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     V třicátých letech minulého století již byly zřízeny dobrovolné hasičské sbory ve většině 

vesnic kolem Valašského Meziříčí. Na Juřince zatím ale pořád dobrovolní hasiči chyběli. 

K požárům se sice sběhlo plno zvědavců,  protože neměli potřebné hasičské vybavení, pouze 

pasivně přihlíželi, jak oheň polyká mnohdy celé stavení. Několikrát se stalo, že se požár 

rozšířil i na více chalup, a tu se hlasy volající po založení sboru dobrovolných hasičů ozývaly 

stále hlasitěji.  

Je tomu 20 let, kdy hrozilo, že Sbor dobrovolných hasičů na Juřince zcela zanikne. Po 

revoluci nevykazoval žádnou činnost a málem přišel o zbrojnici, která se měla prodávat. 

Naštěstí se však našli členové, kteří oživili heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ a v práci 

svých předchůdců dál pokračují.  

    V současné době eviduje sbor 46 členů, do jejichž čela se po letošních volbách postavil 

starosta Pavel Konvičný a velitel Zdeněk Horák. Ze všech svých aktivit zaměřují hasiči 

z Juřinky svou pozornost nejvíce na protipožární ochranu, zásahy při povodních, živelných 

pohromách a mimořádných událostech. V oblasti kulturních aktivit obce začali hasiči pořádat 

o vánocích rožínání vánočního stromečku a koncem května kácení máje, tyto akce jsou hojně 

navštěvovány občany naší vesnice. Jejich zásahová jednotka má jedenáct členů, jimž slouží 

devítimístný automobil Peugeot Boxer bus a speciální přívěsný vozík s požární stříkačkou PS 

12 a Honda. 

V roce 2009 začal náš sbor pracovat s mladými hasiči se zaměřením na disciplíny požárního 

sportu, zejména 100 m překážek a požární útok. Zpočátku našeho snažení byly účasti na 

soutěžích v požárním útoku, kde jsme zjistili, že cesta k postupovým soutěžím bude 

zdlouhavá. 

Letošní zimní příprava byla zcela zaměřena na postupová kola v požárním sportu. 

Složení družstva, které se zúčastní MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v letošním 

roce v Praze: 

 

Koš                          Burda Libor 

Savice                      Horák Zdeněk ml. 

Stroj                         Gut Zdenek 

Béčka                       Šenkyřík Ondřej    

Rozdělovač              Hradil Dan 

LP                            Rudolf Radek 

PP                            Škrobák Jarek 

Člen družstva          Rudolf Filip 

Člen družstva          Vítek Libor 

Člen družstva          Grygařík Jakub     

 

Složení realizačního týmu:  Šuba Radek st.   – trenér mládeže 

                                           Horák Zdeněk st,-  velitel SDH 

                                           Konvičný Pavel –  starosta SDH 

 

Tito závodníci budou bojovat o titul MČR v požárním sportu v kategorii dobrovolní hasiči. 

 

                                                                                                     S pozdravem: trenér mládeže 


