
Projev starosty u příležitosti 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů na Příčině. 
 
 
 
  Vážení přátelé, vážení hosté! 
 
 Počátky historie leží hluboko v minulosti, v době prvních písemných 
záznamů před více než  5  tisíci lety. Časový úsek, který nás dělí od autorů těchto 
textů je nicméně velice krátký ve srovnání s obdobím prehistorie, jejíž začátek 
sahá až do doby před 2,5 milionem let, kdy se poprvé objevují příslušníci našeho 
lidského rodu. Stále se objevují další skutečnosti a upřesnění. 
 I u nás se vycházelo doposud z předpokladu, že dle dochované fotografie 
členské základny u příležitosti 25. výročí založení v roce 1929 náš sbor byl 
založen v roce 1904. Pojednou se však objeví nové skutečnosti. Protokol o 
ustavující valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Příčině a Žďářích je 
zaznamenán 22. června roku 1902 v pohostinství u Špeciánů. 
 V době vzniku bylo přihlášeno do sboru 31 členů s členským příspěvkem   
1 korunu. Čas plyne a již za necelý rok je pořizována výzbroj a obleky pro 7 mužů 
nejpilnějších ve cvičení. Přistoupeno bylo k župě Poddžbánské v Rakovníku, 
spolu se složením žádosti o podporu na nářadí u jeho výsosti císaře a rovněž u 
prvního pojišťovacího ústavu Slávia. Je zamítnuta. V roce 1903 obecní výbor se 
usnáší zakoupiti 4 kolovou stříkačku. Na sjezd dobrovolných hasičů do Prahy se 
přihlásilo 7 členů. 
 Později se dozvíme, proč byla společná fotografie členů pořizována se 
dvouletým zpožděním u příležitosti 25. výročí vzniku. Obdoba tato se opakuje tak 
jako vše v dějinách a žití lidském a i my tedy slavíme svoje sté výročí se 
dvouletým zpožděním od skutečného protokolárně založeného sboru. 
 Již v samém počátku, při zdolávání v historii existence sboru prvního 
požáru v srpnu r. 1903 je kritizována ležérnost a přístup některých obyvatel při 
čerpání resp. Pumpování vody. (Jak podobná skutečnost k dnešku a současnosti.) 
Tohoto roku tedy 1903 byla Poddžbánská župa rozdělena do 5ti obvodů, kde naše 
obec patřila do III. Obvodu spolu s obcemi Senomaty, Šanovem, Petrovicemi, 
Lubnou a Hostokryjemi. V roce 1903 pořízena částečná výzbroj pro členy 
vlastním nákladem. 
 Prvním starostou byl ustanoven Antonín Šmíd, jednatelem a velitelem Jan 
Volek, dalším jednatelem Seifert Jan. 
 Pokud bychom se zastavili nad děním ve sboru dobrovolných hasičů 
v uvedených počátcích, lze říci, že bylo jistou ctí býti členem hasičstva, či na 
župních jednáních a pokud dělal ostudu hasičům, neb neplatil příspěvky, byl 
vyloučen. Účast na cvičeních v roce 1904 byla též předmětem jednání zrovna tak, 
jako dneska, tedy nic nového pod sluncem. Nejčastější jednání jak výborů, tak 
valných hromad bylo konáno u „Špeciánů“. Od roku 1905 se stává jednatelem 
sboru Josef Růžička. Rovněž byla provedena změna ve správě pokladní za nového 
pokladníka. V roce stejném odchází ze sboru jeden z jeho zakládajících členů  Jan 
Volek, který se odstěhoval. 
 Že situace nebyla akurátní lze doložit připomínkami jak ke věcím 
pokladním, tak i k dění v samotném sboru. Toto je dokladováno a slouží jako 
podklad, který možná právě proto nebyl k dispozici ve dřívější době. Snad 
z důvodů ne dosti příznivého světla na některé činovníky? Toť otázka, která 
zůstává nezodpovězena. Či snad ze strachu, že by se tento velmi důležitý 
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dokument mohl snad ztratit ve víru dějin či historie jako mnoho dalšího, co se zde 
odebralo do nenávratna či v zapomnění. 
 V roce 1908 dochází opět ke změně jednatele sboru, kdy byl zvolen učitel 
v obci František Trëster na velmi krátkou dobu a stejného roku tuto funkci skládá 
a opětovně je zvolen Josef Růžička, který tuto funkci nepřijímá a rovněž tak Josef 
Jaroš a tedy se přihlašuje Jan Seifert. Pokladníkem se stává Celestýn Kounovský. 
Tyto funkce jsou poprvé voleny přímou volbou spolu s funkcí sbormistra. 
 Jedna z velmi dobrých účastí valných hromad sboru v pořadí osmé roku 
1910 u Špeciánů. Provedena sbírka pro severočeské dítky chudých, kdy děti české, 
včetně českých obyvatel v oblasti obydlených německými osadníky to nemají 
lehké. 
 Roku 1911 na valné hromadě konstatováno, že sbor má jednu stříkačku se 
vším příslušenstvím, proudnice a 3 hubice, 14 dílů hadic. Další ze zápisů v únoru 
pak pokračuje Celestýn Kounovský. 
 Roku 1914 se jednatelem stává Bohumil Nachtigal. Stejného roku je 
rovněž na podnět župy Poddžbánsko-Rakovnické zvýšen odvod čl. příspěvku.. 
Stejného roku byla delegována řada členů na župní sjezd do Nesuchyně s dietou   
3 K, kde se členové zúčastnili veřejného župního cvičení v červnu.. 
 Při valné hromadě v lednu 1915 bylo vzpomenuto přátel a kamarádů, kteří 
byli vzdáleni od svých domovů v době válečné a vysloveno přání, by se v brzku 
vrátili a doplnili prořídlé řady sboru. Uvedeného roku byli rovněž delegováni na 
základě výzvy župního starosty zástupci sboru  na slavnosti „Zlatého klasu“ v září 
v Rakovníku. Tohoto roku na základě sdělení C.K. okresního hejtmanství převzal 
sbor na sebe cvičení mladíků do 18ti let, kterých sbor cvičil celkem 21. 
 V počátku roku 1916 nastupuje k vojsku i starosta sboru Antonín Šmíd a 
musí se vzdáti předsednictví. Stanoveno konání valné hromady  s volbou nového 
předsedy na dobu 1 roku, kdy byl na tuto dobu zvolen Josef Růžička a doplňující 
členové výboru František Bechyně a Josef Kubička. Náhradníkem se stává 
František Vostatek. V tomto neslavném válečném roce zemřel na následky zranění 
při práci v dolech v červenci dlouholetý velitel sboru Blažej Vaidiš. Novým 
velitelem se stává Jan Seifert. Nakonec uvedené doplňující volby z důvodu 
válečných poměrů prodlužují mandát na dobu válečnou. 
 Po tříletém období roku 1919 byl opět starostou zvolen Josef Růžička a 
velitelem Vavřinec Janů. Za jednatele zvolen Vratislav Bechyně, pokladníkem se 
stává Antonín Šmíd. Uvedeného roku je upřesňována evidence členů s odesláním 
starostovi župy Poddžbánsko-Rakovnické v Chrášťanech. Stejného roku byly 
sbory vyzvány k pohotovosti na obranu vlasti (v měsíci červnu) župním starostou. 
Jednalo se tehdy o ročníky 1878-1898, služby ve zbrani neznalými. Z uvedených 
ročníků z členské základny žádný není. Uvedeného roku bylo provedeno 
okolkování hotovosti v pokladně, čímž vznikla ztráta tímto způsobená. 
 Veřejného cvičení ve Všetatech roku 1921 se zúčastňuje sbor, který čítá  
25 členů činných, 15 zakládajících a 10 přispívajících. Celkem tedy čítající 50 
členů. 
 Valná hromada, konaná roku 1922 potvrzuje starostu Josefa Růžičku a 
novým velitelem sestává Antonín Seifert. Jednatelem zvolen František Bureš. 
V tomto roce se nastoluje otázka náhrady starší generace mladší z důvodu účasti 
na veřejném cvičení v Petrovicích. Uvedeného roku je řada akcí, valnou hromadou 
župy počínaje v dubnu, květnu sjezd v Petrovicích – cvičení se zúčastnilo 17 členů 
a 3 členky a oslavy 50ti let sboru v Rakovníku v červnu a nutnost přípravy cvičení 
celého okrsku na sjezd v následujícím roce. Na 40 leté oslavy sboru v Lounech 
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vyslán jako delegát Pošta Václav. Stejného roku se zakládá tzv. sanitní sbor při 
sboru, kam se dobrovolně hlásili zájemci. Uvedeného roku dochází k požadavku 
ze Žďárů k vyzbrojení obleky, poskytnutí klíče od hasičského skladiště a trubky 
spolu s napsanými instrukcemi. Na návrh bývalého starosty Šmída 1/3 obleků 
určena pro Žďáry a 2/3 pro Příčinu. Z uložených peněz pak zakoupiti a doplniti 
výstroj dle aktuálních cen. (Schůze, která se konala 30. dubna nemohla býti 
ukončena, jelikož se členstvo rozešlo – šlo snad dle datumu o apríl?). 
 Roku 1923 dochází ke změnám v rozdělení župy do okrsků, kde náš sbor 
spadá do 6. okrsku s příslušností okrskového dozorce  Boleslava Hejdy 
z Malinové. Dalším poměrným novem je stanovení ženského odboru v každém 
sboru. V tomto roce upravuje se opět odvod členského příspěvku a z toho důvodu 
byl příspěvek zvýšen na 6 Kč. Stanoven modrý stejnokroj pro účastníky sjezdu a 
to ať cvičící, tak necvičící. Členská základna čítá v tomto roce 63 čl. (4 ženy). 
Jsou uváděny i dary některých členů pro potřeby základny. Tyto maličkosti vždy 
potěší a je velmi dobré, že jsou písemně zachovány a dokladovány pro 
budoucnost. Uvedeného roku byla též zajišťována účast na župním sjezdu 
v červnu ve Lhotě pod Džbánem (uváděna Velhota) 3 členové a okrskovém 
cvičení ve Hvozdě 10 členů. (Obě trubky Žďáry. Opět náznak nesváru. Přitom 
mezi Příčinskými nebyl žádný trubač.) 
 Mimořádná valná hromada roku 1924 v srpnu je pravděpodobně prvním 
menším mezníkem v dějinách a historii sboru. Při řádné prosincové valné hromadě 
pan Antonín Kounovský poukazuje na škrtání členů z důvodu neplnění si 
povinností, kdy tímto způsobem by zanedlouho byla základna bez členů. Lidem 
zaměstnaným zbývá méně času na plnění povinností a někteří se tedy vracejí zpět 
do základny. Novým velitelem se stává Antonín Kounovský. Sbor se zúčastňuje 
župního cvičení na Nouzově v počtu 7 členů. 
 Právě v roce 1927 v jeho počátku dochází k některým rozporům, jež 
pravděpodobně ovlivňují konání oslav 25. výročí a to podnět přemístění konání 
schůzí k Růžičkům od Špeciánů.Rozpory mezi tábory byly tak silné, že zde padly i 
dvě rány od malých náloží za dveřmi a na sále. Živá debata přítomných a opuštění 
jednání některými členy, nemohla býti schůze ukončena. Tato schůze byla svolána 
mimořádně. Tento rok je darováno dříví na hasičské skladiště. Cihly na hasičský 
dům nutno rozprodat, aby je neplatil sbor. Jsou rovněž zpřísněny podmínky 
s účastí na cvičeních při župních sjezdech. Sbory, které se zúčastní, nemá právo 
žádat o podporu (župním jednatelem Pochman Emil). Stejného roku aklamací 
voleni nový předseda Jan Seifert a jednatel Antonín Seifert. Vzhledem 
k nedostatku financí nebyly konány oslavy 25. výročí v době, kdy výročí opravdu 
bylo je protokolováno. 
 Roku 1928 se přítel předseda velmi málo zúčastňoval schůzí výboru. Sbor 
se zúčastňuje župního sjezdu ve Hředlích v počtu 14ti členů v květnu a zárověň 
okrskového cvičení v Novém Dvoře u Chrášťan 6 členy. Všeslovanského sjezdu 
v Praze se zúčastnili 3 členové. Přehlídky sboru v měsíci říjnu se zúčastnilo 13 
členů ve výzbroji a 5 v občanském obleku. 
 Při mimořádné valné hromadě v dubnu 1929 zvoleni noví členové vedení 
sboru opět aklamací a to do funkce předsedy a jednatele. Za předsedu František 
Bechyně a jednatele Otakar Štíbr. Vystupují ze sboru bývalí funkcionáři ač veřejně 
neprohlášeno, písemně dokladováno, na což upozornil při následující schůzi Emil 
Pochman. Uvedeného roku se koná právě na Příčině župní sjezd, což zahrnovalo 
řadu úkolů pro zajištění řádného průběhu a načasování slavení výročí. Právě návrh 
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Emila Pochmana na pořízení společné fotografie byl přijat a její vyvedení je 
k dispozici na prohlídce v Hasičárně. Tehdy vydány rovněž slavnostní odznaky. 
 Veškeré dění župního sjezdu se odehrávalo na louce u Růžičků, která byla 
dána k dispozici zcela bezplatně. Večerní zábavy se potom odehrávaly u „Fuksů“ 
a „Špeciánů“. Koncem roku 1929 se opět zvyšují příspěvky. 
 Roku 1931 se stává jednatelem sboru pan Václav Janoušek. Pro potřeby 
sboru je zakoupeno jeviště pro hraní divadla, což bylo z jedním ze zdrojů příjmu 
pro pokladnu, spolu s pořádáním zábav, které byly pořádány několikrát ročně. 
Přijímání nových členů je podle organizačních řádů podmíněno jednoletou čekací 
lhůtou. Sbor se zúčastňuje okrskového cvičení na Novém Dvoře u Šanova a 
župního sjezdu ve Slabcích. Zasláno sboru uznání za příspěvek na památník Jana 
Žižky v Praze. Čtenářsko-ochotnický spolek se stává spolumajitelem zakoupeného 
a zřízeného jeviště  a jsou stanoveny zásadní podmínky pro půjčování v obci a 
mezi spoluvlastníky, což řádně stvrzeno razítky a podpisy zúčastněných. 
 Roku 1932 sbor se zúčastňuje župního sjezdu v Krakově, kde byly 
prováděny pořadové cviky a obec Petrovice zde vystupovala se stříkačkou. 
V tomto roce požádán obecní úřad o úpravu obecního placu na trávníce, sloužící 
jako cvičiště. Tyršových oslav se zúčastnil sbor 10 muži (spolu se Sokolem, tedy 
Jednotou Sokolskou.) Tohoto roku bylo provedeno cvičení  21 pořadových, 24 
sekyrkových  a 3 se stříkačkou a 1 taktické se stříkačkou. V červnu dále veřejně 
vystoupil sbor na okrskovém cvičení v Šanově s 9ti členy a 15ti žáky a župního 
sjezdu v Krakově s 9ti členy a 14ti žáky. 
 Roku 1934 se náš sbor zúčastňuje krajského sjezdu v Rakovníku v počtu 7 
členů, 14 žáků a 16 žákyň. Uvedeného roku základna čítá 24 členů. Dalším 
jednatelem v pořadí se stává Antonín Leitner. Rovněž jsme byli zastoupeni ve 
výboru župy, kde vykonával župního jednatele a vzdělavatele již několikeré 
období Emil Pochman. Župního sjezdu v Lubné se zúčastnilo 12 členů. 
V listopadu byla konána přehlídka sboru krajským dozorem a okres. náč. za účasti 
10ti členů . 
 Roku 1935 povinný župní sjezd pro všechny sbory na Olešné a rovněž 
okrsková cvičení povinná dle župního oběžníku s obsahem pořadových cvičení dle 
vojenského výcviku, jichž má býti tohoto roku užito, což je dáno mezinárodní 
situací i situací vnitřní. Tohoto roku pořádal sbor oslavy narozenin presidenta T.G. 
Masaryka za účasti 18ti členů a 200 občanů a školních žáků. Sbor vystupuje na 
okrskovém cvičení v Šanově 8 členy a 32 žáky a na župním sjezdu na Olešné 7 
členy a 27 žáky. Župní sraz v Rakovníku reprezentuje obec 8 členů z celkového 
počtu 22. 
 Roku 1936 se zúčastňuje sbor okrskového cvičení na Krakovci a župního 
sjezdu ve Hvozdě. Dění je velmi ovlivňováno blížícím se válečným nebezpečím. 
Opět jsou v obci požáry, které však byly ztíženy nutností čerpání vody ze studní 
z důvodu vypuštěného rybníka. 
 Od roku 1937 se stává jednatelem sboru Stanislav Kounovský. Tohoto 
roku dochází k určitým roztržkám mezi některými činovníky sboru, kdy dochází 
ke změnám schválených divadelních kusů, z toho plyne potom zhoršený pohled na 
sbor. Je zdůrazňována dobrovolná kázeň jednotlivých členů a apelováno na 
vyspělost a inteligenci každého, pro soudržnost sboru. Na jedné z výborových 
schůzí si stěžoval vzdělavatel Emil Pochman na opomíjennost při činnosti 
divadelního spolku, kdy byl odkázán na usnesení a později v červnu podává 
demisi. Tohoto roku se rovněž hovoří o oslavách 35. výročí ve druhé polovině 
roku, od kterých je následně upuštěno. V září se koná pietní rozloučení s T.G. 
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Masarykem ve spoluúčasti místního Sokola a Občansko-osvětového sboru. Tento 
akt byl konán ve školní budově, kde u busty zesnulého byla postavena čestná stráž 
hasičů a Sokola. Smuteční pietní shromáždění zahájil a řídil řídící učitel Emil 
Pochman. Veřejně bylo vystoupeno 17 členy na župním cvičení v Hostokryjích a 
řadě dalších cvičení a akcí. 
 Při valné hromadě roku 1938 v lednu dále rezignují jednatel, matrikář a 
režisér.Jednatel však svoji funkci vykonává dále při zajištění zapisovatele 
protokolu z důvodu pracovního zaneprázdnění. 
 Novým vzdělavatelem zvolen Rudolf Korf a vedením matriky se uvolil 
Emil Pochman dále. Rudolf Korf též bude vykonávati režiséra divadelního odboru 
při sboru. Předsedou tohoto odboru  se stává František Bechyně dle stanov. 
Zapisovatelem zvolen Adolf Hubáček. Na přelomu let 1938-39 se schůzuje ve 
škole místo u Špeciánů. Ke konání kulturních akcí nebyla místnost. 
 Od roku 1939 vchází v platnost nové stanovy sboru. Při valné hromadě 
zůstává vedení sboru v podstatě stejné. Uvedeného roku jsou projednávány 
oběžníky hasičské jednoty, jejich obsah byl přísně důvěrný a obsah neuveden dle 
instrukcí. Je svolána mimořádná valná hromada v listopadu s volbou nových 
činovníků, zvolených poslední valnou hromadou. Za rezignujícího jednatele 
zvolen Václav Janoušek  a  zbrojmistra Václav Vaidiš. Mimořádná valná hromada 
byla svolána na základě nařízení okrskové hasičské jednoty. 
 Z válečných let se potom mnoho písemných dokladů nedochovalo, pouze 
to, že roku 1940 nejsou k dispozici žádné nové uniformy a pracovní jsou bez 
označení. Je opětovná změna stanov. Posledním zápisem je rok 1942, kdy je 
doplňován místní útvar protiletecké požární obrany. 
 
 Následujícím přelomem v historii naší organizace je rok 1952. Předsedou 
je volen Václav Janoušek, velitelem Vilém Holý a jednatelem Josef Vitouš. Bylo 
rozhodnuto o stažení vydaných obleků a provedení jejich vyčištění. Výbor byl 
složen hlavně z mladých obyvatel obce v tehdejší době. Nepořádek byl připisován 
starému výboru.  Při první členské schůzi nebyl nový výbor schválen, protože se 
nedostavilo dostatek členů. 
 Vladimír Krist a Vilém Holý se nabízejí, že provedou soupis inventáře a 
přerozdělí výzbroj. Uvedeného roku byl přidělen sboru nepojízdný vůz 
z požárního sboru Lužná. Zástupci okresu je dáván návrh k přerušení vedení 
zápisů ve starých knihách a od započetí nového požárního sboru pokračováno 
v knihách nových. Zaplať Bůh, že k tomu tak nějak nedošlo a dnes máme možnost 
si udělat řádný obraz o dění v naší organizaci za celé existenční období s poměrně 
malými výpadky alespoň co se týče protokolárních zápisových knih ze schůzí 
sboru. Na valné hromadě, tehdy tzv. členské schůzi je jednatelem sboru zvolena 
Vlasta Vorlová (dnes Seidlová). Rovněž je stanovena referentkou žen 
zastoupených v organizaci. 
 Počátkem roku 1953 při členské schůzi je přijato 15 členů dorostu a 15 
členů do mládežnické hasičské jednoty. Jsou rovněž přijímány závazky pro 
odpracování hodin na nové zbrojnici. Následuje potom valná hromada. Následné 
schůze jsou prolínány s prací tehdejších MNV a KSČ jak bylo v tehdejší době 
normální. Výbor volen v počtu 13ti členů, kde zastávají někteří 2 funkce. 
V prosinci 1953 se jednatelem stává znovu Stanislav Kounovský a nastává opět 
skoro roční vákuum v zápisech z jednání. 
 Při projednávání průběhu valné hromady v roce 1954 u „Fuksů“ do 
návrhové komise voleni Nágl Adolf jako předseda MNV, Koutecký Karel jako 

 5



předseda  KSČ a Krist Vladimír jako předseda návrhové komise. Bylo usneseno 
konat  ještě jednu schůzi před valnou hromadou. Velitelem byla kritizována 
liknavost některých členů ve funkcích. Byla provedena rušná výměna názorů a 
rozhodnuto projednávání před fórem valné hromady, což bych jistě považoval 
opět za jeden z mezníků v činnosti sboru. Velitelem byla vyzdvižena nutnost 
spolupráce pro dobré jméno sboru. Vedení sboru bylo roztrpčeno nezájmem 
tehdejších složek NF. Jednatel počátkem roku 1955 sepisuje navrženou 
kandidátku členů výboru a odesílá k odsouhlasení národnímu výboru a okresní 
požární jednotce v Rakovníku. Tak situace tehdy vypadala. Zasílán protestní přípis 
na okres ohledně vyklizení „Zvoničky“ pro účely zbrojnice, respektive skladu 
PHM. 
 Od roku 1955 dle nových směrnic provedena volba aklamací. Novým 
starostou se stává Vladimír Krist a jednatelem Vlasta Vitoušová. Vlastík 
Holopírek potom výcvikovým referentem. Na valné hromadě podávána zpráva o 
čerpání vody při jarních povodních. Stejného roku byla stará stříkačka uskladněna 
na Žďářích, v případě prvního zásahu, což bylo ovlivněno právě jarními 
přívalovými vodami. I když ještě r. 1956 neuskutečněno. 
 V roce 1956 v jeho počátku je opět požadováno uvolnění zvoničky a 
tajemníkem MNV je sděleno, že je místnost uvolněna. S opravami je možno začíti. 
Byl vznesen dotaz na inventář divadelní sekce sboru z dřívější doby. 
 V lednu 1957, kdy se pracovníky okresu stává kritika činnosti, což je 
zapřičiněno tím, že není k dispozici pozemek pro hasičská cvičení. OV ČSPO 
přesvědčí MNV o nutnosti přidělení pozemku na hřiště. 
 Březnovým jednáním je záporně hodnocena práce sboru za poslední 3 roky 
předsedou Vladimírem Kristem. V novém výboru se velitelem stává Václav Seidl. 
Jednatelem opat Vlasta Seidlová. Pokladníkem paní Františka Kristová. 
Referentem pro mládež Václav Šíma. Dalšími stálými členy výboru jsou pro 
zajišťování úkolů Vlastík Holopírek a Jaroslav Hubáček, či Janoušek Václav a 
Jelínek Jaroslav. 
 Roku 1959 je projednávána nutná oprava vodního zdroje na Žďářích, kdy 
byl pověřen Karel Koutecký toto vyřídit. (Zajištění, aby nebyla voda z rybníka na 
„Drahách“ odebírána. ) O úpravě hřiště v Brantu nejednáno pro blízké přidělení 
pole za vsí (kde údajně bývalo hřiště dříve). Veškerá jednání se od roku 1955 
odbývají v hostinci „Jednota“ i když známých prostorách. 
 Máje roku 1959 jsou spojeny s průvodem obcí. Další akcí je spolupráce 
s učitelem Šímou, členem výboru na pomoci při oslavách dětského dne 6. 
července v Brantě na hřišti tzv. „Kozím plácku“. Na odměny žáků věnováno 200,- 
Kčs (tehdy poměrně dost). 
 Materiál pro opravu zbrojnice vyzískán bouráním chlévů u Stanislava 
Kounovského. Novými činovníky výboru i když již dříve pracovně zapojenými se 
stávají Josef Vorel (strojník) a Fikart Bohuslav. 
 Roku 1960 jsou zakoupeny z prostředků sboru obleky pro družstvo žáků. 
Starostou se stává Karel Štíbr pro nemoc resp. úraz stávajícího starosty. Jinak 
v podstatě k žádným změnám nedochází. Opětovně je velitelem Václavem 
Seidlem poukazováno na nutnost vyčištění vodního zdroje v obci, což bylo 
přislíbeno pro následující rok. Tohoto roku pravděpodobně dochází též k některým 
odlišným přístupům mezi obcí Příčina a Žďáry, kdy se objevuje možnost 
osamostatnění. 
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 Roku 1961 navrhován nový výbor. Opět je určitá pauza. Dalším písemným 
pokračováním je rok 1964. V lednu odstupuje velitel i když jsou deklarovány 
schůze, písemná dokumentace není k dispozici. 
 Volen nový výbor, kde se stává velitelem Václav Tengler, jednatelkou 
Františka Kristová a organizačním referentem Vilém Holý. Roku 1964 je 
přispíváno pro školku na skluzavku a bazének 400,- Kčs . Na podzim je konána 
valná hromada, kde je schvalováno občerstvení při výročních schůzích na návrh 
Viléma Holýho. Došlo k určitým dohadům mezi tehdejším MNV a sborem 
ohledně konání sběru železného šrotu, týkající se výtěžku. Nastává opět přestávka 
do roku 1970, kdy jednatelem se stává Václav Tengler a začíná se schůzovat 
v požární zbrojnici. Předsedou je Václav Janoušek a řidičem je Václav Opat. 
Zástupcem na okrese je Vladimír Krist. 
 Roku 1970 se mění hodnosti sborů. V té době je strojníkem Václav Vaidiš 
ml. Po roce a to roku 1971 dochází k výměně funkcí. Tohoto roku se výbor sboru 
zabývá pomocí na opravě vodního zdroje. Řady výboru rozšiřují Josef Fišer a 
Václav Beneš a Jiří Horn. Ke spolupráci jsou požádáni Vilém Holý a Vladimír 
Krist. Je požadován silnější stroj a to PS 12-16 (doposud zde byla PS 8). Jsou 
oceňováni Vladimír Krist a Vilém Holý. 
 Od roku 1974 starostu vykonává Vladimír Krist, místostarostou Josef 
Fišer, velitelem Václav Beneš. Pokladníkem se stává Václav Seidl. Je vyřazeno 
požární vozidlo pro neopravitelnost. Přichází nová stříkačka PS 12. Jsou přiděleny 
nevyzvednuté vycházkové šaty. Za dlouholetou práci bylo poděkováno jednomu 
z nejstarších členů Václavu Janouškovi. V tomto roce je rovněž přiděleno auto od 
okresu. Je projednávána výstavba nové zbrojnice. Toto spadá do té novodobější 
historie našeho sboru. V měsíci srpnu 1974 je odpracováno 1080 hodin, říjnu 755.  
Zbylé tvárnice bylo rozhodnuto převést do školy se zbylým materiálem a 
přestěhovat  techniku koncem roku 1974. Otevření plánováno na měsíc květen 
1975. Tohoto roku je nutné založit účet pro převod získané odměny 1000,- Kčs . 
Na podzim 1975 je Václavem Janouškem připomínáno podchycení mladých. 
Vladimír Krist zůstává nadále starostou, velitelem je Jiří Kubička a pokladníkem 
se stává Václav Beneš. Preventářem je volen Jan Kamenský. 
 Roku 1977 opouští naše řady nejstarší člen sboru Václav Janoušek (členem 
od r. 1928). Starostou sboru se stává Václav Seidl a jednatelem Miroslav Viktora. 
Dalším členem je Josef Vorel, což již jsou pamětníci zde přítomní, kteří si toto již 
pamatují. Počátkem roku 1978 je zakládáno družstvo sboru. Zástupcem sboru 
v tzv NF byl zvolen Josef Vorel a funkci jednatele přebírá opět Vlasta Seidlová. 
Od roku 1979 je velitelem Josef Kubička. Abych nezapomněl, součástí každé 
schůze po celá léta tak jako dříve bylo zajišťování kulturních akcí tj. plesů a 
dalšího dění. V těchto 70. a počátkem 80. let zajišťování staročeských májů. Roku 
1979 je tvořeno družstvo žáků, kdy je dostatek dětí. Je oceňována za věrnost řada 
členů sboru při konání dětského požárnického dne ne pouť 1979. Výčet by byl 
velmi dlouhý. 
 Žákovské družstvo získává ve Mšeci 1. místo . O rok později jako poslední 
z důvodu absence kroniky. Úřední šiml řádně zařehtal. 
 V závěru roku 1980 se novým starostou stává Josef Fišer. Opět je 
projednáváno ocenění některých členů. Mladí požárníci vystupují na okresní 
konferenci v Pavlíkově kulturní vložkou. Počátkem roku 1981 byl starostou 
vznesen požadavek na starší členy o doplnění požární kroniky, která byla vedena 
do r. 1953. Tohoto roku je pořádán 3 denní zájezd po krásách Šumavy a Chodska. 
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Je provedena údržba požární zbrojnice. Závěrem roku provedeno ocenění 11 členů 
ČU ZO, 6 členů ČU OV SPO, 5 členů za věrnost a příkladnou práci 3 členové. 
Také v roce 1982 je předkládán návrh na řadu ocenění. Do funkce velitele opět 
nastupuje Jiří Kubička. Roku 1983 předán odznak III. Stupně – vzorný požárník 8 
členům. Tohoto roku je pořádán zájezd do Prahy na památky jak pro mladé 
požárníky, tak pro dospělé v jiném termínu a trochu jiným zaměřením. 
 V osumdesátých letech je silné zastoupení v dětských soutěžích, protože 
zde děti byli, což o současné době říci nelze. 
 V červnu roku 1984 je připomínáno 100. výročí založení sboru v Lubné a 
zúčastňuje se těchto oslav družstvo našeho sboru spolu se zástupci na slavnostní 
schůzi. Tím se spolu s dobrým reprezentováním obce mladými požárníky 
dostáváme do r. 1985. Roku 1985 je oceňována paní Františka Kristová za 
příkladnou práci. Mladí požárníci vystupují i na kulturních vložkách výročních 
valných hromad v obci. 
 Roku 1985 se zúčastňujeme prvomájového průvodu v Rakovníku 
v uniformách, spolu s mladými hasiči. Zkoušky techniky v pořádku. V Senci je 
soutěž požárních družstev a Petrovicích námětovka. Patronát nad mladými 
požárníky přebírají pracovníci Raka III. V Senci je získáno 1. místo. Tohoto roku 
je prováděna oprava střechy zbrojnice. Je prováděna pomoc při úklidu slámy 
z polí. Roku 1985 se rozrůstá členská základna o 6 členů. Výbor rozšiřují Jiří 
Vaníček a Ladislav Malý, věnující se mladým požárníkům. Mladí požárníci se 
zúčastňují soutěže v Lužné v počtu 3 družstev. 
 Roku 1986 opět jsou mladí požárníci v prvomájovém průvodu spolu se 7 
dospělými v počtu 11 členů. Stálým problémem se od postavení zbrojnice stává 
hra dětí v okolí a poškozování budovy a zařízení. Tohoto roku se náš sbor 
zúčastňuje oslav 100. výročí sboru v Petrovicích. Svoz mladých požárníků 
z okrsku do Petrovic. Mladí požárníci tohoto roku pod vedením pana Malýho a 
Vaníčka získávají celou řadu ocenění. Okrskového cvičení v Senci se zúčastňuje  
7 členů . V září se koná zájezd do Přibyslavi pro mladé požárníky včetně 
instruktorů a vedoucích. 
 Roku 1987 získávají mladí požárníci jak v děvčatech, tak chlapcích 
skvělého umístění. Tohoto roku jsou mladí požárníci s účastí zástupců Raka III. 
Na zájezdě v Praze na Hradě a na Petříně. Mladí požárníci jsou opět při kulturní 
vložce valné hromady pod vedením Ládi Malýho, Jirky Vaníčka a Romany 
Sklenkové. Opět rozdávána řada ocenění pro některé členy. 
 Roku 1988 mladí požárníci konají zájezd na stanování, kde vyvařuje Pepa 
Kubička a je hodnoceno kladně. Je konána okrsková soutěž v Senci a II. kolo 
soutěže hry Plamen v Kroučové. 100. výročí v Nezabudicích se zúčastnili zástupci 
v počtu 7 členů. Opouští naše řady dlouholetý činovník Václav Opat, který 
věnoval sboru nemálo času. Rok na to opouští naše řady Vilém Holý. 
 V roce 1989 se konal 2 denní zájezd spolu s osvětovou besedou v měsíci 
červnu na Jižní Moravu (Valtice, Mikulov, Lednice a Moravský Kras). Mladí 
požárníci se zúčastňují zájezdu do Libochovic, Terezína, na Říp a Mělníka. Také 
stanování ve Skryjích 17ti členy. Již několikátý rok jsou zasílány příspěvky na 
různé humanitární účely (jako zemětřesení v Arménii na Rumunsko atp.) Rovněž 
tak je každoročně poskytován příspěvek na konání oslav MDŽ a ženy sboru jsou 
oceňovány ještě samostatně. Rovněž tak je pamatováno na životní jubilea členů. 
 Roku 1990 se koná v naší obci I. kolo soutěže všestrannosti, kdy jsme byli 
požádáni o spolupráci s pořádáním a zajištěním zázemí v katastru obce a zúčastnili 
se i mladí požárníci. 
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 V lednu 1991 je volen nový výbor pod vedením starosty Josefa Vorla. 
Stanování tak jako v předešlých letech mladými požárníky hodnoceno velmi 
kladně, i výborem. Pro dospělé se koná zájezd za památkami na Krásný Dvůr, 
Klášterec n. Ohří, K. Vary a Cheb, Františkovy Lázně, Mariánky a projížďka 
parníkem po Jesenické přehradě. Tohoto roku se stáváme spoluzakladatelem 
Hasičské vzájemné pojišťovny s podílem 2000,- Kčs . 
 Roku 1992 mladí požárníci reprezentují v Kolešovicích a v obci se konají 
oslavy sv. Floriána se soutěží dětí po skončení programu oslav, což bylo kladně 
hodnoceno. Tohoto roku opouští naše řady Vladimír Krist, jeden z dlouholetých 
činovníků. 
 O rok později je opět konána oslava sv. Floriána a mladí požárníci 
reprezentují sbor velmi dobře.. 
 Roku 1993 je opět tlačeno na pilu ve zvýšení odvodu členských příspěvků. 
Mladým hasičům se při stanování nevyvedlo počasí. U příležitosti oslav 90. výročí 
založení sboru byla oceněna práce členů základní organizace. Mladí stále dobře 
reprezentují sbor. Protože jsou zde již samotní pamětníci těchto časů, je proto 
zpráva podávána letem světem. Podzimní hra Plamen se roku 1994 uskutečnila na 
Příčině, kde se obě družstva umísťují na II. místě. 
 V roce 1994 v rámci okresu nemá 20 organizací již 2 roky zaplacen odvod 
členských příspěvků. 
 Roku 1995 se sbor zúčastňuje požáru ve škole, kde prvními byli Fišer Josef 
a já pro případné zajištění vody. Toto bylo v ranních hodinách, kdy jsou lidé 
v práci. Potom se dostavili ještě další aktéři, podchyceni zápisem. Stejného roku se 
sbor zúčastňuje soutěže ve Hvozdě. Tohoto roku je prováděno bílení a nátěry 
zbrojnice. Mladí požárníci v červnu jsou v Peci pod Čerchovem. Dětská základna 
slábne, neboť dětí ubývá, respektive dostává se do vyššího věku. Dalším zásadním 
aktem byla pomoc při požáru v Hostokryjích, kde došlo ke škodě 12,5 milionu Kč. 
 Rokem 1996 se mění označení na uniformy. Tohoto roku probíhá v obci 
námětové cvičení v rámci okrsku, kde jsme dopadli vcelku dobře. Jarního kola 
mladí požárníci obsazují 3. místo z 8 soutěžících. (Úkol splněn za 47 minut). 
Mladí požárníci opět trempují v Peci pod Čerchovem na Domažlicku. Je jim 
poskytnut příspěvek 1000,-Kč. Toto byla akce poslední. Odvoz zajišťovaly firmy 
Cafourek a Schneiberg, ubytování Horn, jako posledně. Mladí požárníci ve 
Hvozdě reprezentují dobře. 
 V roce 1997 se koná schůze okrsku na Příčině. Zúčastňujeme se soutěže ve 
Hvozdě a je ukončena práce s mládeží pro nedostatek dětí – již odrostly. Z našich 
řad navždy odchází Jirka Franče, který také věnoval sboru několikaletou práci. 
V roce 1997 čítá naše základna k 1. listopadu 46 mužů a 8 žen (54 členů). 
V prosinci opouští naše řady paní Františka Kristová, dlouholetá aktivní členka 
sboru. 
 Roku 1998 se družstvo zúčastňuje soutěže ve Hvozdě. Hasiči zdolávají 
požár v Senecké hoře v květnu, je povoláno i zásahové družstvo z Rakovníka. OV 
je děkováno za vydatnou pomoc. Tohoto roku dochází ke vloupání do zbrojnice a 
zcizení pohonných hmot. Z důvodu nepojištění materiálu bez nároku na náhradu 
od pojišťovny. Koncem roku opouštějí výbor pan Josef Vorel, Josef Fišer a 
František Tittelbach st. Je volen nový výbor, který je dosud v činnosti. 
 Počátkem roku 1999 je oceňován na okrsku pan Josef Vorel za svoji práci 
při jednání v Lubné. Dochází ke změně stanov: Odvod na okres ve výši 50,- Kč na 
člena stanoven do 15. března pro příslušný rok! Odchází dlouholetý člen, jehož 
členství trvalo 46 let pan Adolf Nágl. 
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 Je odhlášeno vozidlo Tatra 805, které sloužilo věrně naší organizaci za 
nemalého přispění a pracovního nasazení některých členů.  
 V roce 2000 účast družstva ve Hvozdě se zajištěním přepravy Františkem 
Vaidišem mladším, co se týče techniky a osobními auty zúčastněných. Tohoto 
roku nás rovněž opouští dlouholetý člen v mladém věku pan Josef Fišer st., žijící 
pro potřeby sboru plným srdcem, které náhle utichlo. 
 Dochází rovněž ke změně příslušnosti Hasičského záchranného sboru, 
které spadá pod Kladno s pracovištěm v Rakovníku. Stav členské základny je 48 
členů (41 mužů a 7 žen). Roku 2001 se pro malý zájem, respektive přestárlost 
členů nemůžeme zúčastnit soutěže ve Hvozdě, neboť jsou zde nasazováni noví 
koně a to nejde dohromady s námi dříve narozenými. Roku 2001 jsou měněny 
podmínky v Hasičské vzájemné pojišťovně, kdy 2 akcie po 1000,- Kč jsou 
měněny na 20 akcií po 100 koruně s jejich devalvací, či snížením na  80,- Kč 
jedna. 
 V roce 2002 jsou opět oceňováni členové sboru za letité členství ve sboru. 
Již se začíná obměňovat garnitura družstva, které se zúčastňuje soutěží. Tohoto 
roku se zúčastňujeme zájezdu do Českého Krumlova a okolí. Stejného roku se 
koná posezení u táboráku s manželkami s opékáním selete. 
 Roku 2002 opouští naše dění pan Václav Seidl, který byl rovněž 
dlouholetým činovníkem našeho sboru a to velmi aktivním. Stav členů počátkem 
roku 2003 činí 43 členů a úbytek je pokud možno nutné zastavit a omladit. 
 Roku 2003 je likvidován požár na „Kolonii“ při vypalování trávy. Tohoto 
roku se rovněž naši členové podílejí na likvidaci požáru v obci Zdeslav, při 
náhodném projíždění obcí. V září je stanovován termín pro oslavy 100. výročí 
trvání hasičů na Příčině a tím se dostáváme pomalu do roku 2004 tedy letos. 
Ve Hvozdě nás reprezentovala mladá krev a potom ve Slabcích a Panoším Újezdě. 
Jedná se o 7 nových mladých členů, kteří rozšířili naše řady a snížili značně náš 
věkový průměr, což je jedině dobře. 
 Chtěl bych tedy všem poděkovat za vykonanou obětavou práci pro sbor a 
vyslovit přesvědčení, že společná práce přinese uspokojení pro všechny 
zúčastněné. Děkuji Vám za pozornost, věnovanou tomuto povídání, které je 
průřezem stoleté činnosti naší organizace. Ještě jednou díky. 
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