
HASIČI KOLEMNÁS

Hasiči v Bohdalověmají
novou cisternu i automobil
IVO HAVLÍK

D
věma novým
požárním auto-
mobilům na
rychlé cesty k
požárům, do-

pravním nehodám, záplavám
a jiným neštěstím první červ-
novou sobotu požehnal míst-
ní farář Jan Peňáz.
Symbolický klíč od pr-

votřídní cisternové stříkačky
na podvozku Scania s nádrží
na 4000 litrů vody a 240 litrů
pěnidla a pro šestičlennou
posádku, a také klíč od devíti-
místného dopravního auto-
mobilu Fiat Ducato s přípoj-
ným vozíkem, potom od sta-
rostyměstyse Arnošta Judy
převzal velitel zásahové jed-
notky Jiří Klimeš.
Cisterna, která nahradila 28

let starou cisternu, přišla na
více než 6miliónů korun. Do-
tace z fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů
byla 2,5 mil. Kč, půl milionů
přidal Kraj Vysočina, prode-
jem staré stříkačky se utržilo
450 000 Kč, sponzoři přidali
275 000 Kč a zbytek byl uhra-
zen z rozpočtuměstyse.
Dopravní automobil vystří-

dal 36 let starou Avii. Stál
téměř 1 150 000 Kč a téměř 1,1
mil. korun uhradila Evropská
unie.

TAKDOBŘE VYBAVENI
JEŠTĚ NEBYLI
Novou techniku nadšeně uví-
tali bohdalovští obyvatelé a
hasiči z okolí a přijeli také zá-
stupci partnerské, téměř 400
kilometrů vzdálené polské
obce Stare Oborzyska v okrese
Kościan.

Za doprovodu krojované
dechovky Veseláci z Nového
Veselí početný průvod vyšel
pod prapory od pamětní desky
zakladatele třetího nejstarší-
ho hasičského spolku ve
žďárském okrese Jana Nepo-
muka Heimricha na požární
cvičiště.
Starosta sboru Radek Šimů-

nek tam připomenul, že zrod
spolku inicioval katastrofální
požár 7. července 1872, při
němž za pouhé dvě hodiny
popelem lehlo 82 domů včet-
ně kostela, školy, fary a radni-
ce.

Ke smutné statistice histo-
rie Bohdalova kroměmateri-
álních škod patří smrt jedné
ženy v plamenech a zranění
hasičů Jana Zmeškala, Josefa
Antoše, StanislavaMokrého a
Jiljí Mokrého, který násled-
kům zranění při hašení ohně
podlehl ve věku 23 let.
Zásahová jednotkaměstyse

je zařazena do kategorie JPO
III, má 25 členů a při poplachu
ze zbrojnice vyjíždí rychleji
než uplyne deset minut.
Hasiči v Bohdalově chválí, že

tak dobře, jako nyní, nikdy
vybaveni nebyli.

DVAKRASAVCI. Patnáct bohdalovských hasičůmůže najednou vyjet k
neštěstí, devět v dopravním automobilů FIAT DUCATO a šest v cisterno-
vé stříkačce SCANIA. Foto: Ivo Havlík (5x)

SYMBOLICKÝKLÍČ.Od starostyměstyse Arnoš-
ta Judy ho převzal velitel zásahové jednotky Jiří
Klimeš za dohledu starosty sboru Radka Šimůnka.

PAMĚTNÍ DESKA. Zakladatele
sboru Jana Nepomuka Heimricha v
Bohdalově připomínají od roku
2013. Slavnost začala položením
trojbarevného věnce.

PRŮVOD. Za doprovodu krojované dechovky Veseláci z
Nového Veselí hasiči a obyvatrelé pospolu v jednom šiku
došli na požární cvičiště.

POŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮM.
Ujal se homístní farář monsignor
Jan Peňáz.


