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Hasiči z Vysoké ve své historii nehasili
jen požáry, byli také na pohřbu TGM
Dobrovolný hasičský sbor Vysoké byl založen před 120 lety. Od té
doby se stal nedílnou součástí
dění v obci a také pořadatelem
zajímavých akcí. Zmínit můžeme každoroční hasičské soutěže,
plesy, společné zájezdy nebo v poslední době velmi oblíbenou zabijačku.

Na ustavující schůzi se přihlásilo 26 dobrovolníků, v roce 1911 již
sbor čítal 64 osob. Předsedou hasičů se stal Jan Kolář, velitelem byl
zvolen Karel Kiliánek.

Na pohřbu T. G. Masaryka

V březnu 1898 proběhlo první
cvičení hasičů pod vedením FranSbor dobrovolných hasičů byl za- tiška Folty z Vranovic. O dva roky
ložen 15. června 1897 v 15 hodin později již sbor získal novou stříodpoledne. Schůzi svolal místní kačku za 1 640 korun.
kovář Jan Kolář do hostince MatěV této době už měl sbor svůj
je Vošmika.
vliv na život ve vsi. Pořádal sjezdy
Ustavující schůze
rodáků ve Vysoké nebo odhalil pamětní desku J. V. Sládkovi.
„Vedeni nejvřelejšími city soused- 21. září 1937 byl velitel sboru Vojské svépomoci, náležitosti k obci těch Ladma přítomen na pohřbu
i ryzím češstvím a vlastenectvím T. G. Masaryka.
té doby, a rozhodli svobodně, by
v obci Vysoká‚ Sbor dobrovolných Změna názvu
hasičů ustanoven byl.“
Během dlouhé historie sboru
Tak je ustavující schůze popsána dobrovolných hasičů se jednou
v kronice místních hasičů. Hlav- musel změnit název. V roce 1951
ním úkolem sboru bylo ochránit byl sbor přejmenován na Místní
svou i okolní obce, které dosud hasičskou jednotku.
vlastní sbory neměly, před ohni,
V průběhu let bylo zřejmé, že je
povodněmi a dalšími přírodními
nutné podělit se o své zkušenospohromami.

ti také s dětmi. V roce 1973 byl
založen kroužek mladých požárníků, který pracoval až do roku
1989. Tento oblíbený kroužek byl
po deseti letech obnoven.

Hasičský sbor Vysoká nyní disponuje vlastní zásahovou jednotkou, hasičským dobrovolným
záchranným sborem, který je cvičen pro případný zásah u požáru
v obci, ale i pro použití při živelKroužek je činný dodnes, pod ných pohromách.
vedením Filipa Drozdy a Petra Šedivého se děti učí základům hasič- Požárnické zásahy v obci
ského zásahu a preventivních opatMezi největší zásahy, kterých se
ření.
hasiči z Vysoké účastnili, patří velHasičské soutěže
ký požár klášteru na Svaté Hoře
v Příbrami v roce 1978.
Ke sboru dobrovolných hasičů
také neoddělitelně patří hasičské
Za posledních dvacet let se bohusoutěže. Místní dobrovolníci mají žel ani Vysoké nevyhnulo několik
na svém kontě mnoho úspěchů.
požárů a drobnějších zahoření.
Určitě je třeba vzpomenout na víSbor zasahoval při likvidaci potězství mladších žákyň v branném žáru hájovny v roce 1971, při likvizávodě v Jincích z roku 1983 nebo daci požáru domu č. p. 17 v roce
o dva roky později při hrách Pla- 1976.
men v kategorii starší žáci.
Obyvatelé si určitě vzpomenou
Hasičské soutěže se také od roku také na požár obilí z roku 1999, vel1997 konají pravidelně ve Vysoké. kou vodu z let 2002 a 2010, lesní poPředtím se zde konal jeden závod žár z roku 2003 nebo požár domu
v roce 1994 při příležitosti sjez- č. p. 77 o deset let později.
du rodáků. Od 4. září 2010 nesla
soutěž jméno dlouholetého velitele
Připravila MarkétaProkšanová
hasičů Josefa Němce.

Zakládající členové a současnost
SDH Vysoká u Příbramě
„Dne 15. června 1897 v 15 hodin odpoledne, sešli se, svoláni
místním občanem, mistrem kovářským, panem Janem Kolářem, vážení občané obce Vysoká,
do hostince pana Matěje Vošmika na Vysoké…“ tak zní úryvek
z prvního zápisu v kronice Sboru
dobrovolných hasičů na Vysoké.

Zakládající členové byli:
Jan Kolář - předseda
Karel Kiliánek - velitel
Prokop Havelka - výbor
František Herold - výbor
Jan Havelka - výbor
Matěj Vošmik - výbor
Josef Hájek I. - výbor
František Bělka - výbor
Jan Herold
Václav Dušek - podvelitel
Augustin Černík - výbor
Josef Sadil
Jan Kulovaný - výbor
Josef Hájek II.
Jan Dušek
Tomáš Polák
František Shrbený
Jan Fencl
Josef Černý
Antonín Rozmajzl
Josef Milec I.
Petr Kulovaný
František Dušek

Josef Shrbený
Josef Šedivý
František Kulovaný
Josef Holý
Josef Pelikán - výbor
Josef Kolář - výbor
Josef Fencl

Usnesla se valná hromada,
by spolková místnost
„Sboru dobrovolných
hasičů,“ v hostinci u pana
Matěje Vošmika byla.
Současné vedení:

Zdeněk Vaníček - starosta
Jindřich Tomášek - místostarosta
Jaroslav Láska - jednatel
Karel Tomášek - velitel
Bohumil Tomášek - hospodář

Členové poradního sboru:
Josef Průcha - strojník
Roman Hirsch - strojník
Luboš Kalát - řidič
Lukáš Jeřábek
Petr Šedivý

Čestní členové:

Josef Vaníček
Václav Herold
Jindřich Tomášek st.
Stanislav Andrýsek
Stanislav Herold

Historické srovnání
		
			1897			1997			2007			2017
Počet domů v obci			
91			 130			 147			 155
Počet obyvatel			
634			 238			 319			 347
Počet hasičů (řádných čl.)
30			
33			
46			
44

Kulturní a společenské akce

Tým sportovních hasičů v roce 2013, kdy vyhrál svou domovskou soutěž .

POPISEKxxxxxxxx

Od roku 2010 uspořádal Sbor 2012
dobrovolných hasičů řadu akcí.
■ Hasičský bál
Zde je seznam některých z nich:
■ Cyklistický výlet
■ Václavské posvícení
2010
■ Zateplení obecního úřadu
■ Cyklistickcý výlet na Lipno
a tělocvičny
■ Posvícenské posezení s hudbou
2013
2011
■ Hasičský bál
■ Hasičský ples
■ Cyklistický výlet po Brdech
■ Václavské posvícení
■ Václavské posvícení
■ Zájezd od Starého Plzence,
■ 1. ročník výšlapu po okolí
návštěva Bohemia Sektu
■ Kácení starých a nemocných
a plzeňského pivovaru
stromů směrem do Třebska

2014
■ Hasičská zabijačka
■ Hasičský bál
■ Udění
■ Sjezd rodáků
■ Sjezd řeky Otavy
■ Fotbalový zápas
Vysoká proti Narysovu
■ Svatováclavské posvícení
■ Svatba Miloše Lišky
■ Zájezd do Plzně,
návštěva technického muzea
a závody motokár
■ 2. ročník výšlapu po okolí

2015
■ Hasičská zabijačka
■ Svatba Luboše Kaláta
■ Sjíždění řeky Otavy
■ Svatováclavské posvícení
■ 3. ročník výšlapu po okolí
2016
■ Hasičská zabijačka
■ Sjíždění řeky Otavy
■ Svatováclavské posvícení
■ 4. ročník výšlapu po okolí
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Výjezdy a zásahy SDH nejen v obci

Dobrovolní hasiči se podíleli na uhašení požáru na Svaté Hoře v roce 1978
Foto: archiv Příbramského deníku

Nejen působení ve své obci, ale
také pomoc při živelných pohromách v okolí. Takovou činnost má
sbor dobrovolných hasičů z Vysoké u Příbramě.
Hasičský sbor disponuje vlastní
zásahovou jednotkou, hasičským
dobrovolným záchranným sborem,
která je cvičena pro případný zásah
u požáru v obci, ale i pro použití při
živelných pohromách.
Zatím největší zásah prováděli
hasiči v roce 1978. Tehdy hořel klášter na Svaté Hoře v Příbrami.
Nejrozsáhlejší požár Svaté Hory
v moderních dějinách vznikl
ve čtvrtek 27. dubna 1978 po druhé hodině odpoledne. Jako příčina
byla uvedena hra čtyř dětí ve věku
od 9 do 16 let. Děti zapálily táborák
u svatohorských schodů, odkud se
oheň rozšířil.
Kolem vzniku ohně je ale stále
mnoho nejasností. Očití svědci totiž
tvrdí, že v okolí kláštera viděli podezřelé osoby. Tomuto tvrzení také
nahrává fakt, že na střechu se oheň
dostal prohořením šestipatrového
lešení. Proto si někteří lidé myslí, že
bylo potřeba použít hořlavé látky.

še baziliky, nosili kbelíky s vodou
nahoru na baziliku. Díky jejich
preventivnímu zásahu neshořela
Svatá Hora celá a nebyl především
poškozen chrám,“ řekl svatohorský
farář Stanislav Přibyl Příbramskému deníku.
Oheň tehdy zničil střechu kláštera, proboštství a severní části ambitů včetně věže s hodinami. Poškozeny byly také Mníšecká a Plzeňská
kaple, které ale před rozsáhlejším
znehodnocením bránil měděný
plech.

Foto: SDH Bohutín

Při požáru zasahovalo 330 hasičů ze 46 jednotek. Mezi nimi také
vysočtí dobrovolníci. Společně se
jim podařilo objekty uhasit. Velkou odvahu projevili požárníci
ze Třebska. „Vysekali díru ve stře-

Při požáru Svaté Hory v roce 1978 zasahovali také dobrovolní hasiči z Vysoké u Příbramě.

Zásah hasičů při požáru domu č. p. 77 na Vysoké v roce 2013.

Živelné pohromy v obci

být vybourána výpusť z požární nádrže „Bacák“ a na několika místech
Vysočtí dobrovolní hasiči měli v obci vybudována zábrana z pytlů
ale spoustu práce také ve své s pískem.
obci. Sbor zasahoval při likvidaci požáru hájovny přezdívaDalší pohroma přišla v září 2003,
né „Khollovna„v roce 1971 a také kdy zřejmě od cigaret začalo hořet
při likvidaci požáru domu č. p. 17 na okraji lesa jihozápadně od obce
v roce 1976. V obou případech byl u cesty. Pro neexistující zdroje
přičinnou plamenů blesk.
vody v okolí místa požáru museli
zásah provést hasiči záchranného
V srpnu 1999 začali pracovní- sboru Příbram mobilní cisternou
ci Zemědělského družstva Krásná s vodním dělem. Požár se omezil
Hora sklízet kombajny cca 40 ha jen na několik desítek m2 lesa.
lán pšenice „Na stráni“. Od sklízecí techniky však vznikl požár, jaký
Nejživěji mají obyvatelé Vysoké
nikdo z místních nepamatuje.
v paměti požár domu č. p. 77 z roku
2013. Blesk malé podzimní bouřky
Hořelo obilí, vymlácená sláma zasáhl dům, kterému okamžitě zai strniště. Při požáru byly ohrože- čala hořet střecha.
ny tři rodinné domy pod obecním
úřadem, budova obecního úřadu,
Jedni z prvních, kdo přispěchahostinec a dva rodinné domy při li na pomoc, byli velitel hasičského
cestě do Strýčkov.
sboru spolu s několika členy místního záchranného sboru. Zanedlouho
Místní hasičský sbor za vydatné přijeli profesionálové z Příbrami.
pomoci občanů chránil domy u vsi
vodou z požární nádrže „Bacák“.
Z důvodu rozsahu požáru byl
K ohni muselo být povoláno sedm následně povolán hasičský sbor
jednotek, mezi nimi byli hasiči z Bohutína, Březových Hor a Naryz Příbrami, Rožmitálu, Březnice, sova. Ke zdolání požáru došlo asi
Bohutína i Dobříše. Oheň byl zdo- okolo 23. hodiny, ráno muselo dojít
lán až večer téhož dne. Shořelo asi ještě ke kratšímu dohašení.
25 ha obilí.
Lidé v obci zcela spontánně založiVe dnech 12. až 14. srpna 2002 li kasičku, touto cestou bylo vybrápo prudkých lijácích postihla Vyso- no přes 42 tisíc korun. K této pomokou velká voda. Situace vyvrcholila ci se připojila i obec, která přispěla
v noci z 12. na 13. srpna, kdy musela 50 tisíci.
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kontaktní e-mail: obec@vysokaupribrame.cz, www.vysokaupribrame.cz

