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Z HISTORIE
OBCE:

Podle historických pramenů 
je obec Slatina slovanského 
původu. Svědčí o tom její jméno, 
které zůstalo nedotčeno i přes 
její pozdější germanizaci. Podle 
záznamů v nejstarších kronikách 
patřila Slatina ve 12. a 13. století 
za vlády Přemyslovců k biskupství 
olomouckému, v 15. století 
k panství moravskotřebovskému. 
Vedla tudy stará obchodní cesta 
z Brna přes Vanovice, Letovice, 
Červenou a Slatinu
do Moravské Třebové.

V 16. a 17. století byla Slatina 
součástí panství letovického, 
jehož majitelem byl pan Karel 
Kašpar hrabě z Thurnů. Ten však 
pro silné zadlužení byl nucen 
Slatinu prodat a tak se obec 
i s pozemky stává majetkem 
jevíčského kláštera a později 
připadá pánům z Borotína. 
Od roku 1625, kdy bylo nařízeno 
používání němčiny jako úředního 
jazyka, začínají se v našich 
oblastech usazovat první němečtí 
přistěhovalci. Největší invaze 
nastává po morových epidemiích 
v letech 1680 a 1729. Tehdy 
borotínský pán sám zval německé 
obyvatele, rozděloval jim kousky 
půdy na okrajích svých lánů 
a daroval jim dřevo na stavbu 
domů. Lidé si je stavěli sami 
z nepálené hlíny v horní části 
obce, která má ulicový půdorys, 
zatímco starší jižní část má 
půdorys kruhovitý.



V roce 1975 byla zahájena 
výstavba areálů 
(výletiště) pro pořádání 
různých kulturních akcí. 
Tento areál byl v roce 
2007 zrekonstruován 
a dodnes slouží ke konání 
různých kulturních akcí 
pořádaných zejména 
hasiči s pomocí členek 
místního ČČK.

Na sklonku 19. století koupil 
slatinský dvůr pan Antonín 
Wimmer. V té době měla 
Slatina 53 domů a většina 
obyvatel se hlásila k německé 
národnosti. Roku 1902 byl 
založen slatinský hasičský 
spolek. V období mezi 
světovými válkami byly ve 
Slatině postupně zřízeny 
3. školy. Dvě školy byly 
základní, jedna česká a jedna 
německá a také střední škola. 

Po válce, v roce 1946 byla 
většina německého obyvatelstva 
Slatiny odsunuta a uvolněné 
usedlosti byly obsazovány 
českými osadníky. V roce 1947 
byla celá obec elektrifikována. 
V roce 1949 došlo k odloučení 
osady Korbelova Lhota od 
obce. V roce 1953 byla pro 
nedostatek žáků zrušena 
střední škola a ve Slatině 
zůstala jen jednotřídní národní 
škola. V roce 1956 se zlepšila 
informovanost občanů, 
a to díky zapojení 
rozhlasové ústředny. 



Z HISTORIE
HASIČSTVA:

Člověk tak již od těchto dávných 
dob poznal vedle blahodárných 
účinků hřejivých plamenů též 
jejich ničivou sílu a tedy i známou 
pravdu, že „oheň je dobrý sluha, 
ale zlý pán“ a když se vymkne 
kontrole, je třeba s ním bojovat. 
Od původní ochrany před 
požárem - útěkem do bezpečí, 
se začaly objevovat snahy jak 
ohni čelit účinnějším způsobem 
a to od předurčených strážců 
ohňů po přirozenou povinnost 
každého jedince účastnit se 
zápasu s tímto živlem. Právě 
tehdy začaly vznikat první 
dobrovolnické skupiny bojující 
proti ničivé síle ohně. K hašení 
požárů sloužily zprvu jen různé 
nádoby, dřevěné putny, kožená 
vědra a též slaměné koše.

Pro počátek hasičstva se 
je nutné se vrátit do dávné 
historie, kdy člověk začíná 
budovat prostředí, ve kterém 
žije, začíná stavět a vylepšovat 
svá obydlí a obstarávat si 
majetek. Již brzy pochopil, že 
vybudované hodnoty je třeba 
chránit proti požárům, které 
v dobách, kdy veškeré příbytky 
i hospodářské budovy byly 
budovány převážně ze dřeva 
a střechy byly ze slaměných 
či dřevěných šindelů, byly 
velice časté. 



Hasilo se řetězovým způsobem 
předáváním nádoby z ruky do ruky 
většinou dvojí řadou lidí, jedna řada 
si předávala nádoby plné vody 
a druhá prázdné zpět k naplnění. 
Cestou se však dosti vody vylilo 
nebo vycákalo, ale i přesto užití 
starého dobrého vědra přetrvalo 
při krocení ohně staletí.

Velkou úlohu zde též hrály cechy, 
především kominíci, tesaři, kováři, 
zedníci a obecní zřízenci, jimž byly 
přiděleny úkoly jak a s čím
pomáhat při hašení požárů. 

Historie našich protipožárních 
předpisů je datována již do 
období Přemyslovců. Příkladem 
je první požární řád "O ohni" 
z roku 1350, který např. nařizoval 
majitelům lázní vyslat čeleď 
s vědry a nářadím k případnému 
ohni. Tehdejší komíny, které 
zvláště na venkově byly upleteny 
z proutí do podlouhlého koše 
a vymazány hlínou, musely být 
pravidelně a nejdéle za čtyři 
týdny „vytírány“ a kontrolovány. 
Při vzniku požáru, byli všichni 
občané povinni pomáhat při 
hašení, které řídili představení 
měst. Velký význam mělo též 
protipožární střežení hlídkami 
z hlásných věží a ponocnými. 
V nařízeních se též udávala 
povinnost pro rychtáře a konšely 
kontrolovat komíny, topeniště, 
sušení sena a lnu ve světnicích 
a uskladnění hořlavin. Za 
přestupky a vyhrožování ohněm 
byly stanoveny vysoké majetkové 
až hrdelní tresty. 



Zejména měli za povinnost dodat 
při požárech určité množství 
nářadí, žebříky, poskytnout osoby 
a koňské povozy na odvoz vody, 
přičemž za nedodržení je čekaly 
přísné postihy. Původně se 
k hasicím pracím používalo trhacích 
háků, seker, žebříků, palic na 
otloukání střech, džberů, puten, 
sudů k dovozu vody a též ručních 
stříkaček. Při zásazích šlo zejména 
o bourání okolních objektů. Marie 
Terezie při tvorbě pevného
a centralizovaně řízeného státu 
v rámci reforem v roce 1751 vydává 
"Řád k hašení ohně pro města 
zemská, městečka a dědiny 
markrabství moravského", v roce 
1775 poté pro pražská města a pro 
venkov, v roce 1776 pro slezské 
vévodství.

Třicet let poté její syn Josef II. 
vydává požární řády s platností 
pro naše země, již se stanovenými 
povinnostmi i pro obyvatele. Těmito 
řády byly celoplošně sjednoceny 
a upřesněny dosavadní pokyny 
a nařízení. Byla vymezena pravidla 
sousedské pomoci, ohlášení požáru 
i jeho samotná likvidace. Povinnost 
sousedské pomoci zahrnovala 
nutnost, aby se z každého domu 
v okolí zúčastnil likvidace požáru 
jeden muž. Pomoc též byla aplikována 
nejen na sousedy v obci, ale i okolní 
města a vesnice v hasebním 
obvodu, kterým vyhlašoval poplach 
posel na koni. Za neposkytnutí 
pomoci hrozilo až 14 ti denní vězení. 
Povinnost starat se o bezpečnost 
a o hašení požárů měla každá obec. 
I přestože protipožárních nařízení 
přibývalo, požárů neubývalo.



Z HISTORIE
HASIČSTVA
SDH SLATINA:
Sbor byl založen v roce 1902. 
Dodávají to záznamy v Rakouském 
hasičském kalendáři z roku 1904. 
Druhý údaj potvrzující tuto skutečnost 
je zapsán ve Výroční knize 
německých hasičů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku z roku 1938.
Podle statistiky za rok 1903 měl 
SDH Slatina v roce založení 31 
mužů a vedl jej Peregrin Novotný. 
Další statistický údaj týkající se 
nejstarší historie sboru pochází 
z roku 1917. Tenkrát měl sbor 
Slatina 28 mužů a náčelníkem byl 
Sylwester Hock. O rok později se 
stal náčelníkem Vincenz Schwalb 
a jeho zástupcem byl Josef Jachan. 
Tehdy měl sbor 25 mužů.

Ke změně došlo o rok později, 
kdy se počet snížil o dva členy. 
Nárůst členstva zaznamenal sbor 
až v roce 1933. Tehdy vzrostl jeho 
počet až na 27 mužů. V roce 1937 
měl sbor Slatina podle údaje ve 
Výroční knize 24 mužů a vedl ho 
Josef Jachan, kterého zastupoval 
Johan Frenzl. SDH Slatina od 
samotného svého vzniku patřil 
v organizační struktuře - k župě 
č. 21 Moravská Třebová. Od roku 
1937 se stal součástí nově 
vytvořené župy č. 32 Křenov. 
Obě tyto župy byly od roku 1925 
součástí "Německého svazu pro 
hasičství a záchrannou službu na 
Moravě" a později součástí 
"Německého hasičského
zemského svazu pro Moravu". 



Kromě místních hasičů přijeli hasit 
požár i sbory z Roubaniny a Korbelové 
Lhoty se svými ručními stříkačkami. 
Protože byla krutá zima, měli hasiči 
velké problémy s nasáváním vody. 
Vynaložili velké úsilí proti zámrazu 
stříkačky, museli ji neustále polévat 
horkou vodou, ale nepodařilo se jim 
vodu načerpat. K zásadnímu obratu 
došlo až poté, co přijeli březinští 
hasiči se svojí motorovou 
stříkačkou taženou koňmi. 

Tato organizační struktura platila 
v českých zemích až do konce 
2. světové války. Ihned po ustavení 
hasičského sboru bylo započato se 
stavbou hasičárny. Všichni hasiči, 
jejich rodinní příslušníci i ostatní 
občané se účastnili stavby s velkým 
nadšením a jejich pracovní úsilí bylo 
korunováno úspěchem již v následujícím 
roce. Hasičárna byla dokončena 
a sloužila sboru, občanům i vesnici 
dlouhých 27 let, než byla v roce 1930 
přestavěna do dnešní podoby. Do 
nové hasičárny byla ihned po jejím 
dokončení přestěhována hasičská 
stříkačka, která do té doby byla 
uskladněna na Wimmerově dvoře. 
Tato stříkačka byla dvoukolová, 
jednopístová. V roce 1921 byla na 
výstavě v Olomouci zakoupena nová 
stříkačka, sice také ruční, avšak již 
dvoupístová čtyřkolová a měla 
vlastní podvozek. K této stříkačce byl 
pořízen také hadicový vůz. Tento vůz 
sloužil hasičům až do šedesátých 
let. Jak důležitou roli v životě 
Slatiňáku hrála spolehlivá ochrana 
jejich majetku svědčí následují 
událost. Tehdy v zimě roku 1932, kdy 
hořel dům č.p. 40 (dnešní Klegerovo). 



Po této události se s velkým 
nadšením připravovala velkolepá 
slavnost – posvěcení stříkačky. 
Jako hlavní světitel byl pozván 
slatinský rodák pan Ille Hugo, který 
právě působil jako misionář v Africe. 
Tento kněz přijel na dovolenou, 
aby svěcení mohl provést. 

Teprve tehdy se podařilo požár 
uhasit. Objekt byl zachráněn 
a slatinští hasiči viděli, že je 
nezbytné zakoupit také motorovou 
stříkačku. To se stalo o rok 
později. Roku 1933 byla zakoupena 
přenosná motorová dvouválcová 
stříkačka rakouské firmy 
"BROER". Zhotovení podvozku 
stříkačky bylo zadáno kováři 
Hizelovi v Moravské Třebové. 
Na jaře roku 1934 byl podvozek 
dokončen a stříkačka již byla 
schopna provozu. Pro tažení 
stříkačky byl vyčleněn vůz pana 
Rudolfa Knödla, který měl tažné 
zařízení. Tato stříkačka se 
dochovala do dnešní současnosti 
a je uložena ve zbrojnici 
v sousední obci Korbelova Lhota.
Brzy zjara roku 1934 hořelo na 
Březince u Doležalů. Bylo nutné 
okamžitě vyjet a oheň uhasit. Ale 
stříkačka nebyla dosud posvěcená 
a staří hasiči odmítli 
s neposvěcenou novou stříkačkou 
stůj co stůj vyjet. Zapeklitou 
situaci vyřešili mladí hasiči,
ti chtěli novou stříkačku za 
každou cenu vyzkoušet, tak 
odvážně vyjeli se stříkačkou. 
Dorazili na Březinku a čerpali 
vodu z Neoralova rybníka a dům 
se jim podařilo zachránit. 



Celebrantem byl farář z Roubaniny, 
kmotrami se staly vážené občanky 
Slatiny, které se finančně podíleli 
na zakoupení stříkačky. Byla to paní 
Polednová, Týlová, Kolouchová 
a Wimmerová. Prvním starostou 
poválečného sboru byl pan Alois 
Stejskal, velitelem pan Marek 
a trubačem pan Richter. Pod tímto 
vedením pracuje SDH až do roku 
1948. V letech 1948-1950 nastupuje 
do této funkce pan Jaroslav Janíček. 
V roce 1951 se funkce starosty 
hasičů ujímá pan Ludvík Knödl, který 
s mimořádnou obětavostí pracuje na 
tomto postu celých 11 roků až do 
roku 1962. Během svého funkčního 
období vykonal mnoho záslužné práce 
a zasloužil se zcela mimořádným 
způsobem o rozvoj a rozkvět 
hasičského sboru ve Slatině.

Na jeho popud a jeho zásluhou bylo 
pro slatinské hasiče zakoupeno auto 
ŠKODA-SUPER. Toto auto bylo 
přestavěno a upraveno pro potřeby 
hasičů tak, že po přestavbě uvezlo 
nejen stříkačku a veškerou hasičskou 
výzbroj, ale také 15 hasičů. Auto 
sloužilo k naprosté spokojenosti 
sboru až do roku 1962. V roce 1953 se 
po panu Janíčkovi stává velitelem pan 
Josef Vystavěl a od roku 1958 pan 
Alfred Tihon. Pan Tihon spolu 
s panem Knödlem vytvořili na mnoho 
let naprosto výjimečnou dvojici 
vedoucích představitelů hasičského 
sboru ve Slatině. Pod jejich vedením 
bylo vykonáno mnoho prospěšné 
práce nejen v samotném sboru. 
Slatinští hasiči vítězí v mnoha
soutěžích a přinášejí četná ocenění 
a vyznamenání. Hasičský sbor 
ve Slatině zaznamenal mimořádný 
rozvoj a prosperitu.



Aby tyto úspěchy byly trvalé 
a Slatina si udržela co možná 
nejdéle své přední postavení mezi 
okolními sbory, bylo rozhodnuto 
o koupi nové stříkačky PPS 8 DKV
s podvozkem a dvoukolákem. 
V roce 1959 pak byla zakoupena 
stříkačka PPS 8, která slouží 
dodnes a k níž jsme v roce 1992 
dostali od okresního hasičského 
záchranného sboru ze Svitav 
stříkačku PPS 12.

V roce 1975 hasičský sbor a s ním 
celá vesnice za velké podpory 
tehdejšího místního národního 
výboru se s mimořádným
nadšením a velkým úsilím pouští 
do budování místního výletiště. 
Za dva roky usilovné práce byl 
vybudován parket, dvě dřevěné 
provozní budovy a sklep. Vše 
bylo vybaveno patřičným zařízením 
a okolí náležitě upraveno. 

V roce 1957 bylo započato 
s výstavbou požární nádrže vedle 
stavení pana Richtera. 
Kámen - tedy žula, ze které byla 
nádrž vybudována, byla původně 
určena k výstavbě štoly na dole 
Anna, ale protože nastaly jisté 
komplikace, byl tento materiál 
se značnou slevou zakoupen pro 
stavbu hasičské nádrže. V roce 
1973 vzniká družstvo "PLAMÍNEK", 
které je tvořeno mladými chlapci 
a dívkami. V tomto věkově 
nejmladším hasičském družstvu 
nadšeně pracují téměř všichni 
slatinští chlapci a také většina 
dívek. Vedení se iniciativně 
ujímají pan Josef Tihon a pan 
Jaroslav Petr mladší.



V této podobě slouží výletiště 
hasičům i všem občanům 
prakticky dodnes. Změny také 
nastávají ve vedení sboru. Od roku 
1981 do roku 1992 je velitelem 
hasičů pan Josef Tihon a po něm 
do roku 1994 pan Karel Havlíček. 
Od roku 1994 až do dnešních dnů 
velí hasičskému sboru pan Milan 
Kaderka. Starostou byl od roku 
1982 do 2010 pan Rostislav 
Kaderka. Jeho nástupcem se 
stal od 2010 do roku 2015 Václav 
Kaderka a od roku 2015 je 
starostou hasičů Ing. Jiří Gregor.

V roce 2004 byla od firmy Zahas s.r.o. 
zakoupena přenosná motorová 
stříkačka PS12 s výkonnějším 
motorem o obsahu 1800ccm určená 
převážně pro požární sport. Její 
výkonnost se hned projevila na 
závodních výsledcích a tím, že sbor 
byl více konkurence schopný i na 
vyšších soutěžích (okresní kolo,...).
V roce 2008 obec slavnostně předala 
nově zakoupené uniformy zásahové 
jednotce SDH Slatina, které jim slouží 
dodnes. V listopadu byl na zakázku 
dokončen návrh a výroba nového 
praporu SDH Slatina. 

V roce 2000 bylo zakoupeno auto 
AVIA. Toto auto bylo přestavěno 
a upraveno pro potřeby hasičů tak, že 
kromě stříkačky a veškeré hasičské 
výzbroje může převážet také osoby.  
V roce 2002 proběhly oslavy 100 let 
od založení sboru, kde bylo k vidění 
spousta historické i moderní 
hasičské techniky a kterého se 
zúčastnilo několik významných 
hostů v čele se starostou SH ČMS 
Ing. Karlem Richterem.



Rovněž byl navržen i znak, jehož 
základem je znak hasičů Čech, 
Moravy a Slezka a do něj byl 
vložen znak obce Slatina a nápis 
SDH Slatina. V prosinci téhož roku 
byla dokončena rekonstrukce 
hasičárny (odizolování zdí, oprava 
fasády a přistavení místnosti pro 
možnost uložení věcí pro zásah. 
V roce 2008 obec slavnostně 
předala nově zakoupené uniformy 
zásahové jednotce SDH Slatina, 
které jim slouží dodnes. 
V listopadu byl na zakázku 
dokončen návrh a výroba 
nového praporu SDH Slatina. 

V roce 2009 bylo vozidlo Avia 
prodáno hasičům do sousední 
Březiny za symbolickou cenu 
a místo něj zakoupeno nové 
devítimístné vozidlo 
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI 
pro přepravu jak na soutěže, tak 
k zásahům. V roce 2009 a 2015 
naší obcí projížděla „historická 
jízda“, kdy zejména akce v roce 
2015 byla velmi zdařilá a ceněna  
Ústřední SH ČMS v Praze.

SBOR SE MŮŽE PYŠNIT 
SPOUSTOU SPORTOVNÍCH 
ÚSPĚCHŮ MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ.

V roce 1999 se ve Slatině konala 
po dlouhých 40 letech opět 
okrsková soutěž. Slatinské 
družstvo v ní zvítězilo a obsadilo 
1. místo. Prvenství si Slatina 
obhájila i v dalších třech letech. 
V roce 2000 se ve Slatině konal 
historicky 1. Pohár starosty obce. 
Této soutěže se zúčastnila hned 
dvě družstva ze Slatiny. 



V roce 2003 bylo založeno 
družstvo žen. Ty společně s muži 
navštěvovaly hasičské závody 
v okolí. Největší úspěchy ženy 
zaznamenaly v roce 2005, kdy 
vybojovaly 3. místo v okresním kole 
soutěže v požárním sportu a tím 
postoupily do krajského kola, které 
probíhalo v Sezemicích u Pardubic. 
Byla to nevídaná a skvělá jízda 
našich žen, neboť v širokém okolí 
se to žádnému jinému družstvu žen 
nepovedlo po mnohá léta. Tehdy 
obsadily velmi cenné 7. místo.
 Čest jim i těm, co je cvičili 
a pomáhali ke zdaru. 

Družstvo starších mužů obsadilo 
2. místo a družstvo mladších mužů 
3. místo z celkového počtu 9 družstev, 
které se závodů zúčastnily.
V dalších letech až do současnosti 
sportovní družstvo mužů dobře 
reprezentuje Slatinu. Důkazem je 
celá řada vyhraných pohárů, které 
jsou vystavené v místním hostinci.
V roce 2008 družstvo mužů dosáhlo 
velkého úspěchu v okresním kole 
v požárním sportu, kde za pomoci 
i bratrů hasičů ze Březiny obsadilo 
zatím nepřekonané krásné 
3. místo. V roce 2008 se konání 
tradičního závodu o pohár starosty 
obce přesunulo k rybníku, kde se 
pořádá dodnes. V letošním ročníku 
hasiči zaznamenali skvělý 
výsledek, tzv. tripl, kdy se podařilo 
zvítězit ve všech třech kategoriích 
(muži, mladší žáci i starší žáci).



Práce s dětmi však nejsou jen tréninky
a závody, ale také celoroční aktivity 
(získávání odznaků odborností, 
návštěva a vystupování na kulturních 
akcích, úklid odpadků kolem obce, 
kempování u rybníku, atd.) zařazené 
do hodnocení hry Plamen.

Jelikož závodní družstvo stárne 
a nedaří se jej obnovovat mladými 
hasiči, tak se začátkem roku 
2015 začaly zasvěcovat do 
hasičiny místní děti. Ti, kteří 
projevili zájem, tak začali 
trénovat a v červnu 2015 se 
družstvo mladších i starších 
žáků zúčastnilo prvních závodů 
o pohár starosty obce Slatina. 
Následovaly další soutěže, na 
kterých se dětem dařilo a hlavně 
je to bavilo. Bylo vidět, že mladí 
hasiči mají budoucnost, tak se 
rozhodlo v pokračování jejich 
činnosti a začátkem roku 2016  
oficiálně přijalo do sboru 
13 mladých hasičů. 
Tím se mohli účastnit i dalších 
soutěží, jako hry Plamen a okresní 
ligy. V roce 2016 absolvovali 
několik tréninků a 11 závodů 
včetně 7 závodů v rámci okresní 
ligy mládeže v požárním útoku 
okresu Svitavy, kde mladší žáci 
obsadili celkové 5. místo z 38 
zúčastněných družstev. V květnu 
2017 se mladší žáci zúčastnili 
dvoudenního okresního kola hry 
Plamen v Litomyšli, kde vybojovali 
historické 2. místo a tím skvěle 
reprezentovali nejen SDH a obec 
Slatina, ale celý okrsek a naši 
část okresu, která není moc 
u mladých hasičů v našem 
okrese zastoupená a úspěšná.  



SOUČASNOST
SDH SLATINA 2017

Mimo požárního sportu se hasiči 
účastní na obecních a rybářských 
brigádách a ve spolupráci s místní 
složkou ČČK podílejí na kulturním 
životě v obci. V posledních letech to 
jsou pravidelně se opakující akce: 
masopust, MDŽ, pálení čarodějnic, 
Den matek, závody o pohár starosty 
obce v požárním sportu, pouťová 
zábava, sportovní pouťové odpoledne, 
pouťová mše, hasičský výlet, 
stavění vánočního stromku a další.

51 členů (z toho 13 mladých hasičů,
8 žen a 30 mužů)

Složení hasičského výboru:
Ing. Jiří Gregor – starosta
Milan Kaderka – velitel
Ladislav Kleger – jednatel
Michal Kaderka – předseda
revizní a kontrolní rady
Michal Petr – hospodář, 
vedoucí mladých hasičů

Složení sportovního
družstva mužů: 
David Kaderka, Michal Kaderka, 
Ondřej Kleger, Miloslav Žák, 
Michal Petr, Jan Gregor, 
Jakub Korec, Milan Jachan

Složení sportovních družstev 
mladších a starších žáků: 
Pavel Honzák, Martin Knödl, 
Matěj Dobeš, Markéta Kaderková, 
Alena Knödlová, Vendula Petrová, 
Natálie Honzáková, Dominik Žák, 
Adam Petr, Anna Dokoupilová, 
Marek Dobeš, Tomáš Kaderka, 
Eva Knödlová



Složení zásahové 
jednotky obce Slatina:

V poslední letech 
zásahová jednotka 
vyjížděla:

2. 7. 2008
k požáru skládky na Březince

2. 5. 2009
k požáru starého 
neobydleného domu
na Březince

29. 5. 2010 
k požáru kravínu ve Březině

13. 6. 2010
k požáru RD č.p. 66 
paní Tomkové 
(bývalé Hladilovo)

23. 9. 2011
k požáru včelína
pana Vašíčka

Milan Kaderka velitel
David Kaderka zástupce velitele
Michal Petr strojník
Michal Kaderka strojník
Václav Kaderka strojník
Ing. Jiří Gregor
Ondřej Kleger
Eduard Kupsa
Roman Stejskal





www.obec-slatina.cz/hasici
e-mail: hasici@obec-slatina.cz
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