


Památce zakladatelů na�eho sboru

a v�ech ostatních bratrů,

kteří stáli věrně při sboru

v dobách dobrých i zlých



Píseň hasičů
Jsem hasič, to má chlouba, to má čest,

ni zisk, ni slávu nikde nehledám,
můj �ivot lidstvu zasvěcený jest,

a mile rád jej stokrát v oběť dám.

S radostí vrháme se v krutý boj,
v horoucí peklo, výheň plamennou,

k bli�nímu láska nejlep�í je zbroj,
ta tvoří sí lu tisíciramennou.

My svorně, ruku v ruce, s druhem druh,
konejme s láskou svoji povinnost,

ochráncem dobré věci jest sám Bůh,
vědomí dobré � odměny to skvost.

A kdyby přece s �ivlem v souboji
mě osud určil k smrti v plamenech,

�e vykonal jsem povinnost svoji,
to osladí mi poslední můj vzdech.

Fred. Lorbeer

Český hasič 1895



Hasiči včera a dnes
V leto�ním roce si připomínáme 130. výročí zalo�ení na�eho hasičského sbo-
ru. Ná� sbor tak patří k zakládajícím průkopníkům hasičů nejen na na�em 
okrese, ale i v republice. U jeho zrodu byl starosta obce pan Hynek Matějka, 
neboť jako správný starosta dobře věděl, jak důle�ité je chránit �ivoty, zdraví 
a majetek spoluobčanů, a v tom měl jistotu právě u hasičů. Za podpory za-
stupitelstva se sbor rozvíjel a roz�iřoval svoje vybavení tak, aby co nejúčin-
něji mohl zasahovat při likvidaci po�árů nejen ve Vyskytné, ale i v okolních 
vesnicích. Jako příklad bych uvedl období let 1888�1908, kdy vyskyten�tí 
hasiči zasahovali u 56 po�árů (ve Vyskytné 15x, v Opatově 10x, ale i v �i-
rově, Strměchách, Chaloupkách, Novém Rychnově, Jankově, Jedlově, Milíčo-
vě, Častoníně, Brani�ově, Zachotíně, Rohozné a Jiříně). Členskou základnu 
tvořila vět�ina mu�ů v obci, v�dyť dobře věděli jak je to záslu�ná a důle�itá 
práce. Tak pod heslem �Bli�nímu k ochraně a vlasti k obraně� nejen sobě, 
ale i ostatním obyvatelům pomáhali a měli jistotu, �e ve chvílích zlých ne-
zůstanou nikdy sami. Je nepsanou pravdou, �e hasičem mů�e být jen dobrý 
člověk, neboť jen dobrý člověk doká�e pomoci i největ�ímu nepříteli. V té 
době patřili hasiči k nedůle�itěj�ím a nejvá�eněj�ím spolkům v obci. V�dyť 
kdo si nevá�í hasičů, nevá�í si zdraví ani �ivota nejen svého, ale ani svých 
blízkých. Od té doby se ale spousta věcí změnila. Dne�ní práce hasičů je 
zaměřena z vět�í části na práci záchranářskou. Vzhledem k tomu, �e se změ-
nily stavební materiály a zvý�ila prevence, nedochází k tolika po�árům, ale 
hasiči ře�í likvidace autohavárií, chemických látek, vypro�ťování lidí, zvířat 
apod. Jejich práce je v celospolečenském rámci nezastupitelná. I kdy� dnes 
máme profesionální hasičské jednotky, které ře�í snad v�echny vzniklé pro-



blémy, přesto bez práce dobrovolných hasičů se tyto profesionální jednotky 
neobejdou. Proto taky spolupráce profesionálních i dobrovolných hasičů je 
na vysoké úrovni a jde ruku v ruce při plnění vzniklých úkolů. I kdy� hasiči 
v mnoha případech nasazují své zdraví a dokonce i �ivoty, v rámci společ-
nosti nemají to společenské postavení a uznání, které by si zaslou�ili. To je 
taky snad jediný rozdíl mezi hasičem před sto lety a dnes. Av�ak to podstat-
né a nejdůle�itěj�í v jejich činnosti platí jak před sto (130) lety, tak i dnes 
�Bli�nímu k ochraně vlasti k obraně�. V�dyť hasiči �ijí proto, aby ostatní 
nemuseli umírat.

Josef Fridrichovský, starosta hasičů

Historie
Jakýsi základ hasičského sboru lze hledat ji� ve středověkém Římě. Tamní 
hasičský sbor se skládal z 500 otroků. Potom byla po�árnická odbornost 
zapomenuta a v případě po�árů se ha�ení účastnili v�ichni obyvatelé měst 
i vesnic. Vznikala protipo�ární opatření, jedním z nejvýznamněj�ích bylo 
oddělení kuchyně od hlavní části stavby. Teprve na začátku 19. století se 
začaly opět formovat po�ární sbory, av�ak na principu dobrovolnosti. Kolik 
tiché, nad�ené práce, často nedoceněné, nebo dokonce neuznávané muselo 
být vykonáno a různých překá�ek překonáno, ne� se podařilo průkopníkům 
přesvědčit �ir�í veřejnost o účelnosti zakládání sboru dobrovolných hasičů.
První dobrovolný sbor byl zalo�en v roce 1864 ve Velvarech. Průkopníkem 
byl Karel Krohn z Velvar, který viděl v Hamburku práci hamburských hasičů, 
kteří za pomoci stříkaček, háků, �ebříků a jiného pomocného nářadí po-
�ár zdolávali. Po návratu vyprávěl svým rodákům o prospě�né práci hasičů 
a v roce 1864 zakládá první dobrovolný hasičský sbor v Čechách. V roce 
1874 u� počet sborů čítal 107.

Císařský královský patent � dán na královském Hradě pra�ském
dne 3. měsíce února 1755

Domácí pán a hospodář na bezpečnost svého domu co nejopatrněji pečovati 
povinen jest, proče� tedy ten, z jeho� by domu oheň vy�el a on tého� počátek 
neb původ prokázati nemohl, do pokuty 100 kop mí�enských nevýhnutelně 
upadnouti má. Pokud by ale původ ohně prokázán býti mohl, do takové po-
kuty skutečně vinný pota�en bude.



Aby ale nebezpečenství ohně odvrátiti a zameziti mohli, následující naučení 
zachovávati povinni budou, a to:

1. ka�dodenně na nebezpečná místa dohlédnouti
2. příli�ný oheň, obzvlá�tě nočního času netrpěti
3. na ohni�tích a v kamnech �ádné suché dříví nenechávati
4. jedna nebo více nádob naplněna vodou býti má
5. na podstře�í a do ma�tale s hořícími dračkami, svícemi nebo fakulemi 

choditi se nepřipou�tí
6. popel na nejistá místa sypati se důtklivě zapovídá
7. komíny mají dobře zaopatřené býti, aby �ádné jiskry projíti nemohly
8. dílny, kde se pracuje s ohněm, klenutým stropem zaopatřeny musí býti
9. hospodář ani řezníci s otevřeným ohněm po chlévě nesmí choditi
10. ka�dý, kdo koně chová, má je v případě ohně pod pokutou ku pomoci 

odeslati
11. chytlavé věci v domě nesmí býti�

Marie Terezie � císařovna

Ty pevně stůj, kdy v�e se v zmatku kácí
a �ití svoje posvěť zdárnou prací!
A byť i zhouba veliká i v plamenech
� tebe neleká.

Fr. Pípal 1923



Hasičský sbor ve Vyskytné
Hasičský sbor ve Vyskytné byl zalo�en roku 1886 tehdej�ím starostou obce 
Hynkem Matějkou, pekařem z čp. 24. Podnětem byl snad po�ár v roce 1879, 
kdy v obci vyhořelo 14 stavení.
Zalo�ení sboru se setkalo s v�eobecným souhlasem místních občanů. Během 
roku měl sbor 33 členů činných a mnoho přispívajících. Velitelem byl zvolen 
Hynek Matějka.
Obec zakoupila za 550 zlatých čtyřkolovou stříkačku s příslu�enstvím. Byla 
zakoupena i výzbroj pro členy sboru.
V roce 1883 se sbor zúčastnil ha�ení po�áru v Milíčově.

Heslo sboru:

BLI�NÍMU K OCHR ANĚ ,  VLASTI K OBR ANĚ

Členové sboru v období 1883�1908

Matějka Hynek Valenta Václav
Dolej�í Jakub Stědrý Josef
Kubín Franti�ek Přádný Jan
Hejl Josef Slavík Josef
Kürschner David Herna Vojtěch
Burian Josef Mar�ík Josef
Pípal Josef Zabloudil Jan
Pípal Jan Vávrů Josef
Vytiska Vojtěch Pádivý Josef
Mare� Josef Pinskr Franti�ek
Pollak Leopold Novotný Franti�ek
Melmuk Václav Matějka Vojtěch
Kürschner Leopold Linhart Vojtěch
Potě�il Josef Duba Josef
Straka Josef �těpánek Franti�ek

Co kronikáři zaznamenali
Po�áry ve Vyskytné

1879 14 stavení na horní straně obce
1880 3 stodoly
1900 U �těpána Fr. čp. 55 a souseda Jana Zme�kala čp. 34. Obě stavení 

nebyla poji�těna. 
 Po�ár vznikl snad od odhozené zápalky
? U Ratajů čp. 77
? U Melmuků čp. 73 � po�árem zničena dřevěná stodola. Stála u silni-

ce, kde je dnes hřbitov



1909 Su�árna � Pádivý čp. 50
1910 U Zme�kalů čp. 10. Za veliké bouře udeřil blesk do stavení. Za lijavce 

museli �áci opustit �kolu � byla obava, chytne i zvonice a �kola
1913 U Slavíků čp. 110. Veliký po�ár zachvátil v krátké době 20 stavení 

(111, 112, 37, 64, 65, 63, 107, 95, 90, 29, 30, 32, 33, 54, 51, 68, 69, 
86, 93, 110)

1923 U Rásochů čp. 59 � su�árna při su�ení lnu
1925 U Pípalů čp. 5 a Kubíků čp. 121
1927 U Augustů čp. 35 
1930 U Slavíků čp. 3 � neopatrností
1931 U Ve�krnů čp. 67 a u Linhartů čp. 66
1932 U Burianků čp. 103
1933 Obecní chudobinec � vedle čp. 41. Bydlel zde Fridrichovský � byl po-

pálen a v nemocnici zemřel
1934 U Slavětínských � stoh slámy
1939 U �těpánů čp. 26 � blesk zapálil chlév
1945 U Bártů čp. 62 � �patné zacházení s raketami
1946 U Bečků čp. 50 � stavení zapálila �Němka�, která k nim byla přiděle-

na na práci
? U Neomytků čp. 101 � obytné stavení
1957 U Váchů čp. 42 � blesk uhodil do stodoly
1963 V JZD � stoh slámy � stoh zapálili �koláci
1965 Lijavec, hrozilo protr�ení hrází obou rybníků, SDH staví nouzové hráze
1983 Objekt dru�stva v Opatově
1984 Hostinec u Matějků, zapálili děti hospodského
1986 Kravín ve Stříte�i pod Křeme�níkem
1992 Obytné stavení �ustrovi, při pálení slivovice
1992 Obytné stavení v Kladinách
2000 Provozovna na výrobu dřevěných briket v Brani�ově
2004 Po�ár v objektu bývalého JZD ve Vyskytné
2007 Po�ár v čp. 2, vznítily se saze v komíně
2009 Hledání pohře�ované osoby p. �těpánové čp. 14, nalezena Policií ČR
2011 Po�ár na samotě pod Jankovem, zapáleno úderem blesku za velké 

bouřky



Hasičské desatero
1.  Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbr� jen 

povinnosti bratrské pomoci v ne�těstí.
2.  Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou du�í a celým tělem, ne-

má�-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtí�.
3.  Buď obětavý a statečný, ale jednej v�dy s rozvahou, zbytečně nevydávej 

se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4.  Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, �e ti, kteří tě zvoli-

li, očekávají od Tebe činnost zvý�enou a v�echny přednosti těla i du�e.
5.  Bratry a sestry své pova�uj za rovné, jsi-li vzdělaněj�í, nepohrdej jimi, 

ale hleď se jich povznést.
6.  Pamatuj, �e na hasičském dobrovolníku se �ádá povaha přímá, �lechet-

ná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7.  U�itečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky ne� slovy, ale 

zájmy hasičské dlu�no v�dy a v�ude slu�ným způsobem hájit.
8.  Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohor�ení, ale přičiň se kvůli 

dobré věci, abys v�eliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo 
usmířil.

9.  Má�-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, �e 
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobí� hanbu jen sobě, ale zaří-
zení, jeho� odznak nosí�.

10.  Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak 
bude� dobrým hasičským dobrovolníkem.

Práce hasičská je odrazem obětavé práce celých generací, defilují před námi 
jména lidí, kteří se zaslou�ili dobrovolnou prací o na�i obec. V řadách hasičů 
stáli mladí lidé, star�í i takoví, kteří strávili touto prací celý �ivot. Je tě�ké 
hodnotit práci jednotlivých členů, proto�e by to byl výčet velmi dlouhý. Za 
v�echny je třeba jmenovat Hynka Matějku, jednoho ze zakladatelů. 



Hasiči dnes?
Kromě ha�ení po�árů zasahují hasiči obvykle také v případě povodní, jiných 
�ivelných pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních ne-
hodách i jiných mimořádných událostech. Vykonávají tedy dal�í činnosti, 
které v jiných zemích vykonávají specialisté zvaní záchranáři. Hasiči spolu-
pracují při prevenci po�árů a dal�ích ne�ádoucích událostí. Hasičské sbory 
jsou často i spolkem významným z hlediska společenského �ivota obce, po-
dobně jako Sokol, myslivecké i umělecké sbory. Soutě�e hasičského umění 
jsou označovány jako po�ární sport.
Po roce 2003, kdy jsme oslavili 120. výročí zalo�ení sboru, se na�e činnost 
dostala opět do zajetých kolejí. Tradičně jsme pořádali společenské akce, 
jako jsou hasičské plesy a pouťové zábavy, dále jsme organizovali výlovy 
rybníku �Návesáku�, sběry �rotu a příle�itostně jsme pořádali také letní gri-
lování, účastnili jsme se brigád atd. Ka�doročně se konaly řádné schůze 
a valné hromady. 
V roce 2004 po dlouhé době ve Vyskytné opět hořelo. 28. srpna jsme zasaho-
vali při po�áru objektu v areálu bývalého JZD. Po vyhlá�ení poplachu se ná� 
sbor urychleně dostavil na místo po�áru a začal ho likvidovat pomocí vody 
z hydrantu. Tím jsme zabránili roz�íření po�áru na okolní stavení. Po�ár byl 
likvidován spolu s HZS Pelhřimov a Jihlava. Byl zalo�en hrajícími si dětmi. 
Novým jednatelem sboru byl v roce 2006 zvolen br. Tomá� Koch a velitelem 
ve stejném roce br. Jiří Roubíček. 
V roce 2007 jsme vyjeli k po�áru do čp. 2, kde vzplály saze v komíně. Po�ár 
v�ak byl uha�en je�tě před příjezdem hasičů. K zásahu přijely také sbory 
z Pelhřimova a Nového Rychnova. V roce 2007 byl zvolen nový starosta SDH 
Vyskytná, a to bratr Josef Fridrichovský. 
Rok 2008 byl, co se týče na�í činnosti, bohatý. Martina Bártů zalo�ila ve Vy-
skytné �ákovské dru�stvo mladých hasičů a tím navázala na tradici z 80. let 
minulého století. Dále jsme se intenzivně věnovali přípravám na oslavu 125. 
výročí zalo�ení na�eho sboru. K tomuto výročí byla uspořádána na místním 
fotbalovém hři�ti okrsková soutě�, které se zúčastnilo osm dru�stev včetně 
�en ze Stříte�e pod Křeme�níkem a dvě dru�stva mladých hasičů. Zvítězi-
lo dru�stvo z Brani�ova, ná� tým se umístil na 4. místě. Ná� sbor se také 
v tomto roce účastnil vzpomínkové akce u pomníku padlých při oslavách 90. 
výročí vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918. V tomto roce 
se asi po 30 letech obnovila tradice silvestrovské zábavy. 
O roku 2009 bychom mohli mluvit jako o roku přelomovém. Kromě obnovení 
činnosti mladých hasičů byla ve Vyskytné zalo�ena historicky první dru�-
stva �en, která se svých funkcí ujala opravdu zodpovědně. Za pomoci hasičů 
byla v na�í obci v tomto roce opět obnovena tradice Kácení máje. Po dlouhé 
době do�lo také k zásahové činnosti. Ná� sbor se účastnil hledání pohře�o-
vané osoby z Vyskytné. Celý zásah probíhal v nočních hodinách. A měl �ťast-
ný konec. Na okrskové soutě�i v Sedli�tích prolomilo na�e dru�stvo mu�ů 



smůlu čtvrtých míst a skončilo na krásném 
3. místě, které obhájilo i v roce 2010 v Jan-
kově. I dru�stva mladých hasičů a �en v roce 
2010 svými výbornými výsledky �ířila dobré 
jméno vyskytenského sboru v okrese Pelhři-
mov. Tento rok se díky na�emu SDH po mno-
ha letech opět o�ivila tradice Masopustního 
průvodu, který měl velký úspěch a koná se 
od té doby ka�dý rok. 
V roce 2011 čítal ná� sbor 79 členů, 47 mu�ů, 
20 �en a 12 dětí. Do na�í činnosti mů�eme 
také započítat prodej kytiček v rámci �Dne 
boje proti rakovině�, dále se ná� sbor nově 
registroval do projektu �Recyklujte s hasiči�, 
zapojil se i do charitativní akce, kdy daroval 
finanční obnos rodině z Rynárce s posti�e-
nými dětmi aj. Byly vytvořeny nové www-
stránky SDH Vyskytná, kde jsme zveřejnili 
např. velmi staré příspěvky z na�í kroniky, 
fotografie, články atd. Kroniku SDH Vyskyt-
ná si ov�em vedeme pečlivě dál a je kdy-
koliv připravena k nahlédnutí. Novým kro-
nikářem po br. Jaroslavu Pípalovi je sestra 
Alena Paclíková. Pořádali jsme na místním 
hři�ti první noční soutě�, která se dle na�e-
ho názoru vydařila. Na�e soutě�ní dru�stva 
se i letos účastnila mnoha soutě�í s velmi 
dobrými výsledky. V červnu tého� roku se 
ná� sbor účastnil ha�ení po�áru u Kří�ů pod 
Jankovem. Na�i hasiči dorazili jako druzí 
s počtem ca 12 mu�ů. Zásahu se účastnily 
4 jednotky hasičů, z toho 3 dobrovolné. Na 
základnu se na�i mu�i vrátili okolo 5. hodi-
ny ranní. Do na�ich statistik se v�ak tento 
zásah nezapí�e, poněvad� se tato samota 
nachází na sousedním katastrálním území, 
co� ji� není ná� okrsek. Přesto bylo naplně-
no heslo: �Bli�nímu k ochraně, vlasti k obra-
ně�. 
Začátkem roku 2012 jsme na�e www strán-
ky přihlásili do soutě�e Zlatý erb. V únoru 
jsme se zúčastnili třetího masopustního 
průvodu a hasičského plesu. 21. března se 



konal slavnostní ceremoniál vyhlá�ení ví-
tězů soutě�e Zlatý erb o nejlep�í webové 
stránky Kraje Vysočina v kategorii pro sbory 
dobrovolných hasičů. Z celkového počtu 21 
sborů jsme se dostali a� do finálové trojice 
a z ceremoniálu si odnesli hodnotné ceny 
za 3. místo. V tomto měsíci jsme začali s re-
konstrukcí klubovny v hasičárně. V dubnu 
jako tradičně proběhl sběr �rotu, stavění 
máje a pálení čarodějnic. V květnu jsme díky 
důkladnému zabezpečení májky uhájili její 
předčasné pokácení. Jako ka�dý rok jsme se 
zúčastnili okrskové soutě�e, pořádali jsme 
na�i druhou noční soutě�, které se účastnilo 
�est dru�stev mladých hasičů a 18 dru�stev 
dospělých. První místo obhájilo jak jinak ne� 
dru�stvo mu�ů z Brani�ova, 2. místo Stříte� 
pod Křeme�níkem a 3. místo mu�i z Hněv-
kovic. Z dětí tentokráte bodovalo na�e dru�-
stvo A, na 2. místě dru�stvo ze Sedli�ť a 3. 
místo obsadilo dru�stvo ze Stříte�e p. Kř. 
Vyskytenská dru�stva �en za�ila ov�em to, 
co se je�tě nikdy nestalo. Asi to bylo tím, �e 
si jen tak odběhly od plotny, grilu, pípy a ko-
řalky, aby narychlo odcvičily a vrátily se ke 
svým úkolům, mo�ná proto se na svůj útok 
tak nesoustředily a snad ani ty nervy nemě-
ly a zaběhly svůj �osobní� rekord, a to čas 
28,36 s. Na druhém místě skočilo dru�stvo 
�en B také s velmi pěkným časem a 3. místo 
si odvezly sestry z Hněvkovic. Čas vyskyten-
ských �en byl celkově čtvrtý nejlep�í. V tom-
to roce jsme je�tě odběhly několik soutě�í 
s dobrými výsledky. V září následovala pří-
prava sálu na pouťovou zábavu, kde hrála 
skupina Bearohn. Tradiční výlov Návesáku 
jsme i přes zákaz obce uskutečnily. Abychom 
nezpůsobily obci problémy, rybník jsme pak 
nenapou�těly a� do vyře�ení rozhodnutí na-
kládání s vodami. Kapry jsme netradičně 
zabíjely a sma�ily v nové klubovně. Konec 
roku jsme zakončily silvestrovskou zába-
vou, na které hrála skupina Kováci.



Seznam členů do roku 2012
Řáda Josef
Moučka Franti�ek
Neomýtka Jaroslav
Mare� Josef
Slavětínský Miroslav
Kří�ek Jaroslav
Bený�ek Drahomír
Mare� Stanislav
Pípal Jaroslav
Wastl Jiří
Vytiska Pavel
Bína Josef
Řáda Zbyněk
Svoboda Miroslav
Fridrichovský Josef
Pech Pavel
Kejval Ladislav
Němec Jaroslav
Fridrichovská Miroslava
�těpán Zdeněk
Fridrichovský Pavel
Frydrychovský Lubo�
Slavík Miroslav
Moučka Zdeněk
Zadra�ilová Zdeňka
Drahný Jiří
Drahný Dana
Drahný Josef4

Zadra�il Martin
Linhart Jaromír
Kejval Daniel
Bína Michal
Drahný Ondřej
Rásocha Jaromír
Moučka Milan
Roubíček Jiří
Valenta Petr
Vondrák Pavel
Krejča Zdeněk
Mar�íková Martina
Kos Jan
Bártů Martina
Bártů Milan
Budík Tomá�
Holub Radek
Koch Tomá�
Krejčí David
Nečada Stanislav
Nečadová �árka
Vondrák Michal
Litomiský Vojtěch
Kalasová Alena
Bártů Dominik
Nečada Filip
Bla�ek Pavel
Bla�ek Petr

Bla�ek Jiří
Bla�ek Luká�
Bode�ínský �těpán
Horák Milan
�těpánová Barbora
Bártů Natálie
Doskočil Jan
Norek Zdeněk
Bla�ková �aneta
Hodanková Eva
Holubová Jana
Kochová Radka
Nepra�ová Petra
Paclíková Alena
Řádová Zdeňka
�těpánová Lenka
�těpánová Anna
Valentová Irena
Valentová Jaroslava
Chadimová Jana
Souček Libor
Smolíková Miroslava
Paclík Radek
Budíková Marcela
Slavětínský Matěj
Doskočilová Michaela

Ať jakkoli jsme zaujati dne�kem, 
ať jakkoli jsme my�lenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti,

nic to nemění na faktu, �e tvoříme pospolitost té� s dědy a pradědy, 
jedna země a jedno dědictví nás pojí s lidmi dávno zpráchnivělými 

a neseme si �ivotem zku�enosti předchozích pokolení. 
Ka�dý z nás si to uvědomujeme, 

jsme si blízko, velmi blízko i s lidmi, 
které jsme nikdy nepoznali.



Program oslav 130. výročí
zalo�ení SDH Vyskytná

Pátek 21. června
� 18.00 hod. � zahájení slavnostní schůze SDH

� 20.30 hod. � k poslechu a tanci zahraje
skupina Stono�ka

Sobota 22. června
� 13.00 hod. � průvod obcí s polo�ením věnce

u pomníku padlých
� 14.00 hod. � nástup hasičských dru�stev

k provedení soutě�e v po�árním útoku
� v průběhu odpoledne bude předvedena nejmoderněj�í 
po�ární technika pro likvidaci po�árů a automobilových 

havárií apod.
� po vyhodnocení soutě�e zahraje k poslechu

skupina Acord
� v průběhu celého odpoledne bude zaji�těno

ve�keré občerstvení

V průběhu oslav bude mo�né zhlédnout v hasičské 
zbrojnici výstavu historie i současnosti SDH






