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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.

Zpracoval Milan Krchov, archivář a historik HZS Praha
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Historie hasičstva v boskovickém regionu
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 vesnicích,
podobných Suchdolu, 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.

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.

Ke vzniku dobrovolných sborů hodně
přispívala nutnost likvidace požárů v obci
a jejím okolí. Podpora však přicházela
s nařízeními z boskovického hejtmanství,
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kam obec Suchdol patřila.
Když už byl sbor založen, nastaly
mnohdy problémy jiného druhu, třeba neochota občanů obce poskytnout
koňskou přípřež k ručním stříkačkám.
Někdy se zase 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 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 Suchdola byly
dobrovolné sbory založeny takto:

Blansko
Němčice
Vysočany
Vavřinec
Žďár
Petrovice
Sloup
Šošůvka
Rájec
Ráječko
Housko
Těchov
Jestřebí
Veselice
Obůrka
Horní Lhota
Kuničky

1882
1886
1892
1893
1894
1894
1894
1895
1895
1899
1911
1912
1914
1921
1926
1938
1942

Karolín
Holešín

1943
1943

Suchdol
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1943

Závěrem nutno uvést, že i když
k založení některých sborů došlo později, některé z obcí vlastnily „obecní“
stříkačky. V případě potřeby určení občané sami organizovali zásah při požáru
v domovské obci, ale účastnili se hašení
požárů i v obcích sousedních.

Tuto skutečnost např. dokládají informace
o účasti „obecní“ stříkačky z Veselice (pořízena obcí v roce 1893), která se účastnila hašení
požárů ještě před založením veselského sboru
v roce 1921. Tuto skutečnost dokládají zápisy
v Požárních denících SDH Vavřinec a SDH
Veselice, které uvádím dále.

Hudba Suchdol v 30. letech 20. století
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Historie sboru
Některé tučně zvýrazněné roky nebo
termíny konaní valných hromad (dále jen
VH) a nebo výročních schůzí a jména
starostů či předsedů sboru jsou takto uvedeny jen z důvodu vymezení období, ve
kterém předseda sboru vykonával funkci.
Současně jsou v textu tučně zvýrazněny
některé událostí, které byly pro sbor nebo
obec významné.

uložený ve Státním okresním archivu
v Blansku. V zápise je doslovně uvedeno, cituji: „vládním nařízením poručeno
v každé obci kde není založen hasičský
sbor jej založiti což se všemi schvaluje“.
Smyslem tohoto nařízení právě ve válečné době bylo, aby v každé obci existovala
organizace s vycvičenou lidskou silou,
schopnou v případě potřeby (nepokoje
občanů, vznik požárů z důsledku sabotáží
partizánského hnutí apod.) pomoci likvidovat vzniklé škody.
Důvodem pozdějšího založení sboru
je pravděpodobně i skutečnost, že hasičské sbory většinou vznikaly v obcích po
velkých požárech, které vzniku sboru tzv.
„napomohly“. Z dále uvedeného přehledu

Jak je zřejmé z výše uvedeného přehledu, o založení sborů v jednotlivých
okolních obcích, byl suchdolský sbor
založen jako jeden z posledních. Vlastnímu založení sboru předcházelo jeho
schválení obecním zastupitelstvem, jak
dokládá zápis ze schůze z 20.12.1942,

Členský průkaz z roku 1943
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požárů v regionu je zřejmé, že v Suchdolu
k požáru obdobnému např. tomu z Veselice, při kterém v červenci roku 1917
vyhořelo 18 domů, nedošlo. Svou roli
sehrála určitě i skutečnost, že v sousední
Veselici byl činný sbor dobrovolných
hasičů založený v roce 1921. Dostupné
materiály, jako knihy zápisů ze schůzí
veselského sboru apod., totiž dokládají,
že občané ze Suchdola a Nových Dvorů
byli velkými příznivci veselského sboru.
Jednak, někteří byli ve veselském sboru
činnými a nemálo jich bylo přispívajících. Např. zápis z VH veselského sboru,
konané v lednu roku 1938 dokládá, že br.
Jakub Bezděk, t.č. starosta obce Suchdol,
vykonával funkci revizora pokladny. Doklad o přízni suchdolských veselskému
sboru potvrzuje i kronika obce Suchdol,
kde je v zápise o rozpočtu obce na rok
1924 uveden výdaj 50 Kč, jako „příspěvek hasič. sboru“. Velice pravděpodobně
sboru veselskému. Běžné taky např. bylo,
že veselští hasiči tradičně roznášeli tzv.
Novoročenky i v Suchdole a Nových
Dvorech. Tyto skutečnosti byly možná
příčinou toho, že cca po dobu 3,5 roku,
od začátku války až do založení sboru
v březnu roku 1943, odolávalo tehdejší
vedení obce tlaku okresního úřadu, který
nutil i ty nejmenší obce k založení sboru
dobrovolných hasičů.
Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva také dokládají, že např. začátkem
roku 1941 byla zřízena tzv. „první pomoc“
u lékaře Siňavského ve Sloupě, údajně
pro případ leteckých náletů (schůze dne
29.3.1941). Dále se uvažovalo o zbudování strážní boudy pro protisabotážní hlídky, ale nakonec od tohoto záměru bylo
ustoupeno. Běžné bylo ustavení „polních
hlídačů“ a noční hlídání s rozpisem po
jednotlivých domech (20.7.1941).

Jaroslav Rybář - požárník z povolání

Jak dokládá kniha zápisů ze schůzí
sboru z té doby, konala se ustavující VH
dne 21. března 1943 ve 14 hodin. Zahájil
ji starosta obce p. Rudolf Rybář (čp.16)
a v průběhu jednání vystoupil i okresní
velitel br. Josef Jedlička, který pohovořil
o významu hasičstva na venkově. Stanovy
sboru byly schváleny zemským presidentem pro Moravu v Brně dne 1.2.1943
(č. 8680 – I/2 1943). Na valné hromadě
byli za funkcionáře sboru jmenováni tito
občané: stolař br. Otakar Vašíček (čp.16)
- velitel, dělník br. Pavel Ševčík (čp.18)
– zástupce, zámečník br. Emil Novohradský z Nových Dvorů (čp.43) – jednatel,
vzorkař br. Rudolf Horák (čp.14) – vzdělavatel, natěrač br. Rudolf Šenkýř (čp.15)
- pokladník, soustružník br. Antonín
Nečas (čp.51) - zbrojmistr, elektrikář br.
Josef Hasoň (čp.35) – samaritán. Jestli byl
volen nebo jmenován starosta sboru není
ze zápisu zřejmé. Naopak zápis dokládá,
9

že cituji: „Valná hromada povolena okres.
úřadem v Boskovicích ze dne 8/3 1943
č. 6/237 1943. V obci byla veřejně vyhlášena jak vyhláškou, tak oběžníkem. Byla
právoplatná se usnášeti, neměla žádných
rušivých momentů a vše hladce odbyto“,
konec citátu. Kronika obce dokládá, že
ještě v tomto roce se v Suchdole konalo
první zkušební cvičení za přítomnosti
členů hasičského sboru z Veselice.
Další VH se konala dne 8. července
1945 s poznámkou, že se jedná o cituji:
„První řádnou valnou hromadu sboru
dobrovolných hasičů v Suchdole“. Slovem „řádnou“ zapisovatel chtěl pravděpodobně zdůraznit, že VH ustavující byla
vynucena. Místem konání byl hostinec
br. Konráda Kotulána (čp.2) za účasti
30 členů. Na této VH byl zvolen za předsedy sboru br. Josef Nečas (čp.10) a za
velitele br. Otakar Vašíček (čp.16). Zápis
ze schůze dne 2. září 1945 dokládá, že se

v Suchdole konalo první veřejné okrskové
cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnily sbory z Těchova, Veselice, Vavřince, Petrovic,
Obůrky, Žďáru, Sloupu a Lažánek. Nutno při seznamování s historií místního
hasičského sboru zmínit, že dne 10. listopadu 1945 byl do zvonice znovu zavěšen
zvon, který byl na základě vládního nařízení č. 414, ze dne 26. listopadu 1941,
dne 21. března 1942 sejmut a odevzdán
pro „válečné účely“. Tyto údaje dokládá
kronika obce a tuto skutečnost zmiňuji
proto, že zvon byl v té době mimo jiné
hlavním prostředkem k informování veřejnosti o vzniku požáru.
V zápise z VH konané 24. února
1946 je zmínka o přítomnosti br. Josefa
Pernici, okrskového velitele a současně starosty obce Veselice, na této VH.
Ještě téhož roku se konala mimořádná
VH hromada, která mimo jiné schválila
i pořízení látky na 12 „obleků“, které ušil

Suchdol 1968
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Soutěž v Petrovicích, Suchdolský sbor v roce 1969. Zleva: L. Bezděk, F. Rybář, J. Musil, P. Vybíhal, S. Neoral, Zouhar,
O. Horák, M. Mikulášek, A. Musil

br. Jan Rybář (čp.1), jak dokládá i údaj
v pokladním deníku sboru. Kronika obce
zase dokládá, že místní hasičský sbor pořádal 4. srpna 1946 první dožínky v okolí.
Místní sbor také v tomto roce společně
se sbory z Veselice a Vavřince uspořádal
oslavu 28. října. Lampiónový průvod
s hudbou vyšel z Vavřince přes Veselici
do Suchdola k prozatimnímu pomníku
padlých, vystavěnému z kamene. Členové
místního sboru postáli u pomníku na počest padlých.
V roce 1947 se v Suchdole konalo
Okrskové veřejné cvičení (18.5.), kterého se zúčastnily sbory z Veselice, Petrovic, Němčic, Žďáru, Šošůvky, Ostrova,
Těchova, Obůrky a Blanska. Místní sbor
cvičil s ruční „stříkačkou“, vypůjčenou od
veselského sboru. V deníku zápisů z toho
roku je děkováno br. Jaroslavu Rybářovi
(čp.52) a br. Josefu Hasoňovi (čp.35) za

„jejich poctivou práci při které sbor
dobře prosperuje“. V zápise je vyjmenováno, že sbor tehdy vlastnil 11 obleků,
11 sekyrek, 11 opasků vycházkových,
11 cvičných opasků, 1 povelku, 1 hornu,
16 přileb (dar sboru z Veselice) a 1 brašnu na lékárničku. Zmiňovaný br. Jaroslav
Rybář (čp.52) byl povoláním hasič v závodě ČKD Blansko.
Na schůzích sboru v roce 1950
(25.4., 13.5., 7.6.) bylo jednáno mimo
jiné o přípravách na výstavbu „hasičského
domu“ a potřebě pořízení „stroje“. Ten byl
přislíben velitelem sboru z ČKD Blansko
br. Flekem. Zápisy také dokládají, že sbor
měl v uvedeném roce 19 činných členů.
Zástupci sboru se zúčastnili na veřejných
oslavách ve Veselici, Sloupě, Křtinách
a Ostrově.
Začátkem roku 1951 (23.3.) sbor
zakoupil vlastní motorovou dvoukolovou
11

Sloup 1981. Zleva: L. Bezděk, M. Zouhar, M. Horák, S. Neoral, F. Rybář, J. Ševčík, J. Vybíhal, J. Rybář,
M. Mikulášek

stříkačku v ČKD Blansko. Stalo se tak
přičiněním br. Jaroslava Rybáře (čp.52)
a br. Vincence Horáka (čp.37), kteří
pracovali jako hasiči z povolání v závodě
ČKD Blansko. Kronika obce dokládá, že
kupní cena stříkačky byla 10 000 Kč. Na
VH 29.3.1951 byl za předsedy zvolen
br. Jaroslav Rybář (čp.52), 1. místopředseda br. Josef Hasoň (čp.35), 2. místopředseda br. Vojtěch Vojáček (čp.24),
jednatel br. Pavel Vybíhal (čp.53), pokladník br. Rudolf Šenkýř (čp.15), organizační
referent br. Miroslav Šenkýř (čp.15) a výcvikový referent br. Jan Skoták (čp.12).
Na další VH (30.11.1951) bylo na návrh
předsedy MNV br. Konráda Kotulána
(čp.2) schváleno, že sbor daruje částku
ve výši 15 tis. Kč na výstavbu hasičského
domu, která však nebyla obcí v roce 1951
vyčerpána, jak dokládá zápis ze schůze

konané 13.3.1952. Na této schůzi se
také zúčastnili zástupci veselského sboru
br. František Skoták (čp.28), br. Karel
Hloušek (čp.52) a br. Jaroslav Stloukal
(čp.3) (velitel okrsku), kteří informovali
o tom, že sbor suchdolský patří do okrsku
jehož dalšími členy jsou i sbory z Veselice,
Těchova a Obůrky.
Na VH konané 24.4.1952 byl za
předsedu sboru zvolen br. Josef Hasoň
(čp.35), kterého po valné hromadě konané
7.2.1954 vystřídal br. Jaroslav Rybář
(čp.52). Ten funkci předsedy zastával až
do valné hromady konané 20.1.1960.
Funkci jednatele v tom období zastával br. František Skoták (čp.6), kterého
v lednu roku 1958 vystřídal br. Augustin
Rybář (čp.8). Pokladníka vykonával br.
Rudolf Šenkýř (čp.15), kterého nahradil
v prosinci roku 1958 br Antonín Suchý
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(čp.30). Funkci místopředsedy zastávali br.
Josef Mikulášek (čp.1) a br. Pavel Vybíhal
(čp.53). Za dobu, kdy funkci předsedy
zastával br. Rybář Jaroslav (čp.52), sbor
pořádal pravidelně tradiční „Ostatkové“
zábavy a průvod maškar po obci. Slavnostní předání obecní budovy veřejnosti,
v níž byla umístěna i požární zbrojnice,
prodejna potravin a prádelna, se uskutečnilo 1. srpna 1954. V roce 1957 získal sbor
nový stroj PS 8, který měl být původně
přidělen sboru v Petrovicích. Tamní sbor,
však obdržel stroj PS 16 od sboru ve Spešově, a tak nakonec stroj PS 8 slouží až do
současné doby v Suchdole.
Po zmíněné VH v roce 1960 byl za
předsedy zvolen br. Miloslav Nečas

(čp.5), který funkci zastával až do VH
konané 6.11.1965. Po tuto dobu se ve
funkci velitele vystřídali br. Pavel Vybíhal (čp.53), br. František Kunc (čp.19)
a br. Alois Skoták (čp.6). Ve funkci
jednatele br. Augustin Rybář (čp.8), br.
Antonín Musil (čp.51). Ve funkci pokladníka br. Antonín Suchý (čp.30). Dvacáté
výročí založení oslavil sbor 14.7.1964.
Slavnost se konala na výletišti před pohostinstvím. Toto výletiště vzniklo v roce
1936 nákladem Konráda Kotulána st.
(čp.2). Vlastní nedělní slavnosti předcházela v sobotu slavnostní schůze. V jejím
programu vystoupil pěvecký sbor děvčat
z Vavřince a dále se jí zúčastnili zástupci
sborů z Veselice a Vavřince. Při nedělní

M. Horák, F. Kunc, A. Musil, V. Vojáček, L. Bezděk, F. Němec, D. Jakubec, J. Vybíhal, F. Rybář
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slavnosti provedlo zásah na hořící vatru
družstvo žen z Vavřince. Poté každému
zúčastněnému sboru při jeho pochodu na
výletiště zahrála suchdolská dechová hudba. Jinak sbor za období mezi lety 1960 až
1965 prováděl preventivní prohlídky, organizoval žňové hlídky, zajišťoval konání
„Ostatků“, dožínek a pouťových zábav,
kde pravidelně hrála místní dechová
hudba. Ze zápisů ze schůzí je zřejmé, že
členové pomáhali i při polních pracích
a brigádnické pomoci v obci. Zápisy však
také dokládají, že se sbor potýkal s malou
členskou základnou. Tehdejší předseda
br. Miloslav Nečas (čp.5) tuto skutečnost
komentoval slovy: „máme výzbroj, ale nemáme k tomu lidi. Buď nemají čas a nebo
jsou staří“.
Na VH v listopadu roku 1965 byl
za předsedy sboru zvolen br. Musil
Antonín (čp.51), který funkci zastával
do VH v listopadu roku 1969. Po dobu
jeho předsednictví sbor vykonával pravidelně preventivní prohlídky, organizoval „Ostatky“, pouťové zábavy atd.. Po
dobu předsednictví br. Antonína Musila
(čp.51) zastával funkci velitele br. Alois
Skoták (čp.6), pokladníka br. Jan Musil
(čp.57) a jednatele br. Antonín Suchý
(čp.30).
Ve funkci předsedy vystřídal br. Antonína Musila (čp.51) na VH konané
22.11.1969 br. Ladislav Bezděk
(čp.11). Zápisy ze schůzi z té doby dokládají, že např. v roce 1970 probíhala
oprava vodní nádrže. Ještě v tomto roce
však postihla sbor nemilá událost. Po
průtrži mračen dne 29.8.1970 došlo
k zatopení požární zbrojnice, kdy hladina
vody z rozvodněného rybníka dosahovala
v budově požární zbrojnice výšky 1 m.
S následky této záplavy se sbor potýkal

ještě v roce 1971. Mimo to pokladní
kniha sboru dokládá např. uspořádání
zájezdu do Gotvaldova v říjnu roku 1972.
Po dobu předsednictví br. Ladislava Bezděka (čp.11) vykonával funkci velitele br.
Stanislav Neoral (čp.10), pokladníka br.
Miroslav Horák (čp.37), jednatele br. Antonín Musil (čp.51), preventisty br. Josef
Rybář (čp.20). V roce 1973 (20.5.1973)
se družstvo sboru zúčastnilo na okrskové soutěži v Němčicích, kde obsadilo po
pěti letech neúčasti na okrskových soutěžích 8. místo. Slavnostní schůze k 30.
výročí se konala dne 20.10.1973. V roce
1974 se členové mimo jiné podíleli na
výstavbě prodejny potravin v lokalitě
„Na kopečku“. V roce 1975 se družstvo
sboru umístilo na 7. místě na okrskové
soutěži ve Vavřinci. V měsíci lednu roku
1976 sbor zorganizoval společně s místní
organizací ČSŽ zájezd do divadla v Brně. Na společné okrskové soutěži okrsků
Sloup a Žďárná ve Valchově se družstvo
sboru umístilo na 7. místě. V roce 1976
získal sbor nové stejnokroje. Na schůzích
v letech 1977, 1978 a 1979 se opakovaně
řešilo zhotovení nového parketu na pořádání tanečních zábav na prostranství před
pohostinstvím. V roce 1980 se členové
sboru např. podíleli na brigádách na hasičském školícím středisku na Křetínce.
V letech 1981 a 1982 se zúčastnilo družstvo sboru na soutěži okrsku ve Sloupě
v kategorii nad 35 roků a umístilo se na
2. místě. Sbor v té době čítal celkem 38
členů. Ze zápisů o činnosti sboru v letech
1983 až 1986 je zřejmé, že jeho členové
vykonávali pravidelně v jarních měsících preventivní prohlídky v rodinných
domech suchdolských občanů, včetně
domů na Nových Dvorech. V roce 1985
dosáhla členská základna sboru počtu 47.
Zpráva z roku 1986 také hovoří o opětov14

Soutěž okrsku, Sloup 1982

ném zatopení požární zbrojnice, kdy dne
23.3.1986 dosáhla voda výšky 80 cm.
Tento rok zaznamenal sbor také další
smutnou událost. Bylo jí úmrtí dlouholetého předsedy sboru br. Ladislava Bezděka (čp.11), který funkci vykonával od
konce roku 1969. V roce 1987 se družstvo
sboru umístilo na 2. místě, v kategorii nad
35 roků, na soutěži ve Sloupě.
Ze zprávy na VH o činnosti sboru v roce 1989 je zřejmé, že sbor čítal
38 členů. Na okrskové soutěži ve Sloupě
obsadilo družstvo sboru v kategorii nad
35 roků 1. místo. V tomto roce také
probíhala generální oprava rybníka a po
dlouhé době se v tomto roce neuskutečnila tradiční pouť. Na VH sboru byl starostem sboru zvolen br. Stanislav Neoral
(čp.10), místostarostem br. Milan Mikeš
(čp.14), velitelem br. Jiří Vybíhal (čp.20),
strojníka vykonával br. Josef Ševčík ml.

(čp.18), jednatelem byl br. Antonín Musil
(čp.51), pokladníkem br. Miroslav Horák
(čp.37). Funkci revizorů vykonávali br. Jan
Musil (čp.57) a Miroslav Šenkýř (čp.15).
Jmenovaní tyto funkce vykonávali až do
roku 1998. Ze zprávy na VH o práci
sboru v roce 1990 je zřejmé, že sbor čítal
43 členů. V tomto roce byl zrušen MV
ČSPO Vavřinec, jehož členy byli od března roku 1986 i zástupci sborů z Veselice
a Suchdolu. Sbory přešly opět pod okrsek
Sloup.
V roce 1994 měl sbor 40 členů, z toho 4 ženy. Situace ve sboru však nebyla
dobrá a dokonce se tímto stavem zabýval
i výkonný výbor OV SDH Blansko. Na
doporučení tehdejšího starosty obce,
p. Jana Kakáče z Vavřince, sbor nebyl
zrušen. V roce 1995 čítal sbor 36 členů
a v roce 1996 37 členů, z toho 4 ženy.
Družstvo sboru se umístilo na okrsko15

Družstvo sboru při Poháru ve Veselici 2000

vé soutěži v Petrovicích v kategorii do
35 roků na 6. místě. Dále se družstvo
sboru zúčastnilo ve Veselici soutěže
v požárním sportu pořádaného místním
SDH a obsadilo 2. místo. V tomto roce
byla také dokončena registrace sboru jako
občanského sdružení a bylo mu přiděleno

IČO 65338766. V roce 1997 se družstvo
sboru zúčastnilo 1. ročníku s utěže v požárním sportu „O putovní pohár SDH
Veselice“. Umístilo se na 8. místě z 15-ti
startujících. Na okrskové soutěži ve Vysočanech se umístilo na 11. místě. V tomto
roce byla provedena oprava čerpadla na
stroji P 8. Tento typ stroje sbor ještě se sborem
z Houska, jako jediné
sbory z okrsku Sloup,
stále ještě používaly,
protože výkonnější stroje
nevlastnily. Na soutěžích
okrsku si sbor zapůjčoval
výkonnější stroj PS 12 od
sborů z Veselice, Němčic
nebo Vavřince.
V roce 1998 čítal sbor
18 členů. Družstvo sboru
se zúčastnilo 2. ročníku
„Poháru“ ve Veselici a na

Setkání veteránů, Sloup 2002
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okrskové soutěži v Němčicích se umístilo
na 7. místě ze 14-ti startujících. Na základě schválení nového „Požárního plánu
obce Vavřinec“, zastupitelstvem obce,
byly v Suchdole zřízeny 4 ohlašovny požáru, a to u br. Miroslava Horáka (čp.37),
br. Jaroslava Rybáře (čp.22), br. Radomíra
Musila (čp.10) a u veřejného telefonního
automatu (VTA). V roce 1999 čítal sbor
16 členů. Na okrskové soutěži v Ně čicích
se družstvo sboru umístilo na 7. místě.
V tomto roce byl odstraněn stožár sušáku
hadic, zbudovaný u rybníka obcí v roce
1952. Těsně před poutí v roce 1999 byl
z rozpočtu obce pro sbor zakoupen stroj
PS 12. Kupní cena tohoto stroje po generální opravě, kterou provedla firma
ZAHAS, Slavič u Hranic na Moravě,
byla 31 351 Kč. Tento stroj byl při mši
svaté v neděli vysvěcen farářem. Pouť
se uskutečnila v areálu na „Kopečku“.
V pondělí po pouti se v Suchdole usku-

tečnilo námětové cvičení (doprava vody
z rybníka k budově bývalého ovčína) za
účasti místního sboru a sborů z Veselice
a Vavřince. V rámci této akce byl stroj
PS 12 pokřtěn jménem “Jiřina“. V říjnu
sbor uspořádal zájezd do vinného sklepa
ve Velkých Bílovicích. Dále členové sboru
vlastními silami provedli rekonstrukci
budovy požární zbrojnice. Byla v ní zbudována klubovna, která současně slouží
o poutích k prodeji občerstvení. V roce
2000 čítal sbor 20 členů Členem výboru
okrsku Sloup je br. Radek Hasoň (čp.35).
Sbor uspořádal „Ostatky“ s účastí 24 maškar. Členové sboru provedli výkopové
práce v rámci budování zpevněné plochy
před budovou požární zbrojnice, kterou
dále na náklady obce realizovala firma
VH DEVON Sloup. V měsíci květnu se
družstvo sboru umístilo na 6. místě okrskové soutěže v Šošůvce, konané v rámci
oslav 110. výročí založení místního sboru.

Ostatky 2002
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Týden nato se družstvo sboru zúčastnilo
ve Veselici 5. ročníku „Poháru“ a umístilo
se na 11. místě z 19 startujících. Pouť se
v tomto roce již konala v nově zbudovaném areálu před hasičskou zbrojnicí.
Týden nato sbor ještě uspořádal popouťovou zábavu. V podzimních měsících se
členové sboru podíleli na úpravách hřiště
na „Kopečku“ a v prosinci na kácení jasanu vedle kapličky. V měsíci listopadu
sbor uspořádal zájezd do vinného sklepa
ve Velkých Pavlovicích. V roce 2001 čítal
sbor 20 členů. V únoru uspořádal „Ostatky“ s účastí 26 maškar. V měsíci květnu
se družstvo sboru zúčastnilo okrskové
soutěže ve Vysočanech. V červenci na
svátek sv. Anny uspořádal sbor 3 pouťové
zábavy, včetně zábavy popouťové. V měsíci červnu se sbor zúčastnil námětového
cvičení ve Vavřinci (doprava vody z ryb-

Sotěž okrsku Sloup ve Vysočanech - květen 2002
T. Svoboda z SDH Suchdol na kladině

níka v obci za dům čp. 87) za účasti sborů
z Veselice a Vavřince.
VH, jež hodnotila činnost sboru v roce 2002, se konala 27.12.2002. Během
roku členská základna čítala 20 členů.

Nástup při vyhodnocení okrskové soutěže, Vysočany 2002
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Sbor zorganizoval „Ostatky“ s účasti
15 masek. Dále členové sboru provedli
sběr železného šrotu, podíleli se na úpravě
hřiště „Na kopečku“ a v rámci přípravy na
pouť zhotovili nové skládací lavice. V termínu 26. – 28. července sbor uspořádal
pouť a týden nato i popouťovou zábavu.
Pouťové zábavy v Suchdole se staly vyhlášenými v celém okolí, a to především
díky jejich výhodnému termínu konání
v době dovolených v nově zbudovaném

areálu před hasičskou zbrojnicí. Faktem je
však skutečnost, že příprava tohoto areálu
na pouť a jeho následné „sklizení“ si vyžaduje nemalého úsilí suchdolských občanů,
především členů hasičského sboru. V měsíci listopadu ještě členové sboru provedli
postavení sněhových zábran podél silnice
při vjezdu do obce.
A to se už píše rok 2003, jímž se začíná další desetiletí existence suchdolského
sboru.

Suchdol 2003, zleva:
T. Svoboda, I. Slouka, J. Horák, R. Musil, M. Mikulášek, R. Hasoň, P. Závodník, M. Zouhar, M. Němec, P. Rybář
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Požáry ve sloupském regionu
Zde uvádím informace o požárech
v Suchdole a jeho okolí. Zdrojem jsou
Požární deníky SDH Vavřinec a SDH
Veselice a dále informace získané z ústního podání pamětníků. Nejedná se
o doslovný opis zmíněných deníků, 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 během
posledních 55 roků došlo k několika zahořením a požárům, ke kterým se však
nepodařilo zjistit bližší údaje (termín,
rozsah), a proto zde nejsou uvedeny.

= Účast „obecní“ stříkačky z Veselice
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 z Veselice
při hašení požáru, který vznikl v pátek
14. června 1895 po 3. hodině odpoledne
v Němčících.
= Účast „obecní“ stříkačky z Veselice
při hašení požáru, který vznikl 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 z Veselice při hašení požáru, který vznikl 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 z Veselice při
hašení požáru, který vznikl dne 5. června
1908 na svátek sv. Cyrila Methoděje, ve
Vavřinci, 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

= Účast „obecní“ stříkačky z Veselice
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, 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.
= Účast „obecní“ stříkačky z Veselice při
hašení požáru, který vznikl 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 z Veselice
při hašení požáru, který vznikl posledního října roku 1894, ve středu před Všemi
Svatými okolo 10. hodiny ráno v kolně
u Trávníčka, soustružníka v Petrovicích.
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byla přičiněním přispěchavších občanů ze
Suchdola a stříkačky z Veselice uhájena.

= Účast veselského sboru při hašení požáru v sobotu dne 3. dubna 1926 v Petrovicích. Požár ohlásily pani Andělína Trávničková (čp.51) a setra samaritánka Františka
Stloukalová (čp.8). Sbor se zúčastnil v počtu
14 mužů a dalšího občanstva. Hořela usedlost nadučitele Suchého. Jak zaznamenal
br. Karel Sáňka, t.č. podnáčelník a jednatel
veselského sboru: 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 odveden podezřelý trubač Janík,
kterého po čase propustili.“

= Účast „obecní“ stříkačky z Veselice při
hašení požáru, který vznikl 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.

= Požár 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 z Veselice se zúčastnil v počtu 16 mužů. Přípřež
ke stříkačce poskytl br. Fr. Sáňka (čp.24)
a br. Fr. Nečas (čp.11).

= Účast veselského 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.

= Účast veselského 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 veselského sboru poskytl br. Fr. Sáňka (čp.24)
a br. Al. Skoták (čp.11).

= Účast veselského 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 veselského 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 hasič. sborů doporučovati“.

= Účast veselského 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 veselského 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).
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= Účast veselského 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 14. března 1936 chytly saze
v komíně, snad od masa, u Celých, jež
byli bytem u Ondroušků čp. 8 ve Veselici.
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 i sbory ze Sloupu Petrovic a Šošůvky.
= V úterý dne 27. září 1938 vypukl
požár ve Žďáře v domě p. Ševčíka vedle
Zachovalové hospody. Veselský sbor se
zúčastnil v malém počtu, protože hodně
činných členů právě narukovalo při vyhlášené mobilizaci. Byl i nedostatek koní,
kteří byly odevzdaní. Občané Žďáru se
divili, jak brzo byl veselský sbor u požáru.
U žárnic byl z veselského sboru 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
místních žena a děvčat pomoct hasit,
a taktéž problémy dalších zúčastněných
sborů s malými počty činných hasičů a nedostatkem koní do přípřeže.
= Účast veselského 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 veselského 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 veselského sboru (bez práce
strojem) při požáru v Petrovicích dne
5. listopadu 1943. Vyhořelo zcela stavení
p. Ševčíka „u Matýzů“ (nevymlácené obilí,
seno, 3 težší 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 k veselskému stroji poskytl br. Josef Štolpa
(čp.24) a br. Josef Růžička (čp.2) a s nimi
přijelo dalších 13 bratrů.
= 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 ve22

spatřil jeho člen br. Ruda Nečas záři 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 vznikl požár v domě Vincence Nečase (čp.22) ve Vavřinci.
Požár vznikl následkem el. proudu.
= Dne 8. srpna 1954 vznikl požár, v půl
desáté dopoledne, v usedlosti čp.1 v Suchdole. Při hašení bylo přítomno 14 sborů, jeden dokonce až z Brna.
= Dne 4. května 1960 vyhořela kůlna
u domu p. Součka (čp.16) ve Veselici.
= Dne 18. března 1964 se veselský sbor
zúčastnil na hašení požáru „Větřáku“
v Petrovicích, kde bydleli manželé Součkovi. Při hasebních pracích byl vynesen
nábytek a svršky, ostatní shořelo. Zůstala
pouze kamenná věž a zdi s přilehlého
obytného stavení.
= V roce 1968 na Velikonoce vyhořel
dům čp.34 ve Sloupě (proti kostelu). Požár založil syn majitele domu.
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé
kolik neštěstí v minulosti požáry nadělaly, dále příčiny požárů a jak měly hasiči
často ztížené podmínky (zamrzání strojů,
nedostatek vody, nedostatek koní do přípřeže apod).
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selskému sboru ohlášen telefonicky z Rájce, načež byl občanům Veselice oznámen
místním rozhlasem. Stroje (stříkačka
i auto) byly hned připraveny k odjezdu,
ale nebyl doma žádný šofér. Nakonec se
do Rájce ani neodjelo.
= Dne 24. prosince 1949 vznikl požár
ve stavení náčelníka has. sboru p. Karla
Svobody na Těchově. Uhořely při něm
2 koně, 1 kráva, obecní 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. Veselský sbor,
který měl problém s autem strojem nepracoval.
= Dne 17. února 1950 vyhořely dřevěné baráky u novostavby v železárnách
v Blansku. Po vyrozumění telefonem
veselský sbor odjel k požáru, ale už nezasahoval.
= Dne 28. října 1950 vyhořely 3 domky
v Kotvrdovicích. Protože byl požár pro
veselský sbor mimo „náš okruh“ čekalo
se na tel. výzvu, která však nepřišla. Ještě
téhož večera vyhořela rolnická usedlost
v Ludikově. Veselský sbor se zúčastnil, ale
strojem již nepracoval.
= Dne 4. listopadu 1951 v 8 hod. večer,
zrovna když byla schůze veselského sboru,
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Závěr
Suchdol patří mezi nejmalebnější částí
obce Vavřinec, jejíž součástí je společně s Veselicí a Novými Dvory od roku
1960. Skutečností také je, že jeho území
je nejvíce dotčeno krasověním podzemí
složeného z devónských vápenců.
Při bádání po historii předků nynějších obyvatel území v okolí zříceniny
hradu Blansko jsem často nacházel informace o Veselici společně se zmínkou
o Suchdolu, a nebo naopak. Získané
informace o jejich historii dokládají, že
tyto dvě dříve samostatné obce měly vždy
k sobě dosti blízko. Platí to dodnes. To
zaprvé.
Za další chci poukázat na jinou skutečnost. Při sběru informací a přípravě
na vydání této publikace byla jedním ze
zdrojů získávání informací samozřejmě
i „Pamětní kniha obce Suchdola“. V jejím úvodu její první zapisovatel, místní
hostinský Ludvík Strážnický, popisuje
důvody proč psát obecní Pamětní knihy.
Mimo jiné píše: „Proto chci do této knihy zapisovati vše, co se během času v naší
obci přihodí, nebera zřetel na události obcí
okolních, zemských neb světových. Snad se
nebudou zdáti některému našemu součastníku zapsané události malicherné neb směšné,
avšak naši potomci budou nám vděčni, za
každou poznámku, budou moci porovnávati
časy minulé s přítomnými“. Stále více si
uvědomuji, jakou měl tento člověk tehdy
pravdu.
Když vzniká brožura o historii jakéhokoli spolku, je její autor odkázán na
zdroj informací z doby minulé. Jsou jimi
např. kroniky, knihy zápisů ze schůzí,

materiály uložené v archivech apod.. Tuto
skutečnost zmiňuji také proto, že v případě této publikace jsem to neměl mnohdy
jednoduché. Počátky sboru jsou ještě
celkem dobře dokumentované v kronice
obce a knize zápisů ze schůzí z té doby.
Čím více však čas plynul, je informací
o činnosti sboru méně a méně. Přesto
jsem rád, že se podařilo z dostupných
zdrojů a za přispění pamětníků sestavit
obraz o práci a životě části občanů ze
Suchdola za uplynulých šedesát roků.
Dobrovolní hasiči také v Suchdole patří
po celou dobu své existence k tahounům
společenského života v obci. Činnost
sboru byla v některých obdobích slabší,
poté došlo ke zlepšení. Tak už to v životě
chodí.
Touto publikací bych chtěl vzdát hold
všem těm obětavcům, jak těm v minulosti,
tak těm současným, za jejich podíl na rozvoji obce, konajících přesně v duchu hesla
hasičského hnutí: „Bohu ku cti. Bližnímu
ku pomoci. Vlasti ku zdaru“.
Proto přeji suchdolským občanům do
budoucna především obětavé a schopné
jedince. Ti jsou vždy a všude hlavním
předpokladem úspěchu.
Veselice březen 2003

autor
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