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Založení hasičského sboru
Před 80 lety byl dán základ myšlence
založit dobrovolný hasičský sbor v naší
obci. Nelze vše vypsat, co za ta léta hasiči pro občany a okolí vykonali. První
členové, kteří stáli u kolébky hasičského
sboru byli vedeni společnou ideou, vzájemně pomoci bližnímu v neštěstí, bez
rozdílu majetkových poměrů, politického a náboženského přesvědčení. Svorně
a s láskou vzali na sebe často i nebezpečný úkol. Radost z práce pro bližního,
jim byla jedinou odměnou. Časté překážky a nesnáze, které přinášela doba,
nemohly zastavit tyto obětavé a pro
hasičstvo nadšené členy. Vytrvali a přicházeli jiní, kteří pokračovali v jejich započatém díle. Většina těchto členů není
již mezi námi, proto bychom měli na ně
s vděčností vzpomínat.
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jejich krok směřoval zakoupit novou motorovou stříkačku LM-25 a hadice.
Slavnostní svěcení motorové stříkačky 4. června 1939
Hasiči si z vlastních prostředků a darů
postavili hasičský dům (nynější obecní
úřad), část sloužila jako hasičská zbrojnice
a část využíval místní národní výbor. Sedmnáct zakládajících členů mělo vycházkové
stejnokroje.
Válečná léta – v době války byla činnost spolku značně omezena, přesto jejich
úloha ochrany majetku před ničivými požáry pokračovala dál.

Již v roce 1937 se pokoušeli o založení sboru dobrovolných hasičů v Neubuzi
tehdejší starosta obce Hynčica Jan č. p.
6 a Čech Jan, autodopravce č. p. 83.
Tato myšlenka vznikla po požáru mlýna
Františka Kašpárka č. p. 38.
K hlavnímu uskutečnění došlo až
18. dubna 1938. Ve dvě hodiny odpoledne byli svolání místní občané
obecním bubnem do hostince u Oškerů. Za přítomnosti 46 občanů přikročilo se k dobrovolnému přihlášení za zakládající členy.

První funkcionáři hasičského sboru
starosta - Kašpárek František
místostarosta - Hynčica Jan
jednatel - Čech Jan
pokladník - Železník Alois
náčelník - Bučánek Jaroslav
první místonáčelník - Šlahař Urban
druhý místonáčelník - Vaculka Ludvík
první četař - Trunkát Josef
druhý četař - Hynčica František
První nově zvolení funkcionáři výboru
slíbili, že budou plnit své povinnosti. První

Poválečná léta – po skončení 2. světové války v roce 1945 se hasiči zapojili
do prací souvisejících s rozvojem sboru
i obce.
Rok 1948 – 1957
Sbor čítá ke dni 15. března 1948 72
členů. V tomto roce se zapojilo družstvo
mužů do závodů v Jasenné, kde obsadilo
3. místo. 11. obvod pořádal ve Slopném
sjezd hasičstva, kterého se členové sboru
zúčastnili. Jednatel Čech Jan připomněl
na valné hromadě, že sbor není zastoupený ve 13 domovních číslech, proto požádal

přítomné o získání členů, aby byl sbor zastoupen v každém domě. V roce 1949 jsou
pořádány samaritánské přednášky ve Slušovicích.
V roce 1951 požární inspekce přidělila
sboru do užívání motorovou stříkačku
PS-8.
Na výroční členské schůzi 8. ledna 1956,
konané v hasičském domě, se mimo jiné
také projednávalo nařízení rozdělit sbor
dobrovolných hasičů na místní jednotu,
kterou tvořili přispívající členové a na cvičící družstvo s názvem „požárníci“, kteří
podléhali rozkazům MNV.
Noví členové výboru 1956
předseda - Čech Jan
první místopředseda - Hynčica Vladimír
druhý místopředseda - Kobylík Jaroslav
jednatel - Hynčica Stanislav
pokladník - Gajdošík Josef
preventista - Záhořák Eduard
organizační referent - Lukeš Jan
výcvikový referent - Železník Stanislav
referent žáků - Huňa Adolf
kulturní referent - Hynčica Jaroslav
V tomto roce provedl Huňa Adolf a Čech
Jan, po dohodě s řídícím učitelem, nábor
školní mládeže do sboru.
8. června 1956 v 11 hodin dopoledne
zaznamenává místní požární jednota první
požár u bratra Miroslava Šmatelky č. p. 74.
Děti na půdě zapálily slámu. Požárníci se
na místo požáru dostavili v poměrně krátké době, kde dle svých schopností zasáhli
okamžitě.
7. července 1956 v půl jedné v noci
vzniká v domku Anežky Mikulové (v Hořansku) druhý požár.
V roce 1957 vzniká družstvo žen.
Družba Neubuz – Šenov
V červenci 1957 se na okrskové soutěži
ve Slušovicích zástupci sboru poznali s požárníky ze Šenova a navázali s nimi družbu
přátelství. 12. 7. 1958 byli požárníci

z Neubuze pozvání do Šenova na oslavy
založení sboru. Na tomto přátelském setkání se seznámili L. Javorová a J. Revenda.
Sňatkem těchto mladých lidí jsme získali
nového požárníka.
Oslavy 20. výročí a sjezd neubuzských rodáků
Za velmi pěkného počasí se 10. 8. 1958
konala slavnost založení sboru a sjezd rodáků. Ze Šenova přijelo 64 hostů. Ve 13
hodin bylo provedeno poplachové cvičení
s požárem. Na výletišti bylo veselo a všichni byli spokojeni.
Rok 1960 – 1969
Aktivita místní jednoty: účast na schůzích JZD, na oslavách MDŽ, na oslavách 1.
května v Gottwaldově, účast na okrskové
soutěži na Březové, na okrskových závodech v Sazovicích, na okrskových schůzích, na okresní konferenci. Dvakrát za rok
se provedly preventivní prohlídky ve všech
popisných číslech. Odznak vzorného požárníka získalo 7 členů. Žňové hlídky byly
stavěny po dobu 14 dnů. Nedaří se vytvo-

Fr. Macalík, samaritánský četař, členky červeného kříže M. Oškerová, A. Šlahařová, B.
Matůšů

řit družstvo mladých a členské příspěvky
na člena byly 5 Kč.
4. listopadu 1960 v 15 hodin odpoledne
místní požární jednota zaznamenává třetí
požár v obci. Děti Jana Hrubče č.p. 30 zapálily ve stáji slámu. Při příchodu požárníků byla již ohněm zachvácena část střechy.
Všichni nasadili své úsilí na záchranu majetku.
Zástupci sboru se zúčastnili veřejných
schůzí MNV, schůzí Svazu mládeže, byly
promítány filmy zaměřené na prevenci
v boji proti požárům a na Oškerově zahradě byl postaven stožár na sušení hadic.
Přestože požárníci vykonávali svou práci
bez ohledu na politickou příslušnost, navrhuje předseda MNV Vaculka, aby členové
sboru více pracovali politicky a získali
do JZD poslední zemědělce.
Vodní zdroje
Místní jednota má jednu vodní nádrž
v Hořansku a jednu u kapličky. Říčka
Všeminka slouží jako celoroční zdroj vody.
Jelikož bylo nutné zajistit vodu v centru
vesnice, vykopala se u kaple nová nádrž
(studna). V roce 1963 má místní jednota
99 členů, z toho 12 žen, jednoho čestného
člena J. Hynčicu, 26 zakládajících členů, 7
vzorných požárníků a jednoho nositele
odznaku za vzornou práci – předseda J.
Čech.
V roce 1964 se místní jednota zapojila
do všech aktivit včetně spolupráce s okolními jednotami s cílem vzájemně si pomáhat a udržet si kamarádství, neboť nikdo
neví, kdy bude jeden druhého potřebovat.

V roce 1957 vzniká družstvo žen: M. Záhořáková, M. Chovancová, A. Hrubčová,
J. Lukešová, V. Čapáková, J. Vaculková,
L. Bučánková, M. Bučánková, V. Kašpárková
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Soutěž 60. léta – první řada J. Bučánek st.,
J. Bučánek ml., St. Železník, J. Chovanec, E.
Jakuba, Vl. Kašpárek, J. Čech, druhá řada Fr.
Gajdošík, B. Lukeš, S. Kobylík, A. Lukeš, St.
Chovanec, sedící- V. Urban a A. Oškera

bylo na soutěžích populární tím, že všichni
nosili knír. Odtud název „knírkatí“.
Za uplynulých 40 let byl nejdéle ve funkci předsedy, a to 30 let, Jan Čech.
Svědomitě si své povinnosti plnili velitelé,
preventisté, jednatelé, pokladníci i ostatní
členové sboru, a tím se zasloužili za rozvoj
požární ochrany v Neubuzi. Oslavy výročí
založení se konaly v místním pohostinství.
Při této příležitosti byli členové a zástupci
složek NF oceněni čestným uznáním za záslužnou práci pro blaho své a budoucí generace.
Na výroční schůzi 18. prosince 1965
hodnotí předseda J. Čech práci sboru
za velmi dobrou. Svěřený majetek, který se
nachází ve zbrojnici i se strojem je v úplném pořádku.
2. prosince 1967 vznikl v objektu JZD
požár (samovznícení stohu). Místní sbor se
dostavil k požáru společně se slušovickým
sborem a na výzvu přijela i cisterna ze
Zlína. Na výborovou schůzi 15. března
1968 se dostavil člen místní jednoty V.
Janů, který strávil rok v Ghaně a zajímavě
vyprávěl o životě v Africe.
70. léta
15. května 1970 byla místní jednotě
dodána nová dvoukolová motorová stříkačka.
Družstvo mužů se na okrskové soutěži
umístnilo na 5. místě. Členové požární
jednoty se zúčastnili oslav SNP a odhalení
pamětní desky na rodném domě našeho
občana – partyzána Stanislava Chovance.
Stožár na sušení hadic se z pozemku Fr.
Čuby přemístil na pozemek u Moštárny.
Stavění a kácení máje předala místní jednota Socialistickému svazu mládeže.
Na podzim roku 1976 přebírá sbor požární
vůz RN (erena) od požárníků z Trnavy a 14.
září 1977 přebírá základní organizace hasičský vůz Tatra 805 za vůz RN, který byl
převeden do Gottwaldova. Nový vůz přebrali a dovezli do obce J. Chovanec a M.
Kobylík (tento vůz je dodnes po renovaci
chloubou našeho sboru).
18. června1978 se konala okresní soutěž v Mladcové, kde se družstvo žen umístilo na 8. místě (členky: Kalivodová Emílie,
Čapáková Stanislava, Chovancová Lenka,
Juříková Miroslava, Kalivodová Dagmar,
Matůšů Marie, Šlahařová Miroslava).

Po zhoršení zdravotního stavu požádal
předseda Jan Čech o uvolnění z funkce.
Nově zvolený výbor na rok 1978
předseda - Josef Chovanec
místopředseda - Miroslav Kobylík
velitel - Stanislav Železník č.p. 72
pol. referent - Eduard Záhořák č.p.44
preventista - Miroslav Válek
organizační referent - Jaroslav Bučánek
jednatel - Zdeněk Vičík
hospodář - Jan Janota
materiální referent - Miroslav Šmatelka
referent CO - Stanislav Železník č.p.59
referent mládeže - Emilie Kalivodová
referentka žen - Stanislava Čapáková
strojník - Jaroslav Záhořák č.p.44
revizoři účtu - Vladimír Janů, Eduard
Záhořák č.p. 99
Oslava 40. výročí založení požární
jednoty v Neubuzi 25. června 1978
Místní požární jednota se zúčastnila několika požárů. K zásahu bylo vycvičeno
družstvo mužů a žen. Družstva se zúčastňovala okrskových soutěží. Družstvo mužů

80. – 90. léta
Výroční schůze se konaly v době, kdy
tehdejší společnost pod vedením KSČ dosahovala významných úspěchů. Místní jednota má 98 členů z toho 11 žen. Novými
členkami se staly: Čapáková Božena,
Chovancová Lenka, Janů Alena, Juříková
Miroslava, Janotová Františka, Janotová
Jana, Kobylíková Zdenka, Vinklárková
Věra, Hynčicová Ivana, Železníková
Zdenka, Oškerová Ivana, Tomšů Lenka,
Sládková Irena, Revendová Jana. V roce
1983 obsadilo družstvo žen k velké radosti na okrskové soutěži v Trnavě 1. místo,
které jim zajistilo postup do okresního
kola ve Valašských Kloboukách. Na této
soutěži ve velké konkurenci obsadila děvčata krásné první místo. Postoupila
do krajského kola v Březolupech (zde 13.
místo). Na okrskové soutěži v Trnavě obsadili muži 2. místo. Velkou zásluhu na přípravě družstev měli velitel Stanislav
Železník č.p. 72, zástupce velitele Zdeněk
Vičík a členové sboru: Rostislav Čapák, Jan
Lukeš, Teodor Vala, Libor Valerián, Jiří
Kobylík a Vladimír Hynčica ml.

Cvičící družstvo mužů J. Čech, E. Záhořák.
V. Kašpárek, S. Železník, M. Kobylík,
J. Bučánek, V. Hynčica J. Vykopal,
Fr. Gajdošík, A. Tomšíček
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7. února 1983 zemřel zakládající člen
a čestný předseda sboru Jan Čech, který
byl 45 let členem a funkcionářem místní
organizace a požárnická práce byla jeho
koníčkem.
Základní organizace získala nový přívěs,
ve kterém byla celá výzbroj pro zásahy
proti pořáru a živelným pohromám.
Preventista M. Válek upozorňuje relacemi
v místním rozhlasu občany na nebezpečí
vzniku požárů v topném období a na zákaz vypalování trávy.
V roce 1988 slavila základní organizace
50 let od svého založení. V neděli dopoledne proběhla slavnostní schůze, na které
byli členové odměněni medailemi za příkladnou práci, věrnost, za zásluhy a pamětními listy ZO SPO. Soutěž prvního kola
požárního sportu se v roce 1989 konala
na Hrobicích. Družstva mužů a žen obsadila 1. místa. V měsíci říjnu vznikl požár
chaty Jiřího Válka. Hašení provedli místní
požárníci a požární útvar z Gottwaldova.
V roce 1991 má organizace 113 členů.
V tomto roce došlo ke změně používání
názvu požárníci a začalo se říkat hasiči.
Na sklonku roku 1991 byla velkou ztrátou
pro obec i hasiče smrt Miroslava Kobylíka.
Byl velmi aktivním členem sboru, především ve funkci strojníka a později z pozice
prvního starosty obce podporoval činnost
hasičů v Neubuzi. V roce 1996 věnoval
p. Libor Valerián 2 sošky svatého Floriána.
Jedna je umístněna ve výklenku fasády
obecního úřadu a druhá v místní kapli.
Nové tisíciletí 2000 – 2008
S příchodem nového tisíciletí se nic nemění na poslání sboru dobrovolných hasičů. Družstvo mužů obsadilo na okrskové
soutěži na Březové 6. místo. Mladí hasiči si
nad zbrojnicí opravují místnost a zřizuji si
zde klubovnu. V roce 2002 žádá o uvolnění funkce předsedy Josef Chovanec, jelikož
mu jeho zdravotní stav neumožňuje pokračovat v práci pro sbor. Na členské schů-

Okresní soutěž Val. Klobouky (1982)

zi byl novým starostou zvolen Michal Vičík.
V daném roce jsme se stali pořadateli 1.
kola okrskové soutěže v požárním sportu.
Obec zakoupila nové vycházkové uniformy, ve kterých se mladí hasiči předvedli
na místní pouti u kapličky sv. Floriána.
Slavnostní událostí bylo svěcení nového
obecního praporu. V roce 2003 byla k radosti zástupců sboru obnovena činnost
družstva žen – Iveta Kobylíková (velitelka),
Irena Tomšů (savice), Verča Valová (koš),
Zuzka Červenková (rozdělovač), Petra
Dubovská (strojník), Míša Ševců, Lucie
Cholastová, Anička Jasenská, Míša Švajdová (útok). Děvčata pilně trénovala
a na okrskové soutěži v Trnavě obsadila 3.
místo. Na výroční schůzi požádal o uvolnění z funkce pokladníka Jan Janota. O finance sboru se poctivě staral 29 let. Jeho
nástupkyní byla zvolena Ivana Tomšů.
V roce 2004 byla hasiči v obci obnovena
dlouholetá tradice „Končiny“, Vodění
medvěda a Pochovávání basy. Poprvé se
hasiči z Neubuze ve velkém počtu zúčastnili hasičské pouti na sv. Hostýně. V tomto

roce poprvé vzniká družstvo žáků: M.
Gargulák, J. Gerych, N. Vaculková, G.
Bělíčková, T. Vaňharová, J. Trubelík, S.
Tomšů, T. Tomšů, M. Václavík, R. Václavík.
Na okrskové soutěži ve Všemině získali 1.
místo. Jelikož se do soutěžení zapojila
všechna družstva (muži, ženy, žáci), bylo
nutné nakoupit tyto hasičské potřeby káď na vodu, základní vybavení družstva
žáků (kombinézy, přilby, nové savice, soupravy hadic na štafety, hadice pro žáky
na požární útok, rozdělovač a proudnice).
Byla provedena generální oprava hasičské
stříkačky a zakoupen nový hasičský vůz
Avie.
Na valné hromadě byl 18. prosince
2004 zvolen nový výbor
starosta - Stanislav Tomšů
místostarosta - Michal Vala
pokladník - Ivana Tomšů
strojník - Jaroslav Šlahař
jednatel - Vladimír Drábek
velitel - Miroslav Dubovský
referent MTZ - Roman Šlahař
referentka žen - Petra Robešová
velitel družstva mužů - Tomáš Krutiak
vedoucí mládeže - Stanislav a Ivana
Tomšů
V roce 2005 bylo zakoupeno díky finanční podpoře sponzorů (MVDr. V.
Gargulák, M. Dubovský st., J. Bartík, M.
Minařík a Fr. Vala) 6 vycházkových stejnokrojů pro mladé členky sboru. Poprvé byly
v nových uniformách na hasičské pouti
na sv. Hostýně. V rámci oslav založení SDH
Březová byla uspořádána pohárová soutěž
starších pánů a dam. Muži získali pohár
za 1. místo a ženy za 2. místo. Sešla se
parta lidí, která dodnes měří své síly
s ostatními na této soutěži.
Družstva mužů a žen po okrskové soutěži
v Trnavě (2003)

4

Pouť na Sv. Hostýně (2005)

Družstvo žen v roce 2005 reprezentovalo 11. okrsek na okresním kole požárního
sportu v Tečovicích (získaly 6. místo).
6. srpna 2005 se na místním hřišti konal
1. ročník soutěže O pohár starosty obce.
Pro nevyhovující stav bývalé hasičské
zbrojnice se začalo s její demolicí a následně s výstavbou nové budovy s garáží pro
obě hasičská auta a nástavbou pro členy
SDH. Odměnou členům za celoroční činnost byl poznávací zájezd do Jeseníků.
Začátek roku 2006 byl velmi bohatý
na sněhovou nadílku, pod kterou se hroutily střechy hospodářských stavení. Také
hasiči se zapojili do pomoci občanům při
odklízení sněhu. 7. května 2006 při pouti
sv. Floriána byla při mši svaté slavnostně
otevřena a posvěcena nová hasičská zbrojnice. V tomto roce se na návrh starosty
11. okrsku pořádá 1. ročník pojezdové
soutěže. Na podzimní kolo Plamen
na Rackovou jedou nové členky družstva
žáků – M. Garguláková a D. Trukátová.
Jejich 4. místo bylo velmi příjemným překvapením.
V následujícím roce 2007 pokračujeme
ve své činnosti. Za finančního přispění
obecního úřadu byl zhotoven nový přenosný oltář, aby mše svatá mohla být
sloužena před kapličkou pod širým nebem.

Starostové a velitelé sboru
1938 – 2018
Starostové
Kašpárek František 1938 – 1944
Čech Jan 1947 – 1977
Chovanec Josef 1977 – 1992
Vičík Michal 2002 – 2004
Stanislav Tomšů 2004 – 2017
Tomšů Tomáš 2017 – dosud
Velitelé
Bučánek Jaroslav 1938 – 1956
Hynčica Vladimír 1956 – 1959
Urban Václav 1959 – 1966
Železník Stanislav 1966 – 1991
Vykopal Radomír 1991 – 1996
Vičík Michal 1996 – 2002
Semela Petr 2002 – 2003
Dubovský Mir. ml. 2003 – 2010
Roman Šlahař 2010 – 2015
Tomáš Tomšů 2015 – 2017
Miroslav Dubovský 2017 – dosud
2008 – 2018
Oslavy 70 let založení sboru dobrovolných hasičů v Neubuzi probíhaly 10. a 11.

května 2008. V sobotu byl vyhlášen poplach. Do naší obce se sjely sbory 11.
okrsku, aby uhasily založené požáry
v Hořansku a na Bílé Hlíně. V neděli oslavy
pokračovaly, za doprovodu dechovky si
občané prohlédli vystavenou hasičskou
techniku a fotografie, zachycující začátky
sboru. Při mši svaté u kaple sv. Floriána byl
požehnán nový hasičský prapor.
Proteklo hodně vody našim potokem,
vystřídala se roční období, prošli jsme různými životními situacemi. Uplynulo 10 let
a náš sbor slaví 80 let od založení.
Podívejme se, co se událo v posledních 10
letech v našem sboru, obci, ale především,
jaké jsme prožívali chvíle radosti, starosti,
ale i obav, co bude dál.
Všechny akce, jak sportovní, kulturní
i práce při odklízení následků velké vody se
neobešly bez obětavého přístupu nejenom
členů sboru, ale i těch, kteří pomohli, když
bylo potřeba. Všichni se přičinili o to, že
výsledky uplynulých let jsou velmi dobré
a nastupující generace má dobré základy
aby pokračovala dál.
Každý nový rok začínáme Valnou hromadou, kde se setkáváme nejenom s místními, ale i s hasiči z okolních sborů.
Hodnotí se práce uplynulého roku, ale
především na tato přátelská setkání rádi
vzpomínáme. V měsíci únoru se scházíme
s hasiči z okolních obcí na okrskovém aktivu na Veselé. Také tato setkání patří k příjemným okamžikům. Velkou akcí pro sbor
jsou Končiny. Výborná nálada, průvod
masek, kapela a gajdoš Petr Sovják. Všichni
se setkávají s místními občany, kteří jsou
připraveni s výborným občerstvením a pravou valašskou slivovičkou. Všichni jsou
zváni na tradiční Pochovávání basy a zábavu. Na jaře pořádáme sběr železného šrotu
a elektroodpadu. Od roku 2004 jezdíme
na hasičskou pouť na sv. Hostýn. První
neděli v měsíci květnu slavíme pouť v naší
obci. Při mši svaté u kapličky uctíváme
našeho patrona sv. Floriána, kterému je
kaple zasvěcena.

Hlavním zaměřením členů v roce 2008
je příprava na oslavy 70 let založení sboru.
Je nutné opravit hasičskou stříkačku PS 8,
kterou nám věnoval již zaniklý SDH
v Dešné. S opravou začali St. Tomšů ml.
a M. Václavík. Podobně je na tom i Tatra
805, u které je nutné provést opravu karoserie a její nástřik. Součástí oslav v květnu
2008 je svěcení nového hasičského praporu.

Pouť v Neubuzi (2010)
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2. 5. 2010 byla posvěcena nová hasičská stříkačka a nový zvon.
V roce 2004 na popud 7 kluků vzniklo
první družstvo mladých hasičů. Pod vedením Standy a Ivany Tomšů se dostavily
první úspěchy. V průběhu let přicházeli
noví kluci i děvčata. Některým se hasičina
zalíbila, neustále se zdokonalovali, někteří
to vzdali, ještě než se něco stačili naučit.
Jezdili jsme po soutěžích (poháry jsou vystaveny na zbrojnici). Aby děti získaly více
zkušeností, jezdili jsme na jarní a podzimní
kola hry Plamen, Pojezdové soutěže
a na soutěž Štípský beránek. V rámci vzdělávání jsme plnili odznaky odbornosti. Ti
starší si určitě rádi vzpomenou na soustředění v Trnavě a pasování nových členů.
Také spaní na hasičské zbrojnici s následnými návštěvami zlínské hasičské stanice.
Pořádali jsme výlety pěšky i na kolech.
Všichni se vždy těšili na bowling ve Vlčkové.
V rámci Dětského dne a Pálení čarodějnic jsme začali spolupracovat s Komunitní
školou SOVA. Zapojili jsme se do soutěže
Požární ochrana očima dětí. V době vánoční pečeme perníčky. Loni poprvé jsme
občanům předvedli Živý betlém se zpíváním koled. Jelikož představení mělo
úspěch, rádi bychom v této tradici pokračovali. Vedoucí mládeže jezdili na jarní
i podzimní školení pořádané OSH Zlín.
Míša a Dominika si udělaly zkoušky na instruktorky. Nyní jsou děti rozděleny
na mladší, scházející se v pondělí a starší,
mající kroužek v pátek. S dětmi začali pracovat Verča Valová a Martin Tomšíček.
Děti, které dosáhnou 15 let, mohou pokračovat dál, nejprve jako dorostenci
a později mohou cvičit za muže a ženy. Ti,
kteří v roce 2004 začínali, se dnes aktivně
podílejí na práci ve sboru s mládeží, spolupráci s obcí a občany. Museli společně
s ostatními převzít vedení sboru. Děti soutěží za družstva mladších a starších žáků.
Účastní se soutěží v okrsku, dále jsme jezdili do Lipové, Tichova, Provodova, Želechovic a Ubla.

Družstvo žáků se starostou M. Dubovským

Družstvo mužů se vypracovalo a dovezlo poháry z okrskových soutěží, také jezdilo na soutěže do Loučky, Zádveřic, Kašavy,
Provodova, Ostraty, Ludkovic, Liptálu
a Tučap. V roce 2012 byli na soutěži O pohár Zlínského kraje (byli 3. v okrese a 13.
v kraji). Družstvo žen také vozilo poháry ze
soutěží. Když bylo potřeba, cvičily maminky s dcerami, aby družstvo mohlo soutěžit.
Také družstva mužů a žen nad 35 let slavila úspěchy na pohárových soutěžích
na Březové. Všechna družstva včetně dětí
mají sportovní dresy.
Hasiči se podílejí na stavění a kácení
májky, kde se při této akci pobaví děti
i dospělí. Speciální pilou (májkostroj) si
vyzkoušejí všichni šikovnost v řezání pilou.
Velkou akcí našeho sboru je pořádání soutěže O pohár starostky obce. Tato soutěž
se těší velkému zájmu. Loni byla rozdělena
na soutěž pro děti – „Memoriál Stanislava
Tomšů“ a odpoledne pro muže a ženy
„O pohár starostky obce“. Od r. 2005, kdy
se konal 1. ročník soutěže, vzrostla úroveň, ale i počty soutěžících družstev a hostů. Jsme rádi, že se k nám první sobotu
v září hasiči sjedou, ale především, že od-

jíždějí spokojení. Je to zásluha týmu lidí,
kteří se o hosty i soutěžící dobře starají.
Starosta sboru S. Tomšů se v průběhu let
účastnil setkávání starostů Zlínského kraje
a školení jednotky CO. Na školení jezdili
i velitelé, preventisté a strojníci. Členové
sboru získali odznaky hasiče II. a III. stupně.
25. 5. 2009 na okresním kole dorostu
a jednotlivců v Horní Lidči Tomáš Tomšů
obsadil 3. místo a 13. června v Otrokovicích
10. místo.
19. – 20. 5. 2012 na okresní soutěži
dorostu a jednotlivců v Otrokovicích se
Michal Kopečný stal vítězem a 16. 6.
v Horní Lidči obsadil 5. místo.
V roce 2010 řádily v celé republice povodně, naštěstí pro nás přestalo pršet
a voda nenapáchala větší škody. 30. června 2011 už bylo hůře, když se voda z potoka Všeminka vylila z břehů. Po opadnutí
vody začaly úklidové práce. Čerpala se
voda ze zatopených sklepů a uklízelo se
bahno a naplaveniny z komunikací.
V listopadu 2011 byli manželé Stanislav
a Ivana Tomšů ocenění OS ČMS za práci
s mládeží. Ocenění převzali v prostorách
Valdštejnského paláce od senátorky paní
Aleny Gajdůškové.
6. 5. 2012 byli na naši pouť pozváni
hasiči z Lipové u Slavičína. Na hasičské
zbrojnici starostové obou sborů S. Tomšů
a M. Jiřík svými podpisy zpečetili přátelství
mezi SDH Neubuz a SDH Lipová. Starostka
obce předala čestnému starostovi Josefu
Chovancovi řád sv. Floriána za dlouholetou práci pro sbor.
V rámci oslav 75 let založení sboru proběhlo v naší obci 4. 5. 2013 prověřovací
cvičení zásahových jednotek 11. okrsku.
V roce 2017 bylo dokončeno vybudování tréninkového hřiště na Bílé Hlíně,
na místě bývalé skládky. Trvalo to dlouho,
bylo navezeno spoustu fůr hlíny a odpraO pohár starosty obce (2009)

6

VZPOMÍNKA
31. srpna 2014 nás zasáhla smutná
zpráva, že nás navždy opustil čestný
starosta sboru Josef CHOVANEC.

Valná hromada (2012)

cováno mnoho hodin. O údržbu travnaté
plochy se vzorně stará p. Gargulák. Také
v areálu Moštárna se během uplynulých
deseti let budovalo. Startovací plocha
a základna pro požární útok i sušáky
na hadice jsou hned vedle fotbalového
hřiště. Obě plochy slouží k tréninkům pro
všechna družstva našeho sboru.
V březnu 2018 se po domluvě naší starostky a starosty obce Veselá vrátila
do Neubuze dvoukolová hasičská stříkačka. Její renovaci si vzal na starost M.
Gargulák a bude vystavena v den oslav
před hasičskou zbrojnicí.
Uběhlo 10 let, strávili jsme hodně času
na soutěžích, kulturních akcích, setkávali
jsme se s hasiči z okrsku, ale i z celého
Zlínského kraje. Sběrem železného šrotu
a elektroodpadu získáváme finance na naši činnost.
Jelikož akcí je hodně, neobejdeme se
bez pomoci sponzorů. Velké díky za pomoc patří firmám Greiner, Greiner Assistec
a Mould & Matic. Velmi dobré vztahy máme s vedením naší obce. Obec nás podporuje finančně, zástupci obce se zúčastňují
všech našich akcí, jezdí fandit na soutěže

a zapojují se i aktivně do soutěží. Jakmile
na soutěžích získáme pohár, první sms
posíláme naší paní starostce, protože reprezentujeme nejen sbor, ale i obec. Naši
činnost jsme prezentovali na soutěži
Vesnice roku.
Během posledních deseti let jsme absolvovali 4 ostré výjezdy k požárům. Jednou
hořel kontejner s odpady, podruhé dřevo
v kotelně. Vyjížděli jsme také k planému
poplachu ve firmě DF Partner a naposledy
se vznítily saze v komíně v rodinném domku.
Sbor dobrovolných hasičů v Neubuzi byl
založen 18. 4. 1938. Posláním prvních
členů bylo „pomoci bližnímu v neštěstí“.
Uběhlo 80 let, mnohé se změnilo, ale
za vším je vidět obětavá lidská práce.
Na rozvoji hasičů v Neubuzi se podílelo
hodně lidí, spousta z nich už není mezi
námi. Dnešní práce hasičů spočívá spíše
ve sportovní a kulturní činnosti, ale hlavní
myšlenka, kterou máme napsanou na hasičském praporu, zůstává stejná pro všechny generace.

Členem se stal 20. 11. 1950. Pod vedením starších členů začala jeho práce
pro sbor. V roce 1977 převzal funkci
předsedy sboru a pod jeho vedením si
hasiči vedli velmi dobře. Když se ohlásily
zdravotní problémy, požádal v roce
2002 o uvolnění z funkce, přesto dál
sledoval práci hasičů. „Strýček“ byl oblíbený nejenom u nás, ale i v celém okrsku. S úctou budeme vzpomínat.
Začátek roku 2017 pro nás začal velmi
smutně. 6. ledna nás nečekaně opustil
náš starosta Stanislav TOMŠŮ.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci!

Soutěž (2013)

Odešel velmi mladý, od dobře rozdělané práce. Od roku 2004, kdy byl zvolen starostou hasičů, věnoval veškerý
volný čas práci pro sbor. Pomáhal obnovit činnost družstva žen, stál u zrodu
družstva žáků, cvičil se staršími i mladými hasiči, trénoval děti a staral se o techniku. Zasloužil se o opravu Tatry 805
a repasi Avie. Od roku 2015 byl zástupce velitele 11. okrsku. Podílel se na všech
akcích sboru obce i okrsku. Svou funkci
vykonával velmi zodpovědně a svědomitě. Více myslel na ostatní než na sebe.
Byl dopsán příběh jednoho života.
Příběh, který však nekončí, ale pokračuje v nás!
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