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hhaassiiččůů  vv  BBrraaddlleecckkéé  LLhhoottěě  

Fotoreportáž z oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bradlecké Lhotě 25. června 2005 
 

   Již 110. výročí od svého 
založení si připomněl nejstarší 
lhotecký spolek – hasiči. Od 
doby, kdy byla r. 1895 
podepsána zakládající listina 
sboru, proteklo lhoteckými 
stříkačkami mnoho vody a  
hasiči se stalo  mnoho mužů a 
žen ze Lhoty. 
   Historie SDH v Bradlecké 
Lhotě byla podrobně popsána 
v samostatné brožuře, kterou 
vydali hasiči a poskytli každé 
lhotecké domácnosti. Dnešní 
příloha se tak ve fotoreportáži 
zaměřuje na průběh oslav. 
 Počasí hasičům přálo – byl 
slunečný, teplý červnový den. 
  
Ozdobou oslav bylo jistě 
speciální požární vozidlo 
Škoda z r. 1929, které přivezli 
železničtí hasiči. Jde o jeden 
z posledních čtyř dochovaných 
exemplářů. Obsah motoru je 
1944 cm3 a celková hmotnost 
3.280 kg. Vůz je určen pro 
deset hasičů. Jaké je svezení na 
tomto autě si ve Lhotě mohlo 
vyzkoušet mnoho dětí. 

 

 

  
 

Kromě hasičské techniky byly k vidění i stabilní motory p. Fišery. V době, kdy cena motorů byla velká a jejich konstrukce příliš robustní, nebylo 
možné motorizovat každý stroj. Pro všechny práce v usedlosti tak byl využíván jeden „stabilák“, který pásem poháněl všechny stroje (mlátičku, 
cirkulárku atd.). Stabilní motory byly využívány i hasiči k pohánění původně ručních stříkaček. Jednu takovou konstrukci přivezli do Lhoty 
předvést hasiči z Nové Vsi. 
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   V sobotu 25. června 2005 byla prvním bodem programu slavnostní valná hromada. V kulturním domě byla instalována i výstavka, která 
zobrazovala historii lhoteckého spolku v zajímavých dobových dokumentech. Mimo našich hasičů se ze sousedních sborů dostavili i hasiči ze 
Železnice (4), Úbislavic (8), Žďáru (4), Syřenova (4), Nové Vsi (6), Lomnice (2), Jičína (2) , Semil (1) a sekerníci ze Štěpanic (4), dohromady 
tedy přes tři desítky hostů. Celkem bylo na valné hromadě přes 100 účastníků. Na programu bylo i čtení zprávy o historii a současnosti našeho 
sboru, či rozdávání pamětních listů. Nechyběl samozřejmě ani vydatný oběd, po kterém se začal před kulturním domem řadit slavnostní průvod.  
  

 
 

Jednoduchá ruční stříkačka „káď“ železnických hasičů 
  

 
 

Hasiči ze Železnice přivezli i velkou čtyřkolovou ruční stříkačku 

 
 

Na ruční čtyřkolovou stříkačku si v Nové Vsi instalovali stabilní motor 

 
  

Lhotecká PPS-8 (pojízdná požární stříkačka) 
  

 
  

Lhotecká PPS-8 (pojízdná požární stříkačka) 

 
 

Vysloužilá Tatra 613 Hasičského záchranného sboru  ze Semil 
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   Do čela se postavila stará železnická požární škodovka, za ní kapela Táboranka, mažoretky, uniformovaní hasiči a nakonec ostatní přítomní. 
Průvod vyrazil za asistence policie kolem čekárny na hlavní silnici a ke hřbitovu. Tam starosta našeho sboru vzpomněl na členy, kteří již nejsou 
mezi námi a k jejich hrobům byla položena kytice. Zpět se průvod vydal průhonem a vzhůru po vsi. U kulturního domu potom vyhrávala 
Táboranka a své umění předvedli malé mažoretky z Lomnice nad Popelkou. Příchozí si mohli prohlédnout následující hasičskou techniku: 
požární  vozidlo  Škoda r.v. 1929,  ruční čtyřkolovou stříkačku, ruční stříkačku „káď“ (Železnice);   požární stříkačku PS2 (Žďár); dvě berlovky  
 

 
  

Část výstavky 
  

 
 

Slavnostní valná hromada 

 
 

Slavnostní valná hromada 
  

 
 

Průvod ke hřbitovu, Táboranka 

 
 

Průvod ke hřbitovu, hasiči z okolních sborů 

 
 

Starosta lhoteckého SDH B. Tomeš při pokládání květin na hřbitově 
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(Syřenov a Bradlecká Lhota); ruční čtyřkolovou stříkačku s instalovaným stabilním motorem (Nová Ves); Tatru 613 HZS ze Semil; Tatru 815 
z Lomnice nad Popelkou a vyprošťovací VW HZS z Jičína. Odvahu absolvovat zkušební soutěžní okruh na hřišti našlo jen několik domácích 
hasičů. Vpodvečer došlo na kolo štěstí s výhrami od sponzorů a téměř nikdo neodešel s prázdnou. Celý program oslav byl zakončen v kulturním 
domě zábavou, na které hráli mladší členové Táboranky. Celkem se oslav zúčastnilo na dvě stovky hasičů a diváků, na večerní zábavu přišla 
další padesátka lidí. 
  

 
 

Čelo průvodu cestou ze hřbitova po obecní silnici 
  

 
 

Vystoupení mažoretek z Lomnice za doprovodu  Táboranky 

 
 

Zmotorizovaná stříkačka z Nové Vsi v chodu 
  

 
 

Železničtí hasiči se při předvádění své stříkačky zapotili 

 
 

Mladí hasiči z Bradlecké Lhoty při předvádění berlovky 
 

 

Kolo štěstí se roztočilo v pozdním odpoledni 
 

110 let SDH  v Bradlecké Lhotě                                                                                                                                              strana 4 


