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Na  zadní  straně  obalu  je  fotografie  sošky  sv.  Floriána  pořízená 
sborem v roce 1946, která je v jeho vlastnictví.       
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Úvod

Jedním ze základních znaků lidské povahy je potřeba sdružovat se. 
Někdy je příčinou „realizace své záliby mezi lidmi obdobně laděných“, 
jindy zas nutnost spolupráce pro dosažení určitého cíle. 

Existují i jiné důvody.  Může to být také nutnost ochrany lidských 
životů i majetku před přírodními živly. A právě toto poslání plní sbory 
dobrovolných  hasičů.  Jsme rádi, že mezi ně patří již po několik generací 
i občané z Veselice, kteří byli  a jsou členy Sboru dobrovolných hasičů, 
jenž byl založen v roce 1921 – v posledním století druhého tisíciletí. 

Dnes jsme na prahu třetího tisíciletí a náš sbor slaví 80. výročí svého 
založení. 

Všem   jeho  členům  patří  poděkování  nejen  za  činnost,   která je 
a  byla  spojena  přímo  se  záchranou  životů  a  majetku,  ale  i  se 
společenským a kulturním rozvojem obce.

Více  již  napoví  samotný obsah  této  publikace.  Jejím posláním je 
především přiblížení  historie SHD Veselice,  ale  také historie hasičstva 
v bližším i vzdálenějším okolí.     

               
 

Ve Veselici dne 10. ledna 2001 autor
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Patroni hasičů a ostatních pracujících s ohněm

sv.     FLORIÁN   -  byl  správce  provincie  Noricum  ve  městě  Lauriacum 
(dnešní rakouský Enns), v době vlády nepřítele všeho křesťanstva císaře 
Diokleciána.  Nejprve  jej  císař  z  funkce  sesadil  a  vyšetřující  soudce 
Aquilinus   jej   nechal  krutým  způsobem  mučit.  Po   bití   byl   Florián 
s kamenem na krku vhozen do řeky Emže. Jeho mrtvé tělo se zachytilo na 
skále,  k  níž  podle  pověsti  zaletěl  velký  orel.  I  když  je  sám dravcem, 
mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Stalo se 4. května 304 
n.l. Ostatky sv. Floriána pochovala zbožná paní Valerie z Lince, odkud 
pak byly přeneseny dvěma jáhny do Říma.  Roku 1183 byly vyžádány 
ostatky sv. Floriána polským králem Kazimírem a biskupem Gedeonem, 
jako  ochrana  proti  Rusům.  Papež  žádosti  vyhověl.  Sv. Florián  má 
poslední místo odpočinku v tehdy nově vystavěném chrámu v Krakově. 
Od  této  doby  je  sv. Florián  patronem  Polska.  Je  patronem  hasičů, 
kominíků a všech, kteří pracují s ohněm. Jeho atributem je nádoba (vědro, 
putýnka)  s  vodou,  kterou  hasí  hořící  dům.  Svátek   má    4. května. 
Každoročně   se   konají   oslavné   bohoslužby v pražském barokním 
kostele u sv. Jakuba.

sv.     BARBORA   -  zemřela  r.237 n.l.  Je  patronkou hasičů v románských 
zemích  (Itálie,  Francie)  a  rovněž  všech,  co  pracují  s  ohněm,  tedy též 
dělostřelců,  pyrotechniků  a  rovněž  horníků  (nejen  u  nás).  Svátek  má 
4.prosince.

sv.     ANTONÍN, opat   - zemřel r. 356 n.l. Je patronem hasičů ve Vatikánu. 
Svátek  má  17.ledna.  Nezaměňovat  se  sv. Antonínem  Paduánským, 
populárním sv. Antoníčkem.

Zdroj: HZS Praha, zpracoval Milan Krchov, archivář a historik 
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Historie hasičstva v boskovickém regionu

Oheň, který je dobrý pomocník, ale zlý pán, byl odjakživa příčinou 
mnoha  tragedií  a  utrpení  člověka,  ale  i  samotné  přírody.  Historické 
dokumenty dokládají,  že člověk musel s tímto živlem neustále bojovat, 
bránit  se  mu, a to mnohdy i s nasazením vlastního života. To platí stále.  
A  jen  díky  postupnému  rozvoji  lidské  společnosti  byly  a  jsou 
zdokonalovány způsoby ochrany a prevence před požáry.  

Jejich příčinami bylo v minulosti především otevřené ohniště, které 
sloužilo  k vytápění  a  současně  k  vaření.  Vzhledem k tomu,  že  většina 
domů byly dřevěné stavby, kryté došky nebo šindelem, nebylo k požáru 
nikdy daleko.   

Až do začátku 19. století se k jejich hašení používaly pouze plátěná 
nebo  dřevěná  vědra.  V  roce  1803  získali  boskovičtí  měšťané  jednu 
z prvních dřevěných ručních stříkaček. K jejich většímu rozšíření došlo až 
v pol.  19.  století.  Oheň  byl  původně  vyhlašován  pokřikem,  později 
hlasem zvonu. Proto také byly na obcích budovány zvonice a kapličky. 

Již  v první  polovině  17.  století  vznikaly  požární  a  hasební  řády. 
Jedny  z prvních  nařízení  byly  vydány  na  panství  letovickém  (1613), 
panství  lomnickém (1669),  které nařizovaly  občanům mít před domem 
i  ve světnici vodu a na střechách „žebř“, aby se lépe daly strhávat došky 
či šindele pomocí trhacích háků.      

Rozmanitost a neutříděnost požárových řádů sjednotil  Tereziánský 
požární  řád  ze  srpna  1751,  vydaný  na  Moravě  zemským  hejtmanem 
Jindřichem Kajetánem z Blümegenu. 

Vedle  předpisů  nařizujících  občanům povinnost  vlastnit  ochranné 
pomůcky,  docházelo  postupně  i  ke  změně  předpisů,  které  nařizovaly 
používat nehořlavé stavební materiály, především kámen a cihly. Důležitá 
byla povinnost dodržovat mezi novými domy uličky.

Další vývoj požární ochrany podstatně ovlivnilo vydání  rakousko-
uherského zákona  č.  135,  o  právu shromažďovacím,  z listopadu  1867, 
který umožňoval zakládání spolků.      

Do této doby byla praktická realizace požární ochrany výhradně na 
vedení jednotlivých obcí. Záleželo tedy na předvídavosti a schopnostech 
jejich  činovníků,  ale  samozřejmě  i  na  finančních  možnostech  obcí. 
Zvláště  posledně  uvedený  důvod,  byl  příčinou  toho,  že  na  malých 
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vesnicích,  podobných  Veselici,  docházelo  k zakládání  dobrovolných 
hasičských sborů  mnohem později. 

Ve velkých obcích,  městečkách a  městech tomu bylo  jinak.  Byly 
bohatší  a  žilo  tam  více  vzdělaných  občanů  a  živnostníků,  kteří stáli 
u  zakládání  sborů.  První  sbor  dobrovolných  hasičů  s českým velením 
v boskovickém  regionu  byl  založen  v Letovicích  v roce  1870.  Poté 
následovaly sbory ve Vanovicích (1872), Velkých Opatovicích, Lysicích, 
Knínicích a Olešnici (1873), Kunštátu a Černé Hoře (1876). Je zajímavé, 
že v Boskovicích až v roce 1879.  

Ke vzniku dobrovolných sborů hodně přispívala nutnost  likvidace 
požárů   v   obci  a  jejím  okolí.  Podpora  však  přicházela  s  nařízeními 
z boskovického hejtmanství, kam obec Veselice patřila. 

Když už byl sbor založen, nastaly mnohdy problémy jiného druhu, 
třeba  neochota  občanů  obce  poskytnout  koňskou  přípřež  k ručním 
stříkačkám. Někdy se zas jednalo o problematiku organizační, jak dokládá 
např.  Úřední  list  c.k.  okresního hejtmanství  boskovického č.6/9 z roku 
1889, který vyjmenovává povinnosti obecních zastupitelstev.

Cituji: „Zákon  ze  dne  5.4.1873  čís.  35.  z.z.,  jímž  byl  pro 
markrabství  moravské  vydán  řád  policie  požárové  a  řád hasící. Jeho  
§ č. 10. zněl - „V každé uzavřené, alespoň dvacet čísel domovních čítající  
osadě musí zastupitelstvo obecní ustanoviti  ponocného, jenž by zastával  
službu stráže požárové. Za uzavřenou považuje se každá osada, která se  
skládá  z domů  nerozptýlených.  V menších  osadách  uzavřených,  pak  
v osadách s domy rozptýlenými, pro které není ustaven zvláštní ponocný,  
musí   službu   stráže  požárové alespoň v  měsících červenci, srpnu, září  
a říjnu zastávati majetníci domů střídavě po sobě a bezplatně. V městech,  
která  mají  svou  vlastní  stráž  policejní,  zastává  tato  službu  stráže  
požárové.“

Po  vzniku dobrovolných hasičských sborů ve městech, městečkách 
a  velkých  obcích  začaly  postupně  vznikat  sbory  i v obcích menších. 
U jejich zrodu stáli občané různých profesí,  od rolníků, dělníků, až po 
lékaře a učitele.                 

Existence   sboru   však   byla  někdy  velice  ohrožena, a  docházelo 
i  k jejich rozpadům.  Důvodem byly často finanční  problémy.  Proto se 
činnost  sborů,  ale i  ostatních spolků v obcích,  zaměřovala na pořádání 
výdělečných   akcí,   jako  výletů,  zábav,  různých   kulturních  podniků 
a ochotnických divadelních představení, jejichž výtěžek byl věnován na 
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jejich  činnost.  Díky    tomu   byly   spolky   zároveň  i   nositeli  kultury  
a  vzdělávání  na  vesnicích.  Někdy  jim  přispělo  obecní  zastupitelstvo 
zakoupením potřebného materiálu. 

V nejbližším okolí Veselice byly dobrovolné sbory založeny takto:

Blansko 1882 Housko 1911

Němčice 1886 Těchov 1912

Vysočany 1892 Jestřebí 1914

Vavřinec 1893 Veselice 1921

Žďár 1894 Obůrka 1926

Petrovice 1894 Horní Lhota 1938

Sloup 1894 Kuničky 1942

Šošůvka 1895 Suchdol 1943

Rájec 1895 Karolín 1943

Ráječko 1899 Holešín 1943

Závěrem nutno uvést,  že  i  když  k založení  některých sborů došlo 
později, většina obcí vlastnila obecní stříkačky a v případě potřeby sama 
organizovala zásah při požáru nejen v domovské obci, ale i v sousedních 
vesnicích.   

Tuto  skutečnost  dokládají  informace  z Požárních  deníků,  které 
uvádím na jiném místě této publikace. 
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Historie sboru v období 1921 - 1945  

Jak  vyplývá  z výše  uvedených údajů  o  založení  sborů  v okolních 
obcích, byl hasičský sbor ve Veselici založen jako jeden z posledních.

Až do roku 1917 likvidaci požárů v obci i okolí organizovalo obecní 
zastupitelstvo.  V uvedeném roce  vyhořela  velká  část  obce  a  při  tomto 
požáru  shořela  i  obecní  stříkačka,  kterou  obec  koupila  od  Sboru 
dobrovolných hasičů v Blansku. Nová situace způsobila, že právě členové 
obecního zastupitelstva se stali iniciátory založení sboru. 

Na  doklad  toho  uvádím  doslovný  opis  protokolního  zápisu 
z ustavující valné hromady sboru dne 11. září 1921.

       

Protokol 1.
sepsaný dne 11. září 1921 v místnostech hostince p. 
Vincence  Skotáka  ve  Veselici  o  valné  hromadě  při 
ustanovení se sboru dobrovolných hasičů ve Veselici.

Předmět
Ustanovení se sboru dobrovolných hasičů ve Veselici

Jednání
Při  schůzi  obecního  zastupitelstva,  konané  dne  18. 
června  1921  usneseno  jednohlasně,  založiti  sbor 
dobrovolných  hasičů,  který  by  měl  na  starosti 
zakoupení stříkačky, která uhořením při požáru v roce 
1917 byla v obci nepostradatelnou, a nemohla by býti 
jinak  znovu  pořízena.  Načež  proveden  předběžný 
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zápis  členů   činných  a  přispívajících,  a  ujednáno 
svolati  na den 11.  srpna 1921 valnou hromadu,   a 
pozvati  k ní zástupce župy  Blanenské  k provedení  a 
ustanovení členů výboru.

Valná  hromada  oznámena  byla  do  14  ti  dnů 
(vyhláškou) veřejně bubnem.

Při sejítí se všeho členstva byla valná hromada p. F. 
Sedlákem  starostou  obce  zahájena,  a  k dalšímu 
provedení  pověřen  okresní  místostarosta  p.  ing. 
Vojanec  z Blanska,  který  přečetl  stanovy  sboru  a 
přednášel  o  povinostech  hasičů,  jak  v oboru 
národním,  humanním  a  veřejném  má  členstvo  se 
chovati. 

Dále  přistoupeno  k provedení  volby  výboru,  a 
usneseno  všechny  hlasy  valné  hromady,   volbu 
provésti  tajně  k čemuž  rozdány  hlasovací   lístky, a 
volena 4.člená komise pro sčítání hlasů.

Při  sčítání  hlasů  obdržel  většinu  hlasů  za  starostu 
Sedlák  Fr.,  za  náčelnictvo:  Růžička  Jos., 
podnáčelnictvo: Skoták Jos. a Sáňka Karel. Za členy 
výboru Stloukal Jos., Nečas Ant. a Souček Jan. Zvoleni 
volbu  přijali.  Na  to  proveden  slib  s náčelníkem Jos. 
Růžičkou a se členy činnými a usneseno jednohlasně 
valnou  hromadou  přispívající  členský  příspěvek 
vybírati na dobu jednoho roku ve výši Kč 5.

Jelikož  více  namítáno  nebylo,  ukončena  valná 
hromada. 

       Skoták, jednatel 
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Tak  byl  tedy  založen  Sbor  dobrovolných  hasičů  ve  Veselici. 
V souvislosti s tím, je však nutno uvést, že ruční stříkačku vlastnila obec 
již  v roce  1894.  Dokladem  toho  je  první  zápis  v Požárním  deníku 
Dobrovolného  sboru  hasičského  ve  Vavřinci  z roku  1894,  který 
„zmiňuje“  při  hasebních  pracích  ve  Veselici  i  činnost  místní  obecní 
stříkačky (požár dne 29.6.1894 na půdě domu Martina Skotáka (čp.35)  
ve Veselici). O existenci  obecní  stříkačky  ve Veselici již v roce  1894 
napovídá  i  zápis  z  jednání  obecního  zastupitelstva  dne  18.6.1893. 
V protokolu  uloženém  v Okresním  archivu  v Blansku  se  praví,  cituji: 
„Ujednalo     se,  že    se    zjednala     stříkačka     a     vystaví     šupna  
a nemocnice“,  podepsaní starosta František Prokop (čp.7) a radní Jakub 
Buš (čp.2). Šupnou a nemocnicí byla myšlena později postavená obecní 
budova  čp.43  –  dnešní  požární  zbrojnice,  jež  má  nyní  čp.78.  Další 
podrobnosti o původu první ruční stříkačky se bohužel nedochovaly. 

Nyní však opět k začátkům nově založeného sboru.  

Ze zprávy jednatele br. Karla Sáňky (čp.3) z valné hromady v lednu 
1922 vyplývá,  že   ke  konci  roku  1921 sbor  čítal  21  členů  činných 
s poznámkou - 1 zemřel (Skoták Josef čp.13) a 51 členů přispívajících. 

Rok po  založení  sboru  byla  zakoupena  od  firmy  R.A.Smékal,  za 
cenu 25 000 Kč stříkačka, kterou do obce přivezli dne 5. července 1922 
ráno koňskými  povozy br.  Josef  Růžička a br.  Alois  Skoták z továrny 
v Čechách na Hané (Čechy pod Kosířem). Na počest nové stříkačky se 
dne  23. července 1922  sloužila polní mše svatá u kapličky.  Vedle této 
mše bylo součástí velké slavnosti i poplachové cvičení a zábava s hudbou 
„starých Petrovských“,   na   výletním   místě,    kterým    byla  zahrada 
br. Sáňky a Růžičky. Kmotrou při mši svaté měla být pani Šamalíková, 
manželka poslance Šamalíka z Ostrova, která se však z důvodu nemoci 
nemohla  zúčastnit.  Zastoupila  ji  paní  Růžena  Nečasová  (čp.11).  Po 
slavnostních  řečech  předal  starosta  obce  br.  Fr.  Sedlák  (čp.40)  klíče 
náčelníkovi  sboru  br.  Jos.  Růžičkovi  (čp.2),  který  klíče  od  skladiště 
převzal  se  slibem,  že  „bude  sbor  pohotově  vždy  ku  pomoci  všem 
bližním“. Sbor od samotného začátku vyvíjel bohatou činnost. Dokládají 
to protokolní knihy (zápisy ze schůzí), kterých se dochovaly 3 ks. 

Tyto knihy dokládají, že sbor na svou činnost, ale i na opravy jeviště 
v sále  pohostinství  pana  Vincence  Skotáka  (čp.7) apod., pořádal plesy 
a divadla, jejichž výdělek byl  věnován k uvedeným účelům. Sbor však 
také přispíval na dobročinné účely, což dokládá zápis ze schůze výboru 
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sboru, dne 8. února 1924, kdy bylo odsouhlaseno, že cituji: „ na žádost  
spolku „Péče o slepé“ brán ohled a jednohlasně usneseno darovati jim  
20 Kč z pokladny“. Zajímavostí je, že jak dokládá zápis ze schůze výboru 
sboru ze dne 23. června 1924, prováděli jeho členové již tehdy prohlídky 
komínů,  dnešní  preventivní  prohlídky. Ke cti sboru určitě také patřilo, 
že již  v  roce  1923  roznášeli  jeho  členové  novoroční  blahopřání po 
obci a pozdější zápisy dokládají, že docházeli s těmito blahopřáními i do 
Suchdola  a  Nových  Dvorů.  Tentýž  rok  také  pořádal  sbor  společnou 
dožínkovou  slavnost,  která  se  uskutečnila  v Suchdole.  Dožínkové 
slavnosti organizoval sbor ještě několikrát. Je vidět, že jeho činnost byla 
různorodá.  

Od    svého    založení    sbor    náležel   k   6. okrsku   petrovskému 
a  50.  župě  blanenské.  Ta  vznikla  v dubnu  1921 rozdělením  IV.župy 
boskovické, dále  ještě  na  župu  51. kunštátskou  a   v    roce   1922 
vznikla i župa  52. letovická. 

Příslušnost  k petrovskému  okrsku  potvrzuje  i  konání  veřejného 
cvičení dne 25. května 1924 ve Veselici. Této akce se zúčastnilo celkem 
64 mužů z Vavřince, Petrovic, Žďáru a místního sboru, kteří se „účastnili 
prací“, jak uvádí zápis v protokolním deníku místního sboru. Na této akci 
bylo také přítomno 57 bratrů jako hostů z 5. okrsku sloupského (Sloup, 
Těchov, Holštýn, Rájec, Ráječko a Němčice).  

Význam existence sboru  v době  mezi  světovými  válkami  byl  pro 
obec  veliký.  Dokládají  to  zápisy  v protokolních  knihách,  ale  i  zápis 
v Kronice  obce  Veselice,  kterou  začal  psát  v roce 1931 br.  Antonín 
Souček, rodák ze Žďáru, pozdější místostarosta sboru. Členové sboru se 
zasloužili o rozvoj obce ve všech oblastech. Z podnětu sboru bylo např. 
v roce 1927 upraveno výletiště v Malé Veselici, v roce  1932 si upravili 
hasičské skladiště. Na poradě sboru si jeho členové rozhodli, že provedou 
celkovou přestavbu budovy.  Důvodem byl  její celkový špatný stav. Při 
přestavbě  byly  zachovány  pouze  její  obvodové  zdi.  Z rozhodnutí 
okresního  silničního  výboru  se  měla  zeď,  souběžná  s komunikací, 
posunout  o 90 cm směrem od ní.  Nakonec  ji  posunuli  pouze  o  60 cm 
a  budova  byla  zvýšena  cca  o  50  cm.  Stavbu  prováděl  stavitel  Jalový 
z Blanska.  Celá  oprava  si  vyžádala  náklady  20  000  Kč.  Oprava  této 
obecní budovy se uskutečnila v období vrcholící hospodářské krize, která 
se v obci projevila tím, že 35 občanů obce bylo nezaměstnaných. Doba 
nebyla vůbec lehká. Slavnostní  otevření  hasičského skladiště se konalo 
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17.  července  1932.  Akci  však  nepřálo  počasí,  protože  celý  den  silně 
pršelo. Přesto se do Veselice  sjely  hasičské   sbory  i  z   okolí. Pan 
Sychra, řídící učitel z Němčic, pohovořil o  významu   hasičů.  Vzpomněl 
také na padlé a zemřelé  občany z Veselice v I.  světové válce.  Při  této 
příležitosti  byla  do  zdi  hasičského  skladiště  vsazena  pamětní  deska 
s jejich jmény. Podnět k tomu dal jednatel sboru br. Karel Sáňka (čp.3).

Dokončením rekonstrukce hasičky, kterou sbor postupně rozšiřoval, 
získal  prostory  pro  uskladnění  výzbroje.  Zajišťoval  uniformy,  které 
patřily   k   povinné   výbavě   při   okrskových   cvičeních,  jichž se 
pravidelně zúčastňovali činní členové (Obůrka a Žďár – 1936, Šošůvka – 
1938). Dále se sbor podílel na uspořádání dožínkových slavností, jež byly 
většinou  organizovány  jako  průvod  do  Vavřince  a  zpět přes Veselici 
a Nové  Dvory  do  Suchdolu,  kde  bývala zábava na  výletišti pod lipou 
u  kapličky.  Vlastním dožínkám,  které  se  konaly v neděli,  předcházelo 
v sobotu tzv. banderium – objíždění uvedených obcí na koních a zvaní na 
nedělní dožínky.  Pouze v roce  1938,  z důvodu slintavky a kulhavky se 
konala pouze zábava v hostinci „U Skotáků“. Sbor pořádal zábavy a plesy 
v hostinci, na výletišti v Malé Veselici a již od roku 1933 také ostatkové 
průvody po obci. 

Ve  druhé  polovině  třicátých  roků,  je ze zápisů z valných hromad 
a  schůzí  výboru  sboru  znát  určitý  útlum  činnosti.  Stále  častěji  se 
uskutečňovaly přednášky na téma  „Obrana obyvatelstva proti leteckým 
útokům“ (26.1.1936-okrskový náčelník Fr. Mikulášek z Petrovic),  „Jak 
se  zachovat  při  případném  útoku“  (6.9.1936-Josef  Pernica,  starosta 
obce), atd. Politická situace se stále zhoršovala. Reakcí na tuto skutečnost 
byly oslavy tehdejšího presidenta T.G. Masaryka. Jak dokládají zápisy ze 
schůzí  sboru,  byly  to  jeho  86.  narozeniny.  Při  této  příležitosti  vzplála 
6.3.1936 na „Příhoně“ velká vatra. Národní cítění pak v obci vyvrcholilo 
dne 19. září 1937 uspořádáním smuteční slavnosti v sále hostince, kterou 
občané vyjadřovali úctu k zemřelému prezidentu Masarykovi. 

Od roku  1938 a  během II.  světové  války činnost  sboru postupně 
stagnovala.  Příčiny  této  skutečnosti  byly  v nařízeních  a  přístupu 
okupačních úřadů k hasičstvu jako takovému. Došlo to až tak daleko, že 
na valné hromadě v lednu roku  1941  nechtěl  nikdo přijmout  funkci ve 
výboru.  Teprve až  na  třetí  pokus,  kdy tehdejší  starosta  obce  br.  Josef 
Pernica  (čp.62)  určil  složení  výboru  s tím,  že  jmenovaní  musí  funkci 
přijmout, byl zvolen nový výbor sboru.
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V srpnu roku 1942 se sbor zúčastnil na třech okrskových cvičeních 
(Žďár, Vavřinec, Sloup) a na všech byl  hodnocen na prvním místě. Po 
celou  dobu  války  působil  ve  funkci  okrskového  náčelníka  br.  Josef 
Pernica a podnáčelníkem byl br. František Sáňka (čp.24). Sbor musel v té 
době plnit nařízení Okresní hasičské jednoty v Boskovicích, župy byly na 
začátku války zrušeny. Od roku 1942 se držely v letním období celodenní 
protipožární hlídky. Ve dne to byli starší hasiči a přes noc mladší.

V   roce   1944,  tak  jako  na  celém  protektorátním   území,  ustala 
i činnost sboru ve Veselici. V lednu se konala pouze valná hromada, kde 
chtěli   odstoupit   starší  hasiči  z  výboru  s odůvodněním, že jsou „staří  
a nebaví je to německé nařizování“. Na zásah starosty obce br. Josefa 
Pernici (čp.62) však ve funkcích zůstali. Těžké  období  válečných  let  
skončilo. Sbor ztratil jednoho činného člena. Byl jím br. Bohumil Nečas 
(čp.38), který dne 8.2.1945 zahynul při náletu ve Vídni, kam byl nuceně 
nasazen. Po celou dobu války náležel sbor pravděpodobně k 6. okrsku 
petrovskému, jelikož „Zápisník o cvičeních“ sboru vavřineckého, dokládá 
účast vavřineckých na požárním cvičení tohoto sboru v Suchdole.  Tato 
skutečnost  nasvědčuje,  že  k  tomuto okrsku náležel i „sbor veselický“. 

Tolik k činnosti sboru v jeho začátcích.   

Činní členové sboru v roce 1938. 
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Činnost sboru po roce 1945                 

Se skončením války v roce 1945 je ze zápisů schůzí sboru znát snaha 
o  další  činorodou práci. Již v červenci se uskutečnily dvě schůze, na 
nichž  byl  jmenován  br.  František  Sáňka  čestným  náčelníkem  sboru. 
Členové   se   také   rozhodli,   ještě   v   tomto  roce,  uspořádat    zábavu 
a zorganizovat dožínky.

Následoval rok 1946, který byl dvacátým pátým rokem od založení 
sboru.  Oslavy vyvrcholily  6.  října 1946 uskutečněním velké slavnosti, 
spojené se svěcením nové motorové stříkačky a hasičského vozu.  Oba 
stroje byly zakoupeny ze strojírny v Adamově. Motorová stříkačka byla 
zn.  Neugebauer  &  Hrček  a  její  pořizovací  cena  byla  10  000  Kčs. 
Automobil  byl  zn.  Škoda  206  a  měl  SPZ M-BK 911 (viz  dochované 
materiály  z archivu  sboru).  Musely  však  projít  generální  opravou. 
Automobil  byl  přizpůsoben  k převozu  hasičské  výzbroje.  Slavnosti 
nepřálo   počasí.  Mše  byla  z  důvodu  deště  sloužena  uvnitř   skladiště 
a večerní taneční zábava v místním hostinci byla hojně navštívena. Tato 
akce byla velkým svátkem pro celou obec. Kmotry při svěcení stříkačky 
byli  bratři:  Karel Sáňka (čp.3),  Josef Hlaváček (čp.51), Alois  Stloukal 
(čp.23), František  Sáňka (čp.24), František Ondroušek (čp.8) a Richard 
Němec  (čp.30).  U  svěcení  automobilového  vozu  zase  byly  kmotrami 
sestry:  Marie  Vybíhalová  (čp.15),  Marie  Skotáková  (čp.4),  Marie 
Jarůšková    (čp.59),   Anna  Martinková   (čp.53),   Božena   Štolpová 
(čp.24) a Olga Skotáková (čp.28). Při této příležitosti je potřeba se zmínit, 
že účast žen činných ve sboru je zaznamenána již v roce 1923. Na valné 
hromadě v tomto roce bylo za členky sboru přijato sedm žen (Stanislava 
Šenkýřová (čp.52)-náčelnice, Marie Skotáková (čp.53), Marie Zukalová 
(čp.23),  Marie  Skotáková  (čp.4),  Marie  Němcová  (čp.48),  Marie 
Nečasová  (čp.37) a Berta  Jarůšková  (čp.44).  Další zmínka o přijetí  
děvčat do sboru je z roku  1946. Před slavností svěcení auta a stříkačky 
bylo do sboru přijato šest sester - Božena Sáňková (čp.3), Marie Sáňková 
(čp.3),  Vlasta  Němcová  (čp.57),  Marie  Němcová  čp.57,  Ludmila 
Skotáková (čp.11) a Ludmila  Fabiánková  (čp.10).   Sbor   předtím  ještě 
zorganizoval  ostatky  a  dožínky  a  také  doplnil  výbor  o  br.  Jaroslava 
Skotáka (čp.25), který nahradil jednatele br. Jaroslava Plcha (čp.6), který 
odešel s rodinou do pohraničí. 
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V   letech   1947 až 1952 se členové sboru podíleli na těchto akcích 
v obci: 

Rok 1948 -  oprava  kapličky -  při  té  příležitosti  byla  zakoupena 
socha  sv.  Floriána  za  cenu  450  Kčs,  která  byla  umístěna  do  Boží 
muky na rozcestí k Petrovicím. 

Rok 1949 – oprava horního rybníka. Ten byl odbahněn a zmenšen. 
Jeho původní kruhový tvar změnili na tvar obdélníkový se zaokrouhlenou 
horní stranou. 

Rok 1950 – postaven kovový stožár na hrázi horního rybníka, který 
sloužil  jako sušák na hadice. První zmínka o potřebě postavit stožár je 
zaznamenána již v roce 1927.

Rok 1952 – vybudována požární nádrž v Malé Veselici (na louce – 
nyní zahrada u domu čp.49, pro případné použití při požáru v této části 
obce). Vedle toho působili funkcionáři sboru i ve funkcích „okrskových“. 
Zápisy ze schůzí SDH Suchdol dokládají, že v roce  1952 byl  velitelem 
okrsku br. Jaroslav Stloukal (čp.3) a v roce 1955 zastával tutéž funkci br. 
František   Skoták (čp.28).  Jednalo  se  o okrsek,  jehož členy byly sbory 
z Veselice, Suchdolu, Těchova a Obůrky. Tato skutečnost je důkazem, že 
po válce došlo pravděpodobně ke změně organizační struktury okrsků. 

Horní rybník po opravě v roce 1949

13



Vraťme  se  však  ještě  do  roku  1952.  Závěr  tohoto  roku  byl 
v dosavadní historii sboru dosti tragický. Dne 20. listopadu totiž došlo po 
půlnoci  k  požáru  hasičské  zbrojnice. Shořela výzbroj, veškerý materiál 
i požární auto. Jedině stříkačka, která byla u horního rybníka,  hasičům 
zůstala. Bohužel za své vzalo i loutkové divadlo a scéna jeviště, jež měli 
ochotníci uskladněné na půdě. Škodu vyčíslili na 200 000 Kč. Příčinou 
požáru byla vadná elektroinstalace. 

Roku  1953 se Svaz československých hasičů stal  Svazem požární 
ochrany.    

V roce  1954 si požárníci zakoupili nový vůz zn. Mercedes z Horní 
Lhoty, který si upravili pro svoji potřebu - držáky hadic, lavice pro převoz 
mužstva atd.

V následujícím  roce  1955 získal  sbor  nový  dokonalejší  hasící 
agregát typu PS 8.  

Málo  informací  máme  o  činnosti  sboru  v  letech  1955 až  1965. 
Zápisy ze schůzí jsou velice strohé a i Kronika obce Veselice neposkytuje 
mnoho  zpráv.  Je  z nich  jen  zřejmé,  že  sbor  prováděl  každý  rok 
preventivní prohlídky, různá školení s promítáním    filmů a organizoval 
pouťové     i     jiné    zábavy,    ostatky   atd.     Útržkovité  zmínky  jsou 

Požárem zničené auto sboru zn. Škoda 206
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i  o ochotnickém divadle, např. „že Fr. Skoták (čp.46) a  Jarůšek (čp.59) 
obstarají knížky“ (zápis ze schůze výboru dne 3.1.1955). Výbor se rovněž 
zabýval náborem nových členů, především z řad mládeže. Máme i zprávy 
o přípravách zásahového družstva na soutěže, a to jak družstva mužů, tak 
i  žen.  Problémy byly  s technickým stavem požárního  auta,  které  bylo 
často neschopné provozu. Dá se také předpokládat, že se členové sboru 
podíleli  brigádnicky i  na akcích v obci,  jako např.  výstavba kulturního 
domu,  která  v té  době  právě  probíhala  (dán  do  užívání  koncem roku 
1964). 

Dokazují  to záznamy v pokladním deníku   sboru.  Odtud se  také 
dozvídáme,   že   pokud   požární   auto   bylo  provozuschopné,  sloužilo 
i  v naléhavých  případech  k dopravě  občanů  k lékaři  (za  poplatek). 
Činnost  sboru,  především pak  výboru,  byla  však  hodně  poznamenaná 
celkovou politickou a  mezinárodní  situací.  V tomto  období  sbor  ztratil 
dva obětavé dlouholeté funkcionáře a zakládající členy z roku 1921. Byli 
to br. František Sáňka (zemřel v únoru 1957) a br. Josef Růžička (zemřel 
v červnu 1957).   

Informací  o  činnosti  sboru  po  roce  1965 máme  více.  Dostavěný 
kulturní dům poskytoval lepší možnosti pro pořádání poutí (zpočátku se 
pořádaly i venku na parketu) a dalších zábav - velikonoční,  štěpánská 

Výletiště v Malé Veselici
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apod. Sbor  uskutečňoval i  zájezdy do divadla a stále pořádal ostatky. 
V době  žní  organizoval  hlídky,  zajišťoval  např.  měření   teploty 
uskladněného sena místního zemědělského družstva, prováděl preventivní 
prohlídky. Až do zbudování vodovodu v roce 1971 určení členové sboru 
udržovali  v zimním  období  vodní  nádrže  –  vysekávali  otvory  v ledu. 
Koupili také novější požární auto zn. AERO 150. Stalo se tak roku 1966 
přičiněním br.  Františka  Němce  (čp.32).  Uvedený  automobil  pocházel 
z Kuřimi  a  nahradil  automobil  zn.  Mercedes,  který  „ukončil“   službu 
v roce 1965. 

Politická situace se postupně uvolňovala a v roce  1968 se dokonce 
uskutečnila při tradiční pouti i mše.

Rok 1969 znamenal pro sbor ztrátu dvou členů. V červenci tragicky 
zahynul  řidič  sboru  br.  Miroslav  Martinek  (čp.53),  kterého  srazilo 
v Blansku nákladní auto. Další citelnou ztrátou byla smrt br. Aloise Klígla 
(čp.9), který tragický zahynul u Holštýna.

V  roce   1970   došlo  v  souvislosti   s   prováděním   meliorace 
pozemků   JZD u  Malé  Veselice  ke  zrušení  špatně  udržované  požární 
nádrže.  

V roce  1971 byl  dokončen místní  vodovod,  který  má  pro  případ 
požáru hydranty. Ty požárníci vyzkoušeli hned  při  námětovém  cvičení 
v  rámci  oslavy  50. výročí  založení  sboru  a  jejím  dějištěm   se  dne  
18. července 1971 stalo výletiště v Malé Veselici. Hydranty při ukázce 
použilo hasičské družstvo žáků z Vavřince a družstvo z místního sboru, 
které  předvedlo  dopravu vody pomocí  motorové  stříkačky PS 8.  Sbor 
z Bořitova představil parní stříkačku, sbor z Obůrky ruční stříkačku a sbor 
z Blanska požární speciál T 138 s cisternou. Uvedené sbory zasahovaly 
na maketu malého hořícího domku,  který místní  členové postavili  pod 
stromy  na  výletišti.  Při  slavnostní  schůzi  byli  vyznamenáni  nejen 
zakládající  členové sboru:  bratři  Tomáš Fabiánek (čp.10),  Karel  Sáňka 
(čp.3),  Alois  Stloukal  (čp.23),  Antonín  Kala  (čp.31),  Richard  Němec 
(čp.30),  František  Ondroušek   (čp.8),    Jaroslav   Stloukal   (čp.19),  ale 
i  někteří  další   členové   sboru.   Celá   akce   se   líbila   našim  
občanům i návštěvníkům z okolí. Nedlouho po slavnosti se naši požárníci 
se svými rodinnými příslušníky podívali do Olomouce na výstavu Flóra.

V  roce  1972  pak  sbor  uskutečnil   zájezd   s   návštěvou  Třebíče 
a Náměšti  nad  Oslavou.  V  rámci  rekonstrukce  hasičské  zbrojnice  si 
požárníci přistavěli sklad PHM. Sbor se také zúčastnil oslavy 60. výročí 
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založení sboru na Těchově a v prosinci ještě uskutečnil zájezd do Prahy 
na výstavu 50. výročí vzniku SSSR.

V roce  1973  se  sbor  20.  května  zúčastnil  okrskového  cvičení 
v Němčicích. Umístnil se na 4. místě z jedenácti zúčastněných  družstev. 
Zorganizoval  také tradiční pouť a   pro   členy   sboru   zájezd   do 
jižních    Čech   na   zámek   Hluboká   a  Lipenskou  přehradu.  Po 
zprovoznění  vodovodu členové  sboru  prováděli  před  zimním obdobím 
zazimování hydrantů.

V červnu roku 1974 se sbor zúčastnil ve Vavřinci oblastní soutěže za 
účasti sborů z okrsků Sloup,  Boskovic a  Žďárné a uspořádal  tradiční 
pouťovou   zábavu  a zábavu štěpánskou. Určitým problémem v těchto 
letech  byla  skutečnost,  že  v obci  obnovila  činnost  místní  organizace 
Svazarm. Ta získala do svých řad především mládež, takže ve sboru jí  
ubylo. Sbor  kritizovali i  zástupci okrsku a okresu, kteří se zúčastňovali 
výročních schůzí.  Potvrzuje to také usnesení z výroční schůze v prosinci 
tohoto roku,  které  ukládalo  výboru  sboru  zlepšení    spolupráce  se 
Svazarmem. V  sedmdesátých   létech   se   v   zápisech   ze  schůzi 
objevují  údaje   o hodnocení organizace v rámci okresu.

Slavnostní nástup při oslavách 50. výročí založení sboru v roce 1971
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Např.  v roce  1975 se sbor umístil  na 94. místě ze 160 organizací 
v okrese.  Podstatně  lépe  v té  době  byl  hodnocen  okrsek  Sloup,  který 
v samostatném hodnocení okrsků obsadil 1. místo. Za toto umístění, které 
bylo  již  třetí  za  sebou,  obdržel  standartu,  která  byla  vystavena  i  ve 
Vavřinci  na  MNV.  Okrsková  soutěž  se  v tomto  roce  uskutečnila  ve 
Vavřinci,  ale  družstvo  z Veselice  se  jí  nezúčastnilo.  Členové  sboru 
provedli  preventivní  prohlídky,  jejichž  výsledkem  byla  i  evidence 
plynových spotřebičů - vařiče a sporáky na propanbutan v požárním plánu 
obce.

V dubnu  roku  1976  se  požární  družstvo  zúčastnilo  na  společné 
soutěži okrsku Sloup a Žďárná ve Valchově. Jinak však sbor prodělával  
určitou  vnitřní  krizí.  Zlepšení  nastalo  po  zvolení  nového  výboru 
v listopadu tohoto roku. 

V roce  1977 uspořádal  velikonoční  zábavu  a  tradiční  pouť, 
preventivní prohlídky a požární družstvo se zúčastnilo na společné soutěži 
okrsku       Sloup    a    Žďárná   na   Suchém.    Tam  obsadilo  3.  místo  
z 26 startujících.  Sbor byl  v roce  1977 hodnocen na 26.  místě  ze  160 
sborů v okrese Blansko. Členská základna se rozrostla o 9 nových členů 
z řad mladých. Během roku byly členy sboru zbudovány v obci tři skříně 
s hydrantovými nástavci, klíči a hadicemi.

Po okrskové soutěží v Němčicích v roce 1973 

18



V roce 1978 zorganizoval sbor ostatky, velikonoční zábavu, tradiční 
pouť  a  koncem  června  třídenní  zájezd  do  Děčína, Hřenska a Drážďan. 
Předtím  se  družstvo  sboru  zúčastnilo  v květnu  okrskové  soutěže  ve 
Vavřinci (4. místo z 26).  Pracovalo  se  rovněž  na  údržbě  požární 
zbrojnice a sušáku hadic. Velké problémy byly každoročně s technickým 
stavem požárního auta.  Jen díky obětavosti  několika málo členů sboru 
bylo schopno provozu.

V jarních měsících roku  1979  sbor uspořádal  ostatky a tři  taneční 
zábavy.  Následovala tradiční  pouť a členové provedli  i  sběr železného 
šrotu.  Okrsková  soutěž  se  uskutečnila  v červnu  ve  Sloupě  bez  účasti 
našeho družstva.

V lednu roku 1980 se ve Veselici sešli požárníci na výroční schůzi 
okrsku  Sloup.  V měsíci  červnu  se  požární  družstvo  sboru  zúčastnilo 
soutěže okrsku ve Sloupě.

V roce  1981  sbor  uspořádal  tradiční  pouť  a  v květnu  se  družstvo 
sboru  opět  zúčastnilo  soutěže  okrsku  ve  Sloupě.  Na  výroční  členské 
schůzi  v  prosinci  přítomní  uctili  minutou  ticha  památku   zemřelých 
v  tomto roce,  a to zakládajících  členů sboru  br. Antonína  Kaly (čp.31) 
a  br.  Františka  Ondrouška  (čp.8).  Poslední  akcí  v tomto  roce  byla 
štěpánská zábava. 

Oslava  60.  výročí  založení  sboru  se  uskutečnila  z důvodu 
rekonstrukce  kulturního  domu  až  v roce  1982.  Na  slavnostní  schůzi 
v kulturním  domě  18.  července seznámil  tehdejší  předseda  Miloslav 
Novotný st. (čp.70) účastníky schůze v podrobné zprávě s historií sboru. 
Současně bylo za práci ve sboru vyznamenáno jeho dvacet šest členů, což 
provedli  pozvaní  hosté,  kterými  byli  předseda  MNV  ve  Vavřinci 
František Ševčík, tajemník MNV Jan Kakáč z Vavřince (čp.69), poslanec 
ONV v Blansku Jan Kakáč z Vavřince (čp.90) a br. Jiří Mička z Petrovic, 
velitel okresní inspekce PO. Oslavám předcházela účast družstva sboru na 
soutěži  okrsku  ve  Sloupě a tradiční pouť. V  měsíci   říjnu   se   pak 
uskutečnil    jednodenní   zájezd   do   Znojma   a  v prosinci  štěpánská 
zábava.

Na  soutěži  okrsku  Sloup  v roce  1983  ve  Vysočanech  získalo 
družstvo  sboru  3.  místo ze  14-ti  startujících.  Členové  sboru  provedli 
v tomto  roce  preventivní  prohlídky  a  nainstalovali  novou  sirénu  na 
střechu budovy požární zbrojnice. Štěpánská zábava již tradičně obohatila 
společenský život obce i v závěru tohoto roku.
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 V roce 1984 se sbor zúčastnil soutěže okrsku ve Vysočanech, která 
se uskutečnila v rámci oslav 90. výročí založení místního sboru. Předtím 
však  uspořádal  tradiční  pouť  a  v červenci  se  zúčastnil  na  soutěži  ve 
Žďáru. 

V roce 1985 se sbor zúčastnil na soutěži okrsku ve Vavřinci.

V roce  1986  došlo v březnu na návrh okresního velitele br. Mičky 
k ustavení Místního výboru ČSPO Vavřinec. Okrsky byly přejmenovány 
v tomto roce na místní výbory.  Členem nově vzniklého výboru se stali 
vždy  tři  zástupci  z Vavřince,  Veselice  a  Suchdolu.  Sbor  uspořádal 
josefskou  zábavu  a  ještě  v březnu  provedli  jeho  členové  preventivní 
prohlídky.  Začátkem tohoto roku vzniklo jedenadvacetičlenné družstvo 
mládeže pod vedením br. Josefa Součka ml. (čp.75) a br. Milana Fabiánka 
(čp.10). Toto družstvo se zúčastnilo i na „domácí půdě“ na dvoudenním 
celookresním  srazu mladých požárníků, který se uskutečnil ve  Veselici  
v  závěru  května.  Mladí  hasiči  soutěžili ve hře „Plamen“ a akce se 
zúčastnilo,  včetně doprovodu, okolo 550 osob. Celá soutěž byla  velice 
dobře zorganizována, za což se dostalo ze strany OV SPO výboru sboru 
poděkování  na slavnostní  schůzi  k  65.  výročí založení  sboru,  která se 
uskutečnila  v sobotu  14.  června v rámci  tradiční  pouti.  Dále  bylo  na 
schůzi vyznamenáno 29 členů sboru.

Nástup při námětovém cvičení v roce 1982 
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V následujícím roce  1987  se družstvo mládeže zúčastnilo několika 
soutěží s dobrými výsledky: Sloup (3. z 12), Boskovice (9. z 25), Obůrka 
(4. z 56). Soutěže dospělých v okrsku Sloup se sbor zúčastnil v poslední 
květnový den ve Sloupu. Poté sbor uspořádal tradiční pouť. Dále provedl 
sběr  železného  šrotu  a  zúčastnil  se  soutěže  ve  Žďáru.  Vedle  úspěchů 
družstva mládeže v tomto roce však přišly i události smutné. Řady členů 
sboru opustil br. Vojtěch Manoušek st. (čp.64), bývalý starosta obce, člen 
výboru  a  revizor  a  br.  Vlastimil  Němec  (čp.30),  dlouholetý  referent 
mládeže, velitel a referent materiálně technický.

V červnu roku 1988 se sbor zúčastnil oslav 95. výročí založení sboru 
ve  Vavřinci,  jehož  součástí  byla  i  společná  soutěž MV Sloup a MV 
Vavřinec. Předtím ještě proběhly v březnu preventivní prohlídky.

Ty provedli  členové sboru i  v  březnu roku  1989  a  poté  se  sbor 
zúčastnil ve Sloupě na společné soutěži MV Sloup a MV Vavřinec. Po 
politických     změnách    v   listopadu   roku   1989   došlo   ke   změnám 
i v organizacích SPO.

V roce 1990 bylo rozhodnuto vrátit se k původnímu znaku hasičstva 
a  k  oslovování - bratře, sestro apod. Byl zrušen MV Vavřinec a jeho 
členové byli opět začleněni do okrsku Sloup. Soutěž okrsku, které se sbor 

Družstvo mládeže před požárním vozem zn. AERO 150  
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zúčastnil, se konala ve Vysočanech. Sbor také uspořádal tradiční pouť. Za 
zmínku  také  stojí,  že  letech  1990  -  1991, provozoval  sbor,  po  dobu 
rekonstrukce budovy Jednoty, pohostinství zvané „Fórum“. Ještě v tomto 
roce došlo ke zrušení skříní u hydrantů.

V roce  1991  uspořádal  sbor  opět  tradiční  pouť  a  v rámci  jí  se 
uskutečnila  slavnostní  schůze  na  počest  70.  výročí založení  sboru  za 
účasti starosty obce pana Jana Kakáče z Vavřince a zástupců hasičských 
sborů  z okolních  obcí  Suchdol,  Vavřinec,  Žďár.  Při  schůzi  převzali 
někteří členové sboru vyznamenání OV SDH i místního sboru.

V roce  1992  sbor  uspořádal  ostatky  a  tradiční  pouť.  Dále  se 
uskutečnil  zájezd do Českých Budějovic  na výstavu „Země živitelka“. 
Požární   družstvo  se   zúčastnilo  soutěží ve Žďáru a na Těchově. Dne 
22. prosince 1992   získal   sbor   výkonnější motorovou stříkačku typu 
PS 12.

V roce 1993 uspořádal tradiční pouť a v červnu se zúčastnil soutěže 
okrsku  ve  Vavřinci.  Ta  proběhla  v rámci  oslav  100.  výročí  založení 
místního  sboru  a  sbor  se  umístil  v kategorii do 35 roků na 3. místě 
z 11-ti startujících. Dále se požární družstvo zúčastnilo soutěže ve Žďáru. 
Během  roku  byly  neustálé  problémy  se  stříkačkou  PS  8  (oprava  na 
Klepačově).

Ostatkový průvod kolem roku 1970
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Začátkem roku 1994 zemřel dlouholetý člen sboru br. Alois Vybíhal 
(čp.15),  který  byl  jeho  členem  od  26.  ledna  1936.  Poděkování  za 
dlouholetou práci br. Vybíhala, vyjádřili členové sboru účastí na pohřbu 
v uniformách.  Dále  sbor  uspořádal  ostatky  a  tradiční  pouť.  Požární 
družstvo  se  zúčastnilo  soutěží  v  požárním  sportu  v Lysicích a Žďáru. 
V listopadu  pak  sbor  uskutečnil  zájezd  do  Muzea  požární  techniky 
v Přibyslavi.  Družstvo  dorostu  se  v tomto  roce  zúčastnilo  v květnu 
okresní soutěže v Ráječku (2) a v říjnu soutěže v Olomučanech (6).

V roce 1995 sbor uspořádal ostatky a tradiční pouť. Okrsková soutěž 
se  uskutečnila  v Šošůvce,  jejíž  sbor  slavil  100.  výročí  svého  trvání. 
Družstvo   dorostu    se    zúčastnilo    v    květnu    soutěže    v    Ráječku 
a  družstvo  dospělých  soutěže  ve  Žďáru.  V letních  měsících  sbor 
uspořádal  brigádu  na  likvidaci  bývalé  skládky  domovního  odpadu 
v lokalitě „Trávníky“. Zúčastnil se také námětového cvičení v Suchdolu 
(fiktivní požár kravína).

Rok 1996 byl ve znamení 75. výročí založení sboru. Na jeho počest 
se  uskutečnila  v sobotu  22.  června slavnostní  schůze,  jíž  se  zúčastnili 
hosté  z okolních  sborů  (Vavřinec,  Suchdol,  Petrovice,  Žďár).  V jejím 
průběhu  převzali  někteří  členové  vyznamenání  za  práci.  V neděli   se 
potom  uskutečnil  „nultý“ ročník  soutěže  v požárním sportu „O putovní 
pohár SDH Veselice“. Zúčastnilo se ho celkem devět družstev. Soutěžilo 
se  podle  pravidel  požárního sportu  v požárním útoku s použitím vody. 
Dále to byla soutěž okrsku v Petrovicích (3. z 9). Při zajišťování obou 
akcí nemohlo být použito požární auto pro poruchu na brzdovém systému. 
V  letních  měsících  členové  sboru zbudovali nový „ležatý“ sušák hadic 
u horního rybníka.  V červenci se družstvo sboru zúčastnilo soutěže ve 
Žďáru. V tomto roce se družstvo sboru umístilo v rámci   Okresní   ligy 
v  požárním   sportu   (dále jen Ps)   na   10. místě  z 16-ti zúčastněných 
sborů.   

V roce  1997  sbor  uspořádal  druhou  červnovou  neděli  1.  ročník 
„Poháru“, dále tradiční pouť a zúčastnil se soutěže okrsku ve Vysočanech 
a soutěží  v Krasové a Žďáru.  V jarních měsících uspořádal  brigádu na 
sběr  kamení  na  polích  obhospodařovaných  společností  Zemspol  a.s. 
Sloup (bývalé JZD Družba Sloup). V  červenci  sbor prodal  požární  auto 
typu AERO 150 za cenu 10 000 Kč do Brna. Kupujícím byla soukromá 
firma pana Kubeše, která provádí repase veteránů a jejich přestavby na 
reklamní účely velkých pivovarů. V prosinci uspořádal sbor pro své členy 
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zájezd na předvánoční nákupy do Brna. V hodnocení Okresní ligy v Ps se 
družstvo sboru umístilo na celkovém 7. místě z 24 zúčastněných sborů.   

V lednu  roku  1998  se  zástupci  sboru  zúčastnili  pohřbu  br.  Jiřího 
Mičky z Petrovic, bývalého starosty okrsku a velitele OV, a v květnu se 
sbor  rozloučil  v kostele  sv.  Petra  a  Pavla  v Petrovicích  s  br.  Janem 
Fabiánkem (čp.10). V   únoru  sbor uspořádal ostatky, 7. června v neděli 
2.  ročník  „Poháru“  a  31.  června   se  zúčastnil  soutěže  okrsku 
v Němčicích(4).  V  srpnu  členové  sboru  navštívili  v Českých 
Budějovicích  výstavu  „Země  živitelka“.  V tomto  roce  byl  na  náklady 
obce  dokončen  nový  Požární  plán  obce,   který   obsahuje   informace  
o rozvodech vody a plynu. Je na něm vyznačeno umístění hydrantů na VŘ 
pro hasební účely, uzávěry plynu a místa k odpojení el. energie. V říjnu 
byl  odstraněn  stožár  z hráze  horního  rybníka,  sloužící  dříve  k sušení 
hadic. V tomto roce bylo družstvo sboru hodnoceno v Okresní lize Ps na 
16. místě z 26 zúčastněných sborů.

Začátkem   roku   1999   zaznamenal   sbor  smutnou   událost.  Dne 
7.  ledna zemřel  ve věku 90 roků nejstarší  člen sboru br.  Josef Skoták 
(čp.54), který byl  členem sboru od 22.  ledna 1928.  Koncem května se 
sbor zúčastnil v Petrovicích soutěže okrsku (3). Třetího ročníku „Poháru“ 
ve Veselici 6. června se zúčastnilo 15 družstev mužů a jedno družstvo 
žen. Dále sbor uspořádal tradiční pouť  a 11. července se zúčastnil soutěže 
v Krasové (20. z 27, s časem 36,25 s), 18. července soutěže ve Žďáru (10. 
z 21,   s časem 30,71 s)   a  29.  srpna  soutěže  v   Lysicích  (17.  z  23, 
s časem  35,83  s).  V červenci  se  členové  sboru  zúčastnili  námětového 
cvičení   v    Suchdolu   (doprava  vody  z  rybníka  přes další stroj PS 12 
a hašení fiktivního požáru u stáje bývalého ovčína). Součástí této akce byl 
křest nové stříkačky PS 12 suchdolského sboru. Během letních měsíců 
členové sboru   pomáhali   při   demolici   domu   čp.13,   který   obec 
vykoupila a odstranila v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí silnice 
přes  obec.  V září  se  uskutečnil  jednodenní  zájezd  na  přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. 

Den 25. listopad 1999 vstoupil do historie sboru tím,   že  si  hasiči 
zakoupili     automobil     typu    Ford    Transit    za    cenu    200 000 Kč  
z prostředků obce. Tento devítimístný automobil z autobazaru v   Brně   si 
členové       sboru       upravili      pro      přepravu       stříkačky     PS  12  
a nejnutnějšího vybavení v případě požáru.
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Účastníci zájezdu na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách 

Požární vozidlo Ford Transit 

25



Rok 2000, poslední rok 2. tisíciletí, byl pro činnost sboru rokem jako 
každý  jiný.  V  březnu  sbor  uspořádal  ostatky,  v neděli   4. června  již 
4. ročník „Poháru“. Členové sboru provedli po delší době z podnětu obce 
opět  preventivní  prohlídky.  Okrsková  soutěž  se  uskutečnila  v květnu 
v Šošůvce. V ní pro poruchu stroje při útoku naše družstvo nedokončilo 
soutěž. Ta  se konala v rámci oslav 105. výročí založení místního sboru. 
Dne 6. srpna se družstvo sboru zúčastnilo soutěže v Němčicích (18. z 23, 
s časem 36,5 s).  V letních měsících  tohoto roku byla  zrekonstruovaná 
elektroinstalace v hasičské zbrojnici  a přilehlém skladu.  V listopadu se 
určení  členové  sboru  zúčastnili  školení  strojníků  -  br.  Radim Jarůšek 
(čp.79),  br.  Lukáš Souček (čp.9)  a  velitelů br.  Marek Jarůšek (čp.79). 
Činnost  sboru  v  roce  2000  byla  zhodnocena  na valné hromadě dne 
27. prosince, která v přijatém usnesení mimo jiné uložila výboru sboru 
zajistit  v roce  2001 důstojnou  oslavu  80.  výročí založení  Sboru 
dobrovolných hasičů ve Veselici.        

Družstvo sboru v akci při „Poháru“ ve Veselici v roce  2000 
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Funkcionáři sboru  

Smyslem zveřejnění členů jednotlivých výborů sboru je vedle jejich 
jmenného seznamu i  informace  o funkci  a  bydlišti,  aby čtenáři  získali 
informace  o  zapojení  svých předků do  činnosti  sboru.  Tučně  uvedené 
datum je den konání valné hromady nebo výroční schůze.     

11. září 1921 (ustavující)

Sedlák František (čp.40) - starosta 

Růžička Josef (čp.2) - náčelník

Skoták Josef (čp.13) - jednatel

Sáňka Karel (čp.3) - podnáčelník

Stloukal Josef (čp.19) - člen výboru

Nečas Antonín (čp.39) - člen výboru 

Souček Jan (čp.16) - člen výboru

15. října 1921

Rybář Jan (čp.28) - podnáčelník

Stloukal Alois (čp.23) - četař

Němec František (čp.32) - četař

Sáňka František (čp.24) - zbrojmistr

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel 

14. ledna 1923

Sedlák František (čp.40) - předseda

Skoták Jan (čp.53) - místostarosta a revizor 

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel 

Růžička Josef (čp.2) - náčelník
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Rybář Jan (čp.28) - podnáčelník 

Nečas Antonín (čp.39) - pokladník

Souček Jan (čp.16) - člen výboru

Stloukal Alois (čp.23) - četař

Sáňka František (čp.24) - četař

Němec Richard (čp.45) - zbrojmistr 

Hlaváček Heřman (čp.33 - náhradník

Nezval Josef (čp.11) - náhradník

Šenkýř Rudolf (čp.52) - revizor

18. ledna 1925

Sedlák František (čp.40) - předseda

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel 

Růžička Josef (čp.2) - náčelník

Rybář Jan (čp.28) - podnáčelník 

Nečas Antonín (čp.39) - pokladník

Souček Jan (čp.16) - člen výboru

Stloukal Alois (čp.23) - četař

Sáňka František (čp.24) - četař

Němec Richard (čp.45) - zbrojmistr 

16. ledna 1927

Souček Jan (čp.16) - starosta 

Sedlák František (čp.40) - místostarosta 

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Růžička Josef (čp.2) - podnáčelník

Stloukal Alois (čp.23) - jednatel
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Nečas Antonín (čp.39) - pokladník

Sáňka Karel (čp.3) - člen výboru

Nezval Jan (čp.44) - četař

Rybář Jan (čp.28) - četař

Skoták Albert (čp.4) - zbrojmistr

Nečas František (čp.11) - revizor 

Souček Jan (čp.16) - revizor

6. ledna 1929

Souček Jan (čp.16) - starosta 

Sedlák František (čp.40) - místostarosta 

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Růžička Josef (čp.2) - podnáčelník

Stloukal Alois (čp.23) - jednatel

Nečas Antonín (čp.39) - pokladník

Sáňka Karel (čp.3) - člen výboru

Nezval Jan (čp.44) - četař

Rybář Jan (čp.28) - četař

Skoták Albert (čp.4) - zbrojmistr 

Skoták Jan (čp.53) - revizor 

1. února 1931

Souček Jan (čp.16) - starosta

Souček Antonín (čp.50) - místostarosta

Sáňka František (čp.24) - náčelník 

Růžička Josef (čp.2) - podnáčelník

Stloukal Alois (čp.23) - podnáčelník
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Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Nečas Antonín (čp.39) - pokladník

Nezval Jan (čp.44) - četař

Rybář Jan (čp.28) - četař

Skoták Albert (čp.4) - zbrojmistr 

Skoták Jan (čp.25) - revizor

8. ledna 1933

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Stloukal Alois (čp.23) - místostarosta

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Janek František (čp.13) - podnáčelník

Růžička Josef (čp.2) - podnáčelník

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Rybář Jan (čp.28) - pokladník

Ševčík Jaroslav (čp.12) - četař

Skoták Karel (čp.4) - četař

Prokop Vladimír (čp.48) - zbrojmistr

Pernica Josef (čp.6) - vzdělavatel

Ondroušek František (čp.8) - revizor

Stloukal Jaroslav (čp.19) - revizor

13. ledna 1935

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Skoták Alois (čp.11) - místostarosta

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Stloukal Alois (čp.23) - podnáčelník
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Rybář Jan (čp.28) - pokladník

Pernica Josef (čp.6) - vzdělavatel

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Ševčík Jaroslav (čp.12) - četař

Skoták Albert (čp.4) - četař

Skoták Karel (čp.4) - zbrojmistr

Nečas Antonín (čp.39) - revizor

10. ledna 1937

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Skoták Alois (čp.11) - místostarosta

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Stloukal Alois (čp.23) - podnáčelník

Rybář Jan (čp.28) - pokladník

Klígl František (čp.9) - vzdělavatel

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Ševčík Jaroslav (čp.12) - četař

Skoták Albert (čp.4) - četař

Vybíhal Alois (čp.15) - zbrojmistr

15. ledna 1939

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Skoták Alois (čp.11) - místostarosta

Sáňka František (čp.24) - náčelník

Stloukal Alois (čp.23) - podnáčelník

Rybář Jan (čp.59) - pokladník

Klígl František (čp.9) - vzdělavatel, revizor
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Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Ševčík Jaroslav (čp.12) - četař

Skoták Albert (čp.4) - četař

Vybíhal Alois (čp.15) - zbrojmistr

Růžička Josef (čp.2) - revizor

12. ledna 1941

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Souček Antonín (čp.50) - místostarosta, revizor

Sáňka František (čp.24) - velitel

Vybíhal Alois (čp.15) - zbrojmistr

Skoták Albert (čp.4) - zástupce velitele

Stloukal František (čp.21) - zbrojmistr

Sáňka Karel (čp.3) - jednatel

Stloukal Alois (čp.23) - pokladník

Ševčík Jaroslav (čp.12) - četař

Klígl František ml. (čp.17) - četař

Klígl František st. (čp.17) - vzdělavatel

Fabiánek Tomáš (čp.10) - samaritán

Matuška Alois (čp.45) - revizor

6. července 1945

Nezval Jan (čp.44) - starosta

Matuška Alois (čp.27) - místostarosta

Vybíhal Alois (čp.15) - náčelník

Klígl František ml. (čp.17) - podnáčelník

Stloukal Alois (čp.23) - pokladník

32



Plch Jaroslav (čp.6) - jednatel

Kligl František st. (čp.17) - vzdělavatel

Nečas Rudolf (čp.38) - zbrojmistr

Skoták Jaroslav (čp.25) - četař

17. února 1946 (doplnění)

Sáňka Karel (čp.3) - místostarosta

Skoták Albert (čp.4) - náčelník, revizor 

Martinek Josef (čp.36) - podnáčelník 

Sedlák Robert (čp.40) - vzdělavatel

Stloukal Jaroslav (čp.19) - zbrojmistr

Skoták František (čp.28) - zbrojmistr

Štolpa Josef (čp.24) - revizor

20. června 1946

Skoták Jaroslav (čp.25) - jednatel za Plcha Jaroslava

18. října 1947

Sáňka Karel (čp.3) - starosta

Nečas Rudolf (čp.50) - pokladník

Hloušek Karel (čp.52) - jednatel 

Ondroušek František (čp.8) - člen výboru

Manoušek Vojtěch (čp.25) - člen výboru

Sedlák Robert (čp.40) - vzdělavatel

Skoták Albert (čp.4) - náčelník

Martinek Josef (čp.36) - podnáčelník

Štolpa Josef (čp.24) - podnáčelník
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Skoták Josef (čp.54) - četař

Skoták Jaroslav (čp.25) - četař

Novotný Gustav (čp.42) - zbrojíř

Skoták František (čp.28) - zbrojíř

23. ledna 1949

Pernica Josef (čp.62) - náčelník 

11. července 1950

Straka Miloslav (čp.34) - podnáčelník

31. prosince 1950

Pernica Josef (čp.62) - předseda

Hloušek Karel (čp.52) - jednatel

Nečas Rudolf (čp.50) - pokladník

Skoták František (čp.28) - člen výboru

Skoták František (čp.46) - člen výboru

Skoták Albert (čp.4) - člen výboru

Nečas František (čp.6) - člen výboru

Martinek Antonín (čp.36) - člen výboru

Kala Antonín (čp.31) - revizor

Skoták Bohumil st. (čp.7) - revizor

26. března 1951

Skoták František (čp.28) - předseda

Pernica Josef (čp.62) - místopředseda

Vybíhal Alois (čp.15) - ref. organizační
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Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcvikový 

Hloušek Karel st. (čp.52) - jednatel

Nečas Rudolf (čp.50) - pokladník

Němec František (čp.32) - ref. kulturní 

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence 

Kligl Alois (čp.9) - ref. samaritární a zdravotní

Straka Miloslav (čp.34) - referent dorostu

Skotáková Ludmila (čp.11) - referent žen

Skoták Josef (čp.54) - referent odbor. školení

Skoták Bohumil (čp.7) - revizor

13. března 1952

Skoták František (čp.28) - předseda

Pernica Josef (čp.62) - I. místopředseda

Štolpa Josef (čp.24) - II. místopředseda, revizor

Vybíhal Alois (čp.15) - ref. organizační 

Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcvikový 

Hloušek Karel st. (čp.52) - jednatel

Nečas Rudolf (čp.50) - pokladník

Skoták Josef (čp.54) - ref. kulturní a osvětový

Martinek Antonín (čp.36) - ref. preventivní 

Ševčík Stanislav (čp.12) - referent dorostu

Rybář Jan (čp.59) - revizor

Skoták Jaroslav (čp.25) - revizor

1. února 1953

Skoták František (čp.28) - předseda
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Štolpa Josef (čp.24) - I. místopředseda

Skoták Jaroslav (čp.25) - II. místopředseda

Vybíhal Alois (čp.15) - ref. organizační 

Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcvikový 

Hloušek Karel (čp.52) - jednatel

Jarůšek Jan (čp.11) - pokladník

Skoták Antonín (čp.46) - ref. kulturní a osvětový 

Skoták Josef (čp.54) - ref. prevence 

Fabiánek Jan (čp.10) - ref. dorostu

Königová Ludmila (čp.37) - I. vedoucí žen

Stloukalová Jiřina (čp.19) - II. vedoucí žen 

Rybář Jan (čp.59) - revizor

Pernica Josef (čp.62) - revizor

7. února 1954

Skoták František (čp.28) - předseda

Němec Jaromír (čp.61) - I. místopředseda

Skoták Jaroslav (čp.25) - II. místopředseda

Vybíhal Alois (čp.15) - ref. organizační 

Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcviku  

Hloušek Karel (čp.52) - jednatel

Jarůšek Jan (čp.11) - pokladník

Skoták Antonín (čp.46) - ref. kulturní a osvětový 

Skoták Josef (čp.54) - ref. prevence 

Fabiánek Jan (čp.10) - ref. dorostu

Rybář Jan (čp.59) - revizor
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Sáňka Karel (čp.3) - revizor

2. ledna 1955

Vybíhal Alois (čp.15) - předseda

Štolpa Josef (čp.24) - I. místopředseda

Hloušek Karel (čp.52) - II. místopředseda

Nečas Rudolf (čp.50) - ref. organizační 

Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcviku 

Jarůšek Jan (čp.11) - jednatel

Němec Alois (čp.26) - pokladník

Skoták František (čp.28) - ref. kulturní a osvětový 

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence 

Fabiánek Jan (čp.10)    - ref. dorostu

Rybář Jan (čp.59) - revizor

Sáňka Karel (čp.3) - revizor

10. prosince 1955

Vybíhal Alois (čp.15) - předseda

Hloušek Karel (čp.52) - místopředseda

Novotný Miloslav (čp.42) - ref. organizační 

Stloukal Jaroslav (čp.3) - ref. výcviku 

Jarůšek Jan (čp.11) - jednatel

Němec Alois (čp.26) - pokladník

Skoták František (čp.28) - ref. kulturní a osvětový

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence 

Nečas Miloslav (čp.20)   - ref. dorostu

Skoták Josef (čp.54) - hospodář
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Skoták Jaroslav (čp.25) - revizor

Manoušek Vojtěch st. (čp.64) - revizor

9. prosince 1956

Vybíhal Alois (čp.15) - předseda

Jarůšek Jan (čp.11) - jednatel

Skoták František (čp.28) - ref. prevence  

Stloukal Jaroslav (čp.3) - velitel a místopředseda

Němec Alois (čp.26) - pokladník

Zouhar Ladislav (čp.29) - ref. dorostu 

Hloušek Karel (čp.61) - náhradník

Manoušek Vojtěch st. (čp.64) - revizor

Skoták Jaroslav (čp.25) - revizor

24. listopadu 1957

Zouhar Ladislav (čp.29) - předseda

Stloukal Jaroslav (čp.3) - velitel

Němec Alois (čp.26) - pokladník

Jarůšek Alois (čp.59) - jednatel

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence 

Skoták František (čp.28) - ref. dorostu

Hloušek Karel (čp.52) - člen výboru 

Manoušek Vojtěch st. (čp.64) - revizor

Skoták Jaroslav (čp.25) - revizor

23. listopadu 1958

Zouhar Ladislav (čp.29) - předseda  
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Jarůšek Alois (čp.59) - jednatel

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence 

Skoták František (čp.46) - ref. dorostu

Manoušek Vojtěch st. (čp.64) - člen výboru, revizor

Nečas Bohumil (čp.39) - člen výboru

Skoták Bohumil (čp.7) - člen výboru

Skoták Josef (čp.54) - pokladník

Skoták Jaroslav (čp.25) - revizor

10. ledna 1960

Zouhar Ladislav (čp.29) - předseda

Stloukal Jaroslav (čp.3) - velitel

Jarůšek Alois (čp.59) - jednatel

Skoták Josef (čp.54) - místopředseda, pokladník

Kovač Rudolf (čp.2) - strojník

Trávníček Josef (čp.58) - ref. kulturní   

Martinek Antonín (čp.36) - ref. prevence  

Klígl Alois (čp.9) - revizor

10. ledna 1962

Kakáč Antonín (čp.42) - předseda

Zouhar Ladislav (čp.29) - velitel

Jarůšek Alois (čp.59) - jednatel

Stloukal Alois (čp.23) - ref. organizační 

Klígl Alois (čp.9) - ref. prevence  

Martinek Antonín (čp.36) - ref. mater. a techniký

Hloušek Karel ml. (čp.62) - ref. kulturní a prop.
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Novotný Jan (čp.1) - pokladník

Skoták Alois (čp.4) - revizor

Kovač Rudolf (čp.2) - revizor 

Ševčík Stanislav st. (čp.12) - revizor

11. dubna 1965

Skoták Josef (čp.54) - předseda, revizor

Zouhar Ladislav (čp.29) - velitel

Kakáč Josef ml. (čp.31) - jednatel

Klígl Alois (čp.9) - ref. prevence 

Novotný Jan (čp.1) - pokladník 

Hloušek Karel ml. (čp.61) - ref. kulturní a propagační

Petlach Jaromír (čp.18) - ref. materiální a technický

Kovač Rudolf (čp.2) - ref. organizační

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. pro mládež

Stloukal Ladislav (čp.23) - revizor

Kakáč Antonín (čp.42) - člen výboru

Martinek Miroslav (čp.53) - člen výboru

24. října 1965

Skoták Josef (čp.54) - předseda

Kakáč Josef (čp.31) - velitel

Klígl Alois (čp.9) - ref. prevence 

Kovač Rudolf (čp.2) - ref. organizační

Hloušek Karel ml. (čp.61) - ref. výchovný

Petlach Jaromír (čp.18) - ref. technický, revizor

Kakáč Antonín (čp.42) - ref. CO
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Novotný Jan (čp.1) - jednatel

Stloukal Ladislav (čp.23) - pokladník

Němec Vlastimil (čp.30) - člen výboru

Martinek Miroslav (čp.53) - člen výboru, revizor

10. prosince 1967

Skoták Josef (čp.54) - předseda

Kakáč Josef (čp.71) - místopředseda a velitel

Klígl Alois (čp.9) - místopředseda a ref. prevence 

Kovač Rudolf (čp.2) - ref. organizační

Hloušek Karel (čp.61) - ref. pro masově výchovnou práci

Petlach Jaromír (čp.18) - ref. mater. technický 

König Otto (čp.37) - ref. CO

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. mládeže

Manoušek Vojtěch ml.(čp.64) - jednatel

Stloukal Ladislav (čp.23) - hospodář

Novotný Jan (čp.1) - revizor

Skoták Bohumil ml.  (čp.7) - revizor

Štolpa Josef (čp.24) - náhradník

Skoták Bohumil (čp.28) - náhradník

Martinek Miroslav (čp.53) - náhradník

6. prosince 1969 (Tajné hlasování)

Kakáč Antonín (čp.42) - předseda 

Kakáč Josef (čp.71) - velitel

Skoták Josef st. (čp.54) - ref. prevence

Skoták Bohumil (čp.28) - ref. pro mas.výchovnou práci
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Manoušek Vojtěch ml. (čp.64) - jednatel

Skoták Bohumil ml. (čp.7) - pokladník 

Nečas Bohumil (čp.38) - řidič, strojník

Hloušek Karel (čp.61) - ref. CO

Kovač Rudolf (čp.2) - řidič, strojník

Stloukal Ladislav (čp.23) - revizor

Němec Milan (čp.16) - ref. organizační 

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. mater. technický 

30. ledna 1971

Skoták Josef st. (čp.54) - předseda 

19. prosince 1971

Kovač Rudolf (čp.73) - předseda

Skoták Josef st. (čp.54) - místopředseda

Němec Vlastimil (čp.30) - velitel

Skoták Bohumil (čp.28) - org. referent

Kakáč Josef (čp.71) - ref. prevence

Zmeko Vladimír (čp.29) - ref. mater. technický 

Nečas Bohumil (čp.38) - řidič, strojník

Štolpa Josef ml. (čp.24) - řidič, strojník

Manoušek Vojtěch ml. (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Hloušek Karel (čp.61) - masově výchovná práce

Petlach Jaromír (čp.18) - ref. CO

Vybíhal Alois (čp.15) - náhradník

Stloukal Ladislav (čp.23) - revizor
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8. prosince 1973

Němec František (čp.32) - předseda 

Skoták Josef st. (čp.54) - místopředseda

Kovač Rudolf (čp.73) - velitel

Hloušek Karel (čp.61) - ref. pro pol. výchovnou práci

Kakáč Josef (čp.71) - ref. prevence

Štolpa Josef (čp.24) - ref. organizační

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Manoušek Vojtěch ml. (čp.64) - jednatel

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. mater. technický 

Vybíhal Alois (čp.15) - ref. CO

Stloukal Ladislav (čp.23) - revizor

Ďugoš Jan (čp.57) - revizor

Nečas Bohumil (čp.38) - řidič, strojník

Zmeko Vladimír (čp.29) - řidič, strojník

15. listopadu 1975

Zouhar Ladislav (čp.29) - předseda

Kovač Rudolf (čp.73) - velitel

Skoták Josef st. (čp.54) - ref. prevence 

Kakáč Josef (čp.71) - instruktor družstva

Manoušek Vojtěch (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Hloušek Karel (čp.61) - pol. referent

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. mater. technický

Stloukal Ladislav (čp.23) - ref. organizační
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Štolpa Josef (čp.24) - ref. CO a řidič č. 2

Zmeko Vladimír (čp.29) - řidič č.1

Petlach Jaromír (čp.18) - revizor

Ďugoš Jan (čp.57) - revizor 

27. listopadu 1976

Novotný Miloslav st. (čp.70) - předseda

Němec Vlastimil (čp.30) - velitel

Ševčík Rudolf (čp.41) - ref. prevence 

26. listopadu 1977

Novotný Miloslav (čp.70) - předseda

Němec Vlastimil (čp.30) - velitel

Skoták Josef st. (čp.54) - člen výboru

Hloušek Karel (čp.61) - člen výboru

Ševčík Rudolf (čp.41) - ref. prevence 

Stloukal Ladislav (čp.23) - člen výboru 

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Hruška Josef (čp.57) - člen výboru

Zmeko Vladimír (čp.77) - člen výboru

Štolpa Josef ml. (čp.24) - člen výboru

Straka Miloš (čp.11) - člen výboru

Petlach Jaromír (čp.18) - revizor

Souček Jiří (čp.3) - revizor

17. listopadu 1979 (Doplnění)

Skoták Alois ml. (čp.4) - řidič
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Novohradský Jan (Nové Dvory) - ref. mater. technický 

15. listopadu 1980

Novotný Miloslav st. (čp.70) - předseda

Souček Pavel (čp.9) - velitel

Ševčík Rudolf (čp.41) - ref. prevence 

Hloušek Karel (čp.61) - místopředseda

Manoušek Vojtěch ml. (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Němec Vlastimil (čp.30) - ref. mater. technický

Němec Lubomír (čp.67) - ref. CO

Souček Jiří (čp.3) - pol. referent

Straka Miloš (čp.11) - člen výboru

Stloukal Ladislav (čp.23) - ref. organizační

Zmeko Vladimír (čp.77) - ref. žen, řidič

Skoták Alois ml. (čp.4) - řidič

Skoták Josef st. (čp.54) - čestný člen výboru

Petlach Jaromír (čp.18) - revizor

Novohradský Jan (Nové Dvory) - revizor

13. listopadu 1982

Novotný Miloslav st. (čp.70) - předseda

Souček Pavel (čp.9) - velitel

Hloušek Karel (čp.61) - místopředseda

Souček Jiří (čp.3) - ref. polit. výchovné práce

Ševčík Rudolf (čp.41) - ref. prevence 

Manoušek Vojtěch ml. (čp.64) - jednatel
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Němec Milan (čp.16) - pokladník

Stloukal Ladislav (čp.23) - ref. organizační

Straka Miloš (čp.11) - ref. mater.technický 

Němec Lubomír (čp.67) - ref. CO

Nečas Bohumil (čp.39) - ref. mládeže

Skoták Josef st. (čp.54) - člen výboru

Němec Vlastimil (čp.30) - člen výboru

Ďugoš Jan st. (čp.7) - člen výboru

26. ledna 1991

Zouhar Ladislav (čp.29) - starosta

Novotný Miloslav st. (čp.70) - místostarosta

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Manoušek Vojtěch (čp.64) - jednatel

Souček Pavel (čp.9) - velitel

Hloušek Karel (čp.61) - ref. prevence

Souček Josef ml. (čp.75) - ref. mládeže

Straka Miloš (čp.11) - ref. mater. technický

Souček Jiří (čp.3) - člen výboru

Němec Lubomír (čp.67) - člen výboru

Novotný Josef (čp.1) - člen výboru

Ševčík Rudolf (čp.41) - člen výboru

Štolpa Josef ml. (čp.24) - revizor

16. ledna 1995

Štolpa Josef (čp.24) - starosta

Ševčík Rudolf (čp.41) - místostarosta
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Manoušek Vojtěch (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Souček Josef ml. (čp.75) - strojník

Hloušek Karel (čp.61) - ref. prevence

Nečas Bohumil ml. (čp.82) - ref. mládeže

Straka Miloš (čp.11) - ref. mater. technický

Novotný Josef (čp.1) - člen výboru

Souček Pavel (čp.9) - člen výboru

Souček Jiří (čp.3) - revizor

2. ledna 1999

Štolpa Josef (čp.24) - starosta

Jarůšek David (čp.79) - místostarosta

Jarůšek Marek (čp.79) - velitel

Sotolář Jiří (čp.20) - strojník, zástupce velitele

Nečas Bohumil ml. (čp.82) - ref. prevence 

Manoušek Vojtěch (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Skoták Alois nejml. (čp.87) - ref. mládeže

Skoták Hynek (čp.31) - kronikář

Straka Miloš (čp.11) - ref. mater. technický

Zmeko Pavel (čp.77) - člen výboru

Souček Jiří ml. (čp.3) - revizor

29. prosince 1999

Ševčík Rudolf (čp.41) - starosta

Jarůšek David (čp.79) - náměst. starosty

47



Jarůšek Marek (čp.79) - velitel

Skoták Alois nejml. (čp.87) - strojník

Nečas Bohumil ml. (čp.82) - ref. prevence 

Manoušek Vojtěch (čp.64) - jednatel

Němec Milan (čp.16) - pokladník

Jarůšek Radim (čp.79) - ref. mládeže

Ďugoš Jan (Vavřinec čp.128) - kronikář

Straka Miloš (čp.11) - ref. mater. technický

Souček Pavel st. (čp.9) - člen výboru

Souček Pavel ml. (čp.9) - člen výboru

Souček Jiří ml. (čp.3) - revizor

Požáry v obci a okolí  

Zde uvádím opis  zápisů z Požárních deníků Sboru  dobrovolných 
hasičů   ve   Vavřinci   a   Veselici.  Nejedná  se o doslovný opis, ale 
mnohdy je použito citace z důvodu přiblížit čtenáři autentičnost vzniklých 
situací,  a  nebo  jen  styl  zápisu,  který  většinou  prováděl  jednatel,  či 
náčelník  hasičského  družstva.  Skutečností také je, že přímo ve Veselici 
a  jejím  okolí  došlo  během  posledních  55  roků  k několika zahořením 
a  požárům,  ke  kterým  se  však  nepodařilo  zjistit  bližší  údaje  (termín, 
rozsah), a proto zde nejsou uváděny.           

 Účast obecní stříkačky při hašení požáru, který vznikl na svátek Petra 
a Pavla dne 29. června 1894 o 11. hodině dopoledne ve Veselici na 
půdě  u  Martina  Skotáka  čís.  35,  zničil  celé  stavení  v ceně:......, 
pohořelé stavení bylo kryto šindelem a sousední pastoušky dochem, 
hašení  se  dále  zúčastnily  dobrovolné  sbory  hasičské  z Vavřince, 
Petrovic,  Ostrova   a   Němčic,   ostrovští    již    více   nezasahovali  
a němčičtí se z Vavřince vrátili, pohořelý byl pojištěný, příčina požáru 
neznámá, dle řeči snad vyšly z komína saze.
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 Účast  obecní  stříkačky  při  hašení  požáru  dne  24.  srpna  1894 
v Suchdole o 1/2 10.hodině v noci  pod  kůlnou u Antonína Rybáře (u 
Janků) č.13

 Účast  obecní  stříkačky při  hašení  požáru,  který  se  stal  posledního 
října  měsíce  roku  1894,  ve  středu  před  Všemi  Svatými  okolo  10. 
hodiny ráno v kolně u Trávníčka, soustružníka v Petrovicích. 

 Účast    obecní    stříkačky  při  hašení  požáru,  který  vznikl  v  noci 
o 1/12. hodině ve stodole u Františka Skotáka ve Veselici čís. 24, dne 
25. června 1895, ve stodole byla mlátička, fukar, vůz, desky 1/2 kopy 
slámy,  což vše požár zničil  a  způsobil  škody za 5 000 zl.,  pomoc 
občanstva byla  dobrá,  kromě  místní  obecní  stříkačky zúčastnil   se 
sbor  z Vavřince,  který  převzal  vedení,  druzí   z Petrovic  a  třetí  ze 
Žďáru, pohořelý byl pojištěn u Mor.–slezské vzájemné pojišťovny na 
obnos 200 zl. v. m., příčina byla neznámá.

 Účast  obecní  stříkačky  při  hašení  požáru,  který  se stal v pátek 14. 
června 1895 po 3. hodině odpoledne v Němčících.

 Účast obecní stříkačky při hašení požáru, který se stal 1. října 1895 
odpoledne  po  3. hodině v Ostrově v čís.96 pod kolnou, který zničil 5 
stavení  i s hospodářskými staveními. 

 Účast obecní stříkačky při hašení požáru, který se stal dne 14. října 
1899  o  10.  hodině  dopolední  v Petrovicích.  Shořely  tři  chaloupky 
(čp.26,27,28),  které  k sobě  svázané  byly  doškama  kryté.  Voda 
čerpána  se  spojení  stříkačky  vavřinecké,  pak  žďárské,  němčické, 
šošůvské a veselické z rybníčka od školy.

 Účast  obecní  stříkačky  při  hašení  požáru,  dne  5.  června  1908  na 
svátek  sv.  Cyrila  Methoděje,  ve   Vavřinci,   který   vznikl   před 4.  
hodinou odpoledne v chalupě čís. 17. Zasaženy byly dále domy čís. 
18, 42, 57, 16, 12, 64, 11 a 44. Poté byla ohrožena i chalupa čís. 21, 
která    byla    přičiněním    přispěchavších    občanů    ze    Suchdola  
a stříkačky z Veselice uhájena. 

 Účast  obecní  stříkačky  při  hašení  požáru  dne  29.  října  1912  ve 
Veselici.  Shořel  stoh  slámy p.  Nečase  Josefa  čís.  8.  O neštěstí  se 
mluvilo, že Vymazal z Ostrova utíkal od stohy slámy k Suchdolu kde 
ho p. starosta Skoták F. a Nečas Josef  hleděli  polapit  a dát ho do 
vyšetřující vazby.
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 Účast sboru při hašení požáru dne 17. června 1924 v Šošůvce. Požár 
vznikl ve stavení č. 55, které bylo spojeno s čp. 112 a rozšířil se i na 
čp. 47. Stavení byla kryta dochem. Sbor se zúčastnil v počtu 16 mužů. 
Přípřež  ke  stříkačce  poskytl  br.  Fr.  Sáňka  (čp.24)  a  br.  Fr.  Nečas 
(čp.11).

 Účast sboru při požáru dne 15. srpna 1925 v Petrovicích. Při požáru 
shořel  mlat  se  stodolou,  kryté  dochem,  u  hostince  p.  Součka  ve 
kterém se  zrovna  odbývala  zábava.  Velení  při  požáru,  při  kterém 
veselický  sbor  společně  s němčickým  nepracovaly,  měl  místní 
náčelník br. Fr. Mikulášek. Přípřež ke stříkačce poskytl br. Fr. Sáňka 
(čp.24) a br. Al. Skoták (čp.11).     

 Účast sboru při hašení požáru dne 23. února 1926 v Petrovicích. Při 
požáru lehlo popelem stavení  čp.  34.  Sbor  se  zúčastnil  v počtu 16 
mužů.  Přípřež  ke  stříkačce  poskytl  br.  Fr.  Sáňka (čp.24)  a  br.  Al. 
Skoták (čp.11).

 Účast sboru při hašení požáru v Petrovicích, v neděli dne 21. března 
1926  (zrovna  se  hrálo  v hostinci  u  Skotáků  ve  Veselici  divadlo). 
Požár vypukl v  kůlně rolnické usedlosti p. Kučery (čp.16). Přípřež ke 
stříkačce poskytl br. Fr. Sáňka (čp.24) a br. Al. Skoták (čp.11). 

 Účast  sboru  při  hašení  požáru  v sobotu  dne  3.  dubna  1926 
v Petrovicích.  Požár   ohlásily   pani  Andělína  Trávničková (čp.51) 
a sestra samaritánka Františka Stloukalová (čp.8).  Sbor se zúčastnil 
v počtu  14  mužů  a  dalšího  občanstva.  Hořela  usedlost  nadučitele 
Suchého.  Br.  Karel  Sáňka,  t.č.  podnáčelník  a  jednatel  veselického 
sboru událost dále zaznamenal: cituji, „Šikovného trubače tam měli, 
který troubil, ještě nic žádný neviděl. A rád troubil. Strach a rozčilení  
obecenstva je veliké. Žhář dosud určitě nezjištěn a nepotrestán, ale 
slíbené to má. Do vazby byl odveden podezřelý trubač Janík, kterého 
po čase propustili.“

 Účast  sboru  na  hašení  požáru  z  18.  na  19.  prosince  1928 
v Petrovicích. Hořela usedlost p. Nečase (čp.10) nad školou. Dobytek 
vyváděli přes kuchyň předem dveřmi, 1 prase uhořelo. Se stříkačkami 
se  dosti  špatně  pracovalo,  neboť  ty  následkem  velkých  mrazů 
zamrzaly.   
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 Účast sboru při hašení požáru rolnického stavení v Petrovicích, patřící 
Ferdinandu  Musilovi,   kde  se  říkalo  „u Jakoubků“, dne 10. června 
1929, který začal o 9. hodině.

 Účast sboru při hašení požáru mlýna pani Kalové dne 31. srpna 1930 
ve Sloupě. Přípřež ke stříkačce poskytl br. Al. Stloukal (čp.23) a br. 
Al. Skoták (čp.11). Poškozená za účast při hašení požáru zaslala sboru 
písemné  poděkování,   že „ sbor    bude   dle   možností   podporovat  
a i jiným podporování hasičských sborů doporučovati“.   

 Účast sboru při hašení požáru ve Vavřinci dne 18. června 1935. Sbor 
se dostavil v počtu 4 hasičů a dále veselských občanů pracujících na 
poli. Shořel zcela dům p. Slouky (čp.34) proti škole u rybníka. Jelikož 
nebylo doma žádných koní stříkačku táhli sami hasiči. 

 Dne  30.  září  1935  došlo  k požáru  otýpek  p.  Fr.  Skotáka  (čp.46) 
v Malé  Veselici.  Rychlým  zásahem  občanů  však  sbor  stříkačkou 
nezasahoval. 

 Dne 14. března 1936 chytly saze v komíně, snad od masa, u Celých, 
jež  byli  bytem  u  Ondroušků  (čp.8).  Štěstí,  že  to  bylo  včas 
zpozorováno    a    včas   občanstvem   mokrými   hadrami  utlumeno  
a dalšímu neštěstí zabráněno.

 Dne 18. května 1937 po sv. Duchu po 3. h ráno vznikl požár u p. Al.  
Martinka (čp.36) v Malé Veselici.  Dům  byl  krytý dochem a vyhořel 
i  vedlejší  právě  opravovaný  dům (čp.37)  a  vněm  i  2  kozy.  Bylo 
poškozeno  i  okno  u  sousedního  obecního  domu  (čp.17).  Jelikož 
nebylo vody,  stroje nepracovaly. Dostavily  se  také sbory  ze  Sloupu 
Petrovic a Šošůvky.

 V úterý dne 27. září 1938 vypukl požár ve Žďáře v domě p. Ševčíka 
vedle Zachovalové hospody. Sbor se zúčastnil v malém počtu, protože 
hodně činných členů právě narukovalo při vyhlášené mobilizaci.  Byl 
i nedostatek koní, kteří byly odvedeni. Občané Žďáru se divili,  jak 
brzo byl veselický sbor u požáru. U  žárnic  byl br. Jar. Ševčík (čp.12) 
a br. Albert Skoták (čp.4) – vzdálení stroje od požáru 140 m. Sbor 
měl  rozkaz  chránit  Zachovalův  hostinec,  který  byl  spojen  štítem 
s hořícím stavením  a  štít hostince již začal hořet. Houževnatě  jsme 
pracovali  a  bránili  a  skutečně  se  nám  podařilo  hostinec  uchránit. 
Nechtěli jsme, aby nám začali zpívat: co jste hasiči, co jste dělali, že  
jste hostinec shořet nechali…Br. Karel Sáňka dále popisuje neochotu 
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místních  žen  a  děvčat  pomoct  hasit,  a  taktéž  problémy  dalších 
zúčastněných  sborů  s malými  počty  činných  hasičů  a  nedostatkem 
koní do přípřeže. 

 Účast sboru při hašení požáru ve Vavřinci dne 9. června 1939. Hořely 
domy    p.    Vašíčka  (čp.30)     „u  Kreščiných“   a   vdovy pí. 
Dvořáčkové (čp.29). Kromě mužů se vyznamenaly i ženy z Veselice, 
které  vydatně  pomáhaly vavřineckému sboru,  kde byl  doma  pouze 
jeden hasič.  Při  požáru byl  zraněn velící okrsk.  náčelník  br.  Josef  
Pernica z Veselice. Byl stržen ze zdi hořícího stavení trámem za šňůru 
od povelky k zemi  a  silně  obražen a  utrpěl  otřes  mozku  – jež  byl 
ošetřen  samaritány.  Uhořela  nějaká  drůbež,  všechno  hospodářské 
nářadí a všechno vnitřní vybavení domů. 

 Účast  sboru při  hašení  požáru dne 7.  záři  1942 ve Vavřinci,  který 
vznikl po 9. hodině dopoledně ve stodole u domu (čp.2). Z Veselice 
se zúčastnilo 15 členů se stříkačkou. Příčinou byl samočinný vypínač 
u zásuvky na mlatě. Uhořela veškerá úroda i s novou čističkou. 

 Účast (bez práce strojem) při požáru v Petrovicích dne 5. listopadu 
1943. Vyhořelo zcela stavení p. Ševčíka „u Matýzů“ (nevymlácené 
obilí, seno, 3 těžší prasata, všechny vozy a stroje i vnitřní vybavení).   

 Dne 13. února 1945 shořel zcela dělnický lágr u „Kůlny“. Žádný stroj 
nepracoval,  protože nebylo  vody.  Přípřež poskytl  br.  Josef   Štolpa 
(čp.24) a br. Josef Růžička (čp.2) a s nimi přijelo dalších 13 bratrů.

 Dne 17.  září  1945 hořely otýpky za  Veselicí  u  spodního rybníka, 
které zapálily děti a jen včasným zakročením byl oheň včas uhašen.

 Dne  15.  dubna  1947  vypukl  neopatrností  dvou  žen  požár  ve 
„Zdubině“  na  prostranství  lesního  podrostu.  Díky  přispěchavšim 
občanům,  pracujícím na  poli  a  občanů z vesnice  byl  oheň uhašen. 
Sbor z Veselice se dostavil autem. Shořela asi jedna měřice lesního 
podrostu. 

 V neděli  20.  listopadu  1949  vyhořela  továrna  „Šamotka“  v Rájci. 
Požár  byl  sboru  ohlášen  telefonicky  z Rájce,  načež  byl  občanům 
Veselice oznámen místním rozhlasem. Stroje (stříkačka i auto) byly 
hned připraveny k odjezdu, ale doma nebyl žádný šofér, a tak se do 
Rájce ani neodjelo. 

 Dne 24. prosince 1949 vznikl požár ve stavení náčelníka has. sboru p. 
Karla Svobody na Těchově. Uhořeli při něm 2 koně, 1 kráva, obecní 
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býk, 1 prasnice s 10 selaty a většina drobného zvířectva. Dále uhořely 
všechny stroje a nářadí. Místní sbor nemohl dát stroj do chodu, a tak 
než  přijely  sbory  z okolí  se  hasilo  vodou  nošenou  v putnách. 
Veselický sbor, který měl problém s autem strojem nepracoval. 

 Dne  17.  února  1950  vyhořely  dřevěné  baráky  u  novostavby 
v železárnách  v Blansku.  Po  vyrozumění  telefonem  sbor  odjel 
k požáru, ale už nezasahoval.  

 Dne 28. října 1950 vyhořely 3 domky v Kotvrdovicích. Protože byl 
požár mimo „náš okruh“ čekal sbor na tel. výzvu, která však nepřišla. 
Ještě  téhož  večera  vyhořela  rolnická  usedlost  v Ludikově.  Sbor  se 
zúčastnil, ale strojem již nepracoval. 

 Dne 4. listopadu 1951 v 8 hod. večer, zrovna když byla schůze sboru, 
spatřil  br.  Rudolf  Nečas  zář  nad  lesem  směr  Karolín.  Po  dotazu 
v Blansku bylo sděleno, že hoří veckend pod Karolínem. Po příjezdu 
na místo požáru, však již byl veckend do základů vyhořen.   

 Dne  14.  srpna  1952  se  sbor  zúčastnil  při  hašení  požáru  domu  p. 
Vincence   Nečase (čp.22)  ve Vavřinci.  Požár  vznikl  následkem el. 
proudu. 

 Dne 8. srpna 1954 se sbor zúčastnil požáru při hašení požáru usedlosti 
čp.1 v Suchdole. 

 Dne 4.  května 1960 vyhořela  kůlna u  domu p.  Součka (čp.16)  ve 
Veselici.   

 Dne 18. března 1964 se sbor zúčastnil na hašení požáru „Větřáku“ 
v Petrovicích, kde bydleli  manželé Součkovi. Při hasebních pracích 
byl  vynesen  jen  nábytek  a  svršky,  ostatní  shořelo.  Zůstala  pouze 
kamenná věž a zdi s přilehlého obytného stavení.   

 V roce 1968 na Velikonoce se zbor zúčastnil při hašení požáru domu 
čp.34 ve Sloupě (proti kostelu). Požár zavil syn majitele domu. 

Z výše  uvedeného  přehledu  je  zřejmé  kolik  neštěstí  v minulosti 
požáry  nadělaly,  dále  příčiny  požárů  a  jak  měli  hasiči  často  ztížené 
podmínky (zamrzání strojů, nedostatek vody, nedostatek koní do přípřeže 
apod).  
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Požár v roce 1917 

Dosud největší  známý  požár  v obci  Veselice  se  stal  v roce  1917. 
Existuje  několik zápisů v archivních materiálech,  které  zde uvádím na 
důkaz  dokonalejšího  obrazu  o  této  události.  Nutno  připomenout,  že 
některé formulace v textu nejsou chybně přepsané, jde o doslovný opis.

Kronika obce Veselice

Ve  třetím  roce  války,  t.j.  roku  1917  dne  20.  července  ve  3  hodiny  
odpoledne vznikl požár v domě čp.5. Jelikož byl ten den prudký vítr požár  
se  rychle  rozšířil  a  nakonec  vyhořelo  celkem  17  domů  a  to:  čp.  
3,5,6,7,8,13,14,22,23,24,25,26,2728,33,41  a  49.    Při  požáru  shořela i  
obecní stříkačka a to na silnici před domem čp. 13. Tato stříkačka byla  
zakoupena  od  SDH  Blansko  a  v době  požáru  ještě  nebyla  úplně  
zaplacena. 

Kronika školy ve Vavřinci                 

Dlužno  poznamenat,  že  20.  července  v pátek  ke  2.  hodině  odpolední  
vypukl v sousední obci Veselici zhoubný požár. Za silného větru šířil se  
s ohromnou prudkostí,  takže během 2 hodin zničil  18 obytných stavení  
s chlévy a vedlejšími místnostmi hospodářskými. Ač při požáru bylo činno  
5 stříkaček hasičských, nepodařilo se přece požár omeziti. Po 4.hodině  
odpolední dílo skázy bylo dokonáno, oheň se již více nerozšířil, ale hasiči  
s lidmi  bděli  po  celou  ještě  noc,  aby  zamezili  případnému  novému  
vzniknutí požáru. K večeru i vítr seslábl. Podotýkám, že při tomto požáru  
shořela i stříkačka hasičského sboru ve Veselici, což je zjev řídký a svědčí  
o prudkosti požáru……atd.

Požární deník Dobrovolného sboru hasičského z Vavřince

Dne 11. srpna (?)  roku  1917  vznikl  požár  v  obci  Veselice.  Shořelo 18 
čísel, 20 rodin bez přístřeší, 88 osob, škoda 338 000 K. Náš sbor přijel  
první se 4 muži. Pracovalo při ohni 6 sborů – Vavřinec, Těchov, Žďár,  
Petrovice,  Šošůvka,  Sloup.  O neštěstí  ohně mluvilo  se  měli  dělati  děti  
ohýnek na mlatě.
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Výsledky  jednotlivých  ročníků  soutěže  v požárním 
sportu „O putovní pohár SDH Veselice. 

Ročník Datum Pořadí
Čas 
(s)

Počet družstev

0. 
23.6.1996

1. Petrovice Muži – 9
Ženy – 02.- 3. Veselice, Suchdol

1. 8.6.1997

1. Krasová 28,86 Muži – 15
Ženy – 02. Černovice 30,14

3. Bořitov 33,43
6. Veselice A 36,63

10. Veselice B 42,56

2. 7.6.1998

1. Lelekovice 27,08 Muži – 16
Ženy – 02. Krasová 28,32

3. Horní Poříčí 30,34
6. Veselice A 35,82

11. Veselice B 59,75

3. 6.6.1999

1. Černovice 23,58 Muži – 15
Ženy – 1
 

2. Krasová 24,46
3. Kotvrdovice 26,88

10. Veselice 36,65

4. 4.6.2000

1. Horní Poříčí A 24,75 Muži – 20
Ženy – 12. Letovice 25,98

3. Horní Poříčí B 26,34
15. Veselice 49,07
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Dosažené výsledky sboru na „Poháru“ ve Žďáru.

Ročník Datum
Počet 

mužstev
Umístění SDH 

Veselice
Dosažený čas

(s)
3. 13.7.1986 21 17 71,06
4. 12.7.1987 15 10 53,08
5. 10.7.1988 20 8 42,80
6. 10.7.1989 22 Nedokončil
7. 15.7.1990 Nezúčastnil se
8. 14.7.1991 17 16 86,29

9. 19.7.1992 17
16/A
17/B

48,19
54,48

10. 18.7.1993 19
6/A
9/B

34,68
40,83

11. 17.7.1994 21
7/A
14/B

33,84
49,26

12. 16.7.1995 15
?/A
?/B

54,86
58,34

13. 14.7.1996 18 6 39,98
14. 13.7.1997 22 ? 35,27
15. 12.7.1998 26 Nezúčastnil se
16. 18.7.1999 21 10 30,71
17. 16.7.2000 21 Nezúčastnil se
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Závěr  

Jestliže  bylo  v úvodu  této  publikace  poznamenáno,  že  k povaze 
lidské bytosti patří vlastnost sdružovat se, pak na závěr nezbývá než věřit,  
že tuto vlastnost budou mít i další generace veselských občanů. 

Skutečností  je,  že je  na co navázat.  Naší  předkové budovali  sbor 
především z důvodu ochrany svých domovů před požáry. Stejné poslání 
stojí před Sborem dobrovolných hasičů ve Veselici i dnes. Mějme vždy 
toto na zřeteli  a  snažme se  udělat  i  něco navíc,  tak jak to  dokazovali 
členové sboru během jeho existence až do současnosti. Ne vždy se věci 
daří, ale konejme tak, abychom obstáli sami před sebou. 

 

Poděkování.

Děkuji  touto  cestou  Mgr.  Marii  Nedomové  a  ing.  Ladislavu 
Skotákovi  z Veselice,  dále Mgr.  Aleně Karské z Blanska a ing.  Marku 
Audymu z Jedovnic za významnou pomoc při práci na této publikaci. 

Autor  
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