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90. výročí založení 
Hasičského sboru v Bezkově 

 

 

 
Program oslavy: 

 

 9:00 Mše svatá 
 9:45 Svěcení hasičského praporu a stříkačky 
 11:00 Soutěž hasičských družstev o pohár starosty obce 
 15:00 Dětský den 
 19:00 Zábava na hřišti za doprovodu kapely 



 

Historie a současnost hasičského sboru v Bezkově 
 
Již v 19. století se v Bezkově začalo jednat o zřízení hasičského sboru. Hasičský sbor měl být založen 

z honebného, ovšem někteří občané se ho nechtěli zříci ve prospěch sboru.  
Klíčovým dnem se stal 17 říjen roku 1919, kdy  hostinskému Janu Klempovi č. p. 7 vyhořela kůlna a 

stodola. Jen malou část nevymláceného obilí se podařilo zachránit. Právě tento požár ukázal, že hasičský 
sbor je potřeba.  

Dne 30. listopadu 1919 byla zakoupena stříkačka od firmy Smekal, Čechy u Prostějova  za 9000 
korun. Výzbroj pro hasiče a hadice byly zakoupeny od téže firmy za 9000 korun. Ten samý den byly 
podány stanovy spolku zemské politické správě. Na jaře 1920 byl spolek oficiálně založen. 

 

 
 

Hasičská zbrojnice vznikla úpravou obecní sýpky. Nacházela se pod kaplí v místě, kde dnes stojí 
obchod Jednoty.  

Prvním starostou zvolen p. Josef Pár mladší, náčelníkem Jan Molík, rolník č. 32, jednatelem pisatel 
kroniky Josef Svoboda, pokladníkem Auer Josef čís. 47. 

V roce 1924 hasičský sbor postavil vedle svého skladiště dřevěnou věž na sušení hadic nákladem 
3000 či 4000 Kč.  

Když v r. 1937 Mašovice zakoupily motorovou stříkačku, Záloženský a spořitelní spolek v Bezkově 
přispěl jim obnosem 2000 Kčs. Příklad Mašovic působil na zdejší sbor dobrovolných hasičů tak, že začal 
pomýšlet na zakoupení vlastní stříkačky. Občané se vzdali honebného ve prospěch této akce. A tak 16. 
prosince 1937 finanční komise schvaluje ponechání honebného připadající na obecní pozemky na 
zakoupení motorové stříkačky. Ta byla ovšem zakoupena až na jaře 1938 u firmy Singnund – Lutín (u 
Olomouce, kde se soustřeďovaly celostátní kursy CPO). V r. 1939 byla přezkoušena a byl o tom úředně 
proveden zápis, čímž byla svému účelu předána. 

 



 
Hasičská zbrojnice posloužila také jiným účelům. Posloužila jako skladiště materiálu při stavbě místní 

elektrické sítě v letech 1930-31. Za protektorátu do r. 1945 zde bydlel v jediné malé místnosti br. Karel 
Výskot s mnoha dětmi. V r. 1945 zabral dům č. 55 po Antonínu Henešovi. 

V listopadu 1947 bylo u budovy hasičské zbrojnice též rušno. Dřevěná věž zbrojírny byla opravována 
a novým dřevem posilována její nosnost, aby se nezřítila pod tíhou amplionů nově zřizovaného obecního 
rozhlasu. 

V r. 1946 obdržel sbor dobrovolných hasičů v Bezkově od ONV ve Znojmě podporu 2000 Kčs. Pan 
Neužil, tesař z Citonic, zhotovil za ten obnos dva nové žebříky pro věž. Br. Jiří Šťáva obstaral nový 
naviják. V r. 1947 se jednalo o zastoupení 20 nových pracovních stejnokrojů barvy zelené (khaki). V r. 
1953 dostal sbor od obce za obnos 63000 Kčs obecního rozpočtu 6 modrých vycházkových obleků, 8 
plášťů a 9 párů gumových bot. V r. 1954 obdrželi 15 pracovních obleků a 4 hasící přístroje (2 práškové a 
2 vodní). Důležité pro rychlé hašení požárů v začátcích. 

 

 

V roce 1947 se v Československu začalo jednat o stanovení hasičských norem. Cílem byl především 
přechod na jeden typ rychlospojek hadic a savic, aby se výbava dala vzájemně kombinovat, když se k 
zásahu sjede více sborů. V Bezkově se přešlo na nový typ rychlospojek v roce 1950. 

S měnícími se politickými podmínkami se měnil i název a forma hasičského sboru. V březnu 1954 se 
začalo užívat názvu „Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bezkov, okres Znojmo“. 

Od z. 1948 byly každoročně drženy požární hlídky v době žní. Každou noc ji držel 1 hasič, který mohl 
spát na nosítkách ve zbrojnici. V případě potřeby jej vzbudila hlídka, složená ze dvou občanů, kteří drželi 
službu venku a to dva do 1 hod. po půlnocí a dva do rána. Hlídky byly občas kontrolovány členy SNB 
(sboru národní bezpečnosti). Drželo ji 11 bratří. Každý 5 krát v roce. V tomto roce spolupůsobí hasičské 
jednoty i při získávání dárců krve a to mezi svým členstvem z Bezkova získán Jan Koníček, cestář č. 62, 
Ant. Valášek ml. Č. 17. 

OD roku 1954 se neúspěšně jednalo o stavbě nového obecního domu, kam mělo být přesunuto 
hasičské skladiště. Později se jednalo stavbě nové zbrojnice.  Vzhledem k těmto jednáním nebyla stará 
zbrojnice udržována v potřebném rozsahu a pomalu chátrala. V roce 1964 byla pro špatný stav zbourána 
věžka na sušení hadic. 

 



 
V letech 1965-67 byla vybudována 

nová požární zbrojnice, která byla zřízena 
adaptací na č. 29. Materiálové výdaje a 
odborné práce činily 23500 Kčs, avšak 
celková hodnota díla byla 67000 Kčs. Při 
této akci bylo odpracováno 1725 
brigádnických hodin. Při budování tohoto 
díla se projevila značná aktivita většiny 
členů požární ochrany; jejich nadšení bylo 
korunováno slavnostním otevřením nově 
vybudované požární zbrojnice, které bylo 
provedeno dne 28. 5. 1967. Tohoto se 
zúčastnily i okolní sbory. Na této slavnosti 
bylo zhodnoceno vykonané dílo, při němž 
bylo předáno čestné uznání 
nejobětavějším členům. A sice Jos. 
Cejpkovi, který odpracoval 192 hod, Ant. 
Šťávovi – 178 hod, Jiřímu Štymákovi – 
121 hodina, Jos. Procházkovi – 83 hod, 
Jar. Výskotovi – 58 hod. Po tomto aktu 
bylo provedeno ukázkové cvičení všech 
sborů, po kterém se všichni obyvatelé 
odebrali na Háty, kde byla uskutečněna 
lidová veselice. V dobré pohodě a 
z radosti nad dobře vykonanou prací zde 
lidé setrvali až do večera. Stará zbrojnice byla zbořena v roce 1972. 

V roce 1970 byla zakoupena přívěsná motorová stříkačka PPS12 za 27400 Kčs, která po různých 
úpravách a modernizacích slouží dodnes. 

V devadesátých letech se úloha dobrovolných hasičů změnila, poněvadž profesionální hasiči ze 
Znojma jsou na místě během několika minut a místní členové hasičského sboru jsou přes den v 
zaměstnání mimo Bezkov. Proto dobrovolní hasiči především pomáhají při větších zásazích a živelných 
pohromách a to i v okolních obcích. Dále se hlavně mladí hasiči věnují požárnímu sportu. V Bezkově je 
družstvo mužů a od roku 2002 i družstvo žen, které úspěšně reprezentují obec i v okresním kole. 

V roce 2002 při oslavách 750 let od první písemné zmínky o Bezkově dostal sbor darem sochu sv. 
Floriána, patrona hasičů, která je 
umístěna ve výklenku u vjezdu do 
zbrojnice. 

Dne 6. října 2008 převzali 
v Brně z rukou hejtmana 
Stanislava Juránka a ministra 
vnitra Ivana Langera zástupci obce 
a SDH novou výstroj pro 
zásahovou jednotku. 

V letech 2008 a 2009 prošla 
hasičská stříkačka zásadní 
modernizací čerpadla a motoru. 

*  


