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Úvodem

Oheň je spojen se samou existencí lidstva samého. Již v dobách pravě-
ku bylo jeho uchovávání a pečování o něj svěřeno těm nejzkušenějším 
členům rodu. Jeho ztráta nebo dokonce úmyslné zahašení bylo tres-
táno těmi nejvyššími tresty. Nedivme se. Vždyť na ohni a jeho teple 
závisela mnohdy skutečně existence přežití, a co víc, oheň skýtal jedi-
nečnou možnost různé úpravy pokrmů a jídel. Navíc ochraňoval před 
napadením divoké zvěře. Oheň měl, a to stále platí, i druhou tvář svého 
účinku a dopadu na lidstvo, která je spojena s požáry. Zvláště v dří-
vějších dobách to byl největší postrach našich předků. Způsob života 
po dlouhá staletí nahrával tomu, aby panický strach lidí z požárů byl 
oprávněný. Na venkově převažovala hospodářská stavení s množstvím 
uskladněného sena a slámy, a tak stačilo málo a neštěstí na sebe neda-
lo čekat. Nebylo výjimkou, že celé vsi lehly popelem, a to i opakovaně.
Ale ani města nebyla ušetřena ničivým požárům. Tehdejší zástavba
a způsob provedení staveb vlastních byl vlastně časovanou bombou. 
Když k tomu připočítáme primitivní techniku používanou k hašení po-
žárů, lze logicky zdůvodnit katastrofy okolních měst, které oheň opa-
kovaně devastoval. 
Pojem požární prevence, dnes v hasičské terminologii zásadní a prio-
ritní, byl dříve zcela neznámý, a z důvodů výše popsaných ani nemohl 
být naplňován. Výsledkem byly nezvratné a nenahraditelné ztráty na 
majetku, ale samozřejmě i na lidských životech. Zakládání hasičských 
spolků v českých a moravských městech i obcích spadá do druhé polo-
viny 19. století. Není to náhoda ani živelný a nekontrolovatelný počá-
tek spolkové činnosti u nás.
Historicky toto dění zapadá do doby, kdy se mocné Rakousko rozdělilo 
do dvou částí, a to na Rakousko – Uhersko. Jednotlivé národy v rámci 
tohoto dualistického uspořádání se stále více a více snaží dosáhnout 
své nezávislosti na Vídni. Je to boj o národní svébytnost a prosazení 
svých požadavků. A právě tato doba nahrávala tomu, aby se jedním 
z dílčích cílů tohoto boje stalo i zakládání různých spolků. Dochází
k zakládání prvních tělocvičných a hasičských jednot s názvem Sokol,
v jejichž působnosti existovaly i hasičské odbory.
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Z minulosti hasičského sboru

V r. 1855 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Bohuňovicích, slouží-
cí pro celou farnost bohuňovickou, slučující obce Bohuňovice, Morav-
skou Loděnici, Trusovice, Hlušovice a Lašťany. Nejzasloužilejším propa-
gátorem hasičské myšlenky byl trusovický občan pan Hynek Smékal, 
rolník, který po ustanovení sboru ve funkci velitele setrval do r. 1903. 
Zemřel v r. 1905, avšak dílo, které založil, trvá dále. Dalšími aktivními 
členy sboru byli trusovičtí občané Čouka Jan - rolník, Martin Doležel 
- bednář, Antonín Skoupý - služebný, Josef Holoubek - dělník,Tomáš 
Uvízl - švec, Josef Šiška - hostinský, Alois Švestka - rolník. Postupně
v dalších letech to byli Josef  Morkes - dělník, Ladislav Spáčil - dělník, 
Stanislav Konečný - dělník, František Spáčil - holič a další. Celkem bylo 
v r. 1942 ve sboru v Bohuňovicích 29 členů činných a 32 členů přispíva-
jících. Výzbroj byla společná a obce fi nančně přispívaly na modernizaci 
požární techniky.
 V srpnu 1942 musel být převeden majetek sborů do vlastnictví obcí, 
které byly povinny hradit vydání sborů do vlastnictví obcí a hradit vy-
dání sboru na činnost hasičskou.
Dalším nařízením bylo zřízení hasičských sborů v každé obci, protože 
kromě svého poslání musely tyto úkoly plnit v protiletecké civilní obra-
ně. Z toho důvodu došlo k odloučení trusovických členů, protože již
v březnu 1943 byla svolána obecním zastupitelstvem veřejná schůze 
občanů, která dala souhlas k založení samostatného hasičského sbo-
ru.
Činovníci sboru : Čouka Rudolf - starosta sboru, Jan Siegl - místosta-
rosta, Josef Morkes - velitel, Ladislav Spáčil – místovelitel, Jindřich 
Fryčák -pokladník, František Zavadil - zbrojíř, Vojtěch Fiala - jednatel,
Josef Loutocký - vzdělavatel, Ignác Pospíšil - samaritán. Členové výboru: 
František Sklenář, Josef  Švanda, Čeněk Frank, František Hess, náhrad-
níci: Václav Hanuš, Vojtěch Čtvrtlík, revizoři: Ladislav Benýšek, Bohu-
mil Grohmann. Zástupcem do Okresní hasičské jednoty byl jmenován 
Josef  Morkes.
 Všichni tehdy složili hasičský slib, že sbor vybudují tak, aby se umís-
til na čestném místě mezi okolními sbory. Stav členstva převedených 
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z SDH Bohuňovice činil 29 členů, dále bylo 52 přispívajících. Hlavní 
zdroje příjmů byly zpočátku z dobrovolných darů, členských příspěvků
a z vlastních podniků, které byly hned v prvním roce organizovány. Již 
tehdy byl hasičský sbor hlavním iniciátorem všech kulturních a zábav-
ných akcí v obci. Prováděl zodpovědně požární výcvik, školení a hlavně 
se věnoval výchově mladých požárníků.
Pravidelná účast byla v soutěžích o nejlepší požární družstvo ČSR. Dále 
byl vytvořen divadelní ochotnický soubor. V letech 1943 - 1958 sehrál 
19 velmi úspěšných divadelních představení na hřišti v Trusovicích. Re-
žii divadel měli postupně František Hess, Alois Skála a Vojtěch Třeštík, 
zpěvy nacvičoval  Vojtěch Langer.

V r. 1946 na krajském sjezdu hasičstva v Olomouci závodilo družstvo 
mužů a umístilo se na 3. místě z 9 soutěžících. V r. 1954 družstva žáků 
11-l4l etých a žaček téhož věku se přes okrskovou, okresní a krajskou 
soutěž dostalo až do celostátní soutěže v Praze. Děvčata zde vybojo-
vala 2. místo a chlapci místo 4. Vedoucími těchto úspěšných družstev 
byli Stanislav Konečný, Vojtěch Třeštík a Růžena Třeštíková. V r. 1955 se 
družstvo mužů přes okrskovou a okresní soutěž probojovalo do krajské 
soutěže organizované v Olomouci, kde získalo 4. místo, družstvo žaček 
se umístilo na 2. pozici. 11-14 letí hoši získali 1. místo a tím si zajistili 
účast na celostátní soutěži v Brně, kde skončili na pěkném 6. místě.
V r. 1988  družstvo dorostenek v okrskové a okresní soutěži vždy získalo 
1. místo, postoupilo do krajského kola v Karviné, kde obsadilo 8. mís-
to, v následujícím roce si totéž družstvo zajistilo opět účast v krajské 
soutěži v Kopřivnici, kde skončilo na 9. místě, a rok na to na 6. místě ve 
stejné soutěži.
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SDH Trusovice v posledních  deseti  letech.

Deset let je dlouhá doba v životě člověka, ale též pro život sboru je to 
dlouhé období vývoje, za které dojde k mnoha změnám a převratům.
S první velkou změnou se musel náš sbor vyrovnat hned na začátku 
zmiňovaného období. Byl to odchod našeho starosty pana Richarda 
Šolce. Byl výraznou a významnou osobností, pro mnohé dobrým ka-
marádem a těm mladším byl vzorem a rádcem. Tato smutná událost 
nás zasáhla v době příprav na oslavy 60. výročí založení sboru. Usku-
tečnění všech plánovaných akcí a výročního posezení mělo být také 
důstojným rozloučením a poděkováním za jeho obětavost, se kterou 
sbor vedl. Volba nového starosty se konala na mimořádné valné hro-
madě 20. 5. 2003. Navržen a schválen do funkce byl pan Oldřich Wei-
dinger. Deset let se se ctí pere s úskalími této pozice jež obnáší spoustu 
práce, a to nejen té, která je na první pohled vidět. 
Během posledních deseti let se měnil i počet členů sboru. Toto číslo 
bylo nejnižší v roce 2011, kdy nás bylo 100, a nejvyšší v roce 2008, kdy 
čítal náš sbor 122 členů. Mezi členy sboru jsou počítány i děti do 18 
let. Těch bylo nejvíce v roce 2008 a to 39. O opravdu viditelnou změnu 
se postaraly nové uniformy, do kterých se postupně obléká většina 
aktivních členů sboru. V roce 2006 pocítila změnu i naše hasičská zbroj-
nice, když do ní přijel nový Ford Tranzit. Starý už měl své odslouženo, 
a tak za nemalého přispění obce Bohuňovice jsme mohli obnovit náš 
vozový park. Pro prodej při našich sportovních akcích na hřišti jsme 
zvelebili kiosek, který dostal novou podobu v roce 2005. 

Další aktivitou našich členů je činnost ve výjezdové jednotce JPO II
a JPO V obce Bohuňovice. Podmínkou členství ve výjezdové jednot-
ce je zdravotní a odborná způsobilost. Všichni členové jednotky pod-
léhají odborné přípravě, která je jim stanovena podle jejich zařazení
v jednotce. Jedná se především o odbornou přípravu velitelů, strojníků 
a nositelů dýchací techniky. Jednotka má za úkol držet tzv. pohotovost 
tak, aby byla schopna zajistit výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení 
poplachu. JPO V svou působností zasahuje v rámci katastru obce. 
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Dobrovolní hasiči byli a stále jsou viditelným a významným článkem 
v obci Bohuňovice.  Organizujeme množství nejen sportovních, ale
i kulturních akcí. Téměř každý měsíc se „něco děje“.

LEDEN

K těm s velmi dlouhou tradi-
cí určitě patří plesy. Během
posledních deseti let navště-
vuje Maškarní ples více a více 
masek. Letošní už 21. Maškarní 
ples, byl za účasti rekordních 98 
maškar. „Papučové bál“ byl dříve 
pořádán pro takříkajíc „starší“
a vstupenkou byl věk nad 35 
Let. To už dnes neplatí. Někteří 
však stále dodržují tradice a mají
na nohou papuče.  V letech 2009 
– 2010 probíhala dlouho oče-
kávaná rekonstrukce „našeho“
kulturního domu a plesy se
v tomto roce nekonaly. Proto 
jsme v květnu 2010 uspořádali
vnovém kulturním stánku Májo-
vý bál.

BŘEZEN

Ať se to někomu líbí nebo ne, MDŽ 
je příležitost poděkovat ženám. A to 
nejen za práci pro sbor, ale i za záze-
mí, které vytváří svým protějškům, 
jenž věnují svůj volný čas sboru. Malý 
dárek, květinu a příjemné posezení 
určitě nebereme jako přežitek doby. 
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DUBEN

Každý rok na jaře provádíme úklid na trusovském hřišti a v okolí potůč-
ku. Jaro je také příležitost pro obyvatele Trusovic zbavit se nepotřeb-
ných kovových věcí a na druhou stranu přispět tímto drobným spon-
zorským darem právě hasičům. 
Je třeba nejen uklízet, ale také nakupovat, proto už dlouhou dobu
jezdíme dvakrát za rok do Polského Těšína.

KVĚTEN 

Každoročně jsme přítomni 
oslav svěcení hasičského prapo-
ru, které při příležitosti svátku
svatého Floriána pořádá SDH 
Bohuňovice. Začínají slavnost-
ním průvodem do kostela,
následuje mše svatá a končí 
přátelským posezením v bohu-
ňovické hasičské zbrojnici.

Dětská soutěž „O pohár starosty 
obce Bohuňovice“ konaná vždy 
na konci května má dlouhou 
tradici, zúčastňuje se jí velké 
množství družstev z okolních 
SDH.
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ČERVENEC - SRPEN

Akce, vždy velmi náročné na organi-
zaci a přípravu, byly letní karnevaly.
V těchto posledních deseti letech jsme 
do roku 2005 pořádali každoročně 
dokonce dva. Ale doba se mění a náv-
štěvníků rok od roku ubývalo, ze dvou 
se stal jeden a v roce 2010 jsme uspo-
řádali karneval poslední. Tyto akce 
vystřídaly dvě nové. Od roku 2006 je 
to posezení se seniory z Trusovic, které 
si získalo okamžitě na oblibě a začíná 
patřit k tradičním. 
Další novější letní sportovní akcí je srp-
nová noční soutěž, pořádaná od roku 
2004.  Toto sportovní klání za ztížených 
podmínek je u soutěžních družstev
velmi oblíbenou disciplínou a každý 
rok je o nějaké to další družstvo na 
startovní listině více.

V letech 2004 – 2010 byl pod hlavičkou 
SDH Trusovice pořádán letní dětský 
tábor. Konal se v krásné přírodě v are-
álu Ústřední hasičské školy v Jánských 
Koupelích.
Další srpnovou sportovně společen-
skou akcí byl výlet na líheň pstruhů
v Domašově, kde jsme byli naposledy 
v roce 2009. Ti zdatnější jeli na kole, 
ostatní vlakem a seniory přivezl hasič-
ský Ford. Odměnou všem byla mož-
nost si nachytat pstruhy a večer pose-
dět u ohně. 
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Poslední víkend v srpnu patří od roku 
2009 hasičským dětem, kdy je pro ně 
na rybníku Husinci připravené odpo-
ledne plné her a soutěží. 

ZÁŘÍ

Tento měsíc patří hasičským zájezdům. V roce 2004 jsme navštívi-
li  hlavní město, podívali se do botanické zahrady a shlédli v Divadle 
na Vinohradech komedii 
Dáma od Maxima. Další rok 
bylo na programu Sloven-
sko a to Demänovská dolina 
hotel Družba. V roce 2007 
nás přivítalo opět Slovensko
a krásná příroda prosluněných 
Roháčů. Orlické hory a chatu 
Šerlich jsme navštívili v roce 
2008 a v dalším roce horskou 
chatu Na Lopeníku v Bílých 
Karpatech. Krásné, ale propr-
šené Krkonoše nám ukázaly 
svou tvář v roce 2010. V roce 
2011 nás slunce provázelo 
po Teplicko-Adršpašských 
skalách a Broumovských 
stěnách. Do blízkých Jesení-
ků na chatu Červenohorské
sedlo jsme se přes mlhovou 
clonu podívali v roce 2012. Lopeník 2009

Slovensko 2007
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Uspořádali jsme také několik výletů 
na kolech. V roce 2003 jsme proje-
li Litovelské Pomoraví, 2005 to byly 
Mladečské jeskyně a ve stejném roce 
další čtyři výlety o celkové délce úcty-
hodných 380km. Dále jsme na kolech 
sjeli z Ramzové domů a jindy jsme se
podívali na Rešovské vodopády 
a v roce 2008 to byl hromadný výlet na 
Bílý kámen. 

Tradiční už je také předsilvestrovský 
výšlap na Svatý Kopeček.

S blížícím se koncem roku se tradičně 
scházíme na Výročních valných hroma-
dách. Je třeba zhodnotit každý uply-
nulý rok a poděkovat členům, kteří při-
spívají k tomu, aby naplánované akce 
proběhly v co největší pohodě.  Aby 
hasičská technika byla funkční, fi nance 
v pořádku, dorty do tomboly upečené, 
kotlety na plesích křehké, děti na sou-

těže dobře připravené a vztahy urovnané. Hodnotit celých deset let lze 
těžko. Každý z nás má jiný názor, ale při pozitivním pohledu jsme parta 
lidí, kteří odvádí opravdu hodně práce. Děláme to rádi a odměnou nám 
není nic míň, než příjemný pocit, že ti, co navštíví naše akce, odchází
s dobrou náladou domů a těší se na příště
Výbor SDH Trusovice
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 Činnost mladých hasičů od roku 2003 - 2012

Kroužek mladých hasičů při SDH
Trusovice již několik let představuje 
alternativu volnočasových aktivit. 
Děti, které náš kroužek navštěvují, 
jsou při trénincích seznamovány se 
základní hasičskou výzbrojí a techni-
kou. Svou odbornou a fyzickou při-
pravenost pak prokazují v soutěžích, 
které poměřují dovednosti našich dětí 
s dovednostmi dětí z blízkých i vzdále-
ných vesnic.

Jsou to soutěže – celostátní hra Pla-
men, (která v minulém roce oslavila 40 
výročí), branný závod požárnické vše-
strannosti, okresní liga mladých hasičů 
(v letošním roce její 16. ročník), různé 
pohárové soutěže v požárním útoku, 
soutěže jednotlivců na 60m překážek 
a jiné disciplíny pro mladé hasiče.

Každý rok od května do září se koná 
Okresní liga mladých hasičů v požár-
ním útoku, které se skládá z 10ti samo-
statných soutěží a naši svěřenci se jich  
pravidelně účastní. V této velké kon-
kurenci družstev z celého okresu Olo-
mouc je velmi těžké uspět, avšak v roce 
2008 se nám  v mladší kategorii poda-
řilo zvítězit. 

Miloslav Benešl a Michaela Wildungová

Olomoucký drak 2009

Písková Lhota Karolína Becková 2011
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Ve starší kategorii se umísťujeme vždy 
na pěkném 2. - 5. místě. 
V okresním kole hry Plamen máme 
vždy zastoupení jak v mladší, tak ve 
starší kategorii a velmi se nám daří. 
Mladší družstvo v letech 2003 a 2004 
obsadilo vždy 2. místo a v roce 2005, 
2008 a 2012 v této soutěži zvítězili.
Staršímu družstvu se nejvíc vedlo mezi 
roky 2006 - 2009, kdy po sobě okresní 
kolo hry Plamen čtyřikrát vyhráli a vždy 
tak postoupili na krajské kolo.
Na krajské soutěži jsme v letech 2004, 
2006 a 2009 obsadili krásné 3. místo.
Na krajské soutěži jsme byli i v létech: 
2007 – 6. místo, 2008 – 4. místo, 2012 
– 6. místo. 
V rámci další kategorie, tj. dorost, 
jsme v roce 2005 vytvořili, spolu
s děvčaty z Hluboček společné družstvo 
a pod společným názvem TRUHLA 
jsme okresní a krajské kolo vyhráli
a postoupili tak na Mistrovství ČR
dorostu v Plzni, kde jsme se umístili na 
8. místě. Toto umístění je zatím považo-
váno za jeden z největších úspěchů 
našeho 10letého působení. 

Toto družstvo reprezentovaly za SDH 
Trusovice – Barbora Ludwigová,  Eliška 
Nováková, Michaela Nevtípilová, Lucie 
Hlavatá.
Naše dorostenky se probojovaly do 
krajského kola i v létech: 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 s umístěním na 
druhém a třetím místě.

Kraj Jeseník 2006

Kraj soutěž 2008

Tomáš Brodacký ukázky na HZS

Bělkovice 2011 Wildung Jaroslav a Brodacký Michal
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Další velké úspěchy sbíráme pomalu 
ale jistě také v kategorii dorost-jed-
notlivci. V roce 2003 Tereza Hanusová 
obsadila na MČR jednotlivci v Ostravě 
3. místo, v roce 2004  v Praze  Lukáš 
Ambroz 11. místo a v roce 2005 v Plzni 
Pavla Slepicová vybojovala 3. místo.

Soutěže jednotlivců na 60m překážek 
byly vždy velmi hojně reprezentová-
ny. Na okresním kole hry Plamen, (kde 
60m překážek je zařazen jako doplňko-
vá disciplína) naši závodníci vždy získá-
vají medailové pozice. 
Na celorepublikových soutěžích, kde 
poměřujeme své síly i s ostatními 
závodníky se nám také daří a zde jsou 
jejich výsledky.

Nejúspěšnější závodníci na celorepublikových soutěžích ve 
starší kategorii :

2004
Filip Siegel 2. místo (Šumperk)
Tadeáš Nevtípil 3. místo (Praha)

2005
Filip Siegel 1. místo (Ostrava)
Tadeáš Nevtípil 2. místo  (Ostrava)

2006
Filip Siegel 3. místo (Ostrava)

Polabské šedesátkování  v Pískové Lhotě
David Pavelka, Michal Brodacký, David Lelek

Olomoucký drak 2008 Ludmila Tomanová

Písková Lhota 20012 David Pavelka
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2007
Barbora Bečicová 2. místo (Borovany)
Veronika Čundrlová 3. místo (Borovany)

2008
Tomáš Brodacký 3. místo (Šumperk)

2011
Michal Brodacký 1. místo (Šumperk), 1. místo (Olomouc) ,
 2. místo (Huslenky), 2. místo (Praha)
 3. místo (Písková Lhota)

2012
Michal Brodacký 1. místo (Ostrava)
David Pavelka 2. místo (Ostrava)
Michal Brodacký 1. místo (Oznice), 2. místo (Písková Lhota)
 3. místo (Praha)

Nejúspěšnější závodníci na celorepublikových soutěžích
 v mladší kategorii :

2004
Tomáš Hradil 1. místo (Šumperk), 1. místo (Praha)

2008
Michal Brodacký 1. místo (Praha)
Petr Šimša 3. místo  (Praha)

2009
Michal Brodacký 1. místo (Písková Lhota)
Petr Šimša 2. místo (Písková Lhota)

2012
Dana Krabicová 1. místo (Choltice) 2. místo (Praha) 
Lukáš Hanus 3. místo (Olomouc)
Michaela Wildungová 2. místo (Oznice)
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 V této disciplíně se udělují výkonostní třídy a naši 
závodníci získali a obhájili nejvyšší I výkonostní třídu.

2004
Tadeáš Nevtípil (Praha, čas 13,79)

2005
Tadeáš Nevtípil (Ol. Plamen, čas 13,81),
Filip Siegel (Ol. Plamen, čas 13,86), (Šumperk, čas 13,87) 

2006
Filip Siegel (Ol. Plamen, čas 13,62), (Ostrava, čas 13,34)

2008
Tomáš Brodacký (Šumperk, čas 13,93), (Praha, čas 13,98)
Ludmila Tomanová (Ol. Plamen, čas 14,95), (Olomouc, čas 14,78)
 (Šumperk, čas 14,86), (Praha, čas 14,53)

2009
Tomáš Brodacký (Olomouc, čas 13,57)
Radka Siegelová (Olomouc, čas 14,30)
Ludmila Tomanová (Ol. Plamen, čas 14,76)

2011
Michal Brodacký (Huslenky, čas 13,74), (Olomouc, čas 13,36)
 (Šumperk, čas 13,24), (Praha, čas 13,17)

2012
David Pavelka (Ostrava, čas 13,79), (Olomouc, čas 13,67)
 (Písková Lhota, čas 13,52)
Michal Brodacký (Ostrava, čas 13,35), (Písková Lhota,čas 12,53)
 (Oznice, čas 12,53), (Praha, čas 13,28)

Od roku 2001 pořádáme pro naše mladé hasiče podzimní Trusovské 
šedesátky, kam zveme také rodiče a příbuzné, aby se podívali na šikov-
nost svých dětí. 
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Kroužek mladých hasičů však nejsou 
jen soutěže, ale také plno zábavy. 
Každý rok pořádáme Vánoční besídku 
s občerstvením a do roku 2008 jsme 
si vždy připravili nějaké vystoupení
s našimi dětmi pro Papučový bál a do 
roku 2010 mohli jezdit na Letní hasič-
ský tábor pořádaným našim SDH, kde 
jako hlavní vedoucí působil náš člen 
Jan Siegel. Mladí hasiči v našem SDH 
si vedou kroniku, kde si zapisují akce 
jenž se zučastňují. 
V jednotlivých letech pak s dětmi 
pořádáme různé zájezdy, např. návště-
va v Mořském světě v Praze, bobování 
na Pohořanech a návštěva HZS Olo-
mouc. Od roku 2008 pořádá naše SDH  
rozloučení s prázdninami na rybníku
Husinec pro naše mladé hasiče. 
V zimních měsících se každoročně 
zúčastňujeme halových soutěží v 
Havířově, kde se sjíždějí ti nejlep-
ší z celé České republiky, a kde se 
umísťujeme do první poloviny. Také v 
Hlubočkách se od roku 2007 pořádá 
zimní halová soutěž, kde patříme bez-
konkurenčně mezi TOP. 

V uplynulém roce 2012 se nám velmi 
dařilo, v okresním kole hry Plamen 
mladší družstvo zvítězilo a starší zís-
kalo 2. místo, a tím pádem i postup 
na krajské kolo, kde se umístilo po 
zbytečných chybách v jednotlivých 
disciplínách bohužel až na 6. místě. 

Branný závod 2006

Branný závod 2006

Vánoční besídka 2005

Okresní liga 2007
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Čím dál častěji se připra-
vujeme a specializuje-
me na běh jednotlivců 
60m překážek a za rok 
2012 jsme se zúčastnili 
Moravsko-beskydských 
šedesátek v Ostravě, 
Polabských šedesátek
v Pískové Lhotě okr 
Nymburk, Oznických 
a Huslenských šedesá-
tek okr. Vsetín, Choltických šedesátek okr. Pardubice a dále také Olo-
mouckého Draka, Šumperského Soptíka a Memoriálu Marty Hrabalové 
v Praze. Samozřejmě nesmíme opomenout i naše Trusovské šedesát-
ky. 

Minulý rok se v jednom z našich začínajících dorostenců objevil naděj-
ný talent - Michal Brodacký. V minulosti se na soutěžích mezi mladými 
hasiči umísťoval na předních příčkách a tím byl vybrán do dorostenec-
ké reprezentace České republiky, která se v letošním roce připravuje 
na IV. Mistrovství světa dorostu v požárním sportu  v ruském Tobolsku. 
Zatím Michal  poznává dřinu tohoto sportu v podobě soustředění re-
prezentace.  Přejeme mu, aby náročný trénink zvládl a úspěšně repre-
zentoval naši republiku a náš sbor  na tomto mistrovství.

Praha Mořský Svět 2009
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Členové výboru v r. 2013

Senioři SDH v r. 2013
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Mládež a jejich trenéři v r. 2013

Členská základna v r. 2013
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O pohár starosty Bohuňovic 2012 

Memoriál Marty Hrabalové Praha 2012



21

Krajská Soutěž Přerov 2009

Soptík 2008 (zleva: Hradil T., Tomanová L., Navrátil R., Brodacký T.)
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Krajská soutěž 2007

Branný závod 2007
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Okresní kolo hry Plamen Velký Újezd 2012

Papučový ples 2005
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Družstvo Mužů v r. 2012

Družstvo Žen v r. 2011
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Za krásnými úspěchy dětí však stojí obrovská dřina našich trenérů, kte-
ří jim věnují svůj volný čas a své nervy. Dovolte mi tak poděkovat všem 
kteří se  aktivně zúčastňují  tréninků, soutěží a dalších výjezdů. 
V jednotlivých létech to byli:
Vedoucí- Siegel Miloš: 1998 – dosud
 Ambrozová (Staroštíková) Martina: 2001 – 2010
 Spáčil Miroslav: 1999 - 2006, 2012 – dosud
 Wolf David: 2001 – 2006
 Řapková Tereza: 2004 – 2011
 Ambroz Lukáš: 2004 -2007
 Beck Martin: 2004 – 2007, 2012 - dosud
 Slepicová Lenka: 2007
 Ludwigová Barbora: 2006 – 2007
 Cenkl Jakub: 2008 – dosud
 Hradil Tomáš: 2011 – dosud
Instruktoři - Ambrozová (Staroštíková) Martina : 1997-2000
 David Wolf: 2000
 Ambroz Lukáš: 2003
 Slepicová Lenka: 2003
 Tomanová Ludmila: 2011
Pomocník vedoucího-
 Wildung Marek: 2012 - dosud

Jedna generace dětí nám odrostla, ale tím naše práce nekončí. Stále 
připravujeme mladé hasiče formou her na budoucí členy Jednotek
požární ochrany.

Na závěr mi dovolte přísloví:

Kdo myslí na příští rok, ten seje obilí,
kdo myslí na příští desetiletí, ten vysazuje stromy,
kdo myslí na budoucnost, ten se plně věnuje mládeži.

Vedoucí mládeže      Siegel Miloš
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Zpráva o činnosti Mužů

Současné družstvo mužů se dalo 
dohromady v roce 2002. Začátky byly 
těžké, ale pravidelné tréninky a účast 
na všech možných soutěžích v okre-
se družstvo postupně dostávavalo ve 
výsledkové listině výš a výš.
Někdy dokonce až na samotný vrcho-
lek startovního pole, např. v r. 2004 na 
pohárové soutěži v Řídeči a v Morav-
ské Huzové, kde získali putovní pohá-
ry.
Technika ale postupně přestávala sta-
čit a v r. 2006 SDH Trusovice zakoupil 
nový sportovní stroj a spolu s ním
i sadu nových hadic. S novým vybave-
ním družstvo nejprve  trochu zápasilo, 
ale postupem času se výsledky zlep-
šovaly. 
V témže roce muži obsadili 3. místo
v okresní soutěži, což je jeden z nej-
větších úspěchů. 
O rok později pak 4. místo, v dalších 
letech už se týmu moc nedařilo a 
naposledy se okresního kola zúčastnili
v roce 2010.
Postupu na okresní kolo každoročně 
předchází kolo okrskové, kde družstvo 
Trusovic vždy obsadilo 1. nebo 2. mís-
to.
Od r. 2009 se vzhledem k pracovní 
vytíženosti většiny členů družstvo 
účastňuje jen několika málo soutěží 
v roce. Např. v Dolanech, Hlubočkách, 

1.místo Řídeč 2004

1.místo Moravská Huzová 2004 

1.místo Bohuňovice 2013 
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Svésedlicích, Chválkovicích nebo netradiční soutěže v Bělkovicích-
Lašťanech. Samozřejmostí je pak okrsková soutěž a noční soutěž v Tru-
sovicích.
Mimo soutěží v našem okrese jezdili muži i na soutěže  do jiných okre-
sů, především do Svitav, kde se několikrát zúčastnili závodů v Kamenci 
a recesnísoutěže v Širokém Dole.
Několik jednotlivců také jezdilo po soutěžích v běhu na 100m s pře-
kážkami  s účastí závodníků z celé České Republiky.
Sestava týmu se stále mění a časové možnosti členů nedovolují udržet 
pravidelnost tréninků a tím i účast na soutěžích.
Doufáme, že s nástupem nynější mladé generace se dá družstvo opět 
dohromady a bude reprezentovat náš sbor ještě dlouhá léta.
Za družstvo mužů Ambrozovi

Zpráva o činnosti Žen
V roce 2006 se na okrskové soutěži 
se ženy umístily na prvním místě
a postoupily do okresního kola, které 
se konalo v Šumvaldě. Po urputných 
bojích, které se skládaly ze tří různých 
disciplín (běh na 100m s překážka-
mi, štafeta 4x100m a požární útok
s vodou na nástřikové terče) nakonec 
skončilo na 3. místě.
Na noční soutěži v Trusovicích se 

umístily na 1. místě. Zde je třeba vyzdvihnout snahu a soutěžního 
ducha Báry Ludwigové a Elišky Novákové. Tyto dvě naše soutěžící byly 
v rámci přestupního lístku kooptovány SDH Hlubočky a SDH Velký 
Týnec. Bára Ludwigová do SDH Hlubočky, které se umístilo na krajské 
soutěži jako druhé, v jednotlivcích v běhu na 100m překážek byla Bára 
přebornicí jak v okrese Olomouc, tak i na krajském kole v Prostějově, 
tedy vždy první. Eliška přestoupila do SDH Velký Týnec, který krajskou 
soutěž vyhrál a tím postoupila na republikové fi nále, které se konalo v 
Litomyšli. Byla určitě jejich platnou soutěžní členkou.

 2. místo Družstvo žen 2004
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Dále se tyto dvě naše členky zúčastňovaly soutěží jednotlivců v běhu 
na 100m překážek zařazených do seriálu Českého Poháru, kterého se 
zúčastňují ti nejlepší v naší republice. Při účasti 6 těchto závodů kona-
ných na různých místech Ostrava, Moravský Beroun, Kvasiny, Turnov, 
Kamenec a Borovany se umísťovaly do první poloviny startovního pole, 
což si jistě zaslouží uznání.V regionálních soutěžích v běhu na 100m
s překážkami jako je Kolšovská stovka (okres Šumperk) Bára Ludwigová 
vyhrála a Eliška Nováková se umístila na 5. místě. Druhou soutěží byla 
Záhorská stovka (okres Přerov), kde skončila Bára na 2. místě a Eliška na 
6. místě.Jak je vidět i po rozpadu soutěžního družstva žen nepřestaly 
tyto dvě naše závodnice reprezentovat naše SDH a naši obec.
Družstvo žen trénoval Siegel Jan, poté Spáčil Bohumír

V roce 2009 se začalo znovu formo-
vat soutěžní družstvo žen, začátky 
ovšem nebyly lehké. Družstvo žen 
bylo složené převážně z dorostenek. 
V úvodu jsme se potýkali s mnoha pro-
blémy. Neustále jsme hledali a cvičili 
nové členky, což se podepsalo na výko-
nech v tomto roce. Protože nás bylo 
pořád méně, požádali jsme sousední 
sbor z Bělkovic – Lašťan o výpomoc.
V roce 2010 jsme se umístili  3krát na 1. 
místě a jednou na 2. a 3. místě. V roce 
2011 jsme se taktéž často umisťovali 
na horních příčkách startovního pole, 
navíc jsme absolvovali seriál soutěží 
Tohatsu Fire Cup, který se skládal z 
6 závodů, kde jsme se celkově umís-
tili na 5. místě z 11 družstev. V roce 
2012 se ženy rozhodly dále závo-
dit, ale tentokrát již reprezentovat 

SDH Bělkovice -Lašťany, jak je tomu i v letošním roce 2013.
 Družstvo žen od r. 2009 trénoval Siegl Patrik

1.místo Moravská Huzová 2010

1.místo Svésedlice 2011
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Nemrava Jaromír   1987
Opichal Vojtěch   1966
Opichalová Kateřina  2000
Ošťádal Ondřej   2007
Pauch Lubomír   1998
Pavelka František st.  1966
Pavelka František  ml.  2006
Pospíšilová Petra   1993
Posypanková Lucie   2008
Prokeš Jaroslav   1977
Pudl Antonín   1963
Řapková Tereza   2000
Sadilová Jana   1987
Sedláček Jiří   1967
Siegel Filip   2000
Siegel Jan   1988
Siegel Miloslav   1978
Siegelová Dagmar   1987
Siegelová Radka   2007
Siegl Patrik   2002
Sieglová Eva   2000
Smetanová Blanka   1953
Spáčil Bohumír   1966
Spáčil Miroslav   1993
Stachovec Jaroslav   2006
Šimša Petr   1993
Šolcová Hedvika   1983
Šolcová Zuzana   1996
Tichý František   1964
Turková Jaroslava   1987
Urbášková Alena   1978
Vašíček Karel   1964
Vlček Josef   1943
Weidinger Jaroslav   1983
Weidinger Oldřich   1979
Weidingerová Jana   1999
Wildung Marek         2012
Zatloukalová Lenka  2005
Zatloukalová Zdena  1989

Ambroz Lukáš   2000
Ambrozková Helena  1974
Ambrozová Martina  1999
Arbeit Kamil   2010
Arbeitová Michaela  1993
Beck Martin   2000
Bečica Petr   1993
Bečicová Barbora   2005
Bečicová Jaroslava   1988
Cenkl Jakub   2000
Cenkl Zbyněk   2005
Cenklová Lucie   2005
Cenkl Milan   2008
Cenklová Jiřina   2008
Čouka Rudolf   1955
Čouková Jitka   1955
Dopita Jaromír    1998
Farkašová Veronika   2003
Fillová Lenka   2004
Fryčáková Bohumila  1980
Gränzner Karel   2012
Grohman Bohumil   1974
Grohman Luděk   1991
Grohmanová Jaroslava  1987
Grohmanová Marie  1974
Havala Zdeněk   2006
Heger Zdeněk   1958
Hegerová Marta   1958
Herynková Václava   1978
Hradil Tomáš    2005
Hradilová Petra   1987
Hrušková Jitka   1974
Jarošová Radka   1987
Kaleta Jiří    2000
Konečný Martin   2002
Koplík Zdeněk   1980
Kryst Jaroslav   1984
Langer Stanislav   1972
Lukešová Lenka   1988

Členové zákl. organizace SDH v roce 2013
s rokem vstupu do sboru
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Děti a mládež v roce 2013 
s rokem vstupu do sboru

 

Arbeit Robin 2012 Juračka Václav 2013
Baťa Bonifác 2012 Juračková Lucie 2012
Becková Karolína 2008 Korcina Ondřej 2012
Benešl Miloslav 2008 Koutný Marek 2012
Benešlová Alice 2012 Krabica Tomáš 2012
Brodacký Aleš 2012 Krabicová Dana 2012
Brodacký Michal 2005 Lakva Waldemar 2012
Caletková Kateřina 2012 Lelek David 2011
Cenklová Anna-Marie 2012 Pavelka David 2007
Doupal Rostislav 2007 Šmída Adam 2012
Grohman Jakub 2004 Štefík Daniel 2007
Hampl Jakub 2011 Weidinger Daniel 2012
Hanuš Lukáš 2010 Wildung Jaroslav 2008
Jakubík Jakub 2012 Wildungová Michaela 2010

Výbor ZO SDH v Trusovicích v roce 2013

Weidinger Oldřich starosta Jarošová Radka kronikář
Pudl Antonín místostarosta Herynková Václava člen
Kryst Jaroslav velitel  Ambroz Lukáš člen
Siegel Miloslav vedoucí mládeže Urbášková Alena člen
Siegelová Dagmar jednatel Opichal Vojtěch člen
Koplík Zdeněk hospodář Siegel Jan člen
Cenkl Zbyněk referent MT Grohman Luděk člen
Fryčáková Bohumila organizační referent Siegl Patrik člen

Kontrolní a revizní rada v roce 2013
Spáčil Bohumír Předseda KRR Beck Martin Člen KRR
Pavelka František ml. Člen KRR
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Čouka Rudolf 1943 - 1946
Siegel Jan st. 1947 - 1959
Morkes Josef 1960 - 1961
Spáčil Antonín 1962 - 1976

Činovníci sboru

Starostové:

Náčelníci – velitelé:

Jednatelé:

Pokladníci

Zavadil František 1977 - 1980
Staroštík Karel 1981 - 1987
Šolc Richard 1988 - 2003
Weidinger Oldřich 2003 – dosud

Morkes Josef 1943 - 1950
Vlček Josef 1951 - 1960
Heger Zdeněk 1961 - 1964
Vlček Josef 1965
Holoubek Antonín 1966 - 1967
Třeštík Vojtěch 1968 - 1969

Vodička Josef 1969 - 1973
Pudl Antonín 1973 - 1980
Vodička Josef 1981 - 1982
Koplík Zdeněk 1983 - 1992
Kryst Jaroslav 1993 - dosud

Fiala Vojtěch 1943 - 1946
Skála Alois 1946 - 1949
Třeštík Vojtěch 1950 - 1967
Cihelka Rudolf 1968
Třeštík Vojtěch 1968 - 1970

Ambrozek František 1973 - 1980
Konečný Stanislav 1974 - 1984
Herynková Václava 1985 - 2003
Siegelová Dagmar 2004 - dosud 

Fryčák Jindřich 1943-1980 Čouka Rudolf 1981-1996

Koplík Zdeněk 1997-dosud

Ve funkci OSH ČMS Olomouc v minulosti  a nyní:

Třeštík Vojtěch Pach Bohumír
Cenkl Zbyňěk Siegel Miloslav
Pudl Antonín Geprt Antonín
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Sbor dobrovolných hasičů Trusovice je zařazen 
do poplachového plánu HZS Olomouckého 

kraje. 

V kategorii  JPO V působící jen při událostech v obci. 

V roce 2008 došlo k obnovení činnosti JPO V Trusovice. Bylo vyčleněno 
16 členů z řad SDH Trusovice a navržen člen p. Antonín Pudl do funkce 
velitele JPO V.
Dohody mezi Obcí Bohuňovice a členy  byly uzavřeny a JPO V se začala 
ze začátku scházet vždy dle potřeby.
Jednotka byla zařazena do plošného pokrytí území Olomouckého
kraje jednotkami požární ochrany a již několikrát se členové zúčastnili 
při potřebných akcích na území obce – místní záplavy, čerpání vody ze 
sklepů a čištění studní.

V říjnu roku 2009 se 6 členů zúčastnilo ve vojenském újezdu 
Libavá – Smilov dvoudenní odborné přípravy jednotek požární ochra-
ny obcí se zaměřením plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

V roce 2010 se členové JPO V Trusovice a několik členů SDH Trusovi-
ce zúčastnili školení a odborné přípravy prevence a represe a získali
odznak odbornosti 
„Referent prevence III. stupně“ a „Referent prevence II. stupně“.
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Nositelé odznaku Preventista III. stupně

Siegelová Dagmar Jarošová Radka Lukešová Lenka
Ambrozová Martina Juračková Lucie Koplík Zdeněk
Brodacký Pavel Dopita Jaromír

Nositelé odznaku Preventista II. stupně

Weidinger Oldřich Siegel Miloslav Siegel Jan
Spáčil Bohumír Cenkl Zbyněk Grohman Bohumil
Pavelka František st. Pavelka František ml. Arbeit Kamil
Siegel Patrik Šimša Petr Hradil Tomáš
Spáčil Miroslav

V roce 2011 se v areálu PILA v Bohuňovicích v bývalé čerpací stanici 
odstranila stará, již nepotřebná technologie (vodní zařízení a vzducho-
technika) za účelem uvolnit prostory pro uskladnění techniky a věc-
ných prostředků JPO V.

Dne 19. října 2012 se jednotka zúčastnila taktického cvičení
 „Trusovický potok 2012“ v katastru obce Bělkovice – Lašťany.
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Seznam členů JPO V Trusovice

Pudl Antonín velitel jednotky
Pavelka František ml. zástupce velitele jednotky
Cenkl Zbyněk jednatel
Šimša Petr velitel družstva
Spáčil Bohumír velitel družstva
Pavelka František st. strojník (řidič)
Grohman Bohumil strojník (řidič)
Siegl Patrik strojník (řidič)
Arbeit Kamil člen
Dopita Jaromír člen
Pauch Lubomír člen

V kategorii JSDH JPO II obce Bohuňovice jsou mimo jiných zařazeni 
členové SDH Trusovice.

Seznam zařazených členů do JSDH JPO II 

Weidinger Oldřich
Siegel Miloslav
Kryst Jaroslav
Cenkl Jakub
Siegel Jan
Spáčil Miroslav
Beck Martin
Ambroz Lukáš
Siegel Filip
Hradil Tomáš

Tato jednotka působí  při událostech v obci i mimo obec Bohuňovice.
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JSDH JPO II Bohuňovice 

v roce 2003 vyjela celkem k 26 událostem z toho k 5 v naší obci .

V roce 2004 vyjela jednotka k 35 událostem z toho ke 12  v naší obci .

V roce 2005 vyjela jednotka ke 14 událostem z toho k 5  v naší obci. 

V roce 2006 vyjela jednotka k 31 událostem z toho k 11  v naší obci .

V roce 2007 vyjela jednotka k 28 událostem z toho ke 13  v naší obci .

V roce 2008 vyjela jednotka k 37 událostem z toho ke 4  v naší obci .

V roce 2009 vyjela jednotka k 25 událostem z toho ke 2  v naší obci .

V roce 2010 vyjela jednotka k 50 událostem z toho ke 13  v naší obci .

V roce 2011 vyjela jednotka ke 42 událostem z toho k 10  v naší obci .

V roce 2012 vyjela jednotka k 39 událostem z toho k 10  v naší obci .

Výčet událostí ke kterým JSDH JPO II Bohuňovice obvykle 
vyrážela

Uvolnění ledových ker, vyproštění vozidla, požár vraku osobního vozi-
dla, odstranění sršního hnízda, odstranění spadlého stromu, únik oleje 
z nákladního auta, požár rodinného domu, požár briket, plnění letadla 
LHS vodou-taktické cvičení, úklid cesty po přívalových deštích, sundá-
ní kočky ze stromu, čerpání vody ze sklepa a kotelny, požár odpadu 
náraz dvou cyklistů do zaparkovaného auta, náraz osobního vozidla 
do plynové přípojky, požár haly, požár trávy, vyproštění zapadlého ná-
kladního auta



36

Pan Josef  Vlček  -  ZASLOUŽILÝ  
HASIČ

 

Dne 5. 5. 2006 bylo panu Josefu Vlčkovi, 
na zámku v Přibyslavi, uděleno nejvyšší 
vyznamenání Sdružení Hasičů Čech Mora-
vy a Slezska medaile ZASLOUŽILÝ HASIČ.

Tohoto udělení se pan Vlček ze zdravotních důvodů nezúčastnil, pře-
vzal ho starosta SDH Trusovice p. Weidinger. Slavnostní předání titulu 
p. Vlčkovi se uskutečnilo 27. 5. 2006 na hřišti v Trusovicích u příležitosti 
soutěže O pohár starosty obce Bohuňovice za zvuku hasičské sirény.
Pan Josef Vlček   se narodil 28. 1. 1917 a hasičem je od roku 1944. Jako 
zakládající člen musel řešit řadu problémů, se kterými se nově vzniklý 
sbor potýkal. Bylo třeba zajistit potřebnou techniku a výstroj. V roce 
1951 byl zvolen velitelem sboru a tuto funkci zodpovědně zastával 
až do odchodu do důchodu. Na soutěžích vystupoval jako rozhodčí. 
Tuto funkci vykonával na úrovni okresu. V roce 1955 byl zvolen za člena 
okresního výboru, pracoval jako instruktor, byl členem štábu výcviku
a členem okresní komise rozhodčích. V těchto funkcích úspěšně půso-
bil v letech 1955-1980.
Pan Josef Vlček je svou obětavou prací pro sbor vzorem a příkladem 
ostatním členům SDH Trusovice a patří mu proto velké poděkování za 
jeho celoživotní dílo.        
     výbor SDH  Trusovice
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Svatý Florián patron hasičů

Patrony hasičů byla řada světců, jako například sv. Vavřinec, sv. Barbo-
ra, sv. Agáta, sv. Jan Burian, sv. Donát, Pana Marie Hromnická a další, 
kteří se stali také patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících 
s ohněm. V polovině 19. st. přijali čeští hasiči za svého patrona sv. Flo-
riána.
Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro
a jsou spojeny se šířením křesťanství. Florián byl římským důstojníkem
a administrátorem císařského místodržícího a Aquilinuse v Lauriacum, 
dnešního Lorchu u Ennesu v Horním Rakousku. Když císař Dioklecián 
(286-305) vydal v letech 303 a 304 čtyři drakonické protikřesťanské 
edikty, začali správci provincií pátrat po vyznavačích víry a násilím je 
nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl splnit nařízení propustit
z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu od-
chodu do ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Pölten. Když se doslech, 
že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za 
nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánování 
útěku. Plán však byl vyzrazen a Florián zatčen. Zemřel mučednickou 
smrtí. S mlýnským kamenem na krku byl svržen z mostu do Emže. Stalo 
se tak 4. května roku 304 a mlýnský kámen, s nímž byl Florián utopen, 
je dnes uložen v kryptě klášterního kostela.
Legenda říká: „Mrtvé tělo se zachytilo na skalce, k níž zaletěl velký orel. 
Přesto, že je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci 
uchránil“. Utonulého nalezla a na svém statku tajně pohřbila odvážná 
křesťanská vdova Valerie z Lince. Na místě tragédie dnes stojí město 
St. Florian. Už v 6. století tu vznikl klášter s kostelem. Zbytky zdiva pod 
klášterní bazilikou pocházejí z římské doby, ale první písemné zmín-
ky o klášteře nacházíme z období kolem roku 800. Klášter je jedním
z nejvýznamnějších poutních míst Horních Rakous a v části klášterních 
budov najdeme hasičské muzeum.
Floriánovy ostatky údajně od roku 1184 spočívají v Krakově. Traduje se, 
že při velkém požáru Krakova v roce 1528 zůstal kostel s ostatky svaté-
ho, ohněm nedotčený.



38

V Římě světce uctívali jako ochránce před represáliemi. Nápis na desce 
v kryptě kláštera říká, že Floriánovi ostatky byly nalezeny v 11. století 
a rozděleny. Část z nich byla přenesena do Říma, část do Krakova a za 
císaře Karla IV. byla z Polska malá část relikvií převezena do chrámu
sv. Víta v Praze. Relikvie má být uložena také v Olomoucké katedrále.
Sv. Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou 
římský, v dřívějších dobách i ve středověkém brnění, často s kopím 
nebo korouhví v ruce a se džberem, z něhož vylévá vodu a hasí hořící 
dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve zcela rané době 
byl někdy znázorňován jako stařec. Asi od 13. století je Floriána vidět 
už jen jako mladého muže.
Někdy se na výtvarných projevech jako atribut objevuje také mlýnský 
kámen, který poukazuje na jeho mučednictví a orel, který hlídal pod-
le legendy Floriánovo mrtvé tělo. Tyto motivy jsou především vidět 
v klášteře sv. Floriána u Lince. V Podunají nechybí jeho soška takřka
v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého „selského“ 
baroka ve vikýřích statků. Floriánků je mnoho i mezi lidovými řezbami 
a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku.
Sv. Florián se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské sym-
bolice, např. na znacích sboru, v názvoslovích soutěží a jako součást 
trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Sv. Florián pronikl celým 
životem a prací českých hasičů.
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Vzpomínka těm, kteří odešli…
2003 – 2013

 †  2003  Richard Šolc
 †  2008 Stanislav Konečný 
 †  2008 Cyril Prokeš
 †  2009 Luděk Grohman st.
 †  2011 Vlastimila Spáčilová
 †  2011 Ludmila Tomanová
 †  2012 Petr Kamarád
 †  2013 Josef Hanuš
 † 2013 Stanislav Sklenář

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,nýbrž jen 
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, 
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevy-
dávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě 
zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď 
se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šle-
chetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale 
zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvů-
li dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo
usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, 
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zaří-
zení, jakož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď
a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
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Závěr

 Při příležitosti 70. výročí založení dobrovolného hasičského sboru
v Trusovicích vydává základní organizace tuto publikaci, která chce 
všem hasičům a jejich příznivcům přiblížit záslužnou práci členů toho-
to hasičského sboru od jeho založení v roce 1943 až do současnosti.
Je i památníkem všech zakládajících členů sboru a poděkováním všem, 
kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné době stále pracují. 
Pokračují tak v záslužné práci předchozích generací, v práci svých otců
a dědů.

K vydání připravil výbor SDH Trusovice.
Grafi cká úprava Siegl Patrik

Vydal Sbor dobrovolných hasičů v Trusovicích v roce 2013.
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