PAMĚTNÍ LIST
při příležitosti oslavy 90. výročí SDH Veselice
11. – 12. června 2011

Sbor v roce 1937

OD ZALOŽENÍ SBORU K JEHO SOUČASNOSTI
Sbor dobrovolných hasičů Veselice je nejstarším spolkem
v obci, který bez přerušení vyvíjí činnost. Přesto byl založený
ve sloupském regionu jako jeden z posledních. Velkou měrou
k jeho založení přispěl určitě ničivý požár v červenci roku 1917,
kdy vyhořelo ve Veselici 17 domů. Ustavující valná hromada
se konala v září roku 1921 z podnětu tehdejšího starosty obce
Františka Sedláka (čp. 40) sloupského rodáka a syna Václava
sv. Florián
Sedláka – objevitele Eliščiny jeskyně. František Sedlák byl
také zvolen za prvního starosty sboru. Náčelníkem byl zvolen Josef Růžička
(čp. 2), jeho zástupci Josef Skoták (čp. 13) a Karel Sáňka (čp. 3). Dalšími členy
výboru byli Josef Stloukal (čp. 19), Antonín Nečas (čp. 39) a Jan Souček (čp. 16).
Na konci roku 1921 měl sbor 21 činných členů a 51 přispívajících. Předtím se
o případné hašení požárů v obci a jejím okolí starala obec, která, jak dokládají
historické dokumenty uložené ve Státním okresním archivu v Blansku, již v roce
1894 vlastnila ruční stříkačku. V roce 1922 nově založený sbor zakoupil za cenu
25 000 Kč svoji první stříkačku od firmy R. A. Smejkal z továrny v Čechách
na Hané. Stroj byl tehdy umístěný ve skladišti, které si členové sboru upravili
v obecní budově, jež do té doby sloužila jako obecní chudobinec.
Členové sboru od jeho založení významným způsobem ovlivňují společenský život v obci. Po celou dobu své existence pořádá sbor různé akce
za účelem získání finančních prostředků na činnost, ale také na zakoupení
potřebné techniky. V meziválečném období to byly např. taneční zábavy, plesy
a hraní amatérského divadla, k nimž hasiči využívali především sál hostince
Vincence Skotáka čp. 7. Vedle toho byli také organizátory dožínek, Ostatků
apod. Jednou z hlavních činností bylo provádění preventivních prohlídek,
zvaných dříve „kontrola komínů“. Zdrojem příjmu bylo i roznášení novoročních
blahopřání, které členové sboru prováděli nejen ve Veselici, ale i v Suchdole
a na Nových Dvorech. Tam všude měl sbor své příznivce. Z podnětu sboru bylo
v roce 1927 založeno v Malé Veselici výletiště, které se postupem času stalo
místem k pořádání letních slavností, poutí a také např. oslav výročí sboru. Do té
doby se zábavy, ale také např. hasičské slavnosti, konaly na zahradách br. Sáňky a br. Růžičky, kteří byli předními funkcionáři sboru. V roce 1932, v době
vrcholící hospodářské krize, se členové sboru podíleli na rekonstrukci obecní
budovy, v níž bylo umístěno hasičské skladiště. K určitému útlumu v činnosti
došlo v období II. světové války, protože se členové sboru nechtěli podvolit

„německému nařizování“, jak dokládá kniha „Protokolů“, tj. Zápisů ze schůzí.
V roce 1946 si sbor pořídil z továrny z Adamova starší motorovou stříkačku
a také automobil. Stříkačka byla zn. Neugebauer & Hrček a automobil zn.
Škoda 206. Oba stroje si však členové sboru svépomocně opravili a především
automobil musel být celkově přestavěn na převoz techniky a mužstva.

Automobil Škoda 206

V roce 1948, kdy obec provedla rekonstrukci kapličky, sbor zakoupil sochu
patrona hasičů sv. Floriána, která byla umístěna do Boží muky na rozcestí do
Petrovic. Tuto sochu vlastní dodnes. Uvedený automobil Škoda však nesloužil
dlouho. V listopadu roku 1952 vypukl vinou zkratu na elektroinstalaci v obecní
budově požár a automobil vyhořel. Za dva roky nato ho nahradil automobil
zn. Mercedes, který sloužil do roku 1966. Dalším automobilem, který sbor
vlastnil, byla Praga Aero 150, získaná z Kuřimi. Toto auto, které bylo v roce
1997 prodané firmě provádějící opravy starých automobilů na propagační
vozy pivovarů, nahradil v roce 1999 devítimístný Ford Transit, zakoupený obcí
Vavřinec za cenu 200 000 Kč.
Výčet techniky používané sborem v jeho 90 leté historii je nutné doplnit
ještě o hasičský agregát PS 8, pořízený v roce 1955 a dva hasičské agregáty
PS 12, zakoupené v roce 1992 a 2004. První „dvanáctka“ byla postupně
přebudována na požární sport a je používána dodnes družstvem, které se po
několik roků účastní okresních soutěží v požárním sportu.

V roce 1996 sbor založil tradici pořádání soutěže v požárním útoku pro
ženy a muže, zvané „O putovní pohár SDH Veselice“. Tato soutěž byla
zařazena v letech 2003 – 2006 do soutěží organizovaných sdružením VC
Blanenska. Předtím byla soutěž zařazena do okresní ligy v požárním útoku.
Při sboru, který k 31. 5. 2011 čítá 43 členů, působí i kolektiv mladých hasičů.
Jeho účast na soutěžích je však závislá od momentálního počtu členů v tom
kterém roce. Počty dětí v obci v jednotlivých ročnících totiž notně kolísají
a tak se i stává, že některý rok se z důvodu malého počtu členů, kolektiv ani
soutěží neúčastní. V minulosti bývala situace o něco lepší a výsledkem dobré
práce s mládeží v posledních 25 letech je skutečnost, že br. Marek Jarůšek
(čp. 79) byl v letech 2005 – 2010 členem reprezentace ČR v požárním sportu
profesionálních hasičů. Vedle toho se členové kolektivu mladých hasičů br.
Lubomír Němec (čp. 67) a br. Martin Nečas (čp. 82) zúčastnili v roce 2005
v Plzni s družstvem SDH Horní Poříčí Mistrovství ČR v požárním sportu mládeže,
kde obsadili celkové 5. místo.
Sbor pravidelně jednou za dva roky pořádá tradiční Svatoantonínskou pouť
a Ostatkový průvod obcí. Ve spolupráci s Osadním výborem Veselice pořádal
sbor v letech 2003 – 2007 soutěž „Běh na rozhlednu“, která byla v roce
2001 zbudována na kopci Podvrší u Veselice. V roce 2004 zajišťovali členové
sboru, jako traťoví komisaři, automobilovou soutěž Autotec Rally 2004, vedoucí

Družstvo sboru v roce 1967

Družstvo mladých hasičů v roce 1987

přes obec. Vedle toho se v posledním období členové sboru podíleli např. na
demolici rodinných domů čp. 13 a 39 ve Veselici, chodí do lesa pálit klest po
těžbě dřeva a vykonávají dle potřeby další práce. Pro své členy a příznivce
výbor sboru zorganizoval v posledním období např. zájezdy s návštěvou
přečerpávací elektrárny Dlouhé stáně v Jeseníkách, do Olomouce a okolí
s návštěvou Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem (2002), na hrad
Pernštejn s návštěvou Pivovaru Černá Hora (2003) apod.
Někteří členové současně působí v jednotce, která byla v roce 2004
zřízena obcí Vavřinec za účelem plnění povinností obce v oblasti požární
ochrany. Jednotka má 9 členů a její vybavení po stránce materiální zajišťuje
obec Vavřinec. Členové jednotky mají s obcí uzavřené dohody o členství
v jednotce a jednotka je předurčena svým zařazením do IZS Jihomoravského
kraje na úrovni JPO V k plnění povinností v oblasti požární ochrany jen na
území obce Vavřinec.
V roce 2011, kdy sbor oslavuje výročí 90 roků od svého založení, získal
nové zázemí v podobě nové hasičské zbrojnice. Ta je umístěna v prostorách
víceúčelové budovy v Malé Veselici, která vzniká postupnou přestavbou
Kulturního domu. Jako příslušenství ke zbrojnici náleží i WC se sprchovým
koutem, zbrojnice je vybavena šatníkovou stěnou na uložení výstroje členů
zásahové jednotky, dále jsou v ní umístěny 2 skříně na dokumentaci sboru,

Výletiště v Malé Veselici

vycházkové uniformy a další drobný materiál. Požární materiál, jako hadice,
savice, apod., jsou uloženy na kovovém regále, ve zbrojnici je prostor i na
přívěsný vozík za požární automobil Ford Transit. Po straně zbrojnice jsou
umístěny dva stroje PS12 a jeden PS8. Poháry za dobré výsledky v různých
požárních soutěžích jsou vystaveny v uzavíratelné prosklené skříni.
V současné době řídí činnost sboru 9 členný výbor zvolený na Valné
hromadě v lednu roku 2010.

Výbor sboru v roce 2011:
Němec Lubomír
Novotný Miloslav
Jarůšek Marek
Fabiánek Milan
Nečas Bohumil ml.
Nečas Martin
Kozák Tomáš
Souček Pavel
Fabiánek Jan

(čp. 67)
(čp. 70)
(čp. 79)
(čp. 10)
(čp. 82)
(čp. 82)
(čp. 12)
(čp. 9)
(čp. 88)

-

starosta sboru
náměstek starosty
velitel sboru
hospodář
jednatel
strojník
člen výboru
člen výboru
materiálně tech. ref.

Starostové sboru za dobu jeho existence:
příjmení, jméno		
Sedlák František
(čp. 40)
Souček Jan
(čp. 16)
Nezval Jan
(čp. 44)
Sáňka Karel
(čp. 3)
Pernica Josef
(čp. 62)
Skoták František
(čp. 28)
Vybíhal Alois
(čp. 15)
Zouhar Ladislav
(čp. 29)
Kakáč Antonín
(čp. 42)
Skoták Josef
(čp. 54)
Kakáč Antonín
(čp. 42)
Skoták Josef st.
(čp. 54)
Kovač Rudolf
(čp. 73)
Němec František
(čp. 32)
Zouhar Ladislav
(čp. 29)
Novotný Miloslav st. (čp. 70)
Zouhar Ladislav ml.
(čp. 29)
Štolpa Josef
(čp. 24)
Ševčík Rudolf
(čp. 41)
Straka Miloš
(čp. 11)
Němec Lubomír
(čp. 67)

název funkce
starosta sboru
starosta sboru
starosta sboru
starosta sboru
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
předseda
starosta sboru
starosta sboru
starosta sboru
starosta sboru
starosta sboru

období
1921 – 	 1927
1927 – 	1933
1933 – 	1947
1947 – 	1950
1950 – 	1951
1951 – 	1954
1954 – 	1957
1957 – 	1962
1962 – 	1965
1965 – 	1969
1969 – 	1971
1971
1971 – 	 1973
1973 – 	1975
1975 – 	1976
1976 – 	1991
1991 – 	1995
1995 – 	1999
1999 – 2001
2001 – 	2010
2010 – 	dosud

Vítězové jednotlivých ročníků soutěže „O putovní pohár SDH Veselice“
rok

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

muži

SDH Petrovice
SDH Krasová
SDH Lelekovice
SDH Černovice
SDH Horní Poříčí
SDH Černovice
SDH Černovice
SDH Plumlov
SDH Sychotín
SDH Sychotín
SDH Litava
SDH Stanoviště
SDH Stanoviště
SDH Černovice
SDH Sychotín

čas

–
–
27,08 s
23,58 s
24,75 s
21,32 s
20,82 s
20,68 s
19,52 s
18,39 s
19,77 s
20,04 s
18,49 s
20,41 s
18,38 s

ženy

–
–
–
–
–
SDH Bohuňov
SDH Černovice
SDH Sebranice
SDH Sychotín
SDH Žernovník
SDH Sychotín
SDH Žďár
SDH Lhotky
SDH Žernovník
SDH Sychotín

čas

–
–
–
–
–
25,59 s
26,05 s
23,19 s
20,47 s
20,67 s
21,20 s
22,37 s
19,38 s
19,50 s
18,50 s

Výsledky družstva SDH Veselice na soutěžích v požárním sportu
okrsku Sloup:
rok

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

místo

štafeta

Vysočany 65,80 s
Vysočany 68,09 s
Vavřinec
66,40 s
Sloup
49,98 s
Vysočany 65,38 s
Vysočany
71,60 s
Vavřinec
72,25 s
Vavřinec
68,80 s
Petrovice
73,60 s
nekonala
se
Petrovice
Petrovice
72,15 s

útok

pořadí

25,04 s
39,33 s
32,00 s
26,85 s
24,05 s
23,94 s
30,57 s
24,39 s
26,58 s
31,64 s
24,37 s

2.
3.
3.
1.
1.
4.
5.
3.
2.
6.
1.

Marek Jarůšek
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