
Tak dobře nikdy 
vybaveni nebyli

Novou techniku nadšeně uvítali bohda-
lovští občané a hasiči z okolí a přijeli také 
zástupci partnerské, téměř 400 km vzdá-
lené polské obce Stare Oborzyska v okre-
se Kościan.

Za doprovodu krojované dechovky Ve-
seláci z Nového Veselí početný průvod vyšel 
pod prapory od pamětní desky zakladatele 
třetího nejstaršího hasičského spolku ve 
žďárském okrese Jana Nepomuka Heimri-
cha na požární cvičiště.

VELKÁ RADOST V BOHDALOVĚ: Hasiči dostali
novou cisternu a dopravní automobil

DVA KRASAVCI. Patnáct bohdalovských hasičů může najednou vyjet k neštěstí, devět v dopravním automobilů FIAT DUCATO a šest 
v cisternové stříkačce SCANIA.

Symbolický klíč od prvotřídní cisternové 
stříkačky na podvozku Scania s nádrží na 
4000 litrů vdy a 240 litrů pěnidla a pro šes-
tičlennou posádku, a také klíč od devíti-
místného dopravního automobilu Fiat Du-
cato s přípojným vozíkem, potom od sta-

rosty městyse Arnošta Judy převzal velitel 
zásahové jednotky Jiří Klimeš. 

Cisterna, která nahradila 28 let starou 
cisternu, přišla na více než 6 miliónů korun. 
Dotace z fondu zábrany škod České kance-
láře pojistitelů byla 2,5 mil. Kč, půl milionů 
přidal Kraj Vysočina, prodejem staré stříkač-
ky se utržilo 450 000 Kč, sponzoři přidali 
275 000 Kč a zbytek byl uhrazen z rozpoč-
tu městyse. 

Dopravní automobil vystřídal 36 let sta-
rou Avii. Stál téměř 1 150 000 Kč a téměř 
1,1 mil. korun uhradila Evropská unie.

SYMBOLICKÝ KLÍČ. Od starosty městyse Arnošta Judy ho převzal velitel zásahové jed-
notky Jiří Klimeš za dohledu starosty sboru Radka Šimůnka.

POD TŘEMI PRAPORY. V čele průvodu hasiči v bílých rukavicích 
nesli tři vlajky – státní, městyse a svého sboru.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA. V Bohdalově je početná, má 25 členů, 
tzv. mokří hasiči se rozestavili kolem novén cisternové stříkačky.

POŽEHNÁNÍ. Ujal se ho místní farář monsignor Jan Peňáz. Při žeh-
nání mu mikrofon podržel starosta SDH Radek Šimůnek.

PAMĚTNÍ DESKA. Zakladatele sboru Jana 
Nepomuka Heimricha v Bohdalově připo-
mínají od roku 2013. Slavnost začala polo-
žením trojbarevného věnce.

PRŮVOD. Za doprovodu krojované dechovky Veseláci z Nového Ve-
selí hasiči a občané pospolu v jednom šiku došli na požární cvičiště.

PARTNEŘI. Symbolické dary přivezli dobrovolní hasiči obce Stare 
Oborzyska v okrese Kościan poblíž města Lešna, kde v emigraci žil 
Jan Ámos Komenský.

Starosta sboru V Bohdalově Radek Ši-
můnek tam připomenul, že zrod spolku 
inicioval katastrofální požár 7. července 
1872, při němž za pouhé dvě hodiny po-
pelem lehlo 82 domů včetně kostela, ško-
ly, fary a radnice.

Ke smutné statistice historie Bohdalova 
kromě materiálních škod patří smrt jedné 
ženy v plamenech a zranění hasičů Jana 
Zmeškala, Josefa Antoše, Stanislava Mok-
rého a Jiljí Mokrého, který následkům zra-
nění při hašení ohně podlehl ve věku 23 let. 

Zásahová jednotka městyse je zařazena 
do kategorie JPO III, má 25 členů a při po-
plachu ze zbrojnice vyjíždí rychleji než uply-
ne deset minut. Hasiči v Bohdalově chválí, že 
tak dobře, jako nyní, nikdy vybaveni nebyli.

Ivo Havlík, foto autora

RUKÁVOVÁ NÁŠIVKA. Znak Bohdalova tvo-
ří ve zlatém štítě černá zubří hlava s polovinou 
zelené houžve v levé nozdře. Mezi rohy černé 
zkřížené ostrve, které patřily Ronovcům.

Dvěma novým požárním automobilům 
na rychlé cesty k požárům, dopravním 
nehodám, záplavám a jiným neštěstím 
první červnovou sobotu požehnal v měs-
tysi Bohdalov v okrese Žďár nad Sázavou 
místní farář Jan Peňáz.

VODNÍK. Z blízké-
ho rybníka, z něhož 
budou hasiči do cis-
terny čerpat vodu, na 
celou slávu dohlížel 
pohádkový mužíček.
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