SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA
Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První
písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla od
roku 1960 -1980 pod správou MNV Sázava, od roku 1981-1990 pod správou MNV Velké
Losenice, kdy byl v obci jen Občanský výbor a od roku 1991 má obec svůj Obecní úřad.
Sbor hasičů má první doložené písemné zprávy až od roku 1962, ale podle získaných zpráv
z archivu Hasičského muzea v Přibyslavi vznikl v roce 1914. Dále bylo zjištěno v Památní
knize národní školy v Matějově, založené 5.září 1877 učitelem Josefem Bartůňkem, tento
zápis.“Roku 1891 dne 24.května v neděli na svátek svaté Trojice v 11 hodin v poledne vypukl
v rychtě u komína oheň a poněvadž se seběhlo dost lidí a pak z Rosičky přijeli se stříkačem a
všichni se dost činili, tak vyhořela jen rychta, a také bylo to štěstí, že vítr vál k severu, kdyby
byl vítr severní, tak by bylo více stavení padlo“. Dále se v knize uvádí, že se konal 6.6.1948
sjezd hasičů v Rosičce, kde vystoupilo družstvo žen z Matějova. Jsou tam rovněž uvedeny
zásahy u ohně Matějovských hasičů v Rosičce a to : 20.6.1947 požár u Jaroše č.p. 12,
10.11.1950 požár u Augustina č.p. 3, 24.4.1952 požár u Sobotky č.p. 13 a 25.12.1953 u
Pavlíka č.p. 11.

OBDOBÍ 1962-1996
Sbor měl v roce 1962 14 členů, motorovou stříkačku PPS8, kterou vlastnil až do roku 1987,
od tohoto data má stroj PPS12. Složení výboru bylo:
předseda:
František Poul
č.p. 14
č.p. 5
velitel:
Oldřich Němec
jednatel:
Bohuslav Poul
č.p. 16
pokladník:
Jaroslav Sobotka
č.p. 13
preventista: František Hošek
č.p. 6
strojník:
Zikmund Jaroslav
č.p. 19
Členská základna se v tomto období pohybovala od 16 do 24 členů. V roce 1986 posílilo sbor
5 žen: Dvořáková Jiřina č.p. 18, Plevová Růžena č.p. 15, Poulová Ludmila č.p. 16, Sobotková
Květa č.p. 13 a Sobotková Věra č.p. 21. V roce 1990 došlo k velkému omlazení sboru těmito
členy: Augustin Martin č.p. 3, Dvořák Jaroslav č.p. 18, Poul Jan ml. č.p. 16, Němec Miroslav
č.p. 5, Sobotka Ladislav ml. č.p. 13, Sobotka Miroslav č.p. 13 a Zikmund Jaroslav ml. č.p. 19.
Sboru se nevyhnula ani krize a to v roce 1971. Tento problém se řešil na členské schůzi
4.prosince, kde bylo navrženo sbor rozpustit, nebo aby sbor přešel k MJ ČSPO Sázava. Po
rušné debatě nakonec vyhrál zdravý rozum a sbor zůstává.
U požáru sbor zasahoval v prosinci 1965 u dolního kravína JZD v Nížkově a naposledy pak
8.května 1972 v České Mezi.u Janáčků, kde od blesku hořela kůlna s vepřínem. V roce 1969
došlo k vyhoření televize u Němce Oldřicha č.p. 5, oheň lokalizoval sám majitel, velitel
sboru. Dále pak 9.8.1974 došlo při bouřce k zahoření skříně elektroměru ve vepříně za
Pavlíkovými č.p. 11, šlehající plameny ze skříně zavčas uhasili členové sboru Němec Oldřich
a Pavlík Vladimír, kteří v tu dobu pracovali v blízkosti vepřína. Včasným zásahem nevznikla
větší škoda. V srpnu 1980 hrozilo samovznícení jetelových úsušků skladovaných
v papírových pytlích ve stodole u Plevů č.p. 1, k požáru nedošlo, náš sbor držel noční hlídku.
V extrémně suchém roce 1976 na výzvu OV SPO se náš sbor zúčastnil se stříkačkou na
zavlažování úrody , převážně jetelovin na polích JZD.

V oblasti prevence se prováděly preventivní kontroly rodinných domků a ostatních objektů.
V šedesátých letech se prováděly žňové hlídky a hlídky při výmlatových střediscích, členové
hlídek byli proškoleni. Každým rokem se prováděly námětové cvičení v obci, popřípadě
v okrsku. Od roku 1984-1995 se sbor téměř každým rokem zúčastňoval soutěže požárních
družstev v rámci okrsku s průměrnými výsledky.

Z brigádní činnosti:
Úvodem je třeba podotknout, že na brigádní činnosti v obci se zúčastňovali převážně členové
sboru, neboť obec je malá s malým počtem obyvatel a tak se dá říci, že „co chlap, to hasič“.
V roce 1963 bylo provedeno vyčistění horního rybníka za pomoci pásového traktoru JZD a
bahno bylo vyváženo na kompost JZD. První kanalizace na obci byla prováděna v roce 1966 a
začala ze dvoru Jaroše č.p. 12 a vedla až pod ves, též v tomto roce bylo provedeno čištění
rybníka u Dvořákových č.p. 18. Bagrování obou akcí provádělo Meliorační družstvo Velké
Meziříčí. V roce 1967 obdržela obec od Sázavy starší plechovou autobusovou čekárnu, kterou
hasiči usadili, opravili, natřeli, zasklili a upravili okolo terén.
V 70. letech byla provedena oprava vnitřní i venkovní omítky a oprava střechy hasičské
zbrojnice. Rovněž byl přistavěn ke zbrojnici přístřešek pro muzikanty a úprava terénu pro
parket na pořádání výletů.
V roce 1973 byla provedena přestavba rybníka u Němcových č.p. 5 na požární nádrž za
pomoci mechanizačních prostředků JZD. Nádrž byla prohloubena, hráz zpevněna betonovými
panely, byla opravena výpusť a později byla nádrž oplocena. O rok později byl zhotoven
dřevěný ležatý sušák na hadice pod hasičskou zbrojnicí.
V roce 1979 bylo započato s budováním sportovního hřiště u bývalé drůbežárny, které bylo
dokončeno o rok později i s oplocením a s osázením stromky.
Osmdesátá léta byla na brigádní činnost v obci velmi bohatá. V roce 1980 byla provedena
úprava veřejného prostranství na horní části obce, kde byl zrušen pro nedostatek vody a
špatnou hráz horní rybník. Došlo k rozhrnutí hráze buldozerem, urovnání terénu, osetí
travinou a vysázení keřů a stromků. Dále bylo vypomáháno při dokončování stavebních prací
na kulturním domě a různých oprav v základní škole v Sázavě.
V roce 1985 byla postavena nová zděná autobusová čekárna a v roce 1986 se započalo
s demolicí staré a výstavbou nové hasičské zbrojnice. Na této stavbě bylo odpracováno přes
5.000 brigádnických hodin v „akci Z“. Tato stavba byla dokončena v říjnu 1987 a slavnostně
předána 6.listopadu. V roce 1988 byla provedena terénní úprava před hasičskou zbrojnicí a
osetí travinou.
V roce 1989 bylo provedeno vyčištění a oprava studně u Pavlíkových č.p. 11.
V roce 1990 byl zbudován chodník po jedné straně silnice přes obec a položen obrubník od
Zikmundových č.p. 19 k Vencovským č.p. 21. O rok později byly vybudovány základy na dvě
buňky pro prodejnu potravin a povedena úprava terénu.
V roce 1992 se provedlo obílení kapličky a natření její střechy.

Z kulturní činnosti:
Hasiči pořádali tradiční výlety na parketě od r. 1963 až po rok 1976, s výjimkou let 1965,
1967 a 1971 z důvodů nepřízně počasí.
V roce 1977 obdržel náš sbor od MNV 9 ks vycházkových stejnokrojů a od toho roku do roku
1990 se členové sboru zúčastňovali ve stejnokroji pravidelně v květnu lampiónového průvodu
přes obec Sázava k památníku padlých u školy.
V roce 1983 a 1984 na pozvání hasičů ze Sázavy se zúčastnilo několik členů s manželkami
krásných zájezdů do vinných sklípků na jižní Moravě.

Ocenění a vyznamenání:
V roce 1968 obdržel předseda sboru Poul František č.p. 14 čestné uznání OV ČSPO a v roce
1969 čestné uznání MJ ČSPO velitel sboru Němec Oldřich č.p. 5. Při slavnostním otvírání
hasičské zbrojnice v roce 1987 obdržel sbor „Čestné uznání“ OV SPO a medaili „ Za
příkladnou práci obdrželi: Augustin Jan, Dvořáková Jiřina, Pleva Jaromír, Poul Jan a Sobotka
Ladislav. „Čestné uznání“ za obětavou práci v požární ochraně obdrželi od OV SPO: Dvořák
Josef st. + ml., Hošek Jan, Němec Oldřich ml., Němec Václav, Němec Jiří a Zikmund
Jaroslav.
V roce 1988 obdržel sbor od OV SPO medaili „Za příkladnou práci“ a o rok později získali
tuto medaili Dvořák Josef st. a Sobotka Josef č.p. 21.
Průběžně se udělovaly členům věrnostní medaile za 10 let a následně pak věrnostní stužky za
20,30,40,50 a více let činnosti u sboru.
V letech 1982-1984 se stávají nositeli odznaku odbornosti vzorný požárník III. stupně:
Augustin Jan, Dvořák Josef st., Hošek Jan, Němec Oldřich ml., Pleva Jaromír, Poul Jan,
Sobotka Josef č.p. 21, Sobotka Ladislav.
V roce 1985 získal odznak VP II. Němec Oldřich ml. a Sobotka Josef č.p. 21.

Změny ve výboru sboru v tomto období:
předseda:
velitel:

jednatel:
pokladník:
preventista:

strojník:

Poul František
č.p. 14
č.p. 16
Poul Jan
Němec Oldřich st.
č.p. 5
Pavlík Vladimír
č.p. 11
Sobotka Josef
č.p. 21
Němec Oldřich ml. č.p. 5
č.p. 16
Poul Bohuslav
Dvořák Josef
č.p. 18
Sobotka Jaroslav
č.p. 13
Sobotka Ladislav
č.p. 13
Hošek František
č.p. 6
č.p. 8
Němec František
Jaroš Zdeněk
č.p. 12
Pleva Jaromír
č.p. 15
Pavlík Vladimír
č.p. 11
Zikmund Jaroslav st. č.p. 19
Zikmund Jaroslav ml. č.p. 19

1962-1975
1976- dosud
1962-1971
1972-1979
1980-1989
1990- dosud
1962-1971
1972- dosud
1962-1982
1983 – dosud
1962-1971
1972-1980
1981-1985
1986- dosud
1962-1965
1966-1992
1993- dosud

V daném období odešli na věčnost a rozloučili jsme se s těmito členy: v roce 1972 Hošek
František, v roce1981 Poul František, v roce 1982 Augustin Jan, v roce 1989 Němec Oldřich a
Poul Bohuslav.
Starosta sboru Poul Jan č.p. 16 je od roku 1989 členem okrskového výboru Velké Losenice a
od roku 1991 až dosud je jednatelem okrsku.
Sbor je majitelem 2 ks listinných akcií HVP, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
Kronikářem sboru je Dvořák Josef st. č.p. 18 a kronika je vedena od roku 1962.
Na závěr je třeba poděkovat za zásluhy, obětavost, věrnost a veškerou vykonanou práci u
hasičského sboru všem členům a nezapomenout i na ty, kteří již nejsou mezi námi.

OBDOBÍ 1997-2008
Složení výboru v roce 1997
starosta
velitel
hospodář
kronikář a jednatel
strojník
referent prevence
revizor

br. Poul Jan
br. Němec Oldřich
br. Sobotka Ladislav st.
br. Dvořák Josef
br. Zikmund Jaroslav ml.
br. Pleva Jaromír
br. Augustin Jan

č.p. 16
č.p. 5
č.p. 13
č.p. 18
č.p. 19
č.p. 15
č.p. 3

V následujícím roce odchází ze sboru z důvodu změny bydliště br. Dvořák Josef ml. a na
vlastní žádost odchází Dvořáková Jiřina, Plevová Růžena a Poulová Ludmila. V tomto roce se
zúčastnili někteří členové oslav k 100. výročí založení sboru v Bukové. V srpnu roku 2000 se
náš sbor rozloučil s dlouholetým členem br. Sobotkou Jaroslavem st. č.p. 13. Působil u sboru
58 roků a vykonával různé funkce, nejdéle byl hospodářem. Dále se náš sbor zúčastnil na
oslavách k 100. výročí založení sboru v Sázavě, dopoledne na slavnostní schůzi a odpoledne
na oslavách.

V r. 2001 byl proveden po obci sběr železného šrotu a bylo odevzdáno 65q železa. Dále se
někteří naši členové zúčastnili na oslavách k 120. výročí založení sboru v Nížkově a na
oslavách k 115. výročí založení sboru ve Velké Losenici. Velkou událostí roku bylo
slavnostní otevření rozhledny na kopci Rosička. Jedná se o stožár vysoký 42 m s vyhlídkovou
plošinou ve výšce 24m. Náš sbor se podílel na pořádání oslav s hasiči ze Sázavy, s hasiči
z Nížkova a s hasiči Buková. Na výroční valné hromadě sboru převzali věrnostní medaile za
10 let tito členové: br. Augustin Martin č.p. 3, br. Dvořák Jaroslav č.p. 18, br. Němec Jiří č.p.
5, br. Sobotka Ladislav ml. č.p. 13, br. Sobotka Miroslav č.p. 13, br. Zikmund Jaroslav ml.
č.p. 19. Dále převzal věrnostní stužky za členství 20 let – br. Němec Oldřich č.p. 5, 30 let –
br. Hošek Jan, Sázava č.p. 192, br. Poul Jan č.p. 16, br. Sobotka Ladislav st. č.p. 13, br.
Zikmund Jaroslav st. č.p. 19 a za 40 let – br. Dvořák Josef č.p. 18.

V roce 2002 se velitel sboru br. Němec Oldřich a strojník sboru br. Zikmund Jaroslav ml.
zúčastnili cyklické odborné přípravy, která se konala na zámku v Centru hasičského hnutí
v Přibyslavi. Někteří členové sboru se zúčastnili na oslavách 110. výročí založení sboru
v Matějově. Na podzim se někteří členové sboru zúčastnili na celookresním setkání hasičů na
podporu kandidáta do Senátu br. Dřínka Jana, starostu OSH ČMS a náměstka SH ČMS.
Setkání se konalo na náměstí Republiky ve Žďáře n/Sáz. V tomto roce byla provedena oprava
vnitřní omítky kapličky včetně výměny futer s dveřmi.

V dubnu 2003 proběhlo 1.setkání hasičů seniorů (nad 60 let) v rámci okrsku v nové klubovně
hasičů v Sázavě, z našeho sboru se zúčastnil br. Dvořák Josef a br. Poul Jan. Dne 6.prosince
se starosta našeho sboru br. Poul Jan zúčastnil posledního rozloučení se starostou OSH ČMS
a náměstkem SH ČMS bratrem Dřínkem Janem, které proběhlo ve smuteční síni ve Žďáře
n/Sáz.

Na výroční valné hromadě okrsku v roce 2004 převzal od zástupců OSH ČMS medaili „Za
zásluhy“ br. Poul Jan, starosta sboru a jednatel okrsku. V únoru se někteří členové sboru
zúčastnili na znovuotevření kulturního domu v Sázavě. Námětové cvičení okrsku se konalo
v katastru Rosička, kde byla voda tažena z rybníka u gigantu Nížkov k rozhledně na kopci
Rosička. V září náš sbor získal převodem stříkačku PPS-12 na náhradní díly, které pak byly
použity na opravu naší stříkačky. Veškerou opravu včetně nového laku na stříkačce a na
podvozku provedl v zimních měsících strojník sboru br. Zikmund Jaroslav ml. č.p. 19.
V tomto roce bylo provedeno odbahnění požární nádrže u Němcových č.p. 5 firmou
AQUASYS Žďár n/Sáz.. Dále byla provedena členy sboru oprava studně u Pavlíkových č.p.
11, bylo provedeno vyčištění studně, výměna horní skruže a úprava terénu okolo studně. Na
výroční valné hromadě sboru obdrželi čestné uznání sboru – br. Sobotka Miroslav č.p. 13,
Sobotka Ladislav ml.č.p. 13, br. Dvořák Jaroslav č.p. 18, br. Augustin Martin č.p. 3. Čestné
uznání OSH ČMS obdrželi br. Zikmund Jaroslav ml. č.p. 19, dále pak věrnostní stužky za
členství 20 let br. Němec Jiří č.p. 5 a za členství 40 let br. Sobotka Jaroslav č.p. 13. Medaili „
Za příkladnou práci“ obdržel br. Němec Oldřich č.p. 5 a br. Zikmund Jaroslav st. č.p. 19.
Medaile vydané ke 140. výročí založení prvního sboru v České republice převzali:
br. Augustin Jan
br. Dvořák Josef
br. Hošek Jan
br. Pleva Jaromír
br. Poul Jan
br. Sobotka Jaroslav
br. Sobotka Ladislav st.
br. Zikmund Jaroslav ml.

č.p. 3
č.p. 18
Sázava, č.p. 192
č.p. 15
č.p. 16
Sázava, č.p. 129
č.p. 13
č.p. 19

V roce 2005 se zúčastnil náš sbor na oslavách k 110. výročí založení sboru ve Vepřové,
v Nových Dvorech a v Malé Losenici. V září se zúčastnilo 5 členů sboru ve stejnokroji
pohřbu br.Stehny Oldřicha ze sboru Sázava. Na podzim v tomto roce byly pokáceny 3
přestárlé stromy u kapličky firmou Zahrada Vysočiny ze Žďáru n/Sáz., která následně
provedla vysázení 3 stromků lip. Členové sboru provedli odklízení kmenů a větví, dále
provedli pokácení přerostlých topolů u bývalé drůbežárny a vyřezání křovisek a úklid větví
okolo dolního rybníka.

V březnu roku 2006 získal br. Němec Oldřich č.p. 5 a br. Zikmund Jaroslav ml. č.p. 19
odznak odbornosti HASIČ III. stupně. V dubnu se náš sbor rozloučil s br. Němcem Václavem
č.p. 4, členem byl 54 roků. Dále v dubnu provedla firma AQUASYS Žďár n/Sáz. odbahnění a
úpravy hráze rybníka u Dvořákových č.p. 18, členové sboru pak provedli konečnou úpravu
hráze a vybetonovali stavidlo. V září se starosta sboru br. Poul Jan zúčastnil pohřbu br.
Cimpla Vladislava z Nových Dvorů, který byl dlouholetým starostou okrsků. Na podzim bylo
provedeno pokácení starých stromů u Hoškových č.p. 6, jejich pořezání a úklid větví.

V roce 2007 se poprvé náš sbor zúčastnil požární soutěže o „Pohár starosty obce Sázava“.
Naše družstvo obsadilo pěkné 6.místo z 11. zúčastněných družstev. Dne 8.srpna nás náhle
opustil dlouholetý člen sboru br. Zikmund Jaroslav st. ve věku nedožitých 63 let. V našem
sboru pracoval od r. 1966, kdy vykonával funkci strojníka 26 roku. Ve stejnokroji ho na
poslední cestě vyprovodilo 9 našich členů a 8 členů ze sboru Sázava. Dále se někteří členové
sboru zúčastnili přehlídky současné, ale i historické hasičské mobilní techniky, která se
konala na letišti v Přibyslavi pod názvem PYROCAR 2007. V tomto roce zakoupil Obecní
úřad sboru 7 ks pracovních stejnokrojů PS II.

V dubnu roku 2008 se zúčastnil velitel sboru br. Němec Oldřich školení velitelů v rámci
okresu. Dne 25.dubna se zúčastnili br. Augustin Jan a br Pleva Jaromír 2.setkání hasičů
seniorů okrsku, které se konalo v hostinci „U Macků“ ve Velké Losenici. V květnu proběhlo
cyklické školení strojníků ve Žďáře n/Sáz., z našeho sboru se zúčastnil br. Zikmund Jaroslav.
Při oslavě 60. narozenin obdržel br. Sobotka Jaroslav od sboru pamětní list a upomínkový dar.
Několik členů sboru se zúčastnilo oslav 110.výročí založení sboru v Bukové, které se konaly
5. července. Soutěž o „Pohár starosty obce Sázava“ se konala dne 12.července i s naší účastí a
naše družstvo obsadilo 9.místo z 10 družstev. V letošním roce byl proveden sběr starého
železa a bylo odevzdáno 3.640 kg a Obecní úřad zakoupil 5 ks vycházkových stejnokrojů. Na
výroční valné hromadě sboru obdrželi za dlouholetou práci ve sboru věrnostní stužku za 40 let
br. Hošek Jan, br. Poul Jan, br. Sobotka Ladislav st. a za 50 let br. Dvořák Josef. Čestné
uznání OSH ČMS obdržel br. Augustin Martin, br. Dvořák Jaroslav, Sobotka Ladislav,
Sobotka Miroslav. Bratr. Zikmund Jaroslav obdržel medaili „Za příkladnou práci“.
V letošním roce rozšířily členskou základnu ses. Dvořáková Vlasta č.p. 18, ses. Němcová
Marie č.p. 5 a br. Poul Petr, Nížkov 219. Na VVH jim byly slavnostně předány nové členské
průkazy a ženám s kytičkou.

Každoročně se funkcionáři sboru zúčastňovali okrskových i okresních aktivů a školení, sbor
se v každém roce zúčastňoval námětového cvičení v rámci okrsku a každý rok prováděl
alespoň 1 námětové cvičení na obci. Od roku 2001, kdy byla slavnostně otevřena rozhledna
na kopci Rosička, se náš sbor podílel každoročně na pořádání oslav k výročí otevření
rozhledny s hasiči ze Sázavy nebo s hasiči z Nížkova. Dále se zástupci našeho sboru
zúčastňovali v každém roce na výročních valných hromadách sboru v Sázavě a v Matějově.
Každým rokem se prováděl jarní úklid v obci včetně úklidu zimního posypu a během léta se
pečovalo o zeleň v obci.
Členská základna se v tomto období pohybovala mezi 14-21 členy a složení výboru se
nezměnilo.

Zpracoval:

br. Dvořák Josef
br. Poul Jan

