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Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Valašské Bystřici se začala
psát na podzim roku 1953. 

Bystřičtí hasiči oslavili šedesátkuBystřičtí hasiči oslavili šedesátku

Před válkou bylo v centru obce 
kromě kostela ještě asi pět zdě-
ných staveb a pár dřevěných. 
Ostatní chalupy se krčily na těž-
ko přístupných místech. Z jedno-
ho údolí není prakticky vidět do 
druhého, a tak když vznikl požár, 
věděli o něm jen nejbližší souse-
dé. Než se zpráva o požáru roznes-
la po vesnici, stoupal už jen dým 
z trosek. Nikdo v té době neuvažo-
val o založení hasičského sboru.

Po 2. světové válce se ale si-
tuace změnila. Lidé z výše polo-
žených oblastí se začali stěhovat 
blíž k dopravním prostředkům, 
k obchodům a k centru obce. Ne-
bývalá možnost práce v okolních 
průmyslových podnicích nabíze-
la možnost postavit si dům i těm, 
kteří o něm dříve nemohli uvažo-
vat. Za takového vývoje obce ne-
bylo možné pominout ochranu 
obyvatelstva proti požárům.

Prvním předsedou

sboru Josef Válek

Přípravný výbor, který dostal 
na starost nábor členů do hasič-
ského sboru, si Bystřičané zvolili 
v dubnu 1953. Členy byli: Josef 
Válek, Josef Stodůlka, Matěj Měr-
ka, Rudolf Machýček a Miroslav 
Křenek. Už za pár měsíců se vý-
boru podařilo získat pro členství 
30 obyvatel obce. Ti se sešli na 
ustavující schůzi 25. října 1953. 
Prvním předsedou sboru se stal 
Josef Válek, místopředsedou Fer-
dinand Trčka a jednatelem Ladi-
slav Románek. Velitelem byl Mi-
roslav Křenek. Název sboru tehdy 
zněl: Československý svaz požární 
ochrany, místní jednotka Valašská 
Bystřice. Vydržel až do roku 1969. 
Poté se hasiči jmenovali Český 
svaz požární ochrany, požární sbor 
Valašská Bystřice. Název se nako-
nec měnil ještě dvakrát, než doznal 
dnešní podoby Sbor dobrovolných 
hasičů Valašská Bystřice.

Požární technika

V roce 1955 byla sboru přidě-
lena přívěsná motorová stříkačka 
PPS 8. Pro její dopravu bylo nutno 
zajistit vozidlo. Prostřednictvím 
ČSAD ve Valašském Meziříčí se 
Bystřici podařilo sehnat vyřaze-
ný autobus RN 30. Garáže neby-
ly, a tak technika byla uskladněna 
ve sklepích záloženského hostince 
(dnešní Domek). V roce 1955 se 
začalo se stavbou hasičské zbroj-
nice. Ta byla dokončena v roce 
1964 a v roce 1985 došlo k její-
mu rozšíření o další garáž. V ro-
ce 1969 obdržel sbor výkonnější 
stříkačku PPS 12. Za nevyhovu-
jící autobus se podařilo před 43 
lety získat vůz Tatra 805, pro ne-
dostatek náhradních dílů ale bylo 
toto vozidlo v roce 1980 nahra-
zeno novou Avií 30. V 90. letech 
min. stol. přibyla i cisterna liazka 
- CAS 24 Š706. Avia i Š706 slouží 
sboru dodnes.

V srpnu roku 2009 Bystřičtí na-
víc vybavili zásahovou cisternu 
novou radiostanicí. Čtyři přenos-
né radiostanice mají k dispozici 
také členové zásahové jednotky. 
Od srpna 2010 se pak SDH Va-
lašská Bystřice pyšní moderní Ta-
trou T 815 CAS-20 4600/300 S2R 
za 5 877 600 Kč. Samotní občané 
Bystřice a místní fi rmy na nové 
zásahové vozidlo v rámci sbírky 
přispěli 662 504 Kč. 

Bystřičtí hasiči

zasahují i v okolí

Současným starostou hasičů je 
Alois Vašek, místostarostou Ru-
dolf Petružela, velitelem zásaho-
vé jednotky Petr Křenek a jeho 
zástupcem Milan Jurajda. Co se 
týká výjezdové jednotky, tak ta 
fungovala už od počátku, ale až 
v roce 1994 byla zařazena v ploš-
ném rozmístění sil do katego-
rie JPO III (výjezd do 10 minut). 
Na několik let však byla jednotka 

v nižší kategorii - JPO V, což pro 
ni znamenalo, že může vyjíždět 
jen k požárům ve své obci. Vzhle-
dem k dostupnosti obce usilovali 
Bystřičtí znovu o zařazení do ka-
tegorie III, což se jim v roce 2009 
podařilo a jednotka mimo obec za-
sahuje i v okolí. V rámci I. st. po-
plachu: Rožnov, Vidče, Bystřička, 
Malá Bystřice, Malá a Velká Lho-
ta, v rámci II. st. popl.: Prostřed-
ní Bečva, Horní Bečva a Růžďka, 
v rámci III. st. popl.: Hutisko-So-
lanec, Vigantice a Dolní Bečva. 

Mladí hasiči

Základním úkolem hasičů 
v Bystřici je ochrana lidí a ma-
jetku před ohněm. Nedílnou sou-
částí sboru jsou ale také sportov-
ní družstva mužů, žen a dorostu, 
která fungují od roku 1959. Krou-
žek mladých hasičů byl založen až 
v roce 1976. Všechna družstva se 
pravidelně zúčastňují soutěží po-
řádaných v našem okrese i mimo 
něj a v konkurenci ostatních sborů 
dosahují skvělých výsledků. Více 
se můžete o bystřických hasičích 
dozvědět na jejich webu (http://
sdhvb.vesele.info).   
Stranu připravili Pavel Románek

a Martin Křenek

V hasičských uniformách jsme před novou zásahovou Tatrou zastihli dlouholeté členy sboru. Na 
fotce zleva: Ivan Vašek, Anna Mitášová, Jaromír Chumchal, Tereza Křenková, Anna Vašková, 
Petr Křenek (velitel zásahové jednotky SDH Val. Bystřice), Marie Válková, Marie Mikšíková, 
Květoslava Pomklová, Rudolf Petružela (místostarosta SDH Val. Bystřice), Ludmila Pastorková, 
Nikola Křenková, Miloslav Vanduch, Alois Vašek (starosta SDH Val. Bystřice). 

Sbor se pyšní i širokou základnou mladých hasičů. Zadní řada zleva: Martin Křenek (vedoucí), 
Pavla Mrkvicová, Radek Vašek, Martina Capilová, Katka Baslová, Karolína Pšenicová, 
Tereza Křenková (vedoucí), Vendula Hošáková. Přední řada zleva: Aneta Křížková, Radek 
Vašek, Kristián Volek, Kristýna Volková, Magda Baslová, Adéla Zímová a Monika Pomklová.

Na snímku je soutěžní družstvo hasičů. Zleva: Rudolf Petružela, 
Zdeněk Cáb, Petr Křenek, Jaroslav Polášek, Nikola Křenková, 
Jaromír Chumchal, Radek Jurča a Jiří Mičola. 

Na oslavách výročí 60 let samozřejmě 
nemohl chybět průvod.

Myslíte si, že být hasičem je ve Valašské Bystřici ryze pánskou 
záležitostí? Omyl! Na snímku je osmička nejpůvabnějších dívek 
sboru. Přední řada zleva: Karolína Volková, Aneta Křížková. 
Zadní řada zleva: Lucie Vanduchová, Jana Adamcová, Karolína 
Pšenicová, Dominika Cábová, Šárka Polášková a Adéla Volková. 

Být členkou hasičského sboru není v žádném případě 
limitováno věkem. Na snímku zleva: Zdena Štůsková, Ludmila 
Křenková, Květoslava Pomklová a Marie Mikšíková.

O zábavu se během oslav postarala dechovka Bystřičanka 
se zpěvačkou Martou Kremlovou (druhá zprava).

Slavnostní valné hromady se zúčastnil i senátor Jiří Čunek (třetí zprava 
nahoře), starosta Valašské Bystřice Miroslav Martínek (druhý zprava 
nahoře) a současný ředitel bystřické školy Radek Halačka (nahoře vpravo).

Na snímku je mladší část pánské základny. Zleva 
v zadní řadě: Jiří Křenek, Libor Petrusek, Martin 
Křenek a Jaroslav Snoza. Vepředu zleva: Jakub 
Stodůlka a Jaroslav Polášek. 


