mladou generací, což je základ dalšího rozvoje a další 
budoucnosti sboru dobrovolných hasičů v Zašové.

K tomu popřeji hlavně zdraví všem členům a šťastný návrat od 
zásahů členům zásahové jednotky ke svým blízkým.

Josef  Krajča
starosta OSH Vsetín
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Z historie Zašové
organizace dobrovolné svépomocné ochrany proti požárům  

a živelním pohromám vznikala v našich zemích v průběhu druhé 
poloviny 19. století. 120. jubilejní výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Zašové, je dobrou příležitostí i k ohlédnutí za historií naší 
obce. Za tuto dlouhou dobu se v životě obce a jejich obyvatel staly 
nepostradatelnými  i takové lidské vlastnosti, jako vzájemná pomoc 
bližním v nouzi a neštěstí a při ohrožení jejich života a majetku. 
vědomá potřeba zajistit takovou výpomoc vedla naše předky  
k zakládání dobrovolných hasičských sborů. 

Jméno obce Zašová se objevuje v dostupných historických 
dokumentech poprvé v roce 1370, je však ale jisté, že samotná obec 
je o několik desetiletí starší. Podle záznamu ve střítežské kronice 
sepsané Františkem dobešem, čerpajícím z nám nedostupné kroniky 
rodu Žerotínů, poslal prý kolem roku 1295 jistý pan Farkaš do 
lesů kolem budoucí Zašové své lidi, aby tu pálili dřevěné uhlí.  
v roce 1311 koupil toto místo pan Zachariáš (Zach) i s usedlými 
uhlíři, posílil tuto osadu, která byla pak po něm nazvána Zachova 
ves či Zachova lhota, než se její název ustálil na dnešní podobě. 
Jiný výklad o původu Zašové  uvádí, že v roce 1348 byla jmenována 
jako nová vyšová, obec osazená usedlíky z obce hochdorf, která 
zanikla v oblasti hraničních lesů nad územím dnešního katastru 
Zubří. Existující písemné doklady dokazují, že v roce 1370 byl 
majitelem Zašové pan choteň, bratr tehdejšího držitele  Krásna.  
v roce 1374 se stal majitelem Zašové  vok z Kravař, od něhož odkoupil 
zašovské fojtství jistý Ješek s manželkou Markétou. K fojtství patřil  
i šenk a mlýn. v roce 1374 měla Zašová rozlohu 50 lánů a touto 
velikostí se blížila Zubří, které bylo založeno v roce 1310 a mělo 
rozlohu 40 lánů. Kolem roku 1442 nechal prý tehdejší majitel alodního 
panství rožnovsko-krásenského a velký milovník lovu - pan vok ze 
Sovince - postavit na kopci nad Zašovou lovecký hrádek. dodneška 
se však už žádné zbytky tohoto hrádku na kopci zvaném dodnes 
Sovinec nedochovaly. Je také zaznamenáno, že v roce 1466 přidal 
pozdější majitel panství Jan z cimburka tehdejšímu fojtu Jakubovi 
ještě mlýn pilný, neboli pilu. v roce 1516 bylo v Zašové 24 usedlostí 
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a na fojtství seděl jistý Jan. Později byl fojtem Tomáš Žlebek a po něm 
Jakub Trefil, který prodal fojtství za 700 zlatých Martinu Mikšovu.  
v roce 1548 koupil rožnovsko-meziříčské panství vilém starší ze 
Žerotína a tento rod je pak držel až do roku 1815.

už v 16. století měla Zašová vlastní gruntovní knihu, do níž byly 
zapisovány koupě a prodeje usedlostí. Před  třicetiletou válkou však 
byla kniha zničena, ale už v roce 1620 byla založena kniha nová, 
která umožňuje nahlédnout do tehdejších hospodářských a sociálních 
poměrů obce. v Zašové bylo tehdy kromě fojtství 26 gruntů, 2 mlýny, 
kovárna a 14 chalup bez pozemků. Po smrti Martina Mikšova v roce 
1627 prodal majitel panství Jetřich ze Žerotína zašovské fojtství svému 
komorníku a meziříčskému měšťanu Janu Kučovi. Tím bylo zašovské 
fojtství změněno na svobodný dvůr. v neklidných letech třicetileté 
války byl Kučův dvůr vojskem vypálen a musel být nově vystavěn. 
vrchnost přidala Kučovi ještě dva sedláky a dva posedníky, kteří byli 
k jeho dvoru povinni robotou. Po smrti Jana Kuče přešel dvůr na 
jeho vdovu Elišku a později na syna šimona. Ten roku 1668 prodal 
dvůr za 1000 zlatých hejtmanu meziříčsko-rožnovského panství 
Pavlu Schetzlovi z hotzenfeldu. od vdovy po něm jej koupil bernard 
Ferdinand ze Žerotína a tak se stal dvůr opět součástí žerotínského 
panství.

Zašovští poddaní, kteří dosud chodili robotovat ke dvorům  
v rožnově a Krásně, začali od té doby robotovat na panském dvoře 
v Zašové. nové zašovské fojtství získal po Jiříkovi Kříšťkovi za 200 
rýnských  Martin bušek a po něm  v r. 1676 za 120 rýnských Jura 
Krčmář, jehož potomci je drželi po následující tři století. K fojtství 
náležel mlýn v Zátokách. budova tohoto fojtství, postavená ze dřeva 
v r. 1621, stávala poblíž dnešní prodejny průmyslového zboží v dolní 
části obce a byla zbořena v roce 1979. 

Již v 17. století byly v Zašové dva mlýny. dolní mlýn pod Zašovou, 
náležející k původnímu fojtství, Jan Kuča, majitel nově zřízeného dvora 
po roce 1627,  v roce 1669 odprodal vrchnosti. druhý mlýn, nazývaný 
horní, prodal Martin Petrnáč roku 1639 za 300 rýnských mlynáři Janovi  
z rožnova. Tento mlýn měl dvě složení na mletí obilí, kašovník a pilu. 
vdova po Janovi postoupila pak mlýn svému druhému manželovi 
Janu hřívovi, jehož potomci jsou majiteli této usedlosti dodnes.

nelehké postavení poddaných sužovaných robotními povinnostmi, 
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vrchnostenskými dávkami a daněmi, vyústilo v první polovině  
18. století v lidový odpor proti robotám a panskému útlaku.  
v roce 1746 se poddaní vyzbrojení jen hůlkami shromáždili v Zašové  
a protestovali proti vrchnosti. Ta však povolala proti nim vojsko, které 
lidi rozehnalo. vůdce této rebelie tvrdě potrestala vyhoštěním z panství 
a zabavením majetku.

Zdrojem  obživy zašovských obyvatel bylo především zemědělství, 
les a tkalcovství. Po polovině 19. století se s rozvojem průmyslu 
začal měnit i způsob života obyvatel Zašové. Jistý počet pracovních 
příležitostí nabídla cihelna v hrachovci, založená v roce 1838, další 
našli zaměstnání v krásenské sklárně, v textilce a sirkárně v Krásně, 
v továrnách kloboučnických, tabákových a soukenických v novém 
Jičíně. v Zašové byla v r. 1857 založena výrobna bavlněných, vlněných 
a hedvábných látek Jana Michny z Krásna, též výrobna lan a provazů, 
jejíž majitel zanedlouho zkrachoval a utekl před věřiteli do ameriky.  
v r. 1898 založil rudolf Schlattauer v klášteře dílnu na výrobu 
koberců a gobelínů, která byla po 10 letech přemístěna do valašského 
Meziříčí, jako Gobelínová manufaktura. vídenští a později i domácí 
obchodníci zaměstnávali již v 70. letech 19. století mnoho místních 
žen při domácí výrobě krajek, háčkování,  výpletů pro sedadla 
křesel a židlí aj. Také v místních pískovcových lomech pracovalo až  
30 kameníků a ze zašovského pískovce bylo už v 18. století tesána řada 
soch, některé dosud zdobí např. valašské Meziříčí.

charakterem zaměstnání svého obyvatelstva i jeho rychlejším počet-
ním vzrůstem se Zašová odlišovala od většiny okolních obcí. v letech 
1835 - 1910 vzrostl počet jejich obyvatel z 1202 na 1817, takže z toho  
hlediska byla Zašová jen o polovinu menší než valašské Meziříčí.  
v roce 1889 byl v obci zřízen poštovní úřad, v roce 1891 železniční 
stanice, v roce 1921 získala Zašová telefonní spojení, v roce 1925 se 
zde objevil první rozhlasový přijímač. význam zemědělství pro zaměst-
nání obyvatel klesal. Po první světové válce, v níž zahynulo pro zájmy 
habsburské monarchie 48 občanů, se útrapy obyvatel z průběhu války 
promítly i do volebních výsledků. v roce 1919 zvítězila ve volbách so-
ciálně demokratická strana  těsně před stranou lidovou. Tyto dvě stra-
ny si v obci podržely po celou dobu 1. republiky rozhodující vliv.

v majetku obce  byl v r. 1924 kromě školy ještě obecní hostinec, 
obecní dům, 83 ha polí, 8 ha luk, 48 ha pastvin, a 14 ha jiné půdy. 
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v roce 1934 koupila obec 89 ha lesa z 1. pozemkové reformy.  
v porovnání s okolními obcemi byla Zašová poměrně málo zadlužená, 
ale nízké zadlužení bylo bohužel vyváženo přílišnou opatrností  
v podnikání obce a malým rozsahem veřejných staveb pro vybavenost 
obce. o vybudování kina se postarala místní organizace Sokol už v roce 
1928 a v roce 1936 kino vybavili zvukovou aparaturou. Jisté zatížení 
– obdobně jako v jiných obcích – znamenala léta světové hospodářské 
krize, hlavně v první polovině třicátých let. v r. 1932 bylo v obci 
286 nezaměstnaných a ne všichni dostávali podporu. Teprve po roce 
1935 nezaměstnanost klesala. rostl i počet místních živností – v roce 
1924 bylo v Zašové 51 živností, v roce 1936 již 76 živností – např. 
9 obchodů, 5 hostinců a řada živností výrobního charakteru. obec 
měla 353 domů a bydlelo v ní 2087 obyvatel. v roce 1928 pracovalo 
v obci víc než 15 různých spolků a stran, které každoročně pořádaly 
řadu kulturních, sportovních a společenských akcí, divadel, zábav, 
veřejných cvičení, výletů atd. byly to např. lidová jednota, Sociální 
demokracie, Sokol, orel, národní jednota, republikán. strana, 
Živnostenská strana , Sbor dobrovolných hasičů, dTJ, KSč, Pěkná 
myšlenka, abstinenční spolek,  Sportovní klub, atd.

v průběhu německé okupace zahynulo 19 zašovských občanů. 
někteří obyvatelé byli aktivně zapojeni do odboje v rámci organizace 
obrana národa, jiní poskytovali podporu partyzánům. dva občané 
bojovali jako vojáci spojeneckých armád na západní frontě. Zašová 
byla osvobozena sovětskou armádou v ranních hodinách neděle  
6. května 1945. 

První poválečné volby v r. 1946 odrážely do značné míry 
předválečné politické složení s nárůstem hlasů pro KSč, získaných 
vlivem osvobození obce sovětskou armádou. Z počtu 1343 
odevzdaných hlasů voličů získala 488 hlasů lidová strana, 441 
hlasů sociální demokracie, 245 komunisti a 166 národní socialisté. 
demokratický vývoj v obci a v celé společnosti byl zcela podkopán po 
únoru 1948. odvěké ideály rovnosti a sociální spravedlnosti začaly být 
uskutečňovány způsoby, jež se příčily dosavadním tradicím a nabyly 
forem přímého i nepřímého násilí, připomínajícího dobu  nacismu. 
Systém direktivního byrokratického centrálního řízení přinesl sice 
zejména po roce 1960 pro zaostalé valašsko zlepšení materiální 
infrastruktury, avšak na druhé straně znamenal popření individuální 
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iniciativy, umožnil zneužívání moci, korupci a plýtvání společenskými 
prostředky. Zaváděný konzumní způsob života vedl k demoralizaci, 
stálé prověrky, posudky a kádrování k izolování lidí ze strachu před 
udavači a donašeči.

Přes tyto negativní projevy se však veřejný život v obci i v omezených 
možnostech rozvíjel ve sportovních i kulturních oblastech. Po roce  
1960 se začala i v naší obci pomalu rozvíjet  výstavba – jak soukromá, tak  
i veřejná – komunikace, mosty, kanalizace, nové obchody, dokončení 
stavby školy atd. Zlepšovalo se i hospodaření zemědělského družstva, 
které bylo po neúspěšném prvním založení v r. 1950 a brzkém rozpadu 
znovu založeno v roce 1957. rok 1968 a následná normalizace 
znamenala i v naší obci utlumení iniciativy společenského života  
i výstavby. oživení nastala až po nástupu nového mladého vedení, kdy 
byl  do čela obce zvolen Josef Kočíb. Jeho aktivita a iniciativa zaujala  
i mnohé další občany, společenské organizace a občanské výbory, takže 
v té době se v obci vybudovala celá řada dosud scházejících objektů, 
jako např. mateřská škola, kino s tělocvičnou, rekonstrukce zdravotního 
střediska, budova Svazarmu ve Skále, areál hřiště kopané, areál tenisový  
s centrální budovou,  bytový dům pro učitele, obecní úřad, byla zahájena 
stavba obecního vodovodu, kanalizace, atd. Také jeho nástupci ve funkci 
předsedy Mnv a obecního starosty – Jaroslav Krůpa, Mudr. velička, 
ladislav Krumpolc i ing. Zvoníček vesměs pokračovali v nastoupeném 
rozvoji i po roce 1989, kdy se dokončil vodovod, čistička odpadních 
vod, kanalizace, plynofikace obce, kabelová televize, telefonizace obce, 
výstavba sociálních bytů, komunikací a mostů atd. všichni zmínění 
starostové i obecní zastupitelstva vesměs podporovali i hasičský sbor  
a dbali o vybavení sboru účelnými a pro záchranné práce hasičů 
nezbytnými technickými prostředky. Po roce 1989 vznikla v obci 
postupně celá řada nových provozoven a živností, neustala ani výstavba 
nových rodinných domů a vzhledem k dobrému vybavení obce 
technickou infrastrukturou, všemi potřebnými službami a dobrým 
dopravním spojením s okolím trvá stále zájem občanů i z okolí  
o získání stavebních míst v Zašové.

obec roste a v současné době má už více než 700 čísel domů. 
Součástí obce je i místní část veselá, která byla integrována do společné 
obce v roce 1985. o dobrou vybavenost této části celé obce se obecní 
úřad a zastupitelstvo rovněž trvale stará a pečuje.
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o duchovní správě v Zašové jsou prameny již z roku 1348, avšak 
její skutečnou podobu blíže neznáme. Koncem 16. století byla fara 
v Zašové v rukou nekatolíků.  v roce 1580 a 1602 se tu připomíná 
luterský farář, na jehož vydržování přispívali i luteráni ze Stříteže. 
nekatolické vyznání poddaných na východní Moravě bylo důležitým 
stmelujícím prvkem účastníků tzv. valašských povstání za třicetileté 
války. Tehdy lehla popelem i Zašová. Koncem třicetileté války již 
náležela Zašová do obvodu katolické fary v Meziříčí a později do 
rožnova. 

Starý zašovský dřevěný kostelík, zasvěcený sv. anně, jehož podobu 
známe ze starých rytin a poutních obrázků z 18. století, začal sloužit 
jako farní kostel roku 1697. Jeho malá velikost však nestačila pojmout 
zástupy poutníků, kteří do Zašové přicházeli ze širokého okolí uctívat 
vzácný obraz Panny Marie Zašovské, spojovaný s mnoha zázraky  
a podivuhodnými příhodami, které se v souvislosti s ním staly. Proto 
podle slibu položil roku 1714 majitel panství Karel Jindřich ze 
Žerotína základní kámen nového poutního kostela, který byl dostavěn 
a posvěcen v roce 1725. do Zašové byli v té době také povoláni 
řeholníci řádu Trinitářů, kteří z počátku bydleli v budově panského 
dvora.

4. října 1725 byl také položen základní kámen k stavbě kláštera 
pro Trinitáře a koncem r. 1728 se do něj řeholníci nastěhovali. 
Kněží řeholníci pečovali nejen o zvelebení poutí, vypomáhali hlavně   
v duchovní správě  v širokém okolí – v Zubří, Stříteži, veselé, hrubé 
lhotě, Malé lhotě a v brňově. Zvelebili i lesní zákoutí s pramenem 
vody v údolí Stračka, což je lesní kout vzdálený asi 15 minut na 
sever od kostela. dodnes je toto místo a pramen vody cílem mnoha 
poutníků a návštěvníků, kteří sem přicházejí čerpat vodu a hledat klid 
i duchovní útěchu. rozkvětu kláštera a poutí však byl v roce 1783 
učiněn násilný konec. Z rozhodnutí císaře Josefa ii. byl klášter zrušen, 
obdobně jako mnoho dalších v celé zemi, vydán zákaz chození na 
poutě, v důsledku toho ochably poutě do Zašové. v roce 1784 byla  
v Zašové zřízena samostatná fara, pod jejíž duchovní správou zůstali až 
dodneška  katolíci ze Stříteže.

i když se o duchovní správě Zašové píše v souvislosti s rokem 
1348, pochází první výslovná zmínka o škole až z roku 1637, kdy v ní 
působil jako rektor jistý Petr. v roce 1657 zemřel školní rektor Juřík, 
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v roce 1661 byl rektorem Jan Wolf. dne 6. srpna 1707 nastoupil 
na místo rektora zašovské školy meziříčský rodák Jan bartoloměj 
vranečka. Patřil k nadšeným podporovatelům  zašovského poutního 
místa a zasloužil se i o uvedení Trinitářů do kláštera v Zašové. byl též 
prvním zašovským kronikářem, který ve svých zápisech zaznamenal 
mnohé zprávy o zašovské Madoně, působení Trinitářů i o dalších 
významných událostech v Zašové, v okolí i ve vlastní rodině. škola, 
ve které vyučoval, stávala v místech pozdější usedlosti čp. 43 (dnes 
borovičkovo). odtud byla po zrušení kláštera přestěhována do 
přízemí klášterní budovy. Působil v ní později také spisovatel Metoděj 
Jahn a nadučitel Jan Tauber. nová obecná škola byla obcí vybudována  
v roce 1897 a rozšířena přístavbou dvou křídel v roce 1904. do školy 
docházelo až 380 žáků. Kromě této školy byla v roce 1913 vystavěna 
soukromá dívčí škola při klášteře, který v r. 1901 odkoupil Ústav  
sv. Josefa z ostravy a umístil v něm i sirotčinec pro dívky. do této školy 
docházely i dívky z obce. v začátku 2. světové války zde zřídily sestry 
školského řádu de notre dame i mateřskou školku a vyučovaly šití,  hru 
na hudební nástroje i zpěv. Klášter, sirotčinec i soukromá dívčí škola 
byly po roce 1951 zrušeny, sestry vystěhovány a z kláštera utvořena 
nejdříve zvláštní škola s internátem, později domov důchodců a od 
80. let je zde Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.

od září 1945 byla v Zašové otevřena měšťanská škola. Stavba budovy 
pro tuto školu se však z různých důvodů, materiálových i politických 
protáhla od roku 1947 až do roku 1963, kdy byla otevřena i pro děti 
dojíždějící z veselé a Stříteže. Stará obecná škola byla přestavěna na 
dětský domov pro 30 dětí.

historie našeho státu, stejně i obce a společnosti potvrzuje zkušenost, 
že povýšenecké odsuzování, jednostranná negace a arogance mocných 
proti poddaným či podřízeným je počátkem jejich konce. dokazují to 
události a historie celého 20. století, které bychom měli pochopit jako výzvu  
k toleranci,  vzájemnému porozumění  a  k lásce k bližnímu.

i v dějinách Zašové bychom našli mnoho příkladů, kdy takové 
přístupy vítězily a nabyly převahy nad ctižádostivostí, omezeným 
sobectvím a primitivní nenávistí. vědomí sounáležitosti a nutnosti 
vzájemné pomoci v neštěstí dalo vzniknout už před stoletím  
zašovskému dobrovolnému hasičskému sboru. Základní principy 
jeho vzniku a trvání, založené na starém heslu „bohu a vlasti ku cti, 
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bližnímu ku pomoci“ by měly být motivem i pro aktivní zapojení 
dnešní mládeže a tak i zárukou pro naši obec i okolí další užitečné 
existence hasičského sboru a jeho přetrvání do příštích mnoha let.

Čerpáno z Almanachu 110 let Sboru dobrovolných 
hasičů v Zašové 2003, „Z historie Zašové“ 

autoři Zdeněk Poruba a PhDr. Ladislav Baletka    
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Stručná historie
Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 1893 – 2013

ve druhé polovině 19. století došlo ke změně v  organizaci 
protipožární ochrany, která doposud spočívala pouze v neorganizované 
svépomoci občanů. docházelo k rozvoji ve vybavenosti obcí hasební 
a zachraňovací technikou. Počátkem šedesátých let začaly vznikat 
první dobrovolné hasičské sbory. napomohlo tomu i určité politické 
uvolnění a zavedení některých svobod, zejména vydání spolkového 
zákona v roce 1867.

v roce 1873 už zřizování dobrovolných hasičských sborů přímo 
doporučoval nový požární zákon pro Moravu, a to ve všech obcích 
čítajících nad 100 domovních čísel. na rozdíl od dřívější cechové 
dělby hasebních a zachraňovacích činností mezi příslušníky různých 
řemesel, bylo možné v  dobrovolných hasičských sborech provádět 
odborný výcvik členů spolu s převzetím péče a odpovědnosti za stav 
a pohotovost hasičské výzbroje od obcí. Zakládané hasičské sbory si 
většinou zpracovávaly své vlastní stanovy. Tyto pak nechávaly schvalovat 
okresním hejtmanstvím a zemským místodržitelstvím v brně. vztahy 
mezi obcí a spolky vycházely ze spolkových stanov. výstroj i výzbroj si 
spolky obstarávaly převážně samy. obce jim přispívaly nedostatečně, 
zřídka podle možností a hlavně pochopení obecních představitelů. 
Tato situace se zlepšila v roce 1882, kdy byl vydán zákon podle něhož 
byly pojišťovny povinny přispívat na hasičské účely.

v té době u nás byly zakládány dobrovolné hasičské sbory české 
a německé. v čechách byl založen první hasičský sbor s německým 
velením v roce 1861 v Zákupech. První český dobrovolný hasičský sbor 
pak v roce 1864 ve velvarech. na Moravě byl nejstarším hasičským 
sborem německý sbor založený v roce 1861 ve Fulneku. První český 
sbor na území Moravy založil v  roce 1868 v  Třebíči významný 
propagátor dobrovolného hasičstva Titus Krška. 

První dobrovolný hasičský sbor na dnešním území vsetínského 
okresu byl založen téměř současně ve valašském Meziříčí a v tehdejším 
Krásně v roce 1871. ve vsetíně byl založen hasičský sbor v roce 1877 
a v roce 1880 tovární hasičský sbor ve sklárnách firmy reich v Krásně.
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Také v  okolních městech a vesnicích se myšlenka dobrovolného 
hasičstva setkávala s  pochopením u představitelů obcí  i u občanů. 
Tím postupně vznikaly dobrovolné hasičské sbory např. v roce 1882 
v rožnově pod radhoštěm, 1885 v brankách a v lešné, 1886 v Kel-
či, 1889 ve Stříteži nad bečvou, 1890 v ratiboři, 1892 v Kunovicích, 
1893 v Zašové a v hovězí, 1894 v Zubří a v Policích, 1895 v loučce, 
v novém hrozenkově a v Pozděchově, 1896 v Jablůnce, 1898 v Polič-
né, 1899 ve viganticích, 1901 v Kladerubech, 1902 v choryni, 1903 
ve velkých Karlovicích, 1904 v růžd’ce, 1906 v horní bečvě, v Prž-
ně a v hošt’álkové, 1907 ve valašské Polance, 1908 v Jarcové a ve Zdě-
chově, 1910 v hrachovci a v lidečku, 1911 v Krhové a v horní lidči.

na včasném založení dobrovolného hasičského sboru v  Zašové 
měl hlavní zásluhu známý propagátor hasičské myšlenky řídící učitel 
Jan Tauber, vyučující na školách východní Moravy. v Zašové působil  
a vyučoval v  letech 1890 – 1896. na jeho snahy, hasičské působení 
i na úsměvné příhody z valašska vzpomíná jeho dcera, spisovatelka 
amálie Kutinová, která je autorkou známých knih, popisujících dětské 
příběhy Gabry a Málinky Tauberových. 

Zašovští občané, zvláště pak mladí, měli pro ušlechtilou hasičskou 
myšlenku propagovanou jejich učitelem pochopení a podporovali ji. 
Při prvním předběžném soupisu zájemců o členství se jich přihlásilo 

téměř 70. ustaven byl zřizovací výbor, 
ve kterém pracovali Jan Tauber, alois  
špůrek a Josef Macháček. Společně 
vypracovali návrh stanov a služebního 
řádu který pak schválilo 23. dubna 
1893 obecní zastupitelstvo. díky 
osobní snaze a jednání iniciátora celé 
akce Jana Taubera, došlo 9. května 1893 
ke schválení i od c. k. místodržitelství 
v brně. 

2
dne 28. května 1893 byly konány 

ustavující volby hasičského sboru, při 
nichž byl zvolen první řádný výbor 
v následujícím složení:

Jan Tauber, řídící učitel v Zašové, 
zakladatel Sboru dobrovolných hasičů
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Velitel   Jan Tauber, nadučitel
Místovelitel  Michal Zátopek, hostinský
Jednatel  alois špůrek, obchodník
Zbrojmistři  Karel Tvrdoň, kovář
   Jan škrobák, kovář
Četaři   Josef Krůpa, krejčí
   Ferdinand Krůpa, dělník
   ludvík daněk, rolník
   Josef Macháček, krejčí
Podčetaři   František bártek, obchodník
   Josef hegar, rolník
    Ferdinand Polách, hostinský
    František Maliňák, obchodník
Členové výboru Jan Žlebčík, rolník
    Ferdinand david, bednář
    Ferdinand špůrek, rolník
    Josef Pavelka, rolník

Starostou obce byl v té době Josef čáň, rolník. členové obecního 
představenstva byli Josef daněk, Karel Kerle, Josef Krčmář, Schwetz, 
Josef david, Jan Žlebčík, antonín nohavica, Jiří Maliňák, Ferdinand 
špůrek, Jan Frňka a Jan Jurečka. 

od firmy Smékal Prostějov byla objednána výstroj pro sbor, za cenu 
1300 zl. Tento velký nákup byl sjednán na splátky. První splátka činila 
300 zl. další pak po 100 zl. s ročním úrokem 6%. obecní představenstvo 
bylo založení hasičského sboru velmi příznivě nakloněno a starosta 
Josef čáň ručil za zakoupenou výstroj svým majetkem.

neprodleně byl zahájen výcvik členů k přípravě na slavnost založení 
a zahájení činnosti nového dobrovolného hasičského sboru. Tato 
slavnost se konala 25. června 1893 za hojné účasti občanů ze Zašové 
i okolí. Zúčastnily se jí i bratrské sbory hasičů z valašského Meziříčí, 
Krásna, vsetína, rožnova pod radhoštěm, Stříteže, hodslavic  
i tovární sbor firmy reich sklárny Krásno.

29. června 1893 byl zašovský sbor přijat na schůzi výboru Ústřední 
jednoty hasičské do svazku moravských hasičů, spolu se sbory ze Stříteže 
a hovězí. Sbor byl zařazen do župy č. ii – severovýchodní Morava. 
nově založený sbor čítal 66 řádných členů, kteří ihned přikročili 
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k  výcviku s  obecní stříkačkou. Tato snaha nebyla marná, neboť již  
9. července 1893 vyjeli k požáru do veselé za účasti 42 členů. v témže 
roce zasahovali ještě při hašení požáru domku adolfa huba v Zašové 
(účast 30 členů), a 12. září 1893 při požáru v Zubří (účast 24 členů). 

dne 28. srpna 1893 se delegace sboru zúčastnila župního sjezdu 
v hodslavicích.

v  té době došlo k významné události, kdy na základě osobního 
jednání a dopisů velitele sboru Jana Taubera, převzal člen císařské 
rodiny arcivévoda Josef čestný protektorát nad zašovským sborem  
a dovolil mu užívat ve štítě i v razítku císařský arcivévodský erb. Také 
pojmenování sboru bylo v té době upraveno na ,,dobrovolný hasičský 
sbor arcivévoda Josef v Zašové‘‘.

Jan Tauber měl při snaze o převzetí tohoto čestného protektorátu 
velmi dobrý úmysl. chtěl pomoci mladému, silně zadluženému sboru. 
Sám pak vepsal do kroniky heslo - ,,hasiči, dělejte životem svým sboru 
svému i vlasti vždy jen čest a slávu!‘‘.

2
výbor hasičského sboru se dohodl v  roce 1894 s kapelou Josefa 

huba, aby přistoupila do sboru a tak měli zašovští hasiči i svou vlastní 
hudbu. 

obcí byla zakoupena nová čtyřkolová dvouproudní stříkačka od 
firmy Smékal Prostějov. Při slavnosti, které se zúčastnily delegace 
okolních sborů a význačné osobnosti okresu, byla stříkačka předána 
sboru do užívání. 

v tomto roce došlo k rozdělení ii. župy severovýchodní Morava na 
3 nové župy, a to č. ii (později 33) pro oblast Mor. ostrava – Místek – 
Frenštát, č. 32 pro soudní okresy valašské Meziříčí – vsetín – rožnov 
pod radhoštěm a č. 31 pro okresy nový Jičín a Příbor.

2
v  roce 1895 odstoupil z  pracovních a zdravotních důvodů 

zakladatel a dosavadní velitel sboru Jan Tauber ze své funkce. výbor se 
usnesl jej jmenovat navždy svým čestným velitelem. na místo velitele 
byl výborem zvolen Michal Zátopek, který se stal později i členem 
výboru valašské župy č. 32. 

Zašovský sbor vyslal ve dnech 10. až 13. srpna 1895 své delegáty 
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Jana Taubera a Františka Maliňáka na sjezd českoslovanského hasičstva, 
konaný v Praze  současně s českoslovanskou národopisnou výstavou.

2
v srpnu roku 1896 byl zakladatel a čestný velitel zašovských hasičů 

služebně přeložen ze Zašové do rouchovan na západní Moravě. 
Po letech se přestěhoval na odpočinek do valašského Meziříčí a se 
zašovským sborem udržoval stále velmi přátelské styky. 

Spolková místnost sboru se nejdříve nacházela v dolním hostinci  
u Frňků. Po volbě nového velitele Michala Zátopka, který byl nájemcem 
obecního hostince, se scházel výbor v tomto hostinci. Finanční pomoc 
sboru od obecního představenstva nebyla přes veškeré sliby dost 
účinná a ani pravidelná. Pro úhradu dluhů pořádal sbor každoročně 
různé zábavní a kulturní akce např. divadla, cvičení, výlety a taneční 
zábavy. Takto činily i okolní sbory a vzájemně si pomáhaly tím, že se 
na těchto akcích navštěvovali. 

v  té době byly zakládány další nové sbory. Při slavnostech jako 
otevírání hasičských zbrojnic, předávání nových stříkaček a při 
okrskových, župních i zemských sjezdech a cvičeních se hasiči setkávali, 
seznamovali se a vyměňovali si poznatky z práce, organizace a všech 
oborů činnosti sboru, která byla i v té době velmi bohatá a rozmanitá. 

2
v  roce 1896 se sbor účastnil hašení požáru u ondřeje Krčmáře 

v Zašové.
vyžadována byla kázeň členů sboru v účasti na cvičeních, schůzích, 

na nejrůznějších akcích i při hašení požárů daleko přísněji než 
v  současné době. Pokud se člen bez řádné omluvy nezúčastnil, byla 
mu udělena pořádková pokuta ve výši 1 – 5 rakouských korun podle 
počtu neomluvených cvičení. liknaví členové byli ze sboru vyloučeni.

2
v roce 1897 upsal zašovský sbor podíly do nově založené hasičské 

pojišťovny. činní členové přestali platit pravidelné měsíční příspěvky 
a obecní představenstvo se zavázalo přispívat ročně sboru 20 zl. na 
jeho potřeby. v následujícím roce pak tento příspěvek zrušilo.

2
v  roce 1898 měla Zašová 233 domů s  převládající krytinou 

šindelovou. v obci bylo provozováno polní hospodářství a řemesla. 
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hasičský sbor vlastnil 2 stříkačky v úhrnné ceně 1300 zl. 
od roku 1893, kdy byl sbor založen, se účastnil hašení 14 požárů.
dle hasičské kroniky moravské z roku 1898, kterou sepsal starosta 

české jednoty hasičské Titus Krška, zahrnovala valašská župa č. 32 
těchto 15 sborů: valašské Meziříčí, branky, lešná, Zašová, Střítež, 
Zubří, rožnov pod radhoštěm, Police, Kunovice, loučka, vsetín, 
hovězí, nový hrozenkov, Janová a Jablůnka. Tyto sbory čítaly celkem 
700 členů.

2
v roce 1901 prováděl sbor likvidaci požáru v hamrech u Zubří. 

v Zašové se v tomto roce konala valná hromada delegátů 32. valašské 
župy.

2
v  roce 1902 zasahovali zašovští hasiči u požáru ve veselé. Pro 

potřeby sboru byl zakoupen 4 dílný žebřík a skříň do hasičského 
skladiště.

2
v roce 1903 byly uspořádány oslavy 10. výročí založení hasičského 

sboru. Zúčastnilo  se jich mnoho občanů i zástupci z okolních sborů.
2

rok 1904 byl pro zašovský sbor významný tím, že byly uhrazeny 
poslední splátky na dluh za pořízení výstroje, zakoupené při založení 
sboru. 14. srpna 1904 se členové zúčastnili spolu s  vlastní hudbou 
župního sjezdu v rožnově pod radhoštěm.

2
v  roce 1905 byla schválena změna slavnostních stejnokrojů.  

23. června se členové zúčastnili slavnosti otevření nové hasičské 
zbrojnice v Zubří a 9. července župního sjezdu ve valašském Meziříčí.

2
v  roce 1906 ukončili činnost ve sboru starosta Josef Žlebčík,  

a to z  důvodu přestěhování do rožnova pod radhoštěm a také 
bývalý velitel sboru Michal Zátopek, který se přestěhoval na horní 
bečvu. čestným členem byl za své zásluhy o rozvoj hasičského sboru 
jmenován Michal Zátopek. výbor sboru se i nadále scházel v místnosti 
obecního hostince, který měl pronajatý p. Plandor. Zašová měla v té 
době asi 250 domů.

2
v roce 1907 byly přijaty nové stanovy dle Ústřední hasičské jednoty. 
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obecním představenstvem bylo věnováno sboru 100 K. Zakoupeny 
byly dvě berlovky. 

čestným členem byl zvolen dp. Jan Jandásek, farář a děkan 
v Zašové, významný podporovatel a přispívající člen sboru. členové 
se zúčastnili oslav 25. výročí založení rožnovského sboru a současně  
i župního sjezdu.

2
v průběhu roku 1908 likvidoval sbor v obci 3 požáry: ve veselé, 

ve Stříteži a 7. dubna v Zašové u al. Janiše. 15. června pořádal sbor 
oslavu svého 15 letého trvání. 26. července se delegace sboru zúčastnila 
sjezdu hasičů v Kroměříži.

2
v roce 1909 se vzdal funkce starosty l. Frňka. novým starostou 

byl zvolen l. Krčmář. Sbor zakoupil od firmy vystrčil Telč novou 
stříkačku za 500 K.

2
23. května 1910 zemřel ve valašském Meziříčí zakladatel a čestný 

velitel sboru, řídící učitel na odpočinku Jan Tauber. Jeho pohřbu se 
dne 25. května účastnila početná delegace hasičů ze Zašové. 

v  dobových zápisech o činnosti členů sboru se často objevují 
záznamy o účasti členů na pohřbech jak činných, tak i přispívajících 
členů sboru. Tato tradice se v našem sboru udržela do dnešní doby. 
na pohřby hasičů zajížděli zástupci sborů i do okolních měst a vesnic.

2
v roce 1912 se sbor zúčastnil hašení dvou požárů v obci (Pavlica č. 

207 a J. Krčmář č.1) a jednoho požáru ve veselé.
2

Podle záznamů v  Památníku župních hasičských jednot z  roku 
1913 měl sbor Zašová 38 činných, 6 čestných a 20 přispívajících 
členů. Z činných členů bylo 16 dělníků, 4 řemeslníci, 3 obchodníci, 
11 domkářů, 1 rolník, 1 obecní zaměstnanec a 2 ostatní. Sbor se 
zúčastnil od jeho založení hašení 29 požárů a 2 povodní. Každým 
rokem se konalo 10 cvičení. Sbor vlastnil 1 stříkačku čtyřkolovou, 
1 dvoukolovou, 4 berlovky, 16 m savců, 360 m hadic a různé další 
nářadí v celkové ceně 7800 korun. Zašová měla 259 domů, z toho 72 
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bylo pojištěno u hasičské pojišťovny, 177 domů u jiných pojišťoven  
a 10 domů pojištěno nebylo. v Zašové žilo 1830 obyvatel.

2
v roce 1914 byly sborem v obci hašeny 3 požáry – u r. Frňky,  

u J. holiše č. 216 a u J. Kataura. 
v  tomto roce vypukla první světová válka. Mnoho mužů odešlo 

na fronty a počet členů se v  roce 1916 zmenšil natolik, že tehdejší 
jednatel oldřich Krčmář zaznamenal do zápisů, že veškerá činnost 
sboru se omezila jen na nezbytné udržování výzbroje, neboť doma 
zůstalo jen 7 členů sboru.

2
v  roce 1917 byl likvidován požár u Matuštíků a v  roce 1918  

u Josefa škrobáka. 
2

v  roce 1919, v  nově vzniklé republice československé, byla 
slavnostně obnovena činnost sboru na valné hromadě 1. ledna 1919. 
byli zvoleni noví funkcionáři výboru a vzpomenuta byla řada členů, 
kteří padli na frontách, nebo se z jiných příčin dosud nevrátili.

Členové sboru dobrovolných hasičů Zašová v roce 1920
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obecní zastupitelstvo dalo po mnoha letech jednání postavit 
k požárnímu skladišti sušící věž na hadice.

2
v roce 1921 byl sborem hašen lesní požár v Zašové.

2
v roce 1923 se konaly oslavy k 30. výročí založení sboru. členové 

zasahovali při požáru u  p. Josefa Maliňáka č.33.
2

v  roce 1924 měl sbor 41 činných členů. Pořízeny byly nové 
pracovní stejnokroje a 100 m hadic.

2

Staré hasičské skladiště se členy v roce 1925



120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

24

v roce 1925 zasahovalo 12 členů u požáru v Zubří.
2

v roce 1926 bylo v Zašové zaznamenáno 5 událostí, při kterých 
sbor hasil.

2
v  roce 1927 pomáhali členové hasit požár v Zubří a hasili ještě 

v Zašové u p. daňka.
2

v roce 1928 se sbor zúčastnil uvítání prezidenta T. G. Masaryka, 
projíždějícího naší obcí z  rožnova pod radhoštěm do valašského 
Meziříčí.

v tomto roce hořelo v Zašové čtyřikrát (david, špůrek, Grencner, 
J. Krčmář), v  roce 1931 dvakrát (václavík, Frňková), v  roce 1932 
jednou a to u l. čáně a v roce 1933 u al. Malíka.

2
od roku 1929 se objevuje snaha výboru o získání pozemku, který by 

byl vhodný pro výstavbu nové zbrojnice. hasiči do té doby uskladňovali 
svou výzbroj v nevyhovujícím dřevěném skladišti, postaveném u cesty 
vedle domu lad. Macháčka. obecními představiteli nebyla věnována 
velká pozornost potřebám, materiálnímu vybavení ani skladovacím 

Členové sboru dobrovolných hasičů Zašová v roce 1925
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prostorům hasičského sboru, ať již před válkou, nebo po ní. Malé 
pochopení nalezli hasiči i v letech 1929 až 1932, kdy byla obecní rada 
žádána o poskytnutí pozemku pro stavbu nové požární zbrojnice. 
rada nejdříve jednala s několika majiteli pozemků o odprodeji, ale 
nedošlo k dohodě a pozemek nebyl zajištěn. výbor se několikrát chtěl 
této akce vzdát, ale vždycky se našlo několik houževnatých členů, kteří 
od této myšlenky nemínili upustit.

2
3. září 1932 byli výborem pověřeni br. alois Janiš a Jan Krčmář, aby 

spolu s radními Františkem Martínkem a aloisem Pavelkou projednali 
s velkostatkem rožnov, již dříve rozjednaný odprodej pozemku vedle 
dnešního obecního úřadu. obec v té době prodávala 1 m2 stavebního 
místa za 1,50 Kč nebo maximálně za 2 Kč. velkostatek rožnov stanovil 
v dopise z 11. prosince 1932 cenu 7 korun za 1 m2 svého pozemku. 
Přes neúměrně vysokou cenu parcely, na jejíž úhradu odmítli obecní 
představitelé přispět, se rozhodli členové výboru hasičského sboru  
o její odkoupení.

2
2. února 1933 proplatil sbor ředitelství rožnovského velkostatku 

částku 2 835 Kč za 405 m2 pozemku. Poplatky za vyměření 
a zaknihování činily 1080 Kč. Ředitelství velkostatku si ve smlouvě 
vyhradilo podmínku, že nebude-li sbor do tří let na pozemku stavět, 
bude pozemek vykoupen velkostatkem zpět. Proto se členové rozhodli 
pro neprodlené zahájení stavby.

19. července 1933, byl při oslavách 40. výročí založení sboru 
položen základní kámen nové zbrojnice. Při této slavnosti v Zašové 
současně proběhl župní sjezd hasičstva. Zástupcem župního výboru 
byla předána pamětní zlatá medaile za 40. let členství br. Františku 
Janišovi a stříbrné medaile br. Františku Porubovi, aloisi Porubovi, 
aloisi špůrkovi, leonardu Krčmářovi a Janu Krčmářovi. bratru 
oldřichu Krčmářovi byl udělen stříbrný kříž zemské jednoty ‚,Za 
zásluhy‘‘.

následovaly různé akce k získání levnějšího materiálu pro stavbu. 
Jednalo se s  různými dodavateli, upisovaly se půjčky od členů i od 
místních občanů a připravovaly se definitivní stavební plány. Tyto 
zpracoval místní stavitel František vlček ve dvou verzích, a to jako 



120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

26

přízemní skladiště, nebo jako jednopatrovou budovu se schůzovní a 
spolkovou místností v prvním patře. většině členů se zalíbila druhá 
verze a rozhodli se pro ni. Také obecní představenstvo ji schválilo, jako 
obec lépe reprezentující na čelném místě uprostřed vesnice a rozhodlo 
se pro stavbu darovat dřevo z obecního lesa. Toto dřevo ochotně otesal 
místní tesař Josef Pavelka s několika členy sboru. Současně se již kopal 
písek, hasilo vápno, vozila cihla, připravoval kámen a vykonávalo 
mnoho dalších prací, které byly většinou jak členy, tak i mnoha 
dalšími občany prováděny bezplatně nebo jen za minimální mzdu. 
například zašovští kameníci zdarma připravili kámen, sedláci provedli 
odvoz materiálu pro stavbu vesměs bez úplaty, zedníci se zavázali, že 
budou pracovat 3 dny za peníze a 3 dny zdarma atp.

2
v  květnu roku 1935 byly práce na stavbě již naplno zahájeny. 

Každý člen sboru se zavázal odpracovat minimálně 30 hodin zdarma 
při nádenických, nebo odborných pracích podle své profese. Práce na 
stavbě pokračovaly neobyčejně rychle a úspěšně. Svědčí o tom i to, že 
již 11. srpna 1935 byl nový hasičský dům s novou zbrojnicí – jeden 
z  mála na valašsku – slavnostně otevřen za účasti mnoha zástupců 
okolních sborů. Slavnostní řeč při otevření pronesl župní jednatel alois 
Glos z valašského Meziříčí, který vyzvedl a ocenil obětavou svépomoc 
členů sboru a také zašovských občanů. Stavba spolu s  pozemkem 
stála zhruba 35 000 korun, nepočítaje náklady na mzdy a režie, které 
byly vskutku nízké. Pro vzpomínku uvádíme jména členů, kteří se o 
zdárné uskutečnění stavby zasloužili a odpracovali větší počet hodin: 
Jan Poruba (648 h.), oldřich Krčmář (225 h.), antonín Maliňák (88 
h.), František Poruba (90 h.), František holiš (85 h.), antonín Kresta  
(83 h.), J. hambálek (80 h.), l. hambálek (74 h.), atd.

2
v roce 1936 organizoval zašovský sbor 59 činných členů. 

2
Poslední dluh na hasičském domě byl splacen již v roce 1937.
v tomto roce došlo k neshodě mezi sborem a obecní radou, protože 

sbor odmítl, aby hasičská zbrojnice sloužila i jako sklad obecního 
materiálu.

2
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v září roku 1938, bylo při všeobecné vojenské mobilizaci povoláno 
15 členů z 51 do vojenské služby. domů se vrátili všichni.

2
Po mnoha jednáních a urgencích bylo v roce 1939 docíleno dohody 

mezi sborem a obecní radou o zakoupení nové motorové stříkačky. 
K definitivnímu uzavření smlouvy mezi výrobcem, sborem a obecní 
radou byli vysláni 3. června 1939 za hasiče členové oldřich Krčmář, 
Josef hambálek, Jan Poruba, František Kubját a František holiš. Za 
obecní radu uzavírali smlouvu František Martinek a Pavel Pivka. 
Zakoupena byla motorová stříkačka 40 hP s 5 díly savců, 100 m hadic 
a veškeré příslušenství v celkové ceně 30 000 korun. hasičské výrobní 
družstvo v  čechách pod Kosířem dopravilo stříkačku 15. července 
1939 do Zašové. Zde byla stříkačka přezkoušena župním technickým 
komisařem Františkem Seigem s velmi dobrým výsledkem.

16. července 1939 byla stříkačka za velké účasti členů, delegací 
z  okolních sborů, představitelů valašské hasičské župy v  čele se 
župním starostou a občanů ze Zašové i okolí slavnostně předána sboru 
do užívání.

Kmotrou stříkačky byla slečna anna daňková, která věnovala 
sboru 1500 korun. dalšími dárci byli obecní úřad Zašová – 2000 
korun, hasičská župa – 2000 korun, výnos z honového – 2000 korun, 
zisk ze slavnosti a zábavy 2500 korun. odpoledního veřejného cvičení 
se zúčastnily také sbory ze Stříteže a Tylovic. na nákup nové stříkačky 
si museli hasiči dojednat půjčku 20 000 korun u místní záložny. 
Půjčka mohla být poskytnuta pouze na soukromou osobu. na sebe 
ji vzal tehdejší pokladník sboru Jan Poruba. ručiteli mu byli členové 
výboru alois Janiš a ladislav Maliňák. v  průběhu roku 1939 sbor 
ještě úspěšně likvidoval požár u Pavla Pivky a J. Krčmáře. Sbor měl 55 
mužů a 3 ženy.

2
v roce 1940 zasahovali členové několikrát při jarních povodních 

a zvláště při silné letní povodni, která podle dobových fotografií 
způsobila značné škody, zejména na silnicích a na železniční trati 
valašské Meziříčí – rožnov pod radhoštěm. Sbor obdržel v  tomto 
roce dar od bývalého člena Josefa Plandora, který mezi zašovskými 
rodáky, pracujícími v  té době u firmy baťa ve Zlíně zorganizoval 
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Členové sboru dobrovolných hasičů Zašová v roce 1946

sbírku. výtěžek sbírky 3100 korun byl použit k  nákupu 40 přileb  
a další výzbroje.

2
v roce 1941 byl zakoupen obecním představenstvem pro hasičský 

sbor starší osobní automobil škoda. Tento vůz umožňoval připojení 
stříkačky a tím urychlení přepravy k požárním zásahům.

2
v roce 1942 byli odesláni okupanty na práce do německa 3 členové 

sboru. obec převzala v tomto roce do své správy majetek hasičského 
sboru a spolková činnost se zcela omezila. Přesto členové sboru vždy 
v případě nutnosti pohotově nastoupili.

2
Tak tomu bylo např. v zimě roku 1943 při požáru kůlny u aloise 

Janiše, holiče.
2

v květnu roku 1945, při ústupu německé armády, bylo naše auto 
poškozeno němci. Z auta bylo sebráno nářadí a vyčerpán benzín. Po 
osvobození a obnově československé republiky se činnost hasičského 
sboru v Zašové opět plně obnovila.

2
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Protože někteří členové odešli ze Zašové v  rámci akce osidlování 
pohraničí, byli při valné hromadě 1. ledna 1946 zvoleni noví 
funkcionáři výboru. nový výbor zajišťoval pracovní i vycházkové 
stejnokroje a staral se o plné obnovení akceschopnosti jak členstva, 
tak i techniky.

2
v roce 1947 zemřel dlouholetý člen sboru alois špůrek st.

2
v  roce 1948 byly uspořádány oslavy 55. výročí trvání sboru. 

národním výborem byl předán zpět majetek sboru a jeho část byla 
proplacena částkou 10 300 korun. berní správa osvobodila sbor od 
placení dávky z majetku. Při oslavách sehráli členové sboru za pomoci 
místních občanů divadelní hru ,,červený kohout‘‘. Zajištěna byla 
oprava auta za 13 000 korun, postavena kůlna na desky a vybudováno 
zařízení pro konání výletů. Zakoupily se nové hadice a 24 cvičných 
stejnokrojů, započalo se jednání o  nákupu nové poplachové sirény. 
hašen byl požár u p. Krůpy.

v tomto roce zemřeli dlouholetí členové výboru leonard Krčmář, 
František Poruba st. a František Maléř. do funkce předsedy výboru byl 
zvolen František Martinek.

2
v roce 1949 měl sbor 57 členů. i v tomto roce zasahovali členové 

několikrát při povodních, které způsobily mnoho škod.
2

v roce 1950 se podařilo získat pro sbor elektrickou sirénu, která 
byla instalována na střeše požární zbrojnice. ukázalo se však, že pro 
velikost obce je tato siréna slabá, proto byla v roce 1952 pořízena za 
9000 Kčs siréna nová, silnější. Stará siréna byla prodána v roce 1954 
do hážovic.

2
v roce 1951 byl zvolen předsedou alois Janiš a velitelem václav 

Sadílek. Zemřel dlouholetý starosta sboru Jan Krčmář. Funkci velitele 
vykonával v letech 1912 – 13 a 1921 – 22, pokladníka v letech 1914 
– 18 a starostou byl v letech 1923 – 48.

2
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Vítězové okresní soutěže v roce 1954, družstvo mužů Zašová

Vítězové okresní soutěže v roce 1955, družstvo dorostu SDH Zašová
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v roce 1952 byla pořízena nabíječka akumulátorů, nové police do 
zbrojnice, provedena oprava auta atd. Zemřel dlouholetý člen sboru 
František Košárek. 

2
v roce 1953 byly pořízeny stejnokroje pro ženy – členky sboru.

2
v roce 1954 se zakoupily nové hadice, 10 cvičných stejnokrojů, 20 

vycházkových stejnokrojů, 2 ruční berlovky, dvojdílný žebřík, ruční 
naviják a další součásti výzbroje a výstroje.

družstvo mužů se zúčastnilo okresní soutěže, kde vyhrálo  
a postoupilo do krajského kola, kde získalo 2. místo.

2
v  roce 1955 byla koupena nová skříň na výstroj a podařilo se 

získat vyřazené vojenské nákladní auto chevrolet pro potřeby sboru. 
v  tomto roce byla sborem pořádána v  Zašové okrsková soutěž 
požárních družstev, kterou vyhrálo zašovské družstvo. Toto družstvo 
bylo úspěšné i v okresní soutěži a postoupilo do kola krajského.

6. června 1955 zemřel dlouholetý velitel a funkcionář oldřich 
Krčmář. Funkci velitele zastával v  letech 1912 – 20, velitelem byl 
v  letech 1923 – 50. členové hasili požár ve valašském Meziříčí  
a ve vidči. Zahájeno bylo jednání s  Místním národním výborem  
o přístavbě hasičského domu, neboť dosavadní skladovací prostory 
byly pro přibývající technické vybavení již nedostačující. Mnv 
věnoval potřebný pozemek pro přístavbu a přislíbil tuto akci finančně 
dotovat. Plán přístavby zpracoval stavitel František vlček. členové 
sboru se upsali, že při stavbě odpracují bezplatně 1800 hodin.

2
v  roce 1956 byla zahájena práce na přístavbě, která zahrnovala 

další garáž a jednopokojový byt v 1. patře. Svépomocí byly vyrobeny  
a vypáleny cihly, z  obecního lesa se pokácelo a pořezalo potřebné 
dřevo, byly vykopány a vybetonovány základy. družstvo mužů opět 
vyhrálo okresní soutěž požárních družstev.

2
v letech 1957 až 59 byla přístavba dokončována za různých potíží 

a neshod mezi Mnv (předsedou byl b. Schüler) a výborem sboru. 
v roce 1957 byla provedena oprava auta – nová rychlostní skříň. 

František lev byl zvolen okrskovým velitelem.
2
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v roce 1958 byl zvolen František lev předsedou, E. Janiš velitelem 
a v. Sadílek byl zvolen materiálně technickým referentem. v tomto 
roce zemřeli členové alois vítkovský a ladislav vrbík.

2
v roce 1959 byla provedena oprava auta i stříkačky v ceně 10 000 Kč. 

členové likvidovali 2 požáry (Pavlica, Kresta) a jednou zasahovali při 
povodni.  Zemřel člen sboru alois Pobořil.

2
Přístavba zbrojnice byla definitivně dokončena až v  roce 1960. 

v tomto roce byl zvolen velitelem cyril Pavelka.
vzhledem k častým opravám stříkačky, které vyvolávaly nejistotu 

pro možnou poruchu při hašení požáru, bylo jednáno o získání 
stříkačky nové.

2
Toto se podařilo v roce 1961, kdy byla sboru přidělena stříkačka 

PS 16. opatřeno bylo 10 pracovních stejnokrojů, 25 soukenných, 
které se používaly jako vycházkové. na okresní soutěži obsadilo naše 
družstvo 2. místo. Úspěšně byl uhašen požár u opálků.

2
v roce 1962 hořelo u Převorů. družstvo mužů se umístilo v soutěži 

na prvním místě. Zemřeli členové F. holiš, Josef Janiš a J. Krčmář.
2

Pro různé problémy ve výboru, ve vztazích s vedením Mnv a taky 
pro probíhající přístavbu domu služeb ke zbrojnici, se v  roce 1963 
neuskutečnily oslavy 70. výročí založení sboru. v tomto roce zemřel 
dlouholetý člen a funkcionář sboru Josef hambálek.

2
oslavy se uskutečnily v  roce 1964, po velmi dobré přípravě  

a pod patronátem Mnv. Při nich se konala slavnostní schůze za účasti 
mnoha hostů a zástupců místních, okolních i okresních organizací. 
25 členů sboru obdrželo čestné uznání za dlouholetou obětavou práci 
v hasičském sboru.

v  průběhu nedělní slavnosti byla uctěna památka zemřelých 
členů položením věnce na místním hřbitově. odpoledne se provedlo 
námětové cvičení na budovu staré školy a na hřišti kopané. Zúčastnily 
se ho následující sbory: z n.p. osvětlovací sklo valašské Meziříčí (se 
starou parní stříkačkou), ze Stříteže n. b., ze Zubří, z  valašského 
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Okrsková soutěž v Zubří v roce 1960

Členové Sboru dobrovolných hasičů Zašová v roce 1964
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Meziříčí, z  n. p. urxovy závody a 2 družstva našeho sboru, starší 
členové s ruční stříkačkou taženou koňmi  a mladé družstvo mužů se 
stříkačkou motorovou.

v  tomto roce byly pořízeny do spolkové místnosti v  hasičském 
domě židle, stoly a různé další potřeby. Sbor úspěšně uhasil lesní požár 
v  Zašové. Z  funkce pokladníka odstoupil Jan Poruba, za něho byl 
zvolen Josef Matuštík. Zemřel pracovitý člen a funkcionář Emil Kovář.

2
v roce 1965 se v Zašové konala okrsková požární soutěž. Převodem 

kmenového jmění byla pro sbor získána stříkačka PS 8 od n. p. 
drogerie olomouc. do zbrojnice byla pořízena třídílná skříň pro 
uskladnění výzbroje a zakoupen psací stroj pro jednatele.

2
v  roce 1966 byla při technických prohlídkách vyřazena pro 

zastaralost původní motorová stříkačka z aktivního užívání, kterou sbor 
pořídil v roce 1939. odstavena byla i stříkačka PS 16 pro konstrukční 
a výrobní závady. naplánováno bylo provedení rekonstrukce staré části 
požární zbrojnice, na které se členové zavázali k pracovní povinnosti 
10 hodin bezplatné pomoci na člena. dřevo pro rekonstrukci zajistil 
Mnv, jeho zpracování provedli zdarma členové sboru. Po krátké těžké 
nemoci zemřel jednatel sboru alois Martinek. na jeho funkci nastoupil 
po jednání výboru Zdeněk Poruba. Předseda sboru František lev byl 
vyznamenán medailí ,,Za zásluhy‘‘.

2
v roce 1967 zprostředkoval okresní výbor pro sbor získání staršího 

nákladního automobilu Tatra 805. členové úspěšně likvidovali požáry 
v pohostinství u Frňků, v prodejně potravin J. huba, u J. Krčmáře  
a F. Jasného. Zemřeli členové bohumil Polách a Jaroslav Krčmář.

2
v  roce 1968 vyjížděl sbor k  požárům třikrát a to v  urxových 

závodech valašské Meziříčí, u Jindřicha Krčmáře a J. Kováře. Zahájena 
byla rekonstrukce a generální oprava staré části zbrojnice, při níž 
členové odpracovali téměř 2 000 hodin. na tuto akci byla získána 
finanční podpora od Státní pojišťovny opava. automobil Tatra 805 
byl členy rekonstruován na skříňové požární vozidlo. Starý osobní 
automobil škoda byl odprodán. Žákovské družstvo se umístilo na  
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3. místě v okresní soutěži. v tomto roce zemřeli členové alois špůrek, 
František Jasný a Josef Macháček.

2
v  roce 1969 se pokračovalo v  rekonstrukci staré části zbrojnice. 

První podlaží se rozšířilo o jednu klubovnu, provedeny byly instalace 
ústředního vytápění a rozvodů vody. do nově vzniklé místnosti byl 
pořízen nábytek. o zdárné provedení rekonstrukce a opravy zbrojnice 
se zasloužil především tehdejší velitel sboru cyril Pavelka. Zemřel 
dlouholetý člen a funkcionář sboru Jan Poruba. ve sboru působil 
49 let, z toho 34 let jako pokladník, trubač a více než 6 let v jiných 
funkcích. dále zemřel člen J. dřímala.

2
v roce 1970 se provedla generální oprava na nákladním automobilu 

Tatra 805 a odprodán byl vyřazený nákladní vůz chevrolet za cenu 
šrotu. členové sboru pomáhali při požárech ve sklárnách a v urxových 
závodech valašské Meziříčí. Sbor se také účastnil pořádání oslav 600 
let obce Zašová. Zemřel člen sboru ladislav Macháček.

Jelikož stříkačky, které měli hasiči k  dispozici, nevykazovaly 
potřebnou spolehlivost a kvalitu, podařilo se díky ov a okresní 
inspekce požární ochrany získat pro Zašovou novou stříkačku PS 12 
s příslušenstvím, čímž se stal sbor plně akceschopným. 

2
v  roce 1971 byl zvolen předsedou sboru František Poruba, 

dosavadní preventista. Jeho předchůdce František lev byl zvolen 
čestným předsedou. Zemřel František Janošek, který byl členem  
50 let.

2
v roce 1972 postihla sbor ztráta pěti dlouholetých a pracovitých 

členů. na poslední cestě členové doprovodili Ferdinanda Krůpu, 
(členem 43 let), Josefa bělunka (členem 42 let), Jana Janiše (členem 
47 let), ludvíka hambálka (členem 45 let), a Josefa Stavinohu 
(členem 30 let). G. španer byl v  tomto roce zvolen velitelem sboru  
a S. hambálek jednatelem.

2
Také v  roce 1973 věnoval sbor velké úsilí k  dokončení prací na 

rekonstrukci zbrojnice. členové při těchto pracích odpracovali více 
než 1100 hodin. díky dobré spolupráci a pochopení představitelů  
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Mnv se dokončilo ústřední vytápění požárního domu, které bylo 
připojeno ke kotelně domu služeb. Provedlo se dokončení vnitřních 
omítek i vnější fasády zbrojnice. dále byly vyměněny zárubně i vrata 
do obou garáží, provedla se oprava a zastřešení sušáku hadic, siréna byla 
přemístěna na vyšší hřeben střechy domu služeb k zlepšení slyšitelnosti 
v rozlehlé obci. dále bylo opraveno sociální zařízení, zaveden telefon 
do zbrojnice, zhotoveny regály pro uložení výstroje a výzbroje hasičské 
jednotky a řada dalších prací a akcí. Starší opravená stříkačka dZ 
16 byla převedena do požárního sboru v  Jarcové. členové účinně 
pomáhali při povodni, která v obci napáchala mnoho škody.

význačnou událostí v  tomto roce bylo pořádání oslav 80 let od 
založení sboru dobrovolných hasičů v  Zašové, které proběhly ve 
dnech 11. a 12. srpna 1973. v sobotu 11. srpna se konala slavnostní 
schůze, které se zúčastnili zástupci ov vsetín v čele s předsedou ov 
č. Krausem a okresním velitelem J. Zbrankem, náčelníkem okresní 
inspekce požární ochrany mjr. d. blaškem, jakož i představitelé 
Místního národního výboru a společenských organizací působících 
v obci. náš sbor obdržel medaili ,,Za příkladnou práci‘‘ a medaili od 
okresního výboru národní fronty vsetín. v neděli byla sloužena mše 
svatá za zemřelé členy sboru. Po ní byly položeny na hřbitově věnce 
na upomínku zemřelých. Při otevření výstavy staré i nové techniky, 
starých dokumentů, fotografií a cen ze soutěží, koncertovala zašovská 
dechovka. odpolední průvod za početné účasti zašovských hasičů  
i hasičů z  okolních sborů, členů čs. červeného kříže, krojovaných 
členů národopisných souborů a občanů, zamířil na hřiště kopané. Zde 
proběhlo mimo jiné ukázkové cvičení na maketu hořícího domku 
užitím staré i nové hasební techniky. dále byla předvedena ukázka 
hašení hořlavých kapalin pěnou, což předvedli požárníci z urxových 
závodů valašské Meziříčí. Příslušníci veřejného útvaru z valašského 
Meziříčí pak předvedli různé způsoby hašení, použití technických 
prostředků, skoky do plachty s použitím výsuvného žebře atd. 

K  oslavám 80. výročí založení sboru byl vydán poprvé pamětní 
almanach, jehož úvod a historii obce zpracoval dr. l. baletka. historii 
sboru, seznamy funkcionářů a členů zpracoval Z. Poruba.

v  popisovaném roce 1973 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže 
ve valašské Polance a námětového cvičení v družstvu lipta. členové 
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výjezdové jednotky úspěšně zasáhli při požáru v JZd Zašová. Ke konci 
roku byla započata jednání o možnosti svépomocného zajištění vlastní 
autocisterny, která by zvýšila akceschopnost našeho sboru. v  roce 
1973 zemřel dlouholetý, velmi pracovitý funkcionář a čestný předseda 
sboru František lev, nositel medaile ,,Za zásluhy‘‘. v letech 1946 - 56 
byl jednatelem a v letech 1958 - 70 předsedou sboru. dále zemřel  
i ignác vala.

2
v roce 1974 členové intenzivně pracovali na zhotovování a montáži 

vlastní autocisterny. od Státních lesů rožnov byl získán podvozek Praga 
v3S, cisterna, čerpadla, kropící lišta a další vybavení bylo zakoupeno 
od n. p. Karosa vysoké Mýto a 1. brněnské strojírny Třebíč. acS 16 
P-v3S s  cisternou o objemu 5 000 litrů, byla předána při slavnosti  
27. 7. a 28. 7., kdy bylo uspořádáno ukázkové cvičení a výlet. vytvořené 
dílo vzniklo díky pochopení jak Místního národního výboru, tak 
i okresní inspekce požární ochrany (mjr. blaške) a místního JZd, 
především však za osobního přispění odborníků z řad sboru, z nichž je 
třeba jmenovat alespoň Gejzu španera, který při této akci odpracoval 
480 hodin, Miroslava hajdu (280 hodin), J. Matuštíka (170 hodin) 
a mnoho dalších (celkem se odpracovalo téměř 2 000 hodin). vozidlo 
bylo oceněno hodnotou 165 000 Kč. Za tuto příkladnou práci obdržel 
sbor čestná uznání Místního národního výboru, okresního národního 
výboru a okresního výboru svazu požární ochrany. Mimo to byla od 
okresní inspekce požární ochrany získána pro vybavení cisterny siréna 
s majákem.

Sbor vozidlo používal až do 30. prosince 1985, kdy bylo předáno 
do místního JZd. Zajištěno bylo také ponorné čerpadlo pro čištění 
studní.  v požárním sportu získalo družstvo žáků na Prostřední bečvě  
1. místo ze 46 družstev a v lešné 5. místo z 35 družstev. Muži při 
soutěži v Zubří obsadili 4. místo ze 7 družstev.

Za pomoci a spolupráce sboru bylo založeno pohotovostní požární 
družstvo v JZd Zašová. v srpnu uspořádal sbor zájezd do Severních 
čech a do Prahy. Zemřel dlouholetý člen augustin novák. velitelem 
byl zvolen Miroslav Jasný.

2
rok 1975 nebyl na činnost požárního sboru tak bohatý, přesto 

se zajistila řada úspěšných akcí. na hřišti TJ Sokol byla uspořádána 
okrsková soutěž požárních družstev.
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Okrsková soutěž v Lešné v roce 1974 - Zašová 2. místo

Okrsková soutěž v Lačnové v roce 1975
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v  srpnu byl uskutečněn zájezd do Maďarska. Pořídilo se 12 
požárních přileb PZ 2. Zesnuli dva velmi aktivní členové sboru, Josef 
vrabec a Josef Matuštík. Při výroční schůzi 7. prosince 1975 proběhly 
volby nového výboru, v nichž byli zvoleni br. Z. nohavica jednatelem 
a Z. Poruba pokladníkem. Předseda sboru F. Poruba byl na okresní 
konferenci zvolen do okresního výboru Svazu požární ochrany.

2
v roce 1976 se naše žákovské družstvo zúčastnilo soutěže Plamen, 

konané v Kateřinicích, kde získali mladší žáci 3. místo a starší žáci  
2. místo. družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěži ve veselé 
2. místo z 5 družstev. náš sbor byl zařazen mezi výjezdové požární 
sbory. 21. května se naše výjezdová jednotka zúčastnila hašení požáru 
v urxových závodech ve valašském Meziříčí. Úspěšně pomohla i při 
likvidaci požáru na farmě JZd v  Zubří. 28. srpna uspořádal sbor 
autobusový zájezd do jižních čech. Při volbách, které se v  tomto 
roce v  čSSr konaly, bylo do Místního národního výboru zvoleno  
5 členů sboru za poslance. Předsedou Místního národního výboru se 
stal J. Kočíb, který také vstoupil do našeho sboru. Požární sbor měl 
104 členů, z toho 97 mužů a 7 žen.

2

Okrsková soutěž ve Veselé v roce 1976 - Zašová 2. místo
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v roce 1977 se družstvo mužů umístilo na okresní soutěži ve Stříteži 
na 2. místě a družstvo žáků na okresní soutěži ve Střelné na 9. místě. 
5 května provedli členové sboru námětové cvičení na farmu JZd 
Zašová. 20. června byl hašen lesní požár v Zašové za pomoci sborů 
ze Zubří, rožnova pod radhoštěm, horní bečvy a Požárního útvaru 
valašské Meziříčí. Místním národním výborem byl schválen plán  
a projekt na výstavbu zábavního a výletního areálu, který členové ihned 
začali budovat na zahradě u prodejny Pramen. vybetonovaná byla 
taneční plocha a zajistil se materiál pro stavbu prodejního a hudebního 
pavilonu. areál byl otevřen výletem 14. srpna 1977. v září se konal 
autobusový zájezd do Jeseníků. Při branném závodu dorostu na horní 
bečvě získalo soutěžní družstvo 6. místo. Zemřel dlouholetý člen  
a funkcionář sboru a. Janiš, dále J. Konečný a r. škrobák. Předseda 
sboru F. Poruba byl zvolen za předsedu okrsku č. 15 (Zašová, veselá, 
Střítež, vidče, valašská bystřice, Zubří, Staré Zubří).

2

Okrsková soutěž ve Střelné v roce 1977
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v roce 1978 získalo družstvo mužů na okrskové soutěži v Zubří 
1. místo a na okresní soutěži pak místo desáté. výjezdové družstvo 
zasahovalo u požáru na Juřince a při požáru v  Krhové. vzhledem 
k  aktivní činnosti a pohotovosti našeho požárního sboru nám bylo 
přiděleno speciální požární vozidlo avia 30 dvS 12 včetně vybavení, 
v  ceně 177 000 Kčs. dosavadní stříkačka PS 12 byla převezena do 
požárního sboru hážovice. v tomto roce se pokračovalo v budování 
výletního areálu stavbou hudebního pavilonu, zabetonováním stolů 
a lavic a výsadbou zeleně. v  roce 1978 zemřeli členové F. rusek, 
F. Poruba st., a. hub, J. Mořkovský a J. Janiš. Sbor měl 94 mužů  
a 11 žen.

2
v zimě roku 1979 hasil sbor dva požáry, a to ve vidči a na farmě 

JZd Poličná. v červnu pak požár lesa na horní bečvě, na Starém Zubří 
a požár rodinného domku ve vidči. naše družstvo provedlo námětové 
cvičení na farmu JZd Zubří a noční cvičení na budovu Místního 
národního výboru Střítež. ve výletním areálu byl postaven prodejní 
stánek. v hasičské zbrojnici se provedla řada oprav, položila se guma 

Okrsková soutěž ve Starém Zubří v roce 1978 - Zašová 1. místo
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na schodiště, malovalo a rekonstruovalo osvětlení. Původní požární 
automobil Tatra 805 s  příslušenstvím byl převeden do požárního 
sboru babice. Zakoupila se nabíječka akumulátorů a 4 zimní obleky. 
Zemřeli Jaroslav hajda a František Stodůlka st.

2
i v  roce 1980 zajišťoval sbor tradiční akce a úkoly jak v  oblasti 

požární prevence, tak i zábavy. družstvo mužů reprezentovalo obec 
v okrskové soutěži i v soutěži ,,o štít radhoště‘‘ na dolní bečvě. 17. 
června pomáhali členové při likvidaci požáru v  Severomoravských 
dřevařských závodech ve valašském Meziříčí. Při povodni 5. července 
byla vyhlášena pohotovost a zajišťoval se břeh potoka. v  srpnu  
se uskutečnil dvoudenní zájezd do bratislavy a na západní Slovensko.

ve výletním areálu se vybudovalo stabilní ocelové zábradlí kolem 
parketu, trvalé osvětlení, dokončena byla stavba bufetu a natřely se 
stoly i lavice. do zbrojnice se pořídilo 10 zimních obleků.

František Poruba byl zvolen do předsednictva ov vsetín. Za hojné 
účasti členů a občanů proběhlo poslední rozloučení se zemřelým 

Okrsková soutěž v Zubří v roce 1982 - Zašová 1. místo
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dlouholetým velitelem cyrilem Pavelkou, který pro náš sbor vykonal 
mnoho užitečné práce. ve funkci velitele působil v letech 1960 – 71.

2
v roce 1981 se v Zašové konala oblastní soutěž, které se zúčastnilo 

18 družstev. družstvo ze Zašové se umístilo na 4. místě.
9. dubna pomáhal sbor při hašení lesa v  Zašové a 23. července 

zasahoval při požáru včelína p. Krhovjáka. 15. září proběhlo námětové 
cvičení ve veselé. na zbrojnici se opravila střecha, provedly se nátěry 
bufetu a hudebního pavilonu. Zahájena byla stavba Wc na výletišti. 
v roce 1981 zemřel dlouholetý člen sboru l. Maliňák.

2
rok 1982 patřil mezi ty, kdy členové nemuseli vyjíždět k žádnému 

požáru. v dubnu se zúčastnili námětového cvičení na budovu kina 
Sport v Zašové. v květnu získalo družstvo mužů na obvodní soutěži 
v Zubří 1. místo a v červnu na okresní soutěži na hutisku 2. místo. 
v srpnu se členové zúčastnili pátrání po dvou utonulých při povodni 
na řece bečvě. Sbor opět pořádal 3 denní vlastivědný autobusový 
zájezd do severních čech. Pro výjezdová vozidla byly pořízeny  
2 akumulátory. Předseda sboru František Poruba dokončil dálkové 
studium na ústřední škole Svazu požární ochrany v bílých Poličanech. 
Zemřel dlouholetý člen a funkcionář sboru a. Kresta.

2
rok 1983 byl opět význačným rokem, a to 90. výročím založení 

požárního sboru. oslavy proběhly ve dnech 18. a 19. června. 
uspořádána byla slavnostní schůze po které členové položili věnce 
na hřbitově i u pomníků padlých a umučených v  obou světových 
válkách. Kulturní a zábavná část proběhla 19. června na výletišti za 
účasti vojenské dechové hudby a národopisného souboru Zašovjan. Za 
velkého zájmu občanů provedli příslušníci veřejného požárního útvaru 
z valašského Meziříčí námětové cvičení s nejmodernější technikou té 
doby, včetně historické hasičské techniky. Těchto oslav se zúčastnila 
celá řada okolních hasičských sborů, včetně jejich funkcionářů. 
našemu hasičskému sboru bylo při této příležitosti uděleno svazové 
vyznamenání ,,Za zásluhy‘‘, dále pak čestné uznání rady Místního 
národního výboru v  Zašové a uznání okresního národního výboru 
vsetín. Předsedovi sboru Františku Porubovi byla udělena medaile 
,,Za zásluhy‘‘. 
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družstvo mužů se v  tomto roce zúčastnilo oblastní soutěže ve 
valašské bystřici, kde získalo třetí místo. Konalo se taky námětové 
cvičení na objekt vzdálený od vodního zdroje s  úkolem nácviku 
dálkové dopravy vody. dále členové zasahovali při likvidaci lesního 
požáru ve Stříteži, při požáru rodinného domku ve vidči, v loučce 
(Zd loučka), v  Zašové hasili požár ocelokůlny, požár (zahoření) 
obecního smetiště a ještě požár lesního porostu ve vlčím. 

ve dnech 26. a 28. srpna zorganizoval sbor třídenní zájezd na 
východní Slovensko, který se velmi vydařil. Koncem roku byl sboru 
přidělen nový cisternový automobil caS 25 – škoda 706 rThP. 
Předseda sboru F. Poruba se zúčastnil jako delegát okresu vsetín sjezdu 
Svazu požární ochrany v Praze. Zemřela dlouholetá členka sboru sestra 
Marie hambálková a mladší člen Stanislav Pavlica. v roce 1983 měl 
sbor 103 mužů a 13 žen.

2
v  roce 1984 získalo naše družstvo mužů 1. místo na okrskové 

soutěži a tím postoupilo do okresního kola konaného v horní lidči, 
kde se umístilo na místě sedmém. členové sboru pomáhali při velké 
povodni v Zašové, dále pak při požáru rodinného domku v hážovicích, 
hašení stohu slámy v rožnově pod radhoštěm a stohu slámy v JZd 
Kunovice. 

Sbor se zúčastnil jubilejních oslav 90. výročí založení sboru 
v sousední obci Zubří, a také zde pořádaného námětového cvičení.

na soutěži starších členů požárních družstev Ústředního svazu 
požární ochrany ve lhotce n. b. se umístili naši muži na 8. místě.

v tomto roce zemřeli členové Emil Janiš a Jaroslav hruška.
2

i v roce 1985 obsadilo družstvo mužů na okrskové soutěži ve vidči 
1. místo. 

Svépomocně zhotovená cisterna caS 16 – Pv3S byla v dobrém 
technickém stavu předána JZd Pokrok Zašová, kde sloužila ke zvýšení 
protipožární ochrany družstva a k  případné výpomoci při požáru 
v obci i okolí.

Předseda sboru F. Poruba byl na okresní konferenci Svazu požární 
ochrany vsetín zvolen místopředsedou okresního výboru, zde byla také 
vysoce oceněna činnost našeho sboru. ve funkci velitele sboru nahradil 
Miroslav Pobořil dosavadního velitele Miroslava Jasného. Pro požární 
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akce v zimním období se zajistilo deset prošívaných obleků. Zemřeli 
členové sboru Jaroslav vrabec, břetislav Macháček a dlouholetá členka 
Marie randýsková. Sbor měl 103 mužů a 12 žen.

2
v  roce 1986 uspořádali členové všechny tradiční zábavné  

i společenské akce. v dubnu se provedlo noční námětové cvičení na 
farmu JZd Zašová. v květnu se v Zašové konala okrsková soutěž, kde 
družstvo mužů obsadilo 3. místo. Starší družstvo mužů se zúčastnilo 
soutěže požárních družstev Ústředního svazu civilní ochrany v Podlesí. 
v prosinci pak proběhlo cvičení požárních družstev v naší obci. Sbor 
zasahoval při likvidaci požárů 3. dubna v lese v Zubří, pak ve velké 
lhotě, 16. září opět v lese v Zubří a ještě při požáru rodinného domu 
v rožnově pod radhoštěm. vzhledem k problémům s pitnou vodou 
vozila naše cisterna mnohokrát vodu do Stříteže.

ve dnech 22. a 24. srpna byl uskutečněn úspěšný vlastivědný zájezd 
do jižních čech s prohlídkou Znojma, vranovské přehrady, Třebíče, 
českých budějovic, hluboké, Jindřichova hradce, Třeboně a Telče. 

 nejstarší člen a dlouhodobý funkcionář sboru František Martinek 
byl při výroční členské schůzi dekorován pamětní medailí ,,Za věrnost‘‘ 
za 60 let členství. Zemřel člen František nohavica.

2
v dubnu roku 1987 se v Zašové konalo krajské ukázkové cvičení 

Svazu civilní ochrany za účasti obou našich požárních družstev. 
v oblastní soutěži v rožnově pod radhoštěm se umístilo naše družstvo 
na 4. místě. 

6. března vyjížděli členové do Stříteže k požáru rodinného domku, 
13. března do lesa v Zašové a 6. června do valašské bystřice – rodinný 
domek. cisterna opět dovážela pitnou vodu pro obec Střítež. ve 
zbrojnici byl v  souladu s  požárními předpisy přebudován sklad 
pohonných hmot. v soutěži o vzornou základní organizaci okresu se 
Zašová umístila na 3. místě. nejstaršímu členu a funkcionáři Františku 
Martinkovi bylo na okresní konferenci předáno vyznamenání ,,Za 
zásluhy‘‘. ve funkci materiálně technického referenta vystřídal václava 
Sadílka po 30. letech poctivé práce václav Pospěch. 

17. prosince 1987 byl do funkce místopředsedy okresního 
národního výboru vsetín povolán předseda Místního národního 
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výboru Zašová, náš člen Josef Kočíb. novým předsedou Mnv byl 
zvolen rovněž náš člen, Jaroslav Krůpa.

Požární stříkačka PS 8, pořízená v  roce 1965, byla rozhodnutím 
okresní inspekce požární ochrany vsetín vyřazena a zlikvidována. 
v roce 1987 zemřeli členové Josef nohavica a Miloslav bártek. Sbor 
měl 108 mužů a 12 žen.

2
26. ledna 1988 se v Zašové konalo výjezdní zasedání předsednictva 

okresního výboru Svazu požární ochrany vsetín. Toto výjezdní 
jednání se uskutečnilo s  cílem zhodnotit práci našeho zašovského 
sboru za uplynulých 95. let trvání. Při této příležitosti obdržel náš 
sbor vyznamenání ,,Za mimořádné zásluhy‘‘, které mu bylo uděleno 
ústředním výborem Svazu požární ochrany v Praze.

1. a 2. května vyjížděli členové k likvidaci lesních požárů v Zubří.
družstvo mladých hasičů se zúčastnilo 8. května soutěže na Juřince, 

kde se umístilo na 3. místě. Soutěže požárních družstev Ústředního 
svazu civilní ochrany se účastnila na Prostřední bečvě obě naše družstva. 
družstvo mladých hasičů obsadilo 4. místo při okresní soutěži ,,Plamen‘‘ 
v choryni. Požární družstva se zúčastnila rovněž nočního cvičení v Zubří  
a požární soutěže ve valašské bystřici. 

Sbor uspořádal třídenní zájezd do severních čech, při kterém jeho 
účastníci navštívili litomyšl, holice, hradec Králové, Kuks, dobrošov, 
hronov, náchod, babiččino údolí, adršpašské skály, dvůr Králové  
n. l., Třebechovice a opočno.

24. září likvidovali hasiči zahoření skládky dřevěného odpadu na 
nádraží, 10. října se účastnili hašení požáru palet v n. p. Sklo union 
ve valašském Meziříčí a 13. prosince hasili rozsáhlý požáru restaurace 
,,Eroplán‘‘ v rožnově pod radhoštěm.

Koncem roku 1988 byl sboru přidělen nový požární automobil  
avia 31 dvS 12 včetně příslušenství a naše původní avia 30 dvS 12 
byla převedena do požárního sboru ve veselé. dále se pořídilo 10 ks 
přileb PZ 11, 2 ks ručních hasicích přístrojů S6, 10 ks pracovních obleků. 
Postupně byla také vybavována vlastní údržbářská dílna, do které se 
zakoupila ruční vrtačka a jiné nářadí. Získána byla elektrocentrála pro 
možnost výjezdu mimo dosah elektrické rozvodné sítě. ve zbrojnici 
byl proveden obklad v  umývacím koutě a nainstalováno umývadlo 
s průtokovým el. ohřívačem vody. 
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Předseda sboru František Poruba se jako delegát zúčastnil celo-
státního sjezdu Svazu požární ochrany v Praze. v tomto roce zemřeli  
členové oldřich novák a nejstarší člen a dlouhodobý funkcionář Fran-
tišek Martinek. dále pak zemřeli Jaroslav Fárek a Miroslav Zelenka.

2
i v roce 1989 byla činnost sboru stejně rozsáhlá, jako v jiných letech. 

Soutěží se zúčastnila družstva Mladých požárníků a mužů. Muži získali 
v lešné 2. místo, na horní bečvě 5. místo ze 17. družstev a ve Stříteži 
soutěže požárních družstev Ústředního svazu civilní ochrany.

Sbor se také zúčastnil velmi pěkně organizovaných oslav 100. výročí 
založení požárního sboru ve Stříteži. 

uskutečnil se dvoudenní vlastivědný zájezd, při kterém byla 
navštívena výstava Flora olomouc, Moravský kras, Přibyslav 
s  hasičským muzeem a památníkem, Žd’ár nad Sázavou a hrad 
Pernštejn.

Pro zlepšení vybavenosti byl pořízen 15 m provazový lezecký žebř, 
dvě ruční džberové stříkačky, 8 ks. izolovaných hadic, dále plechové 
skříňky, vybavení pro družstvo mladých hasičů, elektrická oblouková 
svářečka, nové osvětlení ve zbrojnici a jiné. Předseda sboru František 
Poruba obdržel medaili ,,Za mimořádné zásluhy‘‘ a dlouholetá členka 
sboru, sestra vlasta Sadílková medaili ,,Za věrnost‘‘ za 60 let členství. 
Řady sboru opustili navždy členové Miroslav nachmilner, Emil 
Maliňák a Jan Míček. delegace sboru byla přítomna na posledním 
rozloučení s bývalým členem zašovského sboru, předsedou městského 
výboru a Svazu požární ochrany ve valašském Meziříčí Jaroslavem 
hýblem. 

2
v  souvislosti s  pádem totalitního komunistického režimu, který 

nastal v našem státě v roce 1990 se i naši členové jednomyslně rozhodli 
podpořit návrat k původním hasičským tradicím, původnímu znaku  
i názvu Sboru dobrovolných hasičů. činnost sboru nebyla o nic 
méně bohatá, než dříve. opět se konaly oblíbené společenské zábavy  
a družstva mužů i mladých hasičů se zúčastňovala soutěží. Zvláště 
mladí hasiči se pod vedením Michala Slováka dobře umísťovali na 
hasičských soutěžích.

členové výjezdového družstva zasahovali při povodni v Zašové a při 
odstraňování jejich následků, čerpání sklepů a čištění studní. dále sbor 
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zasahoval při hašení požáru slámy na poli Jednotného zemědělského 
družstva a při sklepním požáru v bytovkách. Starosta sboru František 
Poruba byl na oblastním srazu hasičů v  lešné zvolen delegátem na 
celostátní sjezd.

v komunálních volbách do obecního zastupitelstva byl starostou 
zvolen Mudr. Zdeněk velička a místostarostou Jaroslav Krůpa.

Z  řad hasičů v  tomto roce odešli vlastislav Pobořil, Jan Krčmář 
a také nejstarší člen sboru Josef Pavelka, dlouholetý hasičský trubač. 
Stav členstva byl 107 mužů a 12 žen.

2
v roce 1991, na soutěži mladých hasičů v Juřince obsadilo zašovské 

družstvo 1. místo a na okresním kole v novém hrozenkově se umístilo 
na místě desátém. v Karolince pak mladí hasiči dobyli 4. místo z 50 
zúčastněných družstev. Muži obsadili na obvodové soutěži v rožnově 
pod radhoštěm 5. místo ze 16 družstev.

Jednotka zasahovala při hašení rodinného domku v hutisku Solanci 
a při hašení stohu slámy zemědělského družstva Zašová.

Sbor dobrovolných hasičů v Zašové zakoupil šest akcií zřizované 
hasičské pojišťovny v  nominální hodnotě 6 000 Kčs. do hasičské 
zbrojnice byl instalován nový dílenský elektrický rozvaděč a dobíječe 
autobaterií.

na hasičské zbrojnici se natřely okapy, střešní žlaby, podstřeší  
i podokenní plechy. Pořízeno bylo 10 ks nových letních pracovních 
stejnokrojů. ve výletním areálu se provedlo rozšíření počtu stolů  
a lavic o 50 míst, od západní strany byl postaven nový plot. do nového 
prodejního stánku se zavedl elektrický rozvod a jiné práce. 

bratři Michal Slovák a alois špůrek, pravidelní dobrovolní dárci 
krve, obdrželi stříbrnou plaketu dr. Janského. 

ve funkci pokladníka vystřídal Zdeňka Porubu, po 17 letech 
odpovědné práce alois špůrek. Starosta sboru František Poruba byl 
zvolen na ustavující konferenci v hovězí členem výkonného výboru 
Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska pro okres vsetín. Starosta 
obce Mudr. Zdeněk velička odstoupil ze své funkce a na jeho místo 
byl zvolen Jaroslav Krůpa, dosavadní místostarosta obce a člen našeho 
sboru. v tomto roce zemřeli dlouholetý a obětavý člen vojtěch Krčmář 
a mladší člen sboru Jaroslav chodil. 

2
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rok 1992 probíhal ve znamení pracovního úsilí v  rámci příprav 
na oslavy jubilea 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 
v  Zašové. v  tomto roce se opět konaly všechny tradiční akce jak 
výcvikové, tak i zábavné a společenské. družstvo mužů se zúčastnilo 
oblastní soutěže na horní bečvě. družstvo mladých hasičů cvičilo pod 
vedením manželů Jarmily a Michala Slovákových. dobře se umísilo na 
soutěžích ve valašské bystřici a novém hrozenkově.

rok 1992 byl bohatý na výjezdy k  požárům a to hlavně vinou 
mimořádně teplého a suchého léta. 

7. března zasahoval sbor při požáru paletárny zemědělského družstva 
v Zašové. 26. a 27. července hasil sbor požár na smetišti dřevěného 
odpadu zemědělského družstva Zašová. 28. července pomáhal likvidovat 
požár slámy na poli ve veselé. 29. července zahoření požáru stodoly 
v Zubří. 31. srpna se s dalšími okolními sbory účastnil hašení požáru  
lesa a rekreačního objektu na Malé lhotě, v témže dni ještě vyjeli k hašení 
požáru lesa v katastru obce Zubří. 26. září bylo zlikvidováno vznícení 
trávy u železniční stanice ve Stříteži a tentýž den ještě výjezdová jednotka 
hasila požár dřevěné kůlny v  prostoru Motocross klubu v  zašovské 
Skále. Poslední požární akcí tohoto roku byl dne 14. října požár stodoly  
a chléva u rodinného domku p. Jiřího růžičky v Zašové.

bohatá pracovní činnost probíhala za aktivního vedení materiálně-
technického hospodáře václava Pospěcha.

Pracovalo se také na opravách a rekonstrukci staré techniky, která 
byla připravena hlavně zásluhou Františka Stodůlky. do caS 25 byly 
pořízeny akumulátory a nové ponorné čerpadlo.

Provedeno bylo vymalování zbrojnice, nátěry vrat i dveří, renovovala 
se stará ruční vozová stříkačka a elektrocentrála, byly dokončeny nové 
nástřiky stříkaček a zhotoveny znaky a nápisy na hasičských autech  
i stříkačkách. restaurován byl velký pamětní hasičský znak na zbrojnici.

ve výletním areálu byl vybudován rozvod vody a postaveny nové 
splachovací Wc. dokončila se výstavba oplocení, celkový nátěr plotů, 
rekonstrukce elektrorozvodů a oprava chladícího zařízení. 

v roce 1992 zemřel dlouholetý funkcionář a pracovitý člen sboru 
Josef špůrek, dále pak František Krůpa, Svatopluk šitavanc, Josef 
Martínek a Jan Petřek. Sbor měl celkem 95 mužů a 11 žen, družstvo 
mladých hasičů mělo 12 členů.

2
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v roce 1993 oslavil náš sbor významné jubileum, a to 100 let od 
jeho založení. K  tomuto významnému výročí v  historii sboru byly 
uspořádány v sobotu 17. července oslavy, nad kterými převzali záštitu 
obecní úřad v Zašové a okresní sdružení hasičů. v sobotu ráno při 
budíčku dechové hudby ,,Zašovjanka‘‘ se seřadili zašovští členové 
k  odchodu na mši sv., která byla sloužena za zemřelé členy Sdh 
Zašová. Po mši sv. byly položeny věnce k uctění památky na místním 
hřbitově a u pomníku padlých.

následovalo otevření výstavy historických dokumentů a trofejí 
získaných v soutěžích a výstavy současné i historické hasičské techniky.

v  9:30 byli přijati a uvítáni hosté, delegáti, členové výboru  
a zasloužilí hasiči u starosty obce. v 10:30 byla v  sále ob zahájena 
slavnostní schůze ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Zašové. v předsednictvu na jevišti sálu zasedli delegáti ústředního 
výboru Krajča a Krul, delegáti okresu ing. Jurka, Jurčík, Filgas, 
ing. havlíček, čestný host sboru plk. dušan blaške, starosta obce  
J. Krůpa, starosta sboru F. Poruba, nejstarší členové sboru s. Sadílková, 
br. Sadílek a Melichařík a kronikář sboru Z. Poruba. v sále byli také 
delegáti z hasičských sborů v okolí, členové obecního zastupitelstva, 
delegace stran a spolků z obce a členové našeho sboru. 

Schůzi řídil starosta sboru F. Poruba. Slavnostní projev ke 100. 
výročí trvání sboru přednesl kronikář Z. Poruba, další projevy pak 
většina delegátů. vyvrcholením schůze bylo předání vyznamenání, 
čestných uznání a pamětních pohárů a medailí. vyznamenání ,,Za 
mimořádné zásluhy‘‘ bylo uděleno Zdeňku nohavicovi, dlouholetému 
jednateli sboru, Miroslavu hajdovi, zasloužilému strojníkovi  
a Zdeňku Porubovi, bývalému jednateli, pokladníkovi a kronikáři 
sboru. našemu sboru bylo uděleno Ústředním výborem Sdružení 
hasičů čech Moravy a Slezska nejvyšší hasičské vyznamenání ,,čestný 
prapor ShčMS‘‘.

následoval slavnostní oběd a ve 14 hodin slavnostní průvod obcí 
za účasti delegací, krojovaných skupin českého červeného kříže, 
valachů a množství hasičů, občanů, hudby, staré i moderní techniky 
atd. Průvod zavítal do výletního areálu a poté následovalo ukázkové 
cvičení zásahu na hořící školu. Zde byla předvedena nejrůznější 
hasičská technika, od starých stříkaček, včetně první zašovské, až po tu 
nejmodernější. Stínem předvedené ukázky se stala záměna dýmovnice 
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s černým dýmem v horní třídě školy, která tuto třídu tak začernila, že 
ji naši členové pak několik dnů čistili a znovu vymalovali.

Poté následovala zábava ve výletním areálu, která pokračovala 
i následující den. v neděli 18. července předvedli mladí hasiči pod 
vedením Michala a Jarmily Slovákových ukázky soutěžních disciplin. 
celé oslavy byly velmi dobře připraveny a o jejich zdárný průběh se 
zasloužila řada členů v různých funkcích.

K  jubileu 100 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v  Zašové 
byl připraven a vydán pamětní almanach, do kterého přispěli dr. 
baletka částí o historii obce Zašová, pozdravnými články J. Krajča, 
starosta okresního sdružení hasičů vsetín, ing. M. Jurka, náčelník 
okresního svazu požární ochrany vsetín, d. blaške, pracovník 
Krajského svazu požární ochrany, J. Krůpa, starosta obce i dr. Marie 
Kubátová, spisovatelka a vnučka zakladatele zašovského hasičského 
sboru. historii hasičského sboru zpracoval a redakci almanachu zajistil 
kronikář Z. Poruba.

Mimo konání oslav se i v tomto roce prováděly všechny pravidelné 
úkoly a práce. Mladí hasiči se zúčastnili soutěže v lešné, kde získali 
1. místo a na  okresní soutěži v  Kelči rovněž uspěli. Muži soutěžili 
v oblastním kole na hutisku.

Z oslavy 100. výročí hasičského sboru - historická stříkačka s obsluhou
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v  lednu vyjížděli členové k  hašení chaty ve valašském Meziříčí. 
v  dubnu ke 3 požárům v  lese a to 25. dubna na bystřičce,  
26. dubna v Zubří a ve valašské bystřici. v tomto roce odešel z řad 
členů sboru funkcionář výboru Miroslav Kozák, dále pak vojtěch 
Smékal a oldřich hambálek.

2
v roce 1994 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce jednatele br. 

Zdeněk nohavica a na tuto funkci byla zvolena Jarmila Pospěchová.
na svátek hasičů, sv. Floriána byl při mši svaté za zemřelé členy 

místním farářem p. Karlem šenkem posvěcen náš prapor, získaný od 
Úv ShčMS v loňském jubilejním roce.

Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 28. května soutěže na horní 
bečvě, družstvo mužů a starých pánů 13. srpna 2. ročníku soutěže  
,,o pohár veselé‘‘, družstvo Mladých hasičů 27. srpna soutěže v Kelči 
a 1. října okresního kola soutěže ,,Plamen‘‘ ve vsetíně.

v únoru zemřela nájemnice bytu v hasičském domě paní veronika 
hubová. Po dohodě s obecní radou byl byt přestavěn na klubovnu pro 
mladé hasiče a pro archiv sboru. Místnosti byly opraveny, vymalovány 
a doplněny nábytkem i koberci. 

Žehnání čestného praporu v roce 1994 děkanem Karlem Šenkem
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ve výletním areálu bylo instalováno nové výčepní zařízení získané 
prostřednictvím nošovického pivovaru. Také byla rozšířena kapacita 
areálu o nové stoly a lavice.

Po dohodě s okresem byla v rámci sboru zřízena výjezdová jednotka 
z  25 členů sboru. Zařazena byla do 3. výjezdové kategorie, tzn., že 
vyjíždí do 10 minut po vyhlášení poplachu. 

3. prosince byl uskutečněn autobusový zájezd do vinného sklepa 
v  Židlochovicích. v  roce 1994 nezemřel žádný člen našeho sboru. 
Zašovský hasičský sbor měl 105 členů – 93 mužů, 12 žen a 12 mladých 
hasičů.

2
v  dubnu roku 1995 zasahovala jednotka při hašení požáru 

buňky montérů plynu u Strnadlů a krátce na to při požáru skladu 
obecního materiálu v budově č. 34 u Strnadlů. Příčina požárů nebyla 
dosud zcela objasněna, jednalo se zřejmě o zlý úmysl. 3. července 
dopoledne vyhlásil okresní požární dispečink požární poplach sirénou 
jako prověrku pohotovosti jednotky. nástup sledoval ing. havlíček  
a proběhl do 7. minut, což bylo velmi kladně hodnoceno. 

6. května proběhly v Zašové celoobecní oslavy 50. výročí osvobození 
obce a ukončení 2. světové války. Při oslavách položila jednotka našich 
členů věnec u pomníku padlých. Po oslavě byl uspořádán v hasičském 
areálu výlet. 

na okrskové soutěži pořádané 27. května ve Stříteži obsadilo 
zašovské družstvo mužů 5. místo a 12. srpna na soutěži ,,o pohár 
veselé‘‘ 4. místo. vzápětí však z této soutěže odjelo k hašení požáru 
zemědělské usedlosti p. Matuly. v  srpnu ještě jednotka vyjížděla 
k  likvidaci požáru slámy na poli zěmědělského družstva v Zašové. 
družstvo starších hasičů se zúčastnilo s historickou ruční stříkačkou 
20. srpna hasičského dne ve valašském muzeu v  rožnově pod 
radhoštěm. nově sestavené družstvo žáků si odbylo křest na soutěži 
v branném závodě v Pozděchově. 

Pokračováno bylo v budování výletiště, postavil se další prodejní 
stánek, vysázely břízky a stolní vybavení se rozšířilo o 60. míst. do 
nového prodejního stánku bylo pořízeno potřebné vybavení jako 
výčepní zařízení, kompresor, regál, vařič, rychlovarná konvice, sklenice 
atd. do hasičské zbrojnice byly pořízeny nové proudnice, svítilny, 
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košile atd. Katolické charitě bylo věnováno 25 nepoužívaných 
zimních plášťů. v roce 1995 zemřel člen bohuslav Petřek.

2
na výroční valné hromadě konané 14. ledna 1996 byl vyznamenán 

v. Pospěch medailí ,,Za zásluhy‘‘, a. špůrek ,,Za příkladnou práci‘‘  
a Fr. Martoch ,,čestným uznáním‘‘. vyznamenání ,,Za věrnost‘‘ za 40 
let členství převzal M. hajda. dále byla předána řada dalších uznání 
členům, kteří se zasloužili o rozvoj sboru. 

18. května se účastnilo družstvo žáků soutěže na Prostřední bečvě, 
kde obsadilo 7. místo. družstvo mužů soutěžilo 25. května na horní 
bečvě, kde bylo šesté a na soutěži ,,o pohár veselé‘‘ se umístilo na 
místě třetím. družstvo mladých hasičů soutěžilo 21. září v choryni. 

Jaro roku 1996 bylo postiženo vlivem sucha mimořádným počtem 
požárů. 9. února ještě za mrazu byl likvidován požár bytu p. Jurečky 
v  zašovských bytovkách. dalších 5 požárů bylo v  dubnu: 19.4. 
požár v  rožnově pod radhoštěm při vypalování trávy, 21.4. požár 
lesa ve velké lhotě, stejný den i v Zašové – les na Žernovém a les na 
Mořkovské rovénce, 27.4. požár trávy ve Stříteži u lávky, 5.7. požár 
skladu palet u skláren ve valašském Meziříčí. družstvo zasahovalo 
ještě 7. září při povodni a při čerpání sklepů, 8. listopadu u požáru 
stodoly na farní zahradě a 11. listopadu u požáru rodinného domku 
p. Maleňáka č. 241. 

Podle okresního informátoru bylo na území okresu jenom  
21. dubna 23 požárů a celkem v dubnu 67 požárů. 

v  průběhu roku byly koupeny boty pro zásahové a soutěžní 
družstvo, akumulátory do cisterny, ventilátory do prodejních stánků 
atd. Úspěšný byl předvánoční zájezd do vídně a do vinného sklepa. 

v tomto roce zemřel dlouholetý velitel a člen výboru Gejza španer, 
bývalý jednatel výboru Zdeněk nohavica a alois holiš. Závěrem roku 
1996 měl sbor 104 činných členů, z toho 90 mužů a 14 žen. Mladých 
hasičů bylo 13. 

v  roce 1997, při výroční valné hromadě, obdrželi vyznamenání 
,,Za zásluhy‘‘ starší členové Jan baroš a Karel Pospěch. ,,Za příkladnou 
práci‘‘ S. štrbík a K. Jokl st. čestné uznání okresního výboru Sh čMS 
bylo předáno 5 členům a čestné uznání místního Sdh převzalo rovněž 
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5 členů. Stužku k  medaili ,,Za věrnost‘‘ za 40 let členství obdrželi  
F. Poruba a l. špůrek, za 30 let členství 3 členové, za 20 let 1 člen a za 
10 let 5 členů sboru.

družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže ve vidči, kde 
soutěžilo v  kategorii nad 35 let. družstvo nejmladších hasičů se 
zúčastnilo jarní okrskové soutěže branné všestrannosti v Kunovicích  
a soutěže v požárním sportu na dolní bečvě. ve dnech od 30. července 
do 3. srpna byl pro ně uspořádán hasičský tábor v hutisku Zákopčí. 

K  hašení požárů vyjela jednotka celkem čtyřikrát, a to 2. a 15. 
května do Krhové, 7. července do Stříteže a 30. srpna hasila požár 
stodoly p. Zátopkové č. 21 v Zašové. 

Hlavní záchrannou akcí roku 1997 se však stala katastrofální 
povodeň ve dnech 6. – 9. července 1997, která byla označena jako 
největší živelní pohroma na Moravě za posledních 200 let. 

členové našeho sboru se do záchranných prací zapojili již v neděli 
dopoledne po vyhlášení poplachu sirénou. déšť neustával od sobotního 
večera a voda potoka zaplavovala sklepy domů kolem potoka od 
dolního mostu k železniční trati. K čerpání sklepů byla použita obě 
naše elektrická čerpadla i plovoucí čerpadlo pořízené v loňském roce. 
déšť však stále sílil a po poledni bylo třeba povolat sirénou další posily 
k uvolňování řečiště potoka a průtoku vody pod mosty a lávkami. 

v  lese pod Sovincem jim pomáhali i civilní občané a p. špůrek 
s traktorem. Tamní potok vymílal cestu tak silně, že hrozilo její zřícení. 
nebezpečná situace nastala u dolního mostu, kde vyvrácené stromy 
odklonily proud potoka a hrozilo přerušení silnice a zaplavení domů. 
Postupně bylo třeba hlídat průtok pod všemi mosty a uvolňovat 
vzniklé zátarasy ze spadlých stromů a naplavenin. hasiči se rozdělili do 
několika družstev, které pomáhaly na více místech současně. Průběžně 
bylo třeba čerpat vodu z  kotelny kina, kde by zaplavení způsobilo 
velkou škodu. Práci nebylo možné přerušit ani v  průběhu noci, 
takže někteří členové prováděli záchranné práce bez odpočinku až do 
následujícího dne. v noci byli pro posilu voláni sirénou další členové.

v  pondělí 7. července vyzval naše hasiče dispečer veřejného 
požárního sboru valašské Meziříčí k  pomoci při hašení požáru 
hospodářské budovy p. dobše ve Stříteži. déšť během pondělka 
neustával, ale naopak, k  večeru a v  noci ještě zesílil, čímž povodeň 
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vyvrcholila. Siréna opět volala na pomoc další členy a přišli i občané 
nečlenové. voda z polí, přeplněných rybníků a potoka tekla po silnici 
obcí. bylo nutné uvolnit ucpané kanálové vpusti a zachraňovat mosty. 
To se naštěstí díky úsilí všech zúčastněných, posílených technikou 
místních občanů a podnikatelů (p. čaňo, Kubját, špůrek, Jankot  
a další) zdařilo.

bylo nutné rozvést a do břehů potoka na vymílaná místa, hlavně 
přes základy mostů, položit betonové panely, případně zpevnit břehy 
pomocí kmenů stromů. 

Kritická situace byla na mostě u havlátů, kde voda tekla přes něj  
a sebrala splav a celou pobřežní cestu i s ploty a kusem zahrady. 

Úzký profil průtoku železničního mostu se zatarasil naplaveninami 
natolik, že se potok rozlil po celé šířce nádraží a proud se stočil přes 
zahradu p. čampy na tenisové kurty, kde 3 z  nich splavil a zničil. 
Přetékající voda zaplavila celou část obce na straně za Struhou  
a napáchala zde velké škody. 

Záchranné práce pokračovaly celou noc. v úterý po ránu byla část 
naší jednotky povolána do valašského Meziříčí k pomoci při čerpání 

Čerpání vody v kotelně kina - povodeň v roce 1997
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zaplavených skladů a sklepů firem v  objektech Tesly val. Meziříčí. 
další družstva pokračovala v čerpání sklepů, kotelen domů za Struhou, 
kina atd. Jiní upravovali volný průtok pod mosty. v průběhu úterka 
se intenzita deště zmírňovala a ve středu 9. července už déšť ustal. 
hasiči pomáhali s následky povodně v obci i mimo obec až do neděle  
13. července. 

všem, kteří v době povodní pomáhali, vyslovil poděkování starosta 
obce ladislav Krumpolc na besedě v sále ob, která se konala 20. září. 
Při této příležitosti byly přečteny děkovné dopisy, které hasičům zaslali 
naši občané a ředitelé 4 závodů z val. Meziříčí.

dále byl předán Pamětní list od vrchního požárního rady čr plk. 
Miroslava štěpána ,,Za mimořádnou obětavost a osobní nasazení při 
povodních v červenci 1997‘‘. na okresním úřadě ve vsetíně převzal 
velitel záchranné jednotky v. Pospěch od přednosty okresního úřadu 
M. Mírného ,,Pamětní plaketu‘‘. 

Ocenění za práci při povodni. Vsetín 12. 9. 1997
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Pamětní odznaky ,,Za účast při záchranných pracích při povodni‘‘ 
obdrželi tito členové zašovského sboru: 

František Poruba          Josef Krčmář      vladimír špůrek
václav Pospěch  Stanislav štrbík  Pavel Stodůlka
ing. Zdeněk hub Martin Pospěch vojtěch Martinek
František Stodůlka        Michal Slovák st. Jiří Malík
alois špůrek  antonín vašek  Karel Jokl ml.
Josef Sadílek  Jaroslav Petřek  Jaroslav rachůnek
František Martoch František Maléř Josef Plandor
Miroslav Jasný  Karel Jokl st.  Petr Martinek
Josef randýsek  Jiří špůrek 
 

S hasiči aktivně spolupracoval a po celou dobu povodní jim vycházel 
vstříc starosta obce ladislav Krumpolc, který vedl obecní povodňovou 
komisi. Mimo záchranné práce při povodni pracovali členové také 
na výletišti, kde se postavil nový prodejní stánek, rozšířilo se stolové 
vybavení, postavilo oplocení, vybudoval nový rozvod vody, provedly 
nátěry stolů, lavic a dalších stánků. 

v  průběhu roku zemřeli členové václav Sadílek, rudolf Krůpa, 
alois baroš, Josef Kočíb a dana hajdová. Zemřeli i dva přispívající 
členové Josef Žlebčík a ladislav Martinek. Ze sboru vystoupili  
2 členové a potěšující je že do sboru přistoupilo 13 nových mladých 
členů. na konci roku 1997 měl sbor celkem 109 členů, z  toho  
94 mužů a 15 žen. 

2
v roce 1998 byli vyznamenáni: Medailí ,,Za zásluhy‘‘ E. hajdová 

a J. Slavík, medailí ,,Za příkladnou práci‘‘ S. hambálek a J. Sadílek, 
odznakem Sv. Floriána b. daněk, l. špůrek a M. Slovák st., čestným 
uznáním okresního výboru M. Mach, čestným uznáním Sdh 
Zašová F. Převor a J. Petřek, stužkou k medaili ,,Za věrnost‘‘ za 50 let 
členství J. baroš, za 30 let J. vaněk, dále 3 členové za 20 let a 5 členů 
za 10 let. Pamětní list Sh čMS obdržela v. Sadílková.

rok 1998 byl mimořádně bohatý na požární výjezdy. výjezdová 
jednotka vyjížděla k těmto událostem: 1. ledna k požáru neobydleného 
domku p. Poláška nad hájem. 8. dubna k požáru v  kotelně rd 
cabákových v Zašové. 9. května vyjela k ohlášenému požáru ve veselé. 
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19. června k požáru rd ve vidči. 27. července k požáru v budově 
Tenisového oddílu v Zašové. 3. srpna k požáru slámy na farmě vZod 
ve Stříteži nad bečvou. 5. srpna k požáru na farmě vZod v Zubří. 
19. září k požáru budovy na dopravním hřišti ve val. Meziříčí.  
5. října likvidovala zahoření v  rodinném domě p. vašáta v  Zašové. 
9. listopadu požár lesa ve veselé. 15. listopadu požár zemědělské 
usedlosti v Krhové. 2. prosince požár včelína p. Zátopkové na pasekách 
Jeden místní požár (u hudců) nebylo možné vyhlásit po vypnutí  
el. proudu, zlikvidoval jej veřejný požární sbor valašské Meziříčí. 

Kladnou stránkou záchranných prací při loňské povodni se ukázalo 
to, že pro členství ve sboru se nadchlo v  průběhu roku 1997 i 98 
více mladých mužů i žen, takže bylo možné začít s  jejich výcvikem  
a následným zapojením do soutěžních i do skutečných akcí při 
požárech. Tohoto úkolu se ujali br. v. Pospěch, St. štrbík a ing. Z. hub, 
kteří nové členy připravili na okrskovou soutěž. i když jejich první 
soutěžní vystoupení na okrskové soutěži ve viganticích nedopadlo 
nejlépe, ukázalo, co je potřeba k dalšímu zlepšení družstva.

Podařilo se zajistit druhou stříkačku PPS 12 a upravit ji na vyšší 
výkon, nové hadice i upravený sací koš.

Mladé družstvo se pak zúčastňovalo řady soutěží, v  Karlovicích 
Tísňavách, hostašovicích, dolní bečvě, lešné a ve veselé, kde se na 
soutěži ,,o pohár veselé‘‘ objevila 2 družstva mužů a zcela poprvé  
i družstvo žen. Po prvním roce působení v hasičském sportu se umístilo 
nové družstvo mužů na 6. místě v okresní lize. družstvo žen se kromě 
soutěže ve veselé zúčastnilo ještě soutěží v lešné a na dolní bečvě.

družstvo mladých mužů bylo aktivní nejen při výcviku, ale 
osvojilo si i práci v maskách s dýchacími přístroji. Pro práci s nimi 
bylo vycvičeno 14 členů. 

dále se zajistilo doplnění výzbroje, např. instalace vysílací 
radiostanice do avie, umístění 4 dýchacích přístrojů do cisterny, 
zakoupení hliníkového žebříku, opatření dalšího plovoucího  
a elektrického čerpadla, hadic, nového rozdělovače, koše, obleků 
k požárním zásahům, výstroje pro cvičící družstvo i s lehkými přilbami.

Tato nová výstroj a výzbroj byla opatřena zásluhou starosty obce p. 
l. Krumpolce, který má k hasičům velmi vstřícný poměr a nescházel 
při žádném poplachu a výjezdu k zásahu. 



120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

60

ve výletním areálu byly zrestaurovány a opraveny záchody 
s  umývárnami, prořezaly se stromy, upravil terén, a opět natřely 
potřebné části. všechny práce organizoval a řídil v. Pospěch, hospodář 
sboru. 

výcviku mladých hasičů se ujali r. Pobořil a M. Pospěch. S dětmi 
se zúčastnili jarní okrskové soutěže v  choryni a podzimní okresní 
soutěže všestrannosti na vsetíně bobrkách. byli též na zájezdu do 
jeskyní Javoříčko a na hradě bouzově. 

na slavnostním zasedání dne 15. května 1998 v Přibyslavi bylo 
předáno našemu starostovi sboru Františku Porubovi nejvyšší hasičské 
vyznamenání ,,Zasloužilý hasič‘‘. 

v průběhu roku odešli navždy Stanislav hambálek a Karel Pospěch. 
Z  přispívajících členů zemřeli oldřich Malík a Jaroslav vávra. do 
sboru přistoupilo 9 nových členů, z  toho 7 žen a 2 muži. Ke konci 
roku 1998 měl sbor 116 členů, z toho 94 mužů a 22 žen. Mladých 
hasičů bylo organizováno 15.

2
v  roce 1999 byl jmenován do klíčové funkce velitele sboru za 

odstupujícího M. Pobořila v. Pospěch.
výjezdová jednotka předvedla svou aktivitu při 5 požárech,  

1 planém poplachu a 2 pohotovostech. 
9. ledna se účastnila hašení obrovského požáru skladu firmy STv 

Glass ve valašském Meziříčí, největšího v  historii okresu a snad  
i Moravy. škoda byla vyčíslena na 260 mil. Kč a důvodem požáru bylo 
žhářství. naše jednotka byla určena k hašení a dopravě vody během 
zásahu.

23. března byl pohotově likvidován požár v  kotelně rodinného 
domu p. Solanského v Zašové. 25. března úspěšný výjezd k požáru 
porostu v Zubří. 21. června pohotovost z důvodu nebezpečí povodně 
při dlouhotrvajících deštích. 3. července uhašen kontejner na odpad 
u prodejny p. ulrycha v  Zašové. 4. října planý poplach vyvolaný 
manžely barošovými ze Zašové. 25. listopadu pohotovost vyhlášená 
operačním střediskem centrální požární stanice valašské Meziříčí.  
22. prosince požár v  hrachovci. Po výjezdu byla naše jednotka 
odvolána zpět na základnu.



61

120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

Po mnoha letech se v Zašové konala okrsková soutěž v požárním 
sportu v kategorii mužů i žen. Tato soutěž proběhla v sobotu 22. května 
na hřišti kopané za velké účasti soutěžních družstev i přihlížejících 
občanů. Zašovou reprezentovala 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. 
družstva mužů se umístila na 1. a 2. místě a družstvo žen na 2. místě. 
Tím si zajistili postup do okresního kola, kde se umístili muži i ženy 
shodně na 3. místě. v průběhu roku se účastnila soutěžní družstva 
celkem 9. pohárových soutěží a v okresní lize obsadili muži 4. místo 
a ženy 5. místo. Tak dobrou reprezentaci obce hasiči již mnoho let 
nezažili. bylo to zásluhou snahy členů družstev, jejich cvičitelů 
v. Pospěcha, S. štrbíka a ing. Z. huba, ale i podpory vedení obce  
a sponzorů.

Po delší době byl v září uspořádán 2 denní zájezd do jižních čech 
a do vinného sklípku na jižní Moravě.

ve zbrojnici byla provedena oprava elektroinstalace i s  výměnou 
rozvodné skříně a připojením na nouzový zdroj. Taky byla přepojena 
siréna na dálkové ovládání, opraven a nastříkán přívěs pro soutěžní 
stříkačku, zhotoveny podstavce na terče, navíječ hadic a opraveny 
soutěžní překážky. dále se vyměnily radiátory ústředního topení  
a vymalovaly místnosti. 

Pro další vybavení sboru bylo zakoupeno jak s pomocí obce, tak 
i   prostředků z  okresní dotace a z  pokladny sboru elektrocentrála, 
motorová pila, savice, hadice b a c, nainstalovány byly antény pro 
radiostanice atd.

Mladí hasiči se scházeli pod vedením r. Pobořila a M. Pospěcha. 
Zúčastnili se jarní obvodové soutěže v choryni, kde obsadili 8. místo. 
dále se účastnili 3. soutěží pohárových a v  počtu získaných bodů 
se umístili na 10. místě v okrese. v podzimním kole hry ,,Plamen‘‘ 
v  branné všestrannosti, konaném v  oznici se umístili na 5. místě. 
Zúčastnili se také týdenního ,,Tábora mladých hasičů‘‘, který byl 
pořádán počátkem srpna v areálu hasičské školy v Janských Koupelích.   

2
rokem 1999 skončilo další pětileté funkční období členů výboru. 

Z výboru odešli z různých důvodů tito členové: 
Z funkce starosty František Poruba. Sbor vedl od r. 1971, t.j. 28 

let. ve výboru pracoval 40 let. Při výroční valné hromadě jej členové 
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jednomyslně zvolili ,,čestným starostou sboru‘‘. Starostou sboru se na 
další funkční období stal ing. Zdeněk hub.

Z funkce pokladníka a. špůrek. ve funkci pracoval od roku 1992. 
na jeho pozici nastoupila Z. Stodůlková.

Z funkce předsedy revizní komise M. Jasný. ve funkci působil řadu 
let. od r. 1974 do 1985 byl velitelem sboru. novým předsedou revizní 
komise se stal J. rachůnek.  

Z  funkce referenta co J. Krčmář. ve výboru působil v několika 
obdobích i jako vedoucí mládeže. 

Z  výboru odstoupil M. Pobořil. od r. 1986 do r. 1998 zastával 
funkci velitele. dále z výboru odstoupili členové J. Krůpa a J. Pavlica.

Po 33 letech odešel z výboru Zdeněk Poruba. od roku 1966 do 
1972 pracoval ve funkci jednatele, v roce 1973 sepsal a vydal almanach 
k 80. výročí založení sboru, v  letech 1975 až 1992 byl hospodářem 
sboru. Ke 100. výročí sepsal a vydal další almanach. Současně dopsal 
kroniku, která nebyla od roku 1949 vedena. novým kronikářem se 
stal T. Pobořil.

Za rok 1999 obdrželi: 
,,čestné uznání obce Zašová‘‘ F. Poruba za dlouholetou práci 

ve funkci starosty Sdh Zašová, družstvo žen a družstvo mužů 
za úspěšnou reprezentaci obce v  soutěžích v  požárním sportu. 
,,odznak sv. Floriána‘‘ M. hajda. ,,Pamětní list sv. Floriána‘‘  
K. baláš, l. Zetocha, al. Sadílek a vl. Jung. Medaili ,,Za zásluhy‘‘ 
J. Krůpa, F. Křenek, s. Z. Martinková a J. Pospěchová. Medaili 
,,Za příkladnou práci‘‘ J. vala, P. vrabec, P. Stodůlka a o. Janišová. 
vyznamenání ,,Za věrnost‘‘ obdrželi za 30 let členství b. daněk 
a r. nohavica, za 20 let členství M. Mach a za 10 let členství  
J. rachůnek.

      v průběhu roku 1999 zemřeli členové v. Sadílková (ve sboru 
byla 70 let), al. Maliňák (ve sboru 36 let), J. baroš (ve sboru 51 let), 
o. Poruba (ve sboru 32 let) a l. Fajfr (ve sboru 21 let).

2
v jubilejním roce 2000 započala činnost nově zvoleného výboru. 

do funkce preventisty byl jmenován M. Mach a do funkce vedoucího 
mládeže byl výborem zvolen r. Pobořil.  

výjezdová jednotka vyjela v tomto roce ke čtyřem požárům, jedné 
technické pomoci, jedné technologické pomoci a jednou držela 
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pohotovost. 31. prosince 1999 – 1. ledna 2000 držela jednotka 
pohotovost z  důvodů možných problémů při přechodu řídících 
systémů na nový letopočet. 14. ledna likvidovala požár klempířské 
dílny p. Michlíka na pasekách. 24. března vyjela k požáru ve vidči. 
Krátce po výjezdu byla jednotka vrácena zpět na základnu.  22. května 
hasila požár hospodářského stavení ve veselé. 30. června vyjížděla 
k hořícímu autobusu na zastávce u hlavní cesty v Zašové. 4. července 
odklízela spadlé stromy po bouřce na staré cestě do valašského Meziříčí 
a na Jaštině. 8. prosince prováděla technologickou pomoc při havárii 
tavící pece ve firmě STv Glass ve valašském Meziříčí. Zde jednotka 
pomáhala při ochlazování vytékající skloviny.

Také v  roce 2000 reprezentovaly obec Zašová soutěžní družstva 
mužů, žen a také družstvo mladých hasičů. okrskové soutěže konané 
7. května ve viganticích se zúčastnila dvě družstva mužů a dvě žen. 
družstva mužů i žen zde shodně obsadila 1. a 2. místa a muži v soutěži 
jednotlivců v  běhu na 100 m s  překážkami 2., 3., 4. a 5. místo. 
Tímto si zajistili postup do okresního kola v horní lidči. Prvnímu 
družstvu mužů se zde příliš nevedlo. v disciplině požární útok bylo 
diskvalifikováno a obsadilo celkově 8. místo. druhé družstvo mužů 
skončilo na 4. místě. družstvům žen se vedlo lépe, umístila se na 2. a 3. 
místě. Pohárových soutěží započítávaných do okresní ligy absolvovali 
muži a ženy 17, se střídavými výsledky a v  celkovém hodnocení se 
umístilo družstvo mužů i žen na 3. místě. 

Muže a ženy trénoval v. Pospěch a na jednotlivé soutěže sestavoval 
soutěžní družstva z těchto členů sboru:

J. Plandor r. dobeš h. švajdová v. hubová
P. Stodůlka o. adámek Z. Stodůlková J. havlátová
M. Straděj S. štrbík K. Plandorová K. urbanová
M. Pospěch r. vavřík l. štrbíková J. Těhanová
r. Pobořil P. Koryčanský l. Knapová E. Mézlová
T. Pobořil M. Slovák E. hubová M. Koryčanská
Z. Mikulenka Z. Pobořil i. hubová J. Gašparová
S. vaculín d. Martinková l. Kramerová

      družstvo mladých hasičů se koncem dubna zúčastnilo obvodové 
soutěže, kde obsadilo 6. místo a postoupilo do okresního kola, tam se 
umístilo na 10. místě.
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 Při brigádách organizovaných v. Pospěchem se prováděly běžné 
údržbové práce. rekonstruován byl plot ve výletním areálu, firma 
cobbler vybudovala ve zbrojnici hydrantovou přípojku. díky přispění 
obce bylo rekonstruováno sociální zařízení ve zbrojnici. Také byla 
zakoupena nová vrtačka se stojanem a svěrákem, rozbrušovačka, 
kufr na nářadí, sady klíčů, brusné kotouče a další drobné nářadí. 
M. hajda zhotovil do areálu nový kompresor k výčepnímu zařízení. 
Zhotoveny byly také sklopné terče, elektronická časomíra a přípravek 
na navazování hadic.

Za rok 2000 byli vyznamenáni: 
,,Za věrnost‘‘ E. hajdová (50 let ve sboru), J. Molek (40 let 

ve sboru), K. baláš (30 let ve sboru), b. Prokop (20 let ve sboru)  
a J. Petřek (10 let ve sboru). ,,Pamětní list sv. Floriána‘‘ obdrželi  
v. hajda, M. Juřica a F. Křenek. ,,čestné uznání Sdh Zašová‘‘  
ing. J. bolek. Medaili ,,Za zásluhy‘‘ J. Krčmář a v. Martinek. ,,odznak 
sv. Floriána‘‘ Z. Poruba. ,,čestné uznání Sdh Zašová‘‘ obdrželo  
7 členů cvičících družstev, a to J. Plandor, r. dobeš, r. Pobořil,  
M. Pospěch, Z. Stodůlková, h. švajdová a l. Knapová, dále pak 
soutěžní družstva mužů a žen za vzornou reprezentaci Sdh Zašová 
v požárním sportu v  roce 2000 a soutěžní družstvo mladých hasičů 
za vzornou reprezentaci Sdh Zašová ve hře ,,Plamen‘‘ za rok 1999 – 
2000.

v  průběhu roku zemřeli členové F. Melichařík, K. Jokel ml.  
a přispívající člen M. borovička. 

2
v roce 2001 započaly přípravy na oslavy 110. výročí založení sboru. 
i v tomto roce byla činnost sboru ve všech oblastech pestrá a bohatá. 

Jednotka Sdh vyjela k  pěti požárům a třikrát držela pohotovost:  
1. ledna k  požáru bývalého vodojemu u hřbitova v  Zašové.  
4. března držela pohotovost při požáru pily ve valašské bystřici. 
4. dubna pomáhala při hašení lesního požáru mezi lešnou  
a Palačovem na hranici okresu vsetín a nový Jičín. 1. července 
likvidovala požár seníku p. Koryčanského v  Zašové. 5. července 
vyjížděla jednotka k  požáru rodinného domku v  Poličné, 
krátce po vyjetí byla vrácena zpět na základnu do pohotovosti.  
20. července hasila požár hospodářského objektu p. Pavelky v Zašové. 
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Krajská soutěž Vsetín 2002, 1. místo ženy

Mistrovství republiky v požárním sportu v Liberci, 2002
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Oslavy 110 let založení SDH Zašová, 2003 - slavnostní schůze

Oslavy 110 let založení SDH Zašová, 2003 - předání stuhy k praporu SH ČMS
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Oslavy 110 let založení SDH Zašová, 2003 - přijetí delegace na OÚ

Zájezd Nová Lubovňa - Dary země 2004
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Zájezd Nová Lubovňa - Dary země 2004

Krajská soutěž v Hluku 2005 - 2. místo ženy
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Okresní soutěž ve Valašském Meziříčí 2005 - 1. místo ženy, 3. místo muži

Skanzen Rožnov 2006 - Hasičská sobota
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Obvodová soutěž ve Vidči 2006 - družstvo starých pánů

Předání CAS 32 T 815 v roce 2008
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Žehnání hasičských symbolů a techniky 2009

Žehnání hasičských symbolů a techniky 2009
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Žehnání hasičských symbolů a techniky 2009

Hasičská neděle v roce 2010
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Hasičská neděle v roce 2010

Hasičská neděle v roce 2010



75

120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

Ukázka hašení s historickou technikou 2011

Okresní soutěž v Horní Lidči 2011 - 3. místo staří páni
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Zájezd na Sv. Hostýn 2011

Obvodní soutěž ve Valašské Bystřici 2011 - 1. místo staří páni, 1. místo ženy
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Hasičský ples v roce 2013

Výroční valná hromada 2013
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14. srpna likvidovala požár seníku p. Koryčanského, jednalo se  
o opětovné zapálení neznámým pachatelem. 20. října byla jednotka 
krátce po vyjetí vrácena na základnu, aby držela pohotovost.

díky přispění obecního úřadu a sponzorů se podařilo sestavit 
novou soutěžní požární stříkačku. Současně byla provedena nová 
elektroinstalace a nástřik na starší požární stříkačce. Z rozpočtu obce 
byl zakoupen nový vysokotlaký agregát s příslušenstvím. 

Při prováděných pracích se ve výletním areálu rekonstruovala část 
oplocení od prodejního stánku k  sociálním zařízením. v  hasičské 
zbrojnici se dodělávaly úpravy sociálního zařízení, malovalo se 
schodiště, sklad za zasedací místností a sklad PhM. natřely se zárubně 
a dveře do skladu a garáže. Provedl se ochranný nátěr stěn kolem 
schodiště. v garáži se zhotovily police k  uložení drobné historické 
výzbroje a vyrobil sušák na zásahovou výstroj.

První soutěže v  tomto roce se zúčastnila družstva 12. května ve 
valašské bystřici. družstvo mužů zde obsadilo 1. místo a dvě družstva 
žen 1. a 2. místo. Tím si družstva zajistila postup do okresního kola, 
které se konalo 24. června v Kelči. Zde muži skončili na druhém a ženy 
na třetím místě. obě družstva navíc předvedla nejrychlejší požární 
útok ve svých kategoriích. okresní liga se v  tomto roce nekonala. 
družstva zavítala na několik pohárových soutěží. Muži byli dvakrát 
diskvalifikováni, jednou osmí, jednou devátí a jen jednou obsadili 
první místo. Ženy získaly tři druhé a jedno třetí místo. 

družstvo mladých hasičů pod vedením r. Pobořila se zúčastnilo 
obvodové soutěže na horní bečvě, tam vybojovalo 3. místo  
a postoupilo do okresního kola, které se konalo na vsetíně a družstvo 
se zde umístilo na 9. místě. Začátkem podzimu se vůbec poprvé konalo 
v Zašové okresní kolo soutěže hasičské všestrannosti hry ,,Plamen‘‘. 
Účastnilo se jí téměř 60 pětičlenných družstev, což představuje téměř 
300 dětí.

v  září se sbor zúčastnil oslav 350. výročí založení obce valašská 
bystřice. na těchto oslavách předvedli členové ukázku hašení 
s historickou koňskou stříkačkou. v říjnu se sbor připojil k zájezdu do 
vinného sklípku, který pořádali hasiči z valašské bystřice. 

Zástupci našeho sboru se zúčastnili oslav 75. výročí založení 
zašovského fotbalu. rozloučili se také s děkanem P. Karlem šenkem, 
který odešel působit na jižní Moravu.
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Za rok 2001 obdrželi: ,,Pamětní list sv. Floriána‘‘ F. Martoch, medaili 
,,Za zásluhy‘‘ o. hambálek, ,,Za příkladnou práci‘‘ J. rachůnek  
a F. Převor, ,,odznak sv. Floriána‘‘ v. Pospěch, vyznamenání ,,Za 
věrnost‘‘ za 30 let členství ve sboru o. Plandor, J. nohavica,  
v. Martinek, F. Maléř, a v. Pospěch, ,,čestné uznání Sdh Zašová‘‘ 
členové soutěžních družstev T. Pobořil, Z. Mikulenka, M. Straděj,  
S. štrbík, o. adámek, J. havlátová, l. štrbíková a K. Plandorová.

v tomto roce odešli navždy členové v. Jung a b. daněk. na konci 
roku 2001 registroval sbor 114 členů, z  toho 89 mužů a 25 žen. 
Mladých hasičů do 15 let bylo organizováno 9.

2
rok 2002 proběhl celý ve znamení příprav oslav 110. výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové. ustaven byl přípravný 
výbor, který měl za úkol zajistit zdárný průběh a připravenost na tyto 
oslavy. Tyto kulatiny sbor slavil až v roce 2003, ale již v tomto roce byla 
svépomocně provedena řada oprav, úprav a vylepšení. byly například 
vymalovány garáže a všechny místnosti v 1. patře hasičského domu, 
v garážích bylo natřeno potrubí ústředního topení, instalován ventilátor 
pro odsávání výfukových zplodin a zařízení pro udržování tlaku 
vzduchu ve vzduchovém systému cisterny. ve skladu pod sušící věží 
bylo zhotoveno dřevěné obložení a uloženy sem byly staré kroje, natřela 
se plechová střecha a rekonstruován byl interiér sušící věže. v zasedací 
místnosti se renovovaly parkety a zhotovily se police pro získané trofeje 
ze soutěží. v chodbičce v prvním patře byla zřízena kuchyňka. 

Zbrojnice však vykazovala závady, které hasiči nebyli schopni svými 
silami a prostředky zabezpečit. díky intenzivnímu jednání s obcí byly 
nevyhovující vydrolené podlahy v garážích nahrazeny novými a stará 
ztrouchnivělá okna v 1. patře vyměněna za nová plastová.

Tyto práce by nebylo možné provést bez finančního přispění obce 
a brigádnické pomoci řady členů, z nichž nejvíce hodin odpracovali  
F. Stodůlka, v. Pospěch, St. štrbík st., Z. hub, M. Pospěch, T. Pobořil, 
P. Stodůlka, J. bolek, F. Martoch, M. Straděj a St. štrbík ml.

o kompletní úklid v celé zbrojnici nejen po stavebních pracích, ale  
i v jejich průběhu se staraly naše ženy, bez kterých si dnes také nedove-
deme představit zdárný průběh našich kulturních akcí. největší záslu-
hu na tom mají i. hubová, J. Pospěchová, J. Slováková, Z. Stodůlková,  
Z. Martinková, J. Těhanová, d. Martinková a M. Tomečková.
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celkem bylo za rok 2002 zorganizováno 116 akcí, kterých se 
zúčastnilo 51 členů našeho sboru a celkově se odpracovalo 4 170 hodin.

další mimořádnou událostí tohoto roku bylo to, že soutěžní 
družstvo žen postoupilo z obvodové soutěže (18. května v Tylovicích, 
1. místo) na soutěž okresní (23. června na vsetíně, 2. místo) a odtud 
přes soutěž krajskou (3. srpna na vsetíně, 1. místo) až na Mistrovství 
České republiky v požárním sportu. Toto mistrovství se konalo ve 
dnech 20. až 22. září v liberci. Ženy se poctivě připravovaly a taky se na 
tuto soutěž moc těšily, protože probojovat se na republiku se mnohým 
nepodaří ani za mnohaleté působení v  oblasti požárního sportu. 
na cestu žen spolu s mnoha fanoušky byl do liberce vypraven celý 
autobus. na mistrovství čr, kde soupeřily s nejlepšími z nejlepších 
se ženy umístily na 14. místě. Úspěch jejich družstva nemá v historii 
sboru obdoby a postup na tuto soutěž byl do té doby také jediným 
v  našem okrese. družstvo žen reprezentovalo v  liberci naši obec 
pod vedením trenéra v. Pospěcha a vedoucího družstva P. Stodůlky 
v následujícím složení:

h. švajdová  M. Tomečková  l. štrbíková
K. Plandorová  E. hubová  Z. Stodůlková
a. hrtáňová    - členka družstva z Sdh hovězí
J. Filová    - náhradnice z Sdh hovězí 

      Účast na této vrcholné požární soutěži by nebyla možná bez 
finančního přispění sponzorů, obecního úřadu Zašová a okresního 
sdružení hasičů vsetín.

      ocenění za vzornou reprezentaci okresu vsetín a zlínského 
kraje se dostalo našim ženám i od Sh čMS na shromáždění starostů 
sborů okresu vsetín, které se na jejich počest konalo 9. listopadu v sále 
ob, kde z rukou starosty oSh a náměstka sdružení J. Krajče převzala 
velitelka soutěžního družstva h. švajdová a jejich trenér v. Pospěch 
Pamětní list s poděkováním a videokazetu se záznamem Mistrovství 
republiky v liberci.

      Soutěžní družstvo mužů se umístilo na obvodové soutěži na  
1. místě a za jednotlivce obsadili naši členové r. Pobořil a o. adámek 
v  běhu 100m s  překážkami 1. a 2. místo. Z  této soutěže družstvo 
postoupilo do okresního kola, kde po nedokončeném útoku obsadilo 
6. místo. 
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družstva se zúčastnila také několika pohárových soutěží, a to ve 
velkých Karlovicích (muži 3. místo, ženy 1. místo), 10. srpna soutěže 
,,o pohár veselé‘‘ (muži 4. místo, ženy 1. místo), 11. srpna ,,o štít 
radhoště‘‘ na dolní bečvě (ženy 1. místo), 18. srpna v lešné (ženy 
6. místo) a 15. září soutěže ,,o pohár přednosty zlínského kraje‘‘ 
v Kněžpoli (ženy 6. místo). 

členové výjezdové jednotky vyjeli v  tomto roce k  jednomu 
požáru a čtyřem technickým pomocím. 5. ledna a 7. června prováděli 
čištění kanalizace v  Zš Zašová. 16. července odstraňovali strom 
po úderu blesku u p. Krčmáře v  Zašové. v  horkých dnech 18. až  
22. července zajišťovali ochlazování drůbeží farmy Zod Zašová v Zubří.  
27. července pomáhali při hašení požáru slámy v bývalém Zd bynina.

naši hasiči byli také přítomni při svěcení obecních symbolů dne 
26. května v  zašovském kostele. Za tuto účast jim byl obcí udělen 
Pamětní list.

v  průběhu roku 2002 opustil naše řady a. Koryčanský a dvě 
přispívající členky paní novosadová a borovičková.

2
v roce 2003 oslavil sbor 110 let své činnosti. K tomuto významnému 

výročí byly uspořádány v sobotu 19. a v neděli 20. července jubilejní 
oslavy 110. výročí vzniku hasičského sboru, nad kterými převzal 
záštitu obecní úřad Zašová.

oslavy zahájila ranní produkce dechové hudby „Zašovjanka“. Poté 
následovala mše svatá, která byla sloužena za zemřelé sestry a bratry 
Sdh. Po ukončení bohoslužby byly položeny věnce na zašovském 
hřbitově a k  pomníku padlých. v  prostorách hasičské zbrojnice 
byla otevřena výstava historických dokumentů a trofejí získaných 
v  soutěžích. Před požárním domem si občané mohli prohlédnout 
starou i nejmodernější požární techniku. v sále ob pak byla zahájena 
slavnostní schůze konaná na počest 110 let trvání sboru. Mimo členů 
našeho sboru a výboru zde byli přítomni také členové obecního 
zastupitelstva, delegáti ShčMS, hZS, hasičských sborů z  okolí 
a zástupci místních stran a spolků. Po ukončení schůze se podával 
slavnostní oběd. odpoledne proběhlo seřazení slavnostního průvodu 
v dolní části obce a za účasti krojovaných členů organizací a spolků, 
okolních hasičských sborů, historické a současné požární techniky 
se průvod vydal do výletního areálu. na prostranství před základní 
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školou byly za účasti našeho i okolních Sdh a hZS zlínského kraje 
předvedeny ukázky hašení historickou i současnou technikou. ve 
výletním areálu následovala volná zábava při tanci a poslechu. v neděli 
vyvrcholily oslavy ve výletním areálu zábavným odpolednem.

na upomínku oslav byl vydán pamětní almanach, který sestavil 
Zdeněk Poruba, kronikář obce a Tomáš Pobořil, kronikář Sdh. 
vyrobeny byly sklenice a jiné propagační materiály, jejichž motivem se 
stala naše historická koňská stříkačka. celé oslavy byly prezentovány 
i mediálně.

9. ledna vyjela jednotka likvidovat požár stolárny v  bynině. 
16. dubna požár trávy na luhách (krátce po vyjetí byla jednotka 
odvolána na základnu). 10. května požár rodinného domu v Zašové 
u hegrů.

v průběhu roku 2003 bylo vyčištěno 8 studní, dále se likvidovala 
ekologická havárie, ve 14 případech dovážela voda, třikrát se čistily 
kanály, dvakrát čistila cesta, jednou čerpal sklep a farský rybník. 
nově jsme napouštěli rybník u nádraží, dvakrát jsme zapůjčili 
elektrocentrálu do místní prodejny potravin a také jsme čistili podlahu 
v nové tělocvičně základní školy.

na avii se opravovala spojka a přetěsněn byl brzdový systém. Musely 
se vyměnit akumulátory, vstřikovací trysky a seřídit ventily motoru. 
na cisterně se odstraňovaly problémy se vzduchovým systémem.

obvodní soutěž byla upořádána v  rámci 110. výročí v  Zašové. 
Zúčastnily se jí tři naše družstva. Staří páni obsadili 3. místo a muži 
také 3. místo. Ženy se umístily na 2. místě a postoupily do okresního 
kola ve vsetíně, kde vybojovaly 1. místo a postup do krajského kola 
v otrokovicích, zde skončily na 2. místě.

na pohárových soutěžích muži získali 1., 4., 5., 8. místo  
a jednou byli diskvalifikováni. Ženy obsadily 3x 1. místo, 3x 2. místo,  
2x 4. místo a 1x 7. místo.

Za rok 2003 obdrželi:
„Pamětní list sv. Floriana“ J. Pavlica a Z. šteiner. vyznamenání 

„Za věrnost“ za 50 let F. Stodůlka, K. Jolek, F. Křenek, M. Juřica a  
o. Janišová, za 40 let F. Převor, za 30 let Z. šteiner,  v. špůrek, J. Krůpa, 
J. bolek a J. Pospěchová, za 20 let ing. Z. hub, a. špůrek, i. hubová, 
b. Snozová a za 10 let S. vaculín. „čestné uznání Sdh Zašová“  
ing. v. Zvoníček, d. Martinková, E. hubová a M. Tomečková.
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Oslavy 110. výročí založení sboru - položení věnce u pomníku na hřbitově

Oslavy 110. výročí založení sboru - ukázka hašení s koňskou stříkačkou
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v roce 2003 zemřeli F. Převor, Z. hambálek, a. Poruba a přispívající 
členka pí helisová. Sbor registroval 125 členů, z toho 91 mužů a 26 
žen. Mladých hasičů bylo 8.

v  roce 2004 byla završena podstatná část rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. Za necelých 300 tis. Kč se v obou garážích vyměnily vrata 
za nová s elektrickým stahováním. Zlepšilo se tím zateplení zbrojnice 
a zvětšil se i průjezdní profil vrat na výšku i šířku. Po dohodě s obcí 
se za ušetřené peníze upravil terén a položil asfaltový koberec v celém 
prostoru před zbrojnicí.

všechny práce bylo možné uskutečnit hlavně díky vstřícnému 
přístupu obecního zastupitelstva, starostky ing. a. Mikoškové  
a místostarosty l. Krumpolce.

Zbrojnice se stala také terčem nezvaného hosta. Při vloupání za 
sebou nechal zničené téměř všechny dveře a taky se ztratil materiál. 
událost šetřila Policie čr.

využita byla i naše historická koňská stříkačka, která vyjela ke 
svatbám členů M. Pospěcha v říjnu a P. vrabce v listopadu.

velmi vydařený byl 3 denní zájezd na Slovensko do partnerské obce 
nová Ĺubovňa. Spolu s hasiči se ho zúčastnil i Zašovský chrámový 
sbor a po mnoha letech se podařila obnovit za značného přispění 
hasičů partnerská spolupráce mezi Zašovou a novou Ĺubovňou.

v roce 2004 byla výjezdová jednotka povolána k jednomu požáru 
mimo obec, ale nakonec po dohodě držela jen pohotovost na základně 
a operační středisko povolalo jiné jednotky.

dále členové pomáhali při čerpání vody, zalévání stromků, v jednom 
případě otevírali zamčený byt a také poskytli technickou pomoc 
s elektrocentrálou obecnímu úřadu a dvěma místním občanům. 
celkový počet těchto pomocí za rok 2004 dosáhl 27.

obvodová soutěž se uskutečnila na horní bečvě. Ženy skončily na 
1. místě, muži na 2. místě a staří páni také na 2. místě. Muži i ženy 
postoupili do okresního kola, kde obě družstva skončila na 3. místě. 
Při pohárových soutěžích obsadili ve valašské bystřici ženy i muži  
1. místo, v lešné muži 7. místo a ženy byly diskvalifikovány, ve veselé 
ženy 3. a muži 5. místo, v Karolince ženy 1. a muži 5. místo, na dolní 
bečvě ženy 3. místo v soutěži „o pohár hejtmana zlínského kraje“ 
ženy 6. místo a v Kněžpoli ženy nepřipustili na start pro údajný zásah 
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do konstrukce stroje. Soutěžní družstva se připravovala pod vedením 
P. Stodůlky a h. švajdové.

K údržbě zeleně ve výletním areálu byl zakoupen nový křovinořez. 
do hlavního prodejního stánku bylo zakoupeno a nainstalováno nové 
výčepní zařízení.

Za rok 2004 obdrželi vyznamenání „Za věrnost“ 50 let členství 
ve sboru M. hajda, 40 let M. Slovák, 10 let J. Gašparová, „Pamětní 
list Sdh“ J. hambálek, M. Pobořil, J. Molek, F. Stodůlka, medaili 
„Za příkladnou práci“ l. Zetocha, a. Sadílek a medaili „Za zásluhy“  
o. Janišová.

v  roce 2004 zemřeli členové J. Slavík, a. špurek a přispívající 
členové paní coufalová, Kopecká, Pavelková a Sobotková. Ke konci 
roku registroval sbor 122 členů, z toho 93 mužů a 29 žen. Mladých 
hasičů bylo organizováno 6.

Konec roku znamenal konec dalšího pětiletého funkčního období 
výboru, ze kterého se rozhodlo odstoupit 8 členů, mezi nimi také 
dlouholetí členové, kteří ve výboru vykonali kus dobré a poctivé práce.

Z výboru odešli:
náměstek starosty a strojník S. štrbík, náměstek starosty a referent 

MTZ F. Stodůlka - ve výboru pracoval řadu let i jako preventista  
a kulturní referent, strojník J. randýsek, preventista M. Mach, velitel 
družstva r. dobeš, vedoucí mládeže r. Pobořil, dále pak členové  
J. vala a F. Martoch.

2
rokem 2005 začalo další funkční pětileté období nového výboru, 

který volila valná hromada 9. ledna.
Starostou sboru byl zvolen ing. Zdeněk hub, jeho prvním 

náměstkem a velitelem sboru václav Pospěch, druhým náměstkem 
a kronikářem Tomáš Pobořil, jako velitelé družstev byli zvoleni Josef 
Plandor a Zdeněk Mikulenka, jednatelkou se stala Jarmila Pospěchová, 
pokladní Zdenka Stodůlková, preventistou Petr Koryčanský, hospodáři 
Michal a Jarmila Slovákovi, strojníky Pavel Stodůlka a Martin Pospěch, 
referentkou žen ivana hubová a kulturním referentem Pavel vrabec. 
členy výboru se stali Marcel Straděj, dana Martinková a František 
Poruba – čestný starosta našeho Sdh. Kontrolní revizní komise 
byla zvolena ve složení ing. Jan bolek, Zdenka Martinková a Jaroslav 
rachůnek.
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Svatba manželů Pospěchových říjen 2004

Svatba manželů Pospěchových „strašáci“



120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

90

27. dubna 2005 proběhlo námětové cvičení v  Ústavu sociální 
péče Zašová. 18. května držela jednotka pohotovost při požáru garáží 
ve valašském Meziříčí. 20. května zasahovala u požáru haly bývalé 
drůbežárny v bynině, 20. června při požáru kravína ve Stříteži, 29. 
června při požáru seníku u hegerů, 28. srpna u požáru stolárny 
v  Poličné a 3. prosince při požáru odpadkového koše u obecního 
úřadu.

Mimo zásahů u požárů pomáhala jednotka se svou technikou 
občanům, firmám a obci v celkem 24 případech.

na obvodní soutěži ve valašské bystřici se postavila na start čtyři 
naše družstva. Staří páni soutěž nedokončili a byli diskvalifikováni. 
družstvo mužů skončilo na druhém a družstvo žen na třetím místě. 
obě družstva postoupila do okresního kola. Premiérová soutěž 
dorostenek skončila umístěním na čtvrtém místě.

okresní soutěž se konala 19. června na stadionu ve valašském 
Meziříčí. Muži zde obsadili třetí místo a ženy okresní kolo vyhrály  
a tím postoupily do krajského kola, které proběhlo 20. srpna v hluku. 
Zde ženy obsadily druhé místo.

Při účasti na pohárových soutěžích obsadila družstva tyto pozice: 
ve valašské bystřici ženy 1., dorostenky 2. a muži 4. místo. na horní 
bečvě ženy 2., muži 6. místo. ve veselé muži 1., ženy 2., dorostenky 
3. místo. v Karolince ženy 1. a 2. místo. na dolní bečvě ženy 1., 
dorostenky 5., a muži 8. místo. v hostašovicích ženy 1. místo, v lešné 
ženy 5. místo a v  hustopečích ženy 2. místo. v  soutěži „o pohár 
hejtmana zlínského kraje“ v horní lidči ženy 4., muži 10. místo.

na žádost obecního úřadu jsme si vyměnili garáže u zdravotního 
střediska s p. Mechlem, který v naší původní garáži vybudoval prodejnu 
jízdních kol. Zakoupeny byly nové sady hadic, proudnice, sací koš, 
několik nových stejnokrojů a do dílny nová sada nářadí.

Za rok 2005 obdrželi:
Medaili „Za věrnost“ za 50 let členství František Poruba a ludvík 

špurek, za 40 let alois Mořkovský a alois Sadílek, za 30 let Josef 
vala a za 20 let Jiří holiš, František Martoch, Josef Pavlica, Pavel 
vrabec a lukáš Zetocha. čestné uznání Sdh věra Kolečková, Milada 
borovičková, Petr Sladký Petr borovička a vlastimil Fajfr. čestné 
uznání oSh Zdenka Stodůlková, helena švajdová, Martin Pospěch 
a radek Pobořil. odznak sv. Floriana Zdenka Martinková, František 
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Křenek, Josef randýsek a vojtěch Martinek. Medaili „Za zásluhy“ 
Pavel Stodůlka a Pavel vrabec.

do okrskového výboru byla navržena a zvolena Zdenka Stodůlková 
jako hospodářka okrsku, václav Pospěch se stal velitelem okrsku.

v roce 2005 nezemřel žádný člen a k 31.12. registroval sbor 122 
řádných členů z toho 90 mužů a 32 žen.

2
v roce 2006 zasahovala jednotka při těchto událostech:

8. srpna při přívalových deštích probíhalo čerpání sklepů  
a vyprošťování zatopených vozidel. 25. září likvidovala požár trafiky 
na luhách, 28. září požár v  kuchyni rodinného domu v  Krhové, 
15. října požár pořezového dřeva u p. Macka a ve stejný den požár 
v technologickém potrubí firmy Jacobs Kraft ve valašském Meziříčí. 
18. října proběhlo prověřovací cvičení v  Kulturním zařízení 
valašské Meziříčí. 7. listopadu vyjížděla jednotka k  požáru cihelny 
do hrachovce, avšak jednalo se o planý poplach. 18. listopadu byl 
vyvolán planý poplach místním postiženým občanem, tuto událost 
šetřila Policie čr. 19. listopadu likvidovala požár kůlny ve valašském 
Meziříčí a 9. prosince byla jednotka po vyjetí k  požáru odpadu ve 
valašském Meziříčí Koutech vrácena zpět na základnu.

dále byly prováděny další běžné technické pomoci jako dovoz 
vody, odklízení sněhu, čištění kanálů, studní, veřejných komunikací  
a prostranství, protlaky potrubí, ochlazování objektů z důvodu horka 
a to vše celkem při 33 akcích.

19. srpna se sbor zúčastnil s historickou koňskou stříkačkou hasičské 
soboty v areálu valašského muzea v přírodě, kde se prezentovaly sbory 
z celého okresu s programem ukázek způsobu hašení od historie až po 
současnost.

v  požárním sportu v  roce 2006 reprezentovala sbor soutěžní 
družstva mužů, žen, dorostenek a starých pánů. v  obvodní soutěži 
13. května ve vidči obsadilo družstvo mužů druhé místo, družstvo 
žen první místo, družstvo dorostenek druhé místo a staří páni byli 
diskvalifikováni pro nedokončený požární útok.

Muži, a obě družstva žen postoupily do okresního kola, které 
proběhlo 17. června ve vsetíně. Muži skončili na pátém místě, 
družstvo žen okresní kolo vyhrálo a druhé družstvo žen skončilo na 
čtvrtém místě.
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Pro dorostenky proběhla okresní soutěž 21. května ve Zlíně společně 
pro okresy vsetín a Zlín. dorostenky zde vyhrály a v krajském kole 
10. června v hulíně postupové místo neudržely a skončily třetí.

na krajské soutěži dospělých 26. srpna ve vsetíně skončily ženy na 
čtvrtém místě.

družstva se zúčastnily pohárových soutěží s těmito výsledky:
ve velkých Karlovicích dorostenky 1. místo, ve valašské bystřici 

ženy 1. a 2. a muži 4. místo, ve veselé muži 2., ženy 1. místo a druhé 
družstvo žen soutěž nedokončilo, na dolní bečvě muži 9. místo. 
v  soutěži o pohár hejtmana zlínského kraje 9. září v  Těšově na 
uherskohradišťsku obsadily ženy 6. a 8. místo, muži 9. místo.

ve výletním areálu byla vyrobena nerezová udírna. v prodejním 
stánku došlo při pořádané kulturní akci vlivem oxidace hliníkových 
kabelů k jejich přehřátí a poškození. Jen náhodou nedošlo k následnému 
požáru.

ve zbrojnici se vyřešil problém s vytápěním, které je nyní řešeno 
samostatným plynovým kotlem, ovládaným termostatem přímo ze 
zbrojnice.

Pro soutěžní družstva se zakoupila nová sportovní obuv, dokoupily 
se tři zásahové obleky Fireman iii a několik dalších vycházkových 
stejnokrojů. vyrobena byla nová časomíra pro požární sport 
s nezávislým vyhodnocováním dvou běžeckých drah. časomíra byla 
vyrobena svépomocí, při minimálních finančních nákladech. Její 
zakoupení by představovalo minimálně 40 000,- Kč.

Koncem roku 2006 zakoupila obec pro sbor starší dopravní 
automobil Ford Transit od firmy Moba Slušovice, která rušila jednotku 
Po v  průmyslovém areálu v  rožnově pod radhoštěm. Pořízení 
vozidla stálo 60 tis. Kč a bylo ještě nutné dodatečně instalovat zadní 
sedačky s  bezpečnostními pásy, radiostanici a úchyty pro požární 
výzbroj. vozidlo doplnilo stávající da avia 31 a mělo sloužit nejen 
pro dopravu osob, ale i k  technickým zásahům a také ke zvýšení 
operativnosti například při mimořádných událostech.

Stálé problémy přinášel zastaralý stav cisterny caS 25 š706 u které 
se po 25 letech provozu začaly stále častěji projevovat závady, včetně 
postupující koroze.

Za rok 2006 byli vyznamenáni:
Za věrnost 10 let lucie adámková, Jindřiška havlátová, Zdeněk 
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Mikulenka, Kateřina Plandorová, radomír dobeš, Petr Koryčanský, 
ladislav Kudělka, Josef Plandor, Tomáš Pobořil, Martin Pospěch, 
Jaroslav Sadílek, Marcel Straděj, Jiří špurek, Zdenka Stodůlková  
a Markéta Koryčanská. Za věrnost 30 let Zdenka Martinková  
a Jarmila Mičolová. Za věrnost 40 let Miroslav Jasný, Zdeněk Plandor, 
Stanislav Pavlica, Miroslav Pobořil a Josef špurek. čestným uznáním 
Sdh šárka Martinková, aneta horáková, Michaela Pavlicová, Jana 
Tomečková, Monika Tomečková, veronika Zvoníčková, Pavel Stodůlka 
ml., dominika Pavlátová (Sdh Střítež n. b.), Karel Melichařík 
(Sdh Střítež n. b.) a lucie vajglová (Sdh hrachovec). čestným 
uznáním oSh Tomáš Pobořil, Marcel Straděj, Kateřina Plandorová 
a Zdeněk Mikulenka. Medailí Za příkladnou práci Miroslav Mach. 
Medailí Za zásluhy ing. Jan bolek, Josef Sadílek, ludvík špurek  
a Zdenka Matuštíková. odznak sv. Floriana obdrželi Stanislav štrbík 
a ing. Zdeněk hub.

v roce 2006 zemřeli řádní členové oldřich Plandor, Karel Jokel, 
vojtěch Martinek, alois Mořkovský, lukáš Zetocha a přispívající 
člen Josef Geryk. Sbor registroval 116 členů, z  toho 84 mužů,  
32 žen a 2 mladé hasiče.

2

Hasičská sobota ve Valašském muzeu v přírodě, Rožnov p. R. 19. 8. 2006
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Při výpisu událostí za rok 2007 je třeba na prvním místě 
vzpomenout smutnou událost a to úmrtí člena sboru Zdeňka Poruby. 
Zdeněk Poruba vstoupil do zašovského Sdh v roce 1964 a ve výboru 
pracoval 33 let v  různých funkcích. Sepsal a vydal almanach k  80. 
výročí založení sboru a dále pak větší almanachy ke 100. a 110. výročí. 
Jeho zásluhou byla dopsána kronika sboru, která nebyla od roku 1949 
vedena. Kronikářem sboru byl až do roku 1999, popsal tak období 
činnosti sboru za celých 50 let. Zdeněk Poruba zemřel 18. září 2007.

Jednotka Sdh byla v  roce 2007 povolána k 16 požárům, jedné 
mimořádné události a dvakrát se zúčastnila prověřovacího cvičení.

24. února likvidovala požár penzionu p. švarce ve valašském 
Meziříčí. 2. dubna při výjezdu k požáru trávy a klestí ve valašském 
Meziříčí – loděnici byla jednotka vrácena zpět na základnu. 
10. dubna zasahovali členové u požáru ubytovny v uniMo 
buňkách  agrocentra Zd Podlesí ve valašském Meziříčí Koutech. 
15. dubna při požáru zemědělského skladu ve valašském Meziříčí 
Podlesí. 20. dubna likvidovali požár rubiska ve valašskomeziříčských 
městských lesích v  Krhové Pod Kamenem. 2. května byla jednotka 
povolána k  požáru klestí ve valašském Meziříčí Podlesí „u školy“, 
ale krátce po výjezdu byla vrácena zpět na základnu. 10. května 
zasahovali členové při požáru kravína v  rožnově pod radhoštěm 
v části uhliska.  21. května u požáru trávy v lese v Zašové u Sadílků. 
9. června likvidovali zahoření pneumatik v  Zašové u firmy Mézl  
a Janíček. 24. června požár výškové budovy ve valašském Meziříčí 
u bývalých skláren. 2. července požár bistra „u lamy“ ve valašském 
Meziříčí, na drážkách. 5. července požár panelového domu  
v 8. podlaží ve valašském Meziříčí. 6. července požár domku v depu 
čd ve valašském Meziříčí. 11. července požár kůlny na vlakovém 
nádraží v Zašové. 26. července byla jednotka vyslána k požáru firmy 
TWW v Zašové, jednalo se však o planý poplach. 7. září při přívalových 
deštích hlídali členové mosty zašovského potoka a odklízeli spadlé 
stromy z komunikace u hegerů. 

17. září se zúčastnila jednotka prověřovacího cvičení ve slévárně 
ve valašském Meziříčí. 17. října byla po vyjetí k požáru skladu obilí 
ve valašském Meziříčí vrácena na základnu. 3. listopadu proběhlo 
v horní části Zašové cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody, které 
prověřilo akceschopnost všech 7 sborů okrsku (Zašová, veselá, Střítež 
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n. b., vidče, Zubří, Staré Zubří a valašská bystřice). Trasa dálkového 
vedení se 7 stroji vedla od splavu u autobusové zastávky Konečná až 
k fiktivně hořícímu lesu u p. rachůnka. 9. prosince došlo k zneužití 
ohlašovacího zařízení a vyhlášení planého poplachu.

Již několik let byla nutná obměna cisterny caS 25 š 706, ta se 
podařila v závěru roku 2007. díky obměně techniky u hZS zlínského 
kraje se uvolnila caS 32 na podvozku Tatra 815 Pr2. Tato cisterna 
byla bezplatně převedena do obce Zašová. nejednalo se o zbrusu nový 
stroj, ale jeho dobrý technický stav předpokládal využití v jednotce na 
řadu let. Stará cisterna byla nabídnuta k odprodeji.

Mimo výjezdů k  požárům prováděla jednotka dovoz vody ve 
čtrnácti případech, třikrát probíhalo čištění kanálů, dvakrát čištění 
studní a dvakrát zalévání stromků v obecním lese.

v obvodní soutěži v Tylovicích soutěžila tři zašovská družstva. Muži 
získali 1. místo, staří páni rovněž 1. místo a ženy obsadily 5. místo.

do okresního kola soutěže v horní lidči postoupila obě družstva 
mužů, nepodařilo se však sestavit družstvo starých pánů. Muži skončili 
v okresním kole na 4. místě.

okresní soutěž dorostu probíhala ve vizovicích společně pro okresy 
vsetín a Zlín. Zašovské dorostenky tuto soutěž vyhrály, tím postoupily 
do krajské soutěže v hluku, kde obsadily druhé místo.

v pohárových soutěžích získaly družstva:
ve velkých Karlovicích ženy po páté v řadě vyhrály a získaly natrvalo 

putovní pohár starosty obce, ve valašské bystřici ženy 1. místo, muži 
8. místo, ve veselé ženy 1. a 3. místo, muži 4. místo, ve Stříteži n. b. 
ženy 2. místo a muži 5. místo, na dolní bečvě ženy 4. místo. Sbor 
přijal pozvání a zúčastnil se soutěže v družební obci nová Ľubovňa. 
v Ľubovni však družstva startovala mimo soutěž z důvodu rozdílných 
pravidel v požárním útoku.

ve vozidle Ford bylo nutné provést řadu různých úprav tak, aby 
vyhovovalo předpisům i bezpečnosti posádky.

větší akcí byla brigáda u pana Posáda, kde se prořezával les a dělal 
v  něm pořádek. Za vydělané peníze se zakoupila motorová sekačka 
v hodnotě 17 000 Kč.

do výbavy jednotky se zakoupily nové hadice, proudnice, gumové 
holínky, vesty, vidle, kopáče, hliníkové trhací háky a různé nářadí.

Zrenovovány byly staré přilby používané při ukázkách s koňskou 
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stříkačkou a nechaly se ušít repliky dobových krojů s opasky a čepicemi. 
Původní historické obleky již nebyly v dobrém stavu.

Za rok 2007 obdrželi vyznamenání a ocenění:
Medaili „Za věrnost“ za 10 let lucie adámková, Jindřiška 

havlátová, Zdeněk Mikulenka, Kateřina Plandorová, radek Pobořil, 
helena švajdová a Jana Těhanová. Za 20 let Jiří Malík, Michal 
Slovák ml., Pavel Stodůlka st. a antonín vašek. Za 30 let Pavel Frňka  
a Miroslav Jaroň. Za 40 let Josef vaněk. Medaili „Za zásluhy“ 
Jaroslav rachůnek a František Martoch. čestné uznání oSh 
dana Martinková, Jana Těhanová, Marta Tomečková, Eva Mézlová  
a václav Zvoníček. čestné uznání KSh Michal Slovák st. Medaili za 
mezinárodní spolupráci vlado repka z dhZ nová Ľubovňa.

v  roce 2007 zemřeli 3 členové, Eliška hajdová, Zdeněk Poruba  
a Josef Sadílek. Sbor registroval 113 členů, z toho 82 mužů a 31 žen.

2
během roku 2008 prováděli členové svépomocně řadu oprav  

a úprav na přidělené caS Tatra 815. Zprvu se zdálo vše v pořádku, 
ale při drobných opravách bylo zjištěno, že se budou muset vyměnit 
všechna světla na vozidle, dále se vyměnily obě zpětná zrcátka  
i s úchyty. Pro větší bezpečnost při jízdách k zásahu byly vyměněny 
staré žárovkové majáky za zábleskovou výstražnou rampu. na přední 
masku byla přidána doplňková výstražná lEd světla.

K dalším úpravám patřily karosářské práce, jako renovace otevírání 
všech dveří nástavby, vyvaření zadních dveří, instalace nového osvětlení 
v  předních skříních, úprava a výroba nových úchytů pro věcné 
prostředky a nakonec vybroušení, vytmelení a natření celé nástavby  
i s novými nápisy.

vozidlo Ford bylo dovybaveno několika světlomety 240v 
s  prodlužovacími šňůrami pro osvětlení místa zásahu. v  garáži byl 
opraven kompresor pro udržování tlakového vzduchu v  caS 32 T 
815 a upraveny byly dobíječe akumulátorů pro všechna vozidla.

v  průběhu roku 2008 byla výjezdová jednotka povolána k  15 
požárům a jedné mimořádné události: 26. ledna k  požáru pily  
p. hřivy v  Zašové. 16. února k  požáru garáže a obchodu 
s  textilem ve valašském Meziříčí na ulici Mírová. 18. března 
k  požáru sazí v  komíně ve valašském Meziříčí Podhoří. 24. dubna 
k  požáru bytu ve valašském Meziříčí na ulici Krátká. 28. května 
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k  požáru stolařské dílny ve valašském Meziříčí v  části štěpánov. 
1. června k  požáru firmy auto lukáš ve valašském Meziříčí  
- jednalo se však o planý poplach. 25. června vyjížděla jednotka 
k likvidování mimořádné události při vichřici ve valašském Meziříčí 
a v Zašové, zde jednotka likvidovala spadlé stromy přes silnici i/35  
a místní komunikace. 10. července k  požáru trávy u silnice i/35 
v Zašové. 10. srpna k požáru lokomotivy čd ve valašském Meziříčí. 14. 
září k požáru bytu ve valašském Meziříčí na ulici vsetínská – jednotka 
byla vrácena zpět na základnu. 22. října k  požáru hospodářského 
stavení v  rožnově pod radhoštěm - Tylovicích. 26. října k  požáru 
chaty ve valašském Meziříčí v ulici hemy. 7. listopadu k požáru sila 
firmy Jelínek ve valašském Meziříčí. 23. listopadu k požáru sklepa ve 
valašském Meziříčí na ulici Písečná - při svolávání jednotky k  této 
události nefungovala siréna. 10. prosince k požáru rodinného domu 
na dolní bečvě. 24. prosince k  požáru SPš stavební ve valašském 
Meziříčí na ulici Máchova – jednalo se však o planý poplach

v  rámci okrsku se členové zúčastnili cvičení v  dálkové dopravě 
vody ve veselé, které bylo součástí oslav založení Sdh veselá a bylo 
velmi kladně hodnoceno.

Mimo výjezdy k  požárům a mimořádným událostem pomáhali 
členové s hasičskou technikou celkem ve 14 případech, z toho čtyřikrát 
při čištění studní, třikrát při čištění kanálů, jednou čistili sklep, 
dvakrát dováželi vodu, dvakrát zajišťovali dodávku elektrické energie 
elektrocentrálou a dvakrát se zúčastnili pátrací akce po ztraceném 
dítěti – v obou případech bylo ve zdraví nalezeno.

v obvodní soutěži na Prostřední bečvě reprezentovaly Zašovou tři 
družstva. Staří páni zde obsadili 4. místo, muži rovněž 4. místo a ženy 
skončily druhé.

do okresní soutěže v horní lidči postoupilo ženské družstvo, které 
zde obsadilo 2. místo, čímž postoupilo do krajského kola. v krajském 
kole 2. srpna v otrokovicích obsadily ženy 4. místo.

družstva se zúčastnila pohárových soutěží ve valašské bystřici (ženy 
1. místo) a ve veselé (ženy 1. místo a muži 4. místo).

Pro dovybavení JSdh byl zakoupen nový zásahový oblek a dvoje 
kalhoty Fireman iii, 10 párů zásahových rukavic a 4 páry zásahové 
obuvi. Pořízena byla nová svítilna (voděodolná a do výbušného 
prostředí) a základní sada pro odchyt a likvidaci bodavého hmyzu.
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Za práci pro sbor byli za rok 2008 oceněni a obdrželi vyznamenání: 
Za věrnost 10 let šárka Martinková, Eva Mézlová, Marek Pavlica, 
Zdeněk Pobořil a ing. václav Zvoníček. Za věrnost 20 let Jaroslav 
rachůnek. Za věrnost 40 let radislav nohavica. čestné uznání Sdh 
Josef nohavica. čestné uznání oSh Stanislav Pavlica a Stanislav 
vaculín. čestné uznání KSh František Maléř a Jarmila Slováková. 
Medaili Za zásluhy antonín Košárek. Řád sv. Floriana václav Pospěch.

v roce 2008 nezemřel žádný z členů Sdh, ale zemřeli 4 přispívající 
členové, Jaroslav Mach, Josef daněk, ladislav Krčmář a alois Sobotka. 
Sbor registroval 111 členů z toho 80 mužů a 31 žen.

2
24. června 2009 zasáhla Zašovou a okolní obce tzv. „blesková 

povodeň“. Stalo se tomu tak po několikadenních vydatných deštích, 
když zmíněný den v podvečer nebývale silný déšť vyvrcholil v povodeň. 
nejen rychlost s jakou začala voda ničit, ale i rozsah povodně překonal 
vzpomínané záplavy z  roku 1997. Jednotka při této mimořádné 
události zasahovala na téměř 40 místech v Zašové.

Zasahující členové zjistili, že nejsou schopni s technikou projet ani 
na horní, ani na dolní konec. Z hlavní cesty se stalo řečiště, kterým voda 
unášela co se jí postavilo do cesty. Zcela zaplavená byla komunikace 
„Za potokem“, kde nebylo možné poznat kde je potok a kde je cesta. 
Jedinou průjezdnou komunikací bylo „Záhumení“. obzvlášť závažně 
vypadala situace u odbočky k „liptě“, kde se rodinný dům ocitl 
uprostřed řečiště a voda na hlavní cestě dosahovala výše téměř jednoho 
metru. rychlost a rozsah záplav zcela znemožnil plynulé uvolňování 
zachyceného dřeva pod mosty, to bylo možné až po oslabení vodního 
proudu. Účinně při této práci pomáhal p. v. dobrozemský se svou 
technikou. Poté následovalo čerpání vody z  vytopených sklepů  
a odstraňování spadlých stromů na horním konci. Jednotka byla taky 
povolána na pomoc při odčerpávání povodňové laguny ve valašském 
Meziříčí, na ulici M. alše výkonným čerpadlem na caS 32 T 815.

v roce 2009 byla jednotka povolána k 17 událostem:
1. ledna k požáru hořícího dřeva ve valašském Meziříčí hrachovci 

– kvůli nefunkční siréně zde jednotka nezasahovala. 21. ledna k požáru 
hořící skládky ve valašském Meziříčí bynině za restaurací šaman. 
26. ledna k  požáru hořící stodoly ve valašském Meziříčí Podlesí  
- jednotka byla po vyjetí odvolána zpět na základnu.  
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23. února k  požáru ve valašském Meziříčí na ulici Zašovská  
- jednotka byla po vyjetí odvolána zpět na základnu.  
30. dubna k  požáru ve valašském Meziříčí na ulici havlíčkova. 
20. května k  požáru trávy ve valašském Meziříčí Kouty. 24. 
května k  požáru trávy ve valašském Meziříčí v  areálu ldn. 
25. května k  požáru ve valašském Meziříčí na ulici Máchova  
- jednalo se o planý poplach. 5. června k  požáru lesa ve veselé – 
jednalo se o požárně taktické cvičení s hZS zlínského kraje. 15. června 
k požáru autovraků ve valašském Meziříčí bynině. 17. června k požáru 
trávy ve valašském Meziříčí bynině – jednotka byla odvolána zpět na 
základnu. 24. června zasahovala při již zmíněné „bleskové povodni“ 
na téměř 40-ti místech v  Zašové. 25. července k  požáru hořícího 
stohu slámy v Zašové – jednalo se o zneužití tísňové linky. 20. srpna 
k  požáru dopravního prostředku ve valašském Meziříčí hrachovci.  
6. září k požáru kotelny rodinného domu ve Stříteži n. b.

v říjnu se jednotka zúčastnila prověřovacího cvičení v Zubří, které 
bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody. do cvičení byly zapojeny 
všechny jednotky okrsku. 31. prosince k požáru ve valašském Meziříčí 
Krhové u p. holčáka. 

Jednotka pomáhala se svou technikou mimo jiné při likvidaci 
následků „bleskové povodně“ a to při čištění studní, kanálů  
a komunikací, odčerpávala vodu z  bývalé čističky odpadních vod  
u bytovek, čistila tenisové kurty a dovážela vodu.

do výzbroje a výstroje jednotky byly zakoupeny sady požárních 
a sportovních hadic, včetně proudnic a koncovek na rozdělovač, 
proudnice do výjezdu, fotoaparát, ponorné kalové čerpadlo o výtlaku 
c 52/20 m, dva páry zásahové obuvi SaM, 3 kapesní radiostanice 
Motorola, dva dýchací přístroje dräger. Přikoupilo se pět vycházkových 
krojů. Také byl zakoupen nový kompresor na udržování tlaku vzduchu 
v brzdovém systému T 815 při stání v garáži. rovněž se pořídily nové 
svítilny na přilby PEli Stealthlite recoil 2410 lEd a přepravka na 
nářadí vybavená elektronářadím a měřícími přístroji. vozidlo Ford 
bylo doplněno několika redukcemi pro všechny kombinace připojení 
čerpadel na 400 v. Zkompletováno bylo vybavení pro osvětlení místa 
zásahu.

na základě odhlasování se nechal zhotovit prapor symbolizující sbor.
Po delší odmlce byl uspořádán jednodenní zájezd do vinného 
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sklepa na jižní Moravu s exkurzí do likérky r. Jelínek ve vizovicích  
a plavbou po baťově kanálu.

opět vyjela i historická koňská stříkačka na zlatou svatbu  
F. Stodůlky a svatbu h. švajdové.

obvodní soutěž proběhla ve Stříteži n. b., kde družstvo mužů 
skončilo na 3. místě a družstvo žen na 4. místě. Pohárové soutěže ve 
valašské bystřici se družstva nezúčastnila, protože se konala po tzv. 
„bleskové povodni“ a členové pomáhali při její likvidaci.

Po této události se do sboru přihlásila nová děvčata a tak se utvořilo 
nové družstvo žen. Při své premiéře na pohárové soutěži ve veselé 
skončilo na třetím místě. Muži ve veselé skončili na osmém místě. 
dále se družstva zúčastnily pohárové soutěže ve Stříteži n. b., kde 
obě byly diskvalifikovány. Ženy se pak ještě zúčastnily soutěže o štít 
radhoště na dolní bečvě, kde skončily na šestém místě, v lidečku na 
pátém a v Kopřivnici na druhém místě.

Za rok 2009 obdrželi vyznamenání:
„Za věrnost“ za 10 let členství aneta horáková, Pavel Kovář a adam 

Pavel, za 20 let členství Jaroslav Petřek, za 30 let členství bohumil 
Prokop, za 40 let členství Karel baláš a za 50 let členství Josef Molek.
čestné uznání Sdh lucie Zvoníčková a Pavel Kovář. čestné uznání 
oSh Zdeněk Pobořil, Petr borovička, Martin Tvrdoň a Jindřiška 
havlátová. čestné uznání KSh olga Janišová, Miroslav hajda, 
Jaroslav Krůpa, Pavel Stodůlka st. a oldřich hambálek. Pamětní list 
sv. Floriana alois Palacký a Jiří holiš. Medaili za příkladnou práci 
Jaroslav Petřek.

v roce 2009 zemřeli řádní členové Josef Krčmář a Zdeněk Steiner 
a přispívající člen Zdeněk daněk.

2
10. ledna 2010 byli při výroční valné hromadě zvoleni noví 

funkcionáři výboru pro další pětileté volební období.
Starostou sboru se stal Jaroslav Krupa, jeho prvním náměstkem 

a velitelem Sdh václav Pospěch, druhým náměstkem a kronikářem 
Tomáš Pobořil, jako velitelé družstev byli zvoleni Zdeněk Mikulenka 
a Martin Pospěch, který zastává i funkci strojníka, dalším strojníkem 
Pavel Stodůlka, hospodářem František Stodůlka, jednatelkou Jarmila 
Pospěchová, pokladní Zdenka Stodůlková, preventistou Marcel 
Straděj. členy výboru se stali Michal Slovák, Jarmila Slováková, 
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Blesková povodeň 24. 3. 2009 - most u bytovek

Blesková povodeň
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Likvidace následků povodně - most u fotbalového hřiště

Likvidace následků povodně za pomoci ZÚ HZS Hlučín
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Zdeněk Pobořil, Martin Tvrdoň, Jaroslav Petřek a František Poruba, 
čestný starosta Sdh. revizní komise byla zvolena ve složení ing. Jan 
bolek, ing. Zdeněk hub a Jaroslav rachůnek.

v průběhu roku 2010 byla výjezdová jednotka povolána k těmto 
událostem: 28. ledna k požáru stodoly ve valašském Meziříčí Podlesí. 
22. února k požáru posedu na zašovských pasekách. 24. února k požáru 
firmy TWW Zašová, kdy se jednalo o planý poplach.

ve dnech 16. až 19. května zasáhly Zašovou opět povodně, které 
však nebyly takového rozsahu jako v roce 2009. Jednotka zasahovala 
na 25 místech v Zašové a ve valašském Meziříčí. hlavně se jednalo  
o rozvoz pytlovaného písku a čerpání vody.

15. června k požáru v rožnově pod radhoštěm u pí Krocárkové. 
30. června k  požáru v  rožnově pod radhoštěm ve firmě oseva.  
2. listopadu k požáru lesa v Zašové ve Stračce. 6. listopadu k požáru 
budovy bývalého učiliště Tesly ve valašském Meziříčí. 13. listopadu 
k  požáru kůlny ve valašské bystřici Suché. 13. listopadu k  požáru 
v objektu „bečva“ v rožnově pod radhoštěm. 15. prosince k požáru 
dílny v  areálu bývalého JZd ve valašském Meziříčí Podlesí.  
17. prosince k požáru ve firmě remak v rožnově pod radhoštěm.

S  požární technikou pomáhali členové v  roce 2010 dvakrát při 
dovozu vody, dvakrát při čištění studní, třikrát čistili kanály, pětkrát 
komunikace a jednou čerpali septik.

dále pro zvýšení odbornosti spolupracovali u těchto událostí:
30. dubna se zúčastnili námětového cvičení evakuace raněných ve 

sportovní hale v Zubří. 8. června praktického cvičení ve Starém Zubří 
při dálkové dopravě vody. 3. září nácviku doplňování letadla vodou 
v  Poličné. 10. listopadu námětového cvičení v  Jarcové s dálkovou 
dopravou vody k požáru lesa.

v  roce 2010 opět vyjela i historická koňská stříkačka, s  níž se 
členové zúčastnili hasičského dne v rožnově pod radhoštěm.

ve vozidle Ford byl vyměněn akumulátor, spínací skříňka a opatřily 
se záchranné opasky s  karabinami. vozidlo Tatra bylo dovybaveno 
dvěma savicemi, sacím košem, novými trhacími háky a dalšími dvěma 
novými dýchacími přístroji dräger.

na Tatře však začala téct vodní nádrž, proto se sbor začal snažit ve 
spolupráci s obecním úřadem o její generální opravu. nutná byla i do 
budoucna naplánovaná oprava podlahy v garáži, neboť nová cisterna 
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s mnohem větší hmotností, zapříčinila propadání podlahy.
do výbavy jednotky byly zakoupeny nové hadice, proudnice, 

cvičné obleky, jeden zásahový oblek Fireman iii, kabáty do deště, 
zásahové rukavice, dvě svítilny a různé nářadí. Z vlastních prostředků 
byly pořízeny 4 nové vycházkové stejnokroje a dvd přehrávač.

Při obvodové soutěži ve viganticích skončili muži na 7. místě a ženy 
na 1. místě, díky postoupily tak do okresního kola, které proběhlo  
19. června v horní lidči. Ženy zde obsadily 6. místo.

dále se družstvo žen zúčastnilo několika pohárových soutěží 
s  těmito výsledky: velké Karlovice 4. místo, valašská bystřice  
5. místo, ve Stříteži nad bečvou byly diskvalifikovány a ve vidči obsadily  
1. místo. v  soutěži o pohár hejtmana zlínského kraje skončily na  
13. místě.

Za rok 2010 byli vyznamenáni:
„Za věrnost“ 10 let Marta Tomečková a Jiří Pohořelský, 30 let 

václav hajda, Zdeněk hajda, Stanislav štrbík, Jarmila Slováková 
a božena Snozová, 40 let František Maléř, Josef nohavica a václav 
Pospěch. „čestné uznání Sdh“ obdrželi Jarmila Gašparová, 
Eva dvořáková, radka Pečenková, Marek Pavlica a Pavel Frňka. 
„čestné uznání oSh“ ondřej Malík, radomír dobeš, vlastimil 
Fajfr, Jiří Pohořelský a václav hajda. „čestné uznání KSh“ 
Miroslav Pobořil, Miroslav Jasný, Pavel vrabec a ing. Jan bolek. 
„čestné uznání Sh čMS“ František Křenek, Jarmila Pospěchová  
a ing. Zdeněk hub. Medaili „Za příkladnou práci“ antonín vašek, 
radek Pobořil, Martin Pospěch a helena Plánková. Medaili „Za 
zásluhy“ Zdeněk Plandor a Miroslav Juřica.

v roce 2010 zemřel člen sboru Josef Molek a přispívající členové 
ladislav Kudělka, bohumil opálka a Karel helis. Sbor registroval 103 
členů, z toho 75 mužů a 28 žen.

2
18. května 2011 byla cisterna Tatra převezena na generální opravu 

do firmy Zeka Slavičín.
v rámci této opravy byla vyměněna vodní nádrž, provedena nová 

nástavba, vyčištěna nádrž na naftu, byl opraven a vystříkán podvozek, 
opravily se kulové ventily a příruby u čerpadla a celé vozidlo bylo 
opatřeno novým nástřikem, včetně nápisů a obecního znaku.
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Zlatá svatba manželů Stodůlkových, duben 2009

Svatba manželů Plánkových, srpen 2009
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v  době kdy bylo vozidlo Tatra v  opravě, zajistil obecní úřad 
rekonstrukci podlahy v  garáži a opravu omítek. členové sboru 
následně celou místnost nově vymalovali.

ve vozidle Ford byl vyměněn akumulátor a zabudován odpojovač 
baterie, byla provedena oprava alternátoru a zakoupeny nové zimní 
pneumatiky. Pro všechna vozidla byly pořízeny nové udržovače baterií. 

8. dubna byla povolána naše jednotka na pomoc při hašení 
rozsáhlého požáru továrny na zpracování plastů v  chropyni na 
Kroměřížsku, vzdálené 70 kilometrů. Jak se později ukázalo, tento 
požár svým rozsahem, intenzitou a množstvím nasazených sil  
a prostředků neměl ve zlínském kraji obdoby. byl vyhlášen iv, zvláštní 
stupeň požárního poplachu. u zásahu se postupně vystřídaly téměř 
všechny jednotky zlínského kraje i mnoho jednotek z okolních krajů. 
K hašení byla nasazena i letecká technika. naše jednotka se zapojila 
do kyvadlového navážení vody a hašení. Požár byl uhašen až pátý den, 
po stržení zbytků budov těžkou technikou. dohašování požářiště při 
odklízení sutin pak trvalo ještě celý další týden.

v průběhu roku 2011 byla jednotka povolána k těmto událostem: 
4. ledna k požáru kotelny firmy Sepas v Zašové. 16. ledna k požáru 
ve valašském Meziříčí Krásně. 25. února k požáru u pana Zátopka 

Tombola hasičského plesu v roce 2010



107

120 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

v  Zašové. 4. března k  požáru kontejnerů ve valašském Meziříčí.  
16. března k požáru chaty ve valašské bystřici. 25. března k požáru 
chaty ve valašském Meziříčí Poličné. 28. března k požáru trávy v Zašové 
ve Skále. 8. dubna k  požáru závodu na výrobu plastů v  chropyni.  
2. května k požáru trávy u cihelny ve valašském Meziříčí hrachovci. 
4. května k požáru rodinného domu v brankách. 9. července k požáru 
ve valašském Meziříčí hrachovci, v části vichury, jednotka byla vrácena 
zpět na základnu. 15. srpna jednotka při vydatných deštích čerpala 
vodu na několika místech v  Zašové. 16. října se členové zúčastnili 
pátrací akce po chovanci dětského domova Zašová. chlapec byl po 
třech hodinách pátrání nalezen v dolní části obce. 29. října k požáru 
stodoly v Jarcové. 6. listopadu k požáru chaty ve valašském Meziříčí, 
Potůčkách. 7. listopadu k požáru usedlosti u čajanů v Zašové.

Mimo uvedené zásahy členové dvakrát čistili studny, dvakrát 
probíhalo mytí komunikací, třikrát čištění kanálů, jednou dováželi 
vodu, otevírali byt a zajišťovali dodávku elektrického proudu 
elektrocentrálou.

Proběhlo také cvičení zaměřené na nácvik dálkové dopravy vody na 
firmu commodum ve valašské bystřici a nácvik plnění letadla vodou 
ve valašském Meziříčí Juřince.

S historickou koňskou stříkačkou se členové zúčastnili ukázky staré 
techniky pro sluchově postižené děti v rožnovském skanzenu.

v obvodní soutěži ve valašské bystřici skončili muži na 6. místě. 
Muži nad 35 let i ženy soutěž vyhráli a postoupili do okresního kola, 
které se konalo 18. června v horní lidči. Zde muži obsadili 3. místo 
a ženy se okresní soutěže nezúčastnily, neboť nedaly dohromady 
cvičící družstvo. Ženy se zúčastnily pohárových soutěží ve Stříteži nad 
bečvou, kde byly diskvalifikovány a v lužné, kde obsadily 8. místo. 
družstvo mužů nad 35 let se zúčastnilo pohárové soutěže ve Stříteži 
nad bečvou a obsadilo zde 3. místo.

Za rok 2011 byli vyznamenáni a oceněni:
„Za věrnost“ za 10 let členství ve sboru ing. Petr borovička, Milada 
borovičková, Pavel borovička, vlastimil Fajfr a Pavel Stodůlka 
ml., za 20 let Stanislav vaculík, za 30 let ing. Zdeněk hub a ivana 
hubová, za 40 let ing. Jan bolek, Jaroslav Krůpa, Jarmila Pospěchová 
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a vladimír špůrek, za 60 let olga Janišová, Miroslav Juřica a František 
Stodůlka. „čestným uznáním Sdh“ Pavel vašát, Michal Slovák ml. 
a Stanislav hajda. „čestným uznáním oSh“ Pavel Stodůlka ml. a Jiří 
Malík. „čestným uznáním KSh“ ivana hubová, Jaroslav rachůnek, 
Zdenka Matuštíková a ludvík špůrek.

8. května 2011 bylo uděleno Františkovi Stodůlkovi nejvyšší 
hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič“. Po Františku Porubovi se tak 
stal druhým členem zašovského sboru, který toto vysoké vyznamenání 
obdržel.

v roce 2011 zemřeli členové Pavel vrabec, Miroslav Jasný, František 
Křenek a radislav nohavica. Sbor registroval 96 členů, z  toho  
68 mužů a 28 žen.

2
4. května 2012 byl našemu členu Miroslavu hajdovi udělen titul 

„Zasloužilý hasič“. Po Františku Porubovi a Františku Stodůlkovi je to 
náš další člen, který obdržel toto nejvyšší hasičské vyznamenání.

v  průběhu roku 2012 byla jednotka Sdh povolána k  devíti 
požárům. 1. února k požár bytu v Krhové. 14. března k požáru 
trávy ve Stříteži nad bečvou. 22. března k  požáru trávy v Krhové.  
22. března k  požáru ve valašském Meziříčí bynině, při tomto 
výjezdu byla jednotka krátce po vyhlášení poplachu odvolána zpět na 
základnu. 23. března k požáru v Zašové na pasekách u pana Krůpy.  
2. dubna k požáru firmy pana halašty v Zašové. 26. května k požáru 
lesa v Zašové pod Trojačkou. 6. srpna k požáru rubiska v Malé lhotě. 
25. prosince k požáru farního úřadu ve valašském Meziříčí

dále členové jednotky prováděli technické zásahy jako dovoz vody, 
čištění kanálů, čištění studní, spolupracovali při protlaku kanálu  
a v  zimních měsících několikrát prováděli postřik plochy orelského 
hřiště.

v rámci odborné přípravy proběhlo 13. dubna ve vidči praktické 
cvičení okrsku zaměřené na dálkovou dopravu vody a 9. května nácvik 
plnění požárního letadla ve valašském Meziříčí Juřince.

ve vozidle Tatra byla vyměněna palivová nádrž s hadicemi, které 
již vykazovaly netěsnosti a docházelo k  úniku provozních kapalin 
z  motorového prostoru. napouštěcí systém cisterny byl opatřen 
kulovými ventily, čímž se zamezilo dosavadnímu úniku vody z nádrže, 
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byla vyměněna páka ruční brzdy. Taky se podařilo napojit naviják 
s hadicí a proudnicí, což velmi usnadňuje práci při zásahu. v avii se 
měnilo vodní čerpadlo a ve Fordu alternátor a lanka ruční brzdy.

S přípravou na sezonu soutěží v požárním sportu začala družstva 
pod vedením Pavla Stodůlky a václava Pospěcha.

26. května se zúčastnili obvodové soutěže na horní bečvě, kde sbor 
reprezentovala tři družstva. Muži skončili na 5. místě, muži nad 35 let 
na 3. místě a ženy soutěž vyhrály a postoupily do okresního kola, které 
se konalo 17. června v horní lidči. naše ženy se však již podruhé 
okresní soutěže nezúčastnily z  důvodu, že v  termínu pořádání této 
soutěže nebylo možné sestavit soutěžní družstvo a taky neměly zájem 
situaci řešit. Soutěžní družstva se zúčastnila také několika pohárových 
soutěží.

ve valašské bystřici obsadily ženy 3. místo, muži 5. místo a muži 
nad 35 let byli diskvalifikováni. 

ve vidči skončily ženy na 4. místě, muži na 9. místě a muži nad 35 
let na 3. místě.

ve veselé skončili muži na 7. místě a muži nad 35 let na 2. místě.
ve Stříteži obsadili muži 7. místo, muži nad 35 let 4. místo a ženy 

byly diskvalifikovány.
Soutěže na dolní bečvě se zúčastnili jen muži nad 35 let a skončili 

na 3. místě.
10. října proběhla prohlídka hasičské zbrojnice s  technikou pro 

děti z Mateřské školy a děti prvních a druhých tříd Základní školy.
Předpokládalo se zahájení práce s mládeží a byl proveden nábor dětí, 

který byl úspěšný a po deseti letech se konečně našla parta mladých  
a obětavých lidí, kteří se dali na práci s mládeží. Tohoto těžkého úkolu 
se chopili vedoucí radek dobeš, lucie Zvoníčková, radka Pečenková, 
Zdenka a Pavel Stodůlkovi a Martin bumbala.

První schůzka proběhla 19. října 2012 v  klubovně v  hasičské 
zbrojnici. Zúčastnily se jí i rodiče dětí. byli představeni vedoucí  
a upřesněny podmínky schůzek, které probíhají jedenkrát týdně vždy 
v pátek.

ve výletním areálu byly po celý rok prováděny běžné práce a údržby, 
např. prořezávání stromů, třídění a odvoz odpadů a sečení trávy. na 
hudebním stánku se vyměnila dosluhující rýna a opravilo se světlo 
u parketu. Také byl proveden sběr a sešrotování jablek, z  nichž se 
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vypálila pálenka. ve zbrojnici byly zbudovány nové skříňky pro členy 
výjezdové jednotky. Každý člen jednotky má nyní své oblečení, o které 
musí sám pečovat a udržovat ho v řádném stavu.

byly provedeny revize všech elektrických zařízení včetně 
prodlužovacích kabelů.

Spoustu času zabrala oprava překážek, na nichž se měnily fošny  
a náběhy, ty byly následně oblepeny tartanem. Proběhla rekonstrukce 
dětské klubovny při níž byla místnost vymalována a byl do ní 
pořízen nový koberec. dále bylo zakoupeno 7 nových vycházkových 
stejnokrojů a nové oblečení pro všechna tři soutěžní družstva.

na poslední výborové schůzi roku 2012, která proběhla  
7. prosince oznámil starosta sboru Jaroslav Krůpa rezignaci na svoji 
funkci z  osobních důvodů. na základě této situace svolal velitel 
sboru 10. prosince mimořádnou výborovou schůzi, na níž výbor 
Sdh odsouhlasil, že následující 2 roky do nových voleb vedoucích 
funkcionářů povedou sbor jeho dva místostarostové václav Pospěch  
a Tomáš Pobořil.

v roce 2012 nezemřel žádný z našich členů.
2

v jubilejním roce 2013 zahájil sbor činnost 6. ledna svoláním 
výroční valné hromady, na které byla přítomna i delegace hasičů z obce 
nová lubovňa, se kterou má naše obec i hasiči navázanou družbu. 

Při této valné hromadě obdrželi:
Medaili „Za věrnost“ za 20 let členství ondřej Malík, dana 

Martinková a Martin Tvrdoň. Za 40 let členství Josef hambálek, 
oldřich hambálek, antonín Košárek, Petr Maliňák a Josef randýsek. 
Za 50 let Zdenka Matuštíková. „čestné uznání Sdh“ Petr Martinek, 
Martin Gašpar, Martin bumbala a barbora Slováková. „čestné uznání 
oSh“ Jana Tomečková. „čestné uznání KSh“ Josef vala. Medaili 
„Za příkladnou práci“ dana Martinková, ing. Petr borovička, Tomáš 
Pobořil, Josef špůrek a ing. václav Zvoníček. Medaili „Za zásluhy“ 
Petr Maliňák, Josef hambálek a Zdenka Stodůlková.

K 1. lednu 2013 do sboru vstoupili 3 řádní členové: František Pernica, 
Martin bumbala, barbora Slováková. Jeden člen se sboru vystoupil. 
oficiálně bylo přijato i 10 mladých hasičů: Marek Straděj, Eliška 
Křenková, lukáš Křenek, lukáš Slovák, lukáš Kvasnica, hana daňková, 
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iva daňková, Michaela Říhová, Karolína Říhová a nikolas hrabovský. 
členskou  základnu  tedy tvoří 98 členů, z  toho 70 mužů, 28 žen  
a 10 mladých hasičů.

2
v  tomto stručném přehledu nejdůležitějších událostí v  historii 

sboru není uvedena řada akcí, aktivit a činností, které pravidelně 
pořádá či zajišťuje. 

v  oblasti odborné přípravy absolvují velitelé a strojníci odborné 
školení ve stanoveném rozsahu na centrální požární stanici valašské 
Meziříčí. členové výjezdové jednotky se zúčastňují v průběhu roku 
odborné přípravy zaměřené na bezpečnost práce u zásahu, obsluhu 
radiostanic, dálkovou dopravu vody, taktiku zásahu, povinnosti 
velitelů a členů jednotky u zásahu, ochranu obyvatelstva, výcvik 
s dýchací technikou aj. Strojníci pravidelně absolvují kondiční jízdy  
a provádějí výcvik a obsluhu všech agregátů. Zúčastňují se také školení 
řidičů, určeném pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

Zašovské hasiče je možné vidět nejen u zásahů, ale také při 
běžné pomoci občanům, firmám a obci, například při čištění studní  
a kanalizace, očistě komunikací, dopravě vody z důvodu sucha apod. 
Při pořádání některých sportovních akcí, např. motokros, zajišťují na 
trati požární hlídky a s požární cisternou zásobování vodou a kropení 
tratě proti prachu.

K  současné kulturní činnosti sboru patří již tradiční pořádání 
hasičského bálu, který díky precizní pořadatelské přípravě bývá 
širokou veřejností velmi oblíben. Po vybudování a vybavení hasičského 
výletního areálu uprostřed obce jej hasiči, ale i jiné spolky využívají 
k pořádání svých zábavních akcí. Každoročně se uskutečňuje zájezd 
na hasičskou pouť na sv. hostýně a mše na počest sv. Floriána 
v zašovském kostele. Při příležitosti Svátku matek navštěvují členové 
s přáním a kytičkou naše členky sboru.

 bez nadsázky lze říci, že v naší obci nenajdeme spolku, který by 
měl tak široké spektrum činnosti a ušlechtilou 120 let trvající činnost, 
prospěšnou jak obyvatelům obce, tak i širokému okolí.

Postupem času se změnil k  lepšímu přístup a pochopení obecní 
samosprávy i občanů pro humánní a nezastupitelnou pomoc hasičů. 
obstarávání prostředků pro zajištění potřebné výzbroje a výstroje, 
jakož i budování a opravy hasičských zbrojnic není dnes už jen starostí 
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hasičů, ale i pravidelnou rozpočtovou položkou obce a kraje.
náš sbor má stále zájem o nové, pracovité a nadšené členy, kteří by 

dále pokračovali v ušlechtilé myšlence dobrovolného hasičstva, u jejíž 
zrodu v naší obci stál před 120 lety řídící učitel Jan Tauber, zakladatel 
dobrovolného hasičského sboru v Zašové.

Zašovský hasičský sbor prošel za 120 let svého trvání obdobími 
rozvoje i stagnace. Za ta léta se v jeho řadách vystřídaly stovky členů, 
kteří měli pro práci ve sboru pochopení, ale byli i takoví, kteří si snad 
při vstupu neuvědomili, že členství ve sboru od nich vyžaduje víc než 
jen podpis na přihlášce. Takoví členové ze sboru brzy odešli, nebo 
byli vyloučeni. většina členů však ve sboru vytrvala, vykonala zde kus 
poctivé práce a zůstala věrna ušlechtilé myšlence, kterou proměnila ve 
skutky a činy. Jejich práce a snahy však dále přetrvávají v díle, které 
vykonali a pokračují v něm jejich potomci a následovníci.
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Použité prameny:
Kronika a archiv sboru dobrovolných hasičů Zašová 
z let 1893 – 2013

Sborník 80 let požárního sboru Zašová 
1973 - sestavil Zdeněk Poruba

almanach 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 
1993 - sestavil Zdeněk Poruba

almanach 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 
2003 - sestavil Zdeněk Poruba a Tomáš Pobořil

Tomáš Pobořil
kronikář SDH Zašová
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Výbor Sboru dobrovolných hasičů 
Zašová v roce 2013:
Pospěch václav   místostarosta, velitel sboru
Pobořil Tomáš   místostarosta, kronikář
Pospěch Martin  strojník, velitel družstva
Stodůlka Pavel   strojník
Mikulenka Zdeněk  velitel družstva
dobeš radomír  vedoucí mládeže
Pospěchová Jarmila  jednatel
František Stodůlka  hospodář
Stodůlková Zdenka  pokladní
Straděj Marcel   preventista
Poruba František  člen výboru, čestný starosta Sdh
Martin Pospěch  strojník
Michal Slovák   člen výboru
Slováková Jarmila  člen výboru
Pobořil Zdeněk  člen výboru
Tvrdoň Martin   člen výboru
Petřek Jaroslav   člen výboru

ing. bolek Jan   předseda revizní komise
ing. hub Zdeněk  člen revizní komise
rachůnek Jaroslav  člen revizní komise

   od roku
baláš Karel  1971
ing. bolek Jan  1973
borovička Pavel 2003
ing. borovička Petr 2003
borovičková Milada 2003
bumbala Martin 2012

   od roku
dobeš radomír 1997
dvořáková Eva  2009
Fajfr vlastimil  2003
ing. Frňka Pavel 1978
Gašpar Martin  2011
Gašparová Jarmila 1995

Členové sboru dobrovolných hasičů 
Zašová v roce 2013:
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   od roku
hajda Miroslav 1955
hajda Stanislav  1984
hajda václav  1982
hajda Zdeněk  1982
hambálek Josef 1974
hambálek oldřich 1974
havlátová Jindřiška 1998
holiš Jiří  1986
horáková aneta 2001
ing. hub Zdeněk 1983
hubová ivana  1983
Janišová olga  1953
Jaroň Miroslav  1978
Juřica Miroslav  1953
Koláček libor  1989
Košárek antonín 1974
Kovář Pavel  2007
Krůpa Jaroslav  1973
Kudělka ladislav 1997
Maléř František 1972
Malík Jiří  1988
Malík ondřej  1994
Maliňák Petr  1974
Martínek Petr  1984
Martinková dana 1994
Martinková šárka 1999
Martinková Zdenka 1977
Martoch František 1986
Matulová Markéta 1997
Matuštíková Zdenka 1964
Mičolová Jarmila 1977
Mikulenka Zdeněk 1998
nohavica Josef  1972
Palacký alois  1979
Pavel adam  2001
Pavlica Marek  1999

   od roku
Pavlica Stanislav 1967
Pavlicová Michaela 1999
Pečenková radka 2009
Pernica František 2012
Petřek Jaroslav  1991
Petřeková Jaroslava 2011
Plandor Josef  1997
Plandor Zdeněk 1967
Plandorová Kateřina 1998
Plánková helena 1998
Pobořil Miroslav 1967
Pobořil radek  1998
Pobořil Tomáš  1997
Pobořil Zdeněk 2000
Pohořelský Jiří  2002
Poruba František 1956
Pospěch Martin 1997
Pospěch václav  1972
Pospěchová Jarmila 1973
rachůnek Jaroslav 1990
randýsek Josef  1974
Sadílek alois  1966
Sadílek Jaroslav  1997
Sladký Petr  2004
Slovák Michal  1965
Slovák Michal ml. 1988
Slováková Jarmila 1982
Slováková barbora 2012
Snozová božena 1982
Stodůlka František 1953
Stodůlka Pavel  1988
Stodůlka Pavel ml. 2003
Stodůlková Zdenka 1997
Straděj Marcel  1997
špůrek Josef  1967
špůrek ludvík  1956
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   od roku
špůrek vladimír 1973
štrbík Stanislav  1982
Těhanová Jana  1998
Tomečková Jana 2005
Tomečková Marta 2002
Tomečková Monika 2005
Tvrdoň Martin  1994

   od roku
vaculín Stanislav 1993
vala Josef  1976
vaněk Josef  1968
vašát Pavel  1984
vašek antonín  1988
ing. Zvoníček václav 1999
Zvoníčková lucie 2007

Mladí hasiči:
daňková hana 
daňková iva 
hrabovský nikolas 
Křenek lukáš 
Křenková Eliška 

Kvasnica lukáš 
Říhová Karolína
Říhová Michaela 
Slovák lukáš 
Straděj Marek 

Hlavní funkcionáři sboru 
od založení do roku 2003:
1. Jan Tauber, nadučitel, starosta   1893 - 1895
2. Michal Zátopek, starosta   1895 - 1899
3. rainer Malík, starosta    1900 - 1902
4. Josef Žlebčík, starosta    1903 - 1905
5. ludvík Frňka, starosta    1906 - 1909
6. leonard Krčmář, starosta   1909 - 1909
7. ludvík Frňka, starosta    1910 - 1914
8. Eduard Skýpala, starosta   1914 - 1918
9. František Maliňák, starosta   1919 - 1920
10. leonard Krčmář, starosta   1921 - 1922
11. Jan Krčmář, starosta    1923 - 1948
12. František Martinek, předseda   1948 - 1950
13. alois Janiš, předseda    1951 - 1957
14. František lev, předseda    1958 - 1970
15. František Poruba, předseda, starosta  1971 - 1999
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16. ing. Zdeněk hub, starosta   2000 - 2009
17. Jaroslav Krůpa, starosta   2010 - 2012

1. Michal Zátopek, velitel    1893 - 1895
2. Jan Žlebčík, velitel    1895 - 1896
3. Josef Krůpa, velitel    1897 - 1898
4. Josef Žlebčík, velitel    1899 - 1902
5. rainer Malík, velitel    1903 - 1904
6. antonín Maliňák, velitel   1904 - 1906
7. alois rada, velitel    1907 - 1908
8. alois špůrek, velitel    1908 - 1909
9. Jan nohavica     1909 - 1909
10. František Maliňák, velitel   1910 - 1911
11. Jan Krčmář, velitel    1912 - 1913
12. leonard Krčmář, velitel   1914 - 1920
13. Jan Krčmář, velitel    1921 - 1922
14. oldřich Krčmář, velitel    1923 - 1950
15. václav Sadílek, velitel    1951 - 1957
16. Emil Janiš, velitel    1958 - 1959
17. cyril Pavelka, velitel    1960 - 1971
18. Gejza španer, velitel    1972 - 1974
19. Miroslav Jasný, velitel    1975 - 1985
20. Miroslav Pobořil, velitel   1985 - 1999
21. václav Pospěch, velitel    1999 až dosud

1. alois špůrek, jednatel    1893 - 1894
2. Josef Krůpa, jednatel    1895 - 1896
3. rainer Malík, jednatel    1897 - 1897
4. Ferdinand čáň, jednatel   1898 - 1899
5. František Maliňák, jednatel   1899 - 1902
6. ludvík Frňka, jednatel    1903 - 1905
7. alois halamíček, jednatel   1906 - 1907
8. Eduard Skýpala, jednatel   1907 - 1908
9. Jan nohavica, jednatel    1908 - 1909
10. leonard Krčmář, jednatel   1909 - 1909
11. Eduard Skýpala, jednatel   1909 - 1910
12. František Poruba, jednatel   1910 - 1912
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13. oldřich Krčmář, jednatel   1912 - 1920
14. František Košárek, jednatel   1921 - 1924
15. Jan Krčmář, jednatel    1925 - 1926
16. Josef Krčmář, jednatel    1927 - 1929
17. František Košárek, jednatel   1930 - 1931
18. Jan Janiš, jednatel    1932 - 1935
19. Jan Krčmář, jednatel    1936 - 1938
20. Stanislav Trčka, jednatel   1939 - 1941
21. František lev, jednatel    1946 - 1956
22. František Martinek, jednatel   1957 - 1963
23. alois Martinek, jednatel   1964 - 1966
24. Zdeněk Poruba, jednatel   1966 - 1972
25. Stanislav hambálek, jednatel   1972 - 1975
26. Zdeněk nohavica, jednatel   1976 - 1994
27. Jarmila Pospěchová, jednatel   1994 až dosud

1. Michal Zátopek, pokladník   1893 - 1894
2. Jan nohavica, pokladník   1894 - 1900
3. alois rada, pokladník    1901 - 1906
4. František Maliňák, pokladník   1907 - 1909
5. Eduard Skýpala, pokladník   1910 - 1913
6. Jan Krčmář, pokladník    1914 - 1918
7. alois špůrek, pokladník   1919 - 1926
8. František Poruba, pokladník   1927 - 1930
9. Jan Poruba, pokladník    1931 - 1964
10. Josef Matuštík, pokladník   1964 - 1965
11. Zdeňka Matuštíková, pokladní   1965 - 1974
12. Zdeněk Poruba, pokladník   1975 - 1992
13. alois špůrek, pokladník   1992 - 1999
14. Zdenka Stodůlková, pokladní   2000 až dosud
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