
                                     

Úvodem 

Almanach vydaný k 60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trusovicích je napsán, aby 

posloužil k obnovení paměti příznivců i těch, kteří povedou požární ochranu v obci i nadále. Vzdává 

hold všem, kteří složili hasičský slib účinným plněním hesla „Na pomoc“. Těm, kteří byli a jsou tělem 

i duší připraveni pomoci bližnímu a plnit svědomitě úkoly, jak jim káže čest a vědomí povinností 

občanských a hasičských. 

Dobrovolná požární ochrana byla a je významnou organizací, jejímž posláním je ochrana majetku před 

nebezpečím požáru nebo jinou živelní  pohromou. Je třeba si vážit minulosti, neboť na ní záleží vše, 

co v přítomnosti máme. Važme si práce a činnosti svých předchůdců, kteří založili a budovali hasičský 

sbor tak, aby se řadil svou činností mezi přední v požární ochraně. 

Nemůžeme však lpět na minulosti, nezapomínejme na budoucnost. Ctíme-li své předchůdce, važme si 

i současných funkcionářů za organizování požární ochrany v obci. 

Přejme proto všem hasičům do dalších let hodně zdraví a úspěchů při výchově mladých hasičů i při 

ochraně hodnot našich spoluobčanů. 

 

Věnováno těm, kteří odešli… 

Těm všem dnes naše vzpomínky je nutno věnovat, 

jim povinni jsme obdiv, uznání a úctu vzdát, 

jichž zásluhou dnes můžeme 60 let slavit, 

že ve své době odvahu dokázali najít 

a v skutek uvést ušlechtilé myšlenky a ideály,  

aby si lidé proti živlům vzájemně pomáhali. 

A nejen těm prvním, kteří prapor lidství prvně vznesli, 

i těm dalším, kteří touž korouhev dále nesli 

až do dnešních dnů, těm, kteří byli mezi námi rádi, 

žel - odešli napořád - ač mnozí ještě mladí. 

Všem těm, co odešli dnes hrst vzpomínek patří, 

dědům – otcům – přátelům - bratřím. 

 

Trusovice od minulosti k dnešku. 

Nejstarší písemnou zprávou je zápis v zemských deskách č. 696 z r. 1360, týkající se dvorce 

v Trusovicích, kolem něhož vznikla osada. Dvorec byl svobodný, avšak vesnice byla poddána 

olomoucké kapitule již v r. 1370. Dvůr byl v r. 1785 parcelován. Vznikly dvě zahradnické usedlosti 

(č.13 a 28) a devět chaloupek. Každý zahradník obdržel 20 měřic pole a půl  dvorce. Chalupníci měli 

každý (podle protokolu z r. 1815) pole o dvou měřicích, 16 mírách. R. 1834 koupil usedlost č. 13 p. 

Josef Opichal. V r. 1885 měla obec 42 čísel. 

O pojmenování obce vyslovují Fr. Černý a Pavel Váša domněnku, že jméno Trusovice bylo utvořeno 

od osobního  T r s ,  jehož se v rozmanitých odvozeninách hojně užívalo  (Trsek, Trsen, Trsněj).  

Hláska „u“ je prý původní. Pojmenování také mohlo vzniknout od osobního jména   T r u s s příponou 

–ovici (trsiti se, namáhati se). Jméno zakladatele zůstalo celé osadě. 

V r. 1360 se uvádí název obce latinsky – Trussouicz, od r. 1505 česky Trusovice, v r.1847 Truzovice, 

lidově Trosovice, od r. 1850 samostatná  obec, soudní okres a okres Olomouc; od r. 1960 sloučeny 

s Bohuňovicemi  s názvy  ulic Trusovická, Na zahrádkách a Pod mlékárnou. Obcí protéká potok zvaný 

„Trusovka“. Vedle tohoto toku existuje dodnes rybníček zvaný „potůček“, který jen málokdy vysychá, 

takže obec je vodou zásobena i pro případ požárů. V r. 1958 zde byla vybudována požární nádrž.  

Obec Trusovice byla jako obec sousední poznamenána dějinnými událostmi první  světové války, 

které neblaze poznamenaly život obce. V letech 1914-1918 narukovalo z Trusovic 61 mužů, padli: 

Alfons Cabák, Josef Hradil, Josef Holoubek, Antonín Jáhn, Jan Morkes, Josef Prokeš, Jan Spáčil, 

Josef Spáčil, Josef  Švestka, Bedřich Tuška, Jan Vítek, Antonín Zvěř.  

Další léta okupace 1938 - 1945 byla zakončena osvobozením 8. května 1945, kdy skončila druhá 

světová válka. Během této světové války byli odvezeni do koncentračních táborů Jaroslav Šiška a Jan 

Cabák, kde také zahynuli. Dne 6. května 1945 byla střepinou granátu zabita Terezie Šišková. 
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Bilancujeme-li výsledky pracovního úsilí trusovických občanů, musíme je rozdělit na období  

samostatné obce a období po sloučení  v r. 1960. Připomeňme si některá důležitá data. V r. 1908                                                              

scelování pozemků v katastru obce Trusovice, regulace toku Trusovky v letech 1923-1932, částečná 

elektrifikace obce v r. 1926., v r. 1928 vybudován památník obětem první světové války, v r. 1928 

kolem něj zřízen sad, vybudováno hřiště s přírodním jevištěm, terasami v Olšičkách. V r. 1943 byl 

založen Sbor dobrovolných hasičů, v letech 1945-54 v celé obci provedena kanalizace, vybudovány 

místní komunikace (Na zahrádkách, U dráhy, V drahách). Obecní dům byl adaptován pro kanceláře 

Místního národního výboru, zřízen zemědělský útulek pro děti. Byly zbudovány přechodové lávky 

přes tok Trusovky. Místní rozhlas  zahájil vysílání v r. 1949. JZD III. typu bylo založeno v r. 1952, 

požární nádrž vybudována v letech 1957-58. Vlastivědná výstava dokumentů a kronik „Trusovice od 

minulosti k dnešku“ byla uspořádána v r. 1958. Adaptace a přístavba požární zbrojnice a zahájení 

výstavby nového Kulturního domu  proběhla v letech 1958-1960. Slavnostní otevření Kulturního 

domu bylo dne 15. ledna 1961. 

V r. 1960 dochází po dohodě MNV ke sloučení obcí Bohuňovice, Trusovice a Moravské Loděnice a je 

vytvořen  společný národní výbor z občanů všech tří částí  obce. Obec Trusovice byla v letech 1960-

1964 zastoupena následujícími poslanci: Václav Hanuš st., Marie Holoubková, František Čouka ml., 

Bohumil Grohmann, Vojtěch Třeštík, Stanislav Konečný, Jindřich Kuba. V r. 1964 byli zvoleni 

poslanci: Jitka Čouková, František Kadlčík, Rudolf Neumann, Anna Tichá. V r. 1971-1981 byl 

poslanecký sbor představován poslanci: Václav  Doležel, Antonín Pudl, Jitka Čouková, Marie 

Benešová, Jiří Benýšek, Marta Hegerová, Stanislav Langr, Vojtěch Třeštík, který byl v letech 1971-

1981 pověřen funkcí předsedy MNV, Václav Hanuš funkcí tajemníka MNV v letech 1976-1985 a 

místopředsedy do srpna 1986. Od r. 1990 působili v zastupitelstvu obce Bohuňovice Richard Šolc,  

František Puda, Marta Hegerová, v letech 1994-1998 pak Vojtěch Opichal, 1998-2002 Vojtěch 

Opichal a Richard Šolc, v současné době pracuje v zastupitelstvu obce Zdeněk Koplík.  

 

Z minulosti hasičského sboru 

V r. 1873 byl vydán zákon o požární policii, ukládající obcím povinnosti v případu požáru. Tento 

zákon hodně přispěl k zakládání dobrovolných hasičských sborů. První český sbor byl založen na 

Moravě r. 1868 v Třebíči průkopníkem hasičstva Titem Krškou. V r. 1855 byl založen Sbor 

dobrovolných hasičů v Bohuňovicích, sloužící pro celou farnost bohuňovickou, slučující obce 

Bohuňovice, Moravskou Loděnici, Trusovice, Hlušovice a Lašťany. Nejzasloužilejším propagátorem 

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 přispívajících. Výzbroj byla společná a obce finančně 

přispívaly na modernizaci požární techniky. 

V r. 1935 byla zakoupena v přítomnosti zástupců obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice 

motorová stříkačka od fy ing. Stratílek, Vysoké Mýto, za obnos 27.000,- Kč, se 400 m hadic za 6.900,- 

Kč. Obec Trusovice přispěla částkou 6.000,- Kč. Členové z Trusovic chodili pravidelně do cvičení, na 

schůze a vzorně plnili členské povinnosti. 

Státosprávní změny v letech 1938-1945 upravily nejen veřejný život, ale i spolkovou činnost. 

Dobrovolné hasičské sbory byly přejmenovány na Hasičské jednoty. Hasičské župy byly zrušeny, 

nahradily je Okresní hasičské jednoty. V srpnu 1942 musel být převeden majetek sborů do vlastnictví 

obcí, které byly povinny hradit vydání sborů do vlastnictví obcí a hradit vydání sboru na činnost 

hasičskou. 

Dalším nařízením bylo zřízení hasičských sborů v každé obci, protože kromě svého poslání musely 

tyto úkoly plnit v protiletecké civilní obraně. 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 sboru. 
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Vypracované stanovy byly odevzdány obecnímu zastupitelství, které je vzalo na vědomí na schůzi dne 

16. 4. 1943, Zemským úřadem pak 29. 9. 1943, když hlavní ustavující schůze se konala 21. listopadu 

1943 v hostinci Rudolfa Dvořáka. Jmenováni zde byli činovníci sboru Čouka Rudolf - starosta sboru, 

Jan Siegl - místostarosta, 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, 

náhradníci: Václav Hanuš, Vojtěch Čtvrtlík, revizoři: Ladislav Benýšek, Bohumil Grohmann. 

Zástupcem do Okresní hasičské jednoty byl jmenován Josef  Morkes. Všichni tehdy složili hasičský 

slib, že sbor vybudují tak, aby se umístil na čestném místě mezi okolními sbory. Stav členstva 

převedených ze SDH Bohuňovic 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 zábavných 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. Režii divadel měli postupně František Hess, Alois Skála a Vojtěch Třeštík, zpěvy 

nacvičoval  Vojtěch Langer. 

Roky 1947 - 1961 patřily „Veselým silvestrovským večerům“ u Dvořáků, s kabaretním programem 

Velká estráda byla uspořádána 15. ledna 1961 věnovaná slavnostnímu otevření  Kulturního domu 

v Trusovicích. Tento byl trusovskými občany zbudován v akci „Z“, kdy bylo odpracováno 6800 hodin 

zdarma. V letech 1946 - 1962 byly organizovány „Hasičské slavnosti“, které byly bohatě 

navštěvovány příznivci celého okolí. Programem slavností bylo předvádění ukázkového požárního 

cvičení na návsi, průvod krojovaných členů na hřiště, kde byl vždy připraven  zábavný program.  

V r.1958 byly konány „Hanácké dožínky“ s předvedením tance Moravské besedy 16  krojovanými 

páry, dále zde vystoupil lidový vypravěč strýc „Metudek“. 

V letních obdobích 1945 - 1978 byly velmi dobře organizovány „letní karnevaly“ s programy. 

Pamětníci zvláště vzpomínají na karneval z r. 1946, který měl ráz „Invaze do Trusovic“, kdy byla 

zastavena Trusovka a o půlnoci oddíl vojáků včetně maskovaných členů sboru za vydatné střelby a 

ohňostroje, provedl na pontonech tzv. „invazi“. Akci vedl poručík Jaroslav Turna. V r. 1974 bylo 

uskutečněno první pečení ryb na rožni při karnevalu u Kulturního domu.  

Významnými a vyhledávanými akcemi v letech 1946 - 1960 byly maškarní plesy v Kulturním domě, 

kdy každý ples měl svůj ráz. Společenské plesy byly opět obnoveny v letech 1971 - 1984. Od r. 1992  

se těší velké oblibě každoročně pořádaných „Papučovéch bálů“. V posledních letech tyto plesy 

zpestřují svými tanečními vystoupeními naši mladí hasiči. 

Dále proběhla v uplynulých letech řada zdařilých zábav, karnevalů, oslav Mezinárodního dne žen, Dne 

dětí, Mikulášské nadílky, zájezdy do vinnýchh sklípků, zájezdy do pražských  divadel, na celostátní 

spartakiádu do Prahy, nákupní zájezdy do Polska. V r. 1998 byla snaha ze strany SDH připravit  našim 

občanům, především středního a staršího věku, večery při dechovce „Šternberance“. Bohužel však pro 

velmi malou návštěvu hostů, i přes velmi dobře zorganizované dva večery, se tato akce neujala. Od r. 

2000 SDH v létě organizuje výlet na kolech do Domašova nad Bystřicí na pstruží líheň. 

Ke zkvalitnění požárních znalostí ve výcviku přispívaly od r. 1953 soutěže o „Nejlepší požární 

družstvo ČSR“, pořádané ÚV ČSPO. Naše družstva mužů, žen, dorostu, žáků, žaček i dalších mladých  

hasičů se zúčastňovala celostátní hry „Plamen“. Všechna družstva svými dobrými výkony získávala 

velmi dobrá umístění v okrskových, okresních, krajských i celostátních kolech. 

Z celkového počtu účastí uvádíme soutěže, ve kterých bylo dosaženo nejvyšších vítězství . 

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-l4letých a žaček téhož věku se přes okrskovou, okresní a 

krajskou soutěž dostalo až do celostátní soutěže v Praze. Děvčata zde vybojovala 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. 

 

                                                                     - 4 -  

 



11-14letí hoši získali 1. místo a tím si zajistili účast na celostátní soutěži v Brně, kde skončili na 

pěkném 6. místě. 

Na krajské soutěži v r. 1959 se 9-11letí chlapci umístili na 7. místě , tehdy vedl výcvik velitel sboru 

Josef  Vlček. V r. 1970 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže Jihomoravského kraje o „Putovní kahan“ 

a  muži získali 3. místo ze 27 startujících družstev. V r. 1976 se družstvo mužů zúčastnilo II. ročníku 

„Memoriálu Jana Suka“ v Rýmařově.  V r. 1988  družstvo dorostenek v okrskové a okresní soutěži 

vždy získalo 1. místo, postoupilo do krajského kola v Karviné, kde obsadilo 8. místo, 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. 

Přebor jednotlivců byl v soutěži rovněž dobře reprezentován, neboť v r. 1963 na krajské soutěži 

v Novém Jičíně vybojoval František Puda 4. místo, v r. 1972 v celostátní soutěži v Pardubicích obsadil  

4. místo Bohumír Spáčil. V r. 2002 na okresním a krajském kole dorostenců v jednotlivcích 

získal 1. pozici David Wolf, který se v republikovém finále konaném v Třebíči umístil na velmi 

krásném 3. místě.  

V r. 1983 začala soutěžit  opět družstva mladých požárníků ve hře „Plamen“ a v oblastních soutěžích 

získávala přední místa ve svých kategoriích. Po celou tuto dobu se každoročně zúčastňují mladí hasiči 

našeho sboru včetně benjamínků  různých soutěží s dobrými výsledky v umístění družstev. Mezi 

nejúspěšnější sezónu hasičských soutěží můžeme řadit r. 1999 až 2002. V mladší kategorii se družstvo 

děvčat  umístilo v okresní lize mladých hasičů na 1. místě. Družstvo chlapců na 2. a 1.místě. Ve starší 

kategorii, kde je konkurence veliká, jsou nejlepším umístěním v letech 1999 až 2002 2. místa 

v Okresní lize mladých hasičů. V celostátní hře „Plamen“ účast na krajských soutěžích v Jeseníku a 

Šumperku, kde získalo 5. místo z 10 zúčastněných družstev.   

Do Olomoucké okresní ligy mladých hasičů a hry Plamen se zapojovala 4 družstva mladých požárníků 

s dobrými soutěžními výsledky. 

Na pečlivé přípravě a vedení mladých hasičů se podíleli Jana a Zuzana Šolcovy, Oldřich Weidinger, 

Martina Staroštíková, Miloš Siegel, Roman Veselý, Miroslav Spáčil a David Wolf . K výraznému 

zlepšení v přípravě mladých požárníků došlo za vedení Miloše Siegela a Miroslava Spáčila. 

R. 1994 byl docela úspěšným v soutěži žen a mužů. V okresní soutěži ženy získaly 3. místo a muži 

obsadili  taktéž  v okresní soutěži  4. místo. V následujících letech probíhaly různé soutěže ve všech 

kategoriích bez výraznějšího úspěchu našich žen či mužů. Družstvo mužů je zařazeno do výjezdové 

jednotky obce Bohuňovice. 

 

Výcvik – školení - požární technika 

Cvičebním řádem požárníků se řídí všichni příslušníci požární ochrany. Účelem tohoto cvičebního 

řádu je jednotné provádění technického požárního výcviku, optimální využití veškerého požárního 

nářadí a technických požárních prostředků při represivním zásahu nebo při záchraně osob, práce 

v organizovaných celcích - požárních družstvech tak, aby každý ovládal své povinnosti plynoucí 

z jeho organizačního zařazení. 

V těchto zásadách byl konán pravidelný výcvik družstev mužů, žen, mladých požárníků i jednotlivců.  

Během výcviku si každý osvojil znalosti a dovednosti potřebné k úspěšné činnosti, což dokazují již 

shora citované velmi dobré výsledky dosažené na různých stupních soutěží. 

Odborné teoretické školení bylo prováděno odpovědně a přispělo k získání znalostí v používání 

požární techniky a zacházení s dalšími prostředky. Důkazem této činnosti je, že máme několik desítek 

oceněných hasičů odznaky: „Vzorný požárník III. stupně, „Vzorný požárník I. st.“, „Za příkladnou 

práci v PO“, „Za zásluhy od ÚV ČSPO“, „Za zásluhy od ÚV ČSPO, medailí „Za příkladnou práci“, 

čestným uznáním OV ČSPO, čestným uznáním za velmi dobrou práci KV PO, pamětními medailemi 

„Za věrnost požární ochraně„ od  10 do 50 let členství. Sbor byl oceněn čestným uznáním OV SPO za 

úspěšnou činnost v rámci  okresu a čestným uznáním rady MNV Bohuňovice za součinnost. V r. 1997 

byli naši bratři-hasiči oceněni diplomem OV PO, Městského úřadu a Okresního úřadu Olomouc za 

aktivní pomoc při záchranných pracech při ničivých záplavách. 

V okresním výboru PO působí v odpovědných funkcích naši členové již od r. 1943 doposud. 
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V současné době jsou funkcionáři OSHČMS Antonín Pudl a Miloš Siegl. Miloš Siegel je ve funkci 

vedoucí Okresní odborné rady mládeže a členem Výkonného výboru OSH. Antonín Pudl je ve funkci 

vedoucí Okresní odborné rady prevence, člen Výkonného výboru OSH a člen Ústřední odborné rady 

prevence.  

Náš sbor byl úspěšný po celou šedesátiletou dobu svého trvání i v zapojení se do obecně prospěšných 

prací v obci. Jde např. o bezpočet hodin věnovaných hasiči např. při výkonu žňových hlídek, adaptaci 

a údržbě hasičské zbrojnice, údržbě požární techniky, opravě požárnických vozidel, úpravě a čištění 

vodních zdrojů,  výstavbě Kulturního domu, Místního národního výboru v Trusovicích, kapličky, 

hřiště, pravidelnému jarnímu a podzimnímu úklidu kolem „potůčku“ a Kulturního domu. Sběrným 

surovinám byly odevzdány tuny sesbíraného odpadového železa. Nelze nevzpomenout na hodiny 

věnované přípravám různých soutěžních, kulturních a dalších akcí organizovaných naším SDH. 

Požární technika byla zakoupena z vlastních finančních prostředků. V r. 1944 byla zřízena požární 

zbrojnice rekonstrukcí zděné kolny v obecním domě, v r. 1946 zakoupena motorová dvoukolová  

stříkačka, hadice, rozdělovač, proudnice, pracovní obleky, přilby, pásy, chrániče na sekyrky, sanitní 

nosítka,  v r. 1947 pak podvozek pro stříkačku. V r. 1951 byl zakoupen automobil zn. Škoda, v r. 1961 

byla přidělena Okresní inspekcí požární ochrany Olomouc  nová stříkačka PPS-8, když stříkačku 

DKW inspekce odebrala. Dopravní vůz zn. Dodge byl zakoupen v r. 1962 z vlastních finančních 

prostředků a tento byl v r. 1970 vyměněn za auto GAZ. 

V r. 1980 a dále v r. 1985 byly zakoupeny vycházkové stejnokroje. V r. 1987 OIPO přidělila novou 

motorovou stříkačku PS 12/4. V r. 1995 byl zakoupen automobil FORD se značným finančním 

příspěvkem zastupitelstva a rady obce Bohuňovice. 

 

Požáry v Trusovicích od r. 1882 

1882 po úderu bleskem vyhořely doškové stodoly  

1885 shořely chlévy a stavení  /ve chlévě uhořel dobytek/ 

1893 a 1896  požár tří domků  

1894 požár rodinného domku  

1895 od blesku zapálena obecní sušárna 

1904 a 1910 znovu blesk zapálil doškové chalupy domků     

1911 v prosinci požár domku  

1922 v listopadu shořely domky  

1927 požár chlévů    

1940 shořela střecha rod. domku  

1954 dva menší požáry udíren a komína   

1960a1969 požáry stohů slámy 

1973           požár kolny 

1979 menší požár uskladněných briket 

1998           požár kolny 

2002 požár střechy 

 

Členové našeho sboru tvoří část výjezdové JPO 2 Bohuňovice, která zasahuje při požárech v okruhu 

své působnosti. 

 

Zásahy při povodních a záplavách 

1957 jarní tání sněhu způsobilo záplavy rod. domů V drahách, bylo prováděno čerpání vody ze 

sklepů  

1954 po letní bouřce se vylila Trusovka ze svého koryta, protékala přes náves a ulice, byly 

            budovány ochranné hráze   

1980 velká povodeň v povodí řeky Moravy v Olomouci. Všechny požární sbory okresu se 

účastnily čerpání vody ze zatopených bytů, a sklepů v rodinných domcích. Z naší ZO SPO 

byli se na této akci podíleli: Antonín Pudl, Josef Vlček ml. a Vojtěch Opichal . 

1997        ničivé záplavy na celé Moravě, které žijící nepamatují . Záchranných prací se účastnili 
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                   z našeho  sboru Oldřich Weidinger, Roman Veselý, Petr Bečica, Zdeněk Koplík, Jaroslav  

                   Kryst, Bohumír Spáčil, Miroslav Spáčil,  František Puda, bratři Siegelovi a Antonín Pudl. 

2002-stoletá voda v Čechách-naši hasiči byli v obci Štětí ve složení –David Wolf, Miroslav Spáčil, 

Martin Konečný. 
 

 

Členové zákl. organizace SDH v r. 2003 s rokem vstupu do sboru  
 
Ambroz Lukáš   2000 

Ambrozková Helena   1974    

Beck Martin                 2002    
Bečica Petr                   1993     

Bečicová Jaroslava   1988 

Benýšek Petr   2003     
Benýšková Jana   1993   

Benýšková Zdena   1993   

Čouka Rudolf   1955   
Čouková Jitka   1955      

Doležel Václav   1951     

Dopita Jaromír   1998     
Gartner Pavel   1995     

Grohman Bohumil   1974     

Grohman Luděk   1979     
Grohman Luděk   1991     

Grohmanová Jaroslava 1979     

Grohmanová Jaroslava 1987     
Grohmanová Marie   1974 

Hanusová Tereza   2000     

Hanuš Josef   1956     
Heger Zdeněk   1958     

Hegerová Marta   1958 

Hejl Ladislav   2000     
Herynková Václava   1978     

Hradilová Petra   1987     

Hrušková Jitka   1974 

Hynková Kateřina   2001     

Janíková Anna   2001     

Janíková Jana   2001     
Jarošová Radka   1987     

Kaleta Jiří    2000     

Kamarád Petr   1983     
 

    

Mládež zákl. organizace SDH v r. 2003 s rokem vstupu do sboru 
Beck Miroslav   2000  Korytárová Nikola  2003  Siegelová Romana    2000 
Cenkl Jakub   2000  Králová Kateřina  2000  Slepicová Pavla    2000 

Cenkl Marek   2000  Kubík Michal  2001  Slezáková Lucie    2000 

Červenková Sylva   2003  Navrátil Miloš  2000  Spáčil Antonín    2002 
Hanus Rostislav   2001  Navrátilová Hana  2000  Štěpaník Jiří    2000 

Holoubek František   2003  Nesvadbová Markéta  2000   Švandová Kateřina    2003 

Hradil Tomáš   2002  Nesvadbová Martina  2000  Vašíček David    2002 
Januš Ondřej   2003  Nevtípilová Michaela  2003  Vavrdová Barbora    2003 

Jarošová Veronika   2002  Nováková Eliška  2000  Vyhnánek Tomáš    2002 

Kaleta Jiří      2003  Pauchová Karolína  2002  Weidinger Tomáš    2000 
Kaleta Radim   2001  Pavelka Lukáš  2002  Weidingerová Zuzana   2002 

Kamarád Zdeněk   2000  Siegel Filip  2000 

 
 

Činovníci sboru: 

Starostové : 
Rudolf  Čouka               1943-1946                                                                   František Zavadil                   1977-1980 

Jan Siegel                       1947-1959                                                                  Karel Staroštík                       1981-1987 

Josef Morkes                  1960-1961                                                                  Richard  Šolc                          1988-2003 
Antonín Spáčil               1962-1976                                 Oldřich Weidinger             2003-dosud 

 

 
 

 

 

Náčelníci-velitelé: 

Konečný Martin  2002 

Konečný Stanislav  1946 

Koplík Zdeněk  1980 
Krejčí Anna  1980 

Kryst Jaroslav  1984 

Langer Stanislav  1972 
Lukešová Lenka  1988 

Nadlerová Petra  1993 

Nemrava Jaromír  1987 
Nesvadba Jaroslav  1997 

Opichal Jiří  1997 

Opichal Vojtěch  1966 
Opichalová Jiřina        1984 

Opichalová Kateřina   2000 

Pauch Lubomír  1998 
Pauchová Věra  1980 

Pavelka František  1966 

Pavelka František  1966 
Pospíšilová Petra  1993 

Prokeš Cyril  1946 

Prokeš Jaroslav  1977 
Puda František  1963 

Puda Jiří   1967 

Pudl Antonín  1963 
Pudová Jana  1980 

Pudová Veronika  2003 

Řapková Tereza  2000 
Sadilová Jana  1993 

Sedláček Jiří  1967 

Siegel Jan   1988 
Siegel Miloslav  1978 

Siegel Patrik  2002 

 

  
 Siegelová Dagmar     1987 

 Sklenář Stanislav          1956 
 Slepicová Lenka     2000 

 Smékal Igor                   2003 

 Smetanová Blanka        1953 
 Spáčil Bohumír             1966 

 Spáčil  Miroslav            1993 

 Spáčilová Vlasta            1999 
 Staroštík Karel               1968 

 Staroštíková Bohumila  1980 

 Staroštíková Martina     1999 
 Staroštíková Michaela   1993 

 Svozil Libor     2000 

 Šimša Petr     1993 
 Šolc Richard     1980 

 Šolcová Hedvika     1983 

 Šolcová Zuzana     1996 
 Tichý František     1964 

 Tuška František     1980 

 Tuška Jan      1978 
 Urbášková Alena     1978 

 Vašíček Karel     1964 

 Veselý Roman     1988 
 Vlček Josef     1943 

 Vodička Josef     1963 

 Weidinger Jaroslav     1983 
 Weidinger Oldřich     1979 

 Weidingerová Jana     1999 

 Wolf David     1999 
 Zahrada Michal     2001 

 Zatloukalová Zdena     1989 

 Zedníček David     2003 
 

 

  



Josef Morkes                  1943-1950                                                                 Josef Vodička                         1968-1969 

Josef Vlček                     1951-1960                                                                 Antonín Pudl                           1973-1980  

Zdeněk Heger                 1961-1964                                                                 Josef Vodička                         1981-1982 
Josef Vlček                     1965                                                                          Zdeněk Koplík                         1983-1992    

Antonín Holoubek          1966-1967                                                                 Jaroslav Kryst                         1993-dosud 

Vojtěch Třeštík               1968-1969 
 

Jednatelé 

Vojtěch Fiala                  1943-1946                                                                Vojtěch Třeštík                       1968-1970 

Alois Skála                      1946-1949                                                                František Ambrozek               1971-1973 

Vojtěch Třeštík                1950-1967                                                               Stanislav Konečný                   1974-1984   
Rudolf Cihelka                 1968                                                                        Vendula Herynková                 1985-dosud 

                                                                                                                                                                                                       

Pokladníci 
Jindřich Fryčák              1943-1980                                                                 Zdeněk Koplík                          1997-dosud 

Rudolf Čouka                 1981-1996 

 

 

Výbor ZO SDH v Trusovicích v r. 2003: 

 

Richard Šolc                               -starosta 

Oldřich Weidinger  -starosta 

Antonín Pudl                               -místostarosta 

Vendula Herynková                    -jednatel 

Zdeněk Koplík                            -pokladník 

Jaroslav Kryst                              -velitel 

Bohumila Staroštíková               - referentka žen 

Vojtěch  Opichal                         -řidič - strojník 

Stanislav Sklenář                         -revizní komise  

Alena  Urbášková                        -organizační referentka 

Miloš Siegel                                 -vedoucí mládeže 

Bohumír Spáčil                            -člen revizní komise 

Petr Bečica                                   -člen  

Jan Siegel                                     -člen 

Oldřich Weidinger                        -člen           

Jitka Čouková                               -čestná členka 

Rudolf  Čouka                              -čestný člen 

Stanislav Konečný                        -čestný člen 
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Závěr 

 

Tento almanach sepsaný k šedesátému výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trusovicích dává 

veřejnosti rámcový přehled o dosahovaných výsledcích v požární ochraně a o velice aktivním 

působení této organizace ve společenském životě obce.  

Na předcházejících stránkách jste se mohli dočíst o tom, co založení sboru předcházelo, co všechno se 

v šedesátileté historii odehrálo, čím hasiči žili, čím se zabývali a jakým způsobem naplňovali heslo, 

které si dali do vínku. 

Zdaleka ne všechno bylo zaznamenáno a vlastně to ani není možné. To podstatné na spolkové činnosti 

je pospolitost vztahů mezi členy spolků nejen v hasičském sboru. Spočívá totiž ve vztahu spolku 

k jeho okolí a k celé obci. Na tom, jaké tyto vztahy jsou, záleží veškeré dění, kterým se spolek zabývá. 



V uplynulých šedesáti letech trusovičtí hasiči dokázali, že rozhodnutí založit hasičský sbor, bylo 

správné. I v současné době patří sbor neodmyslitelně k obci Bohuňovice a vše nasvědčuje, že tomu tak 

bude i nadále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vydání připravil výbor SDH Trusovice. 

Vydal Sbor dobrovolných hasičů v Trusovicích ve spolupráci s Obecním úřadem Bohuňovice v roce 

2003.  

 


