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PŘEDMLUVA
Založení požární ochrany v naší obci Troubelice bylo významným krokem v životě naší obce. Stoleté
jubileum sboru požární ochrany je událostí jak politického tak i společenského rázu.
Vzpomínáme úsilí zakládajících členů sboru i dalších generací, jejich zajištění a vybudování požárního
stánku – požární zbrojnice. Prvořadým úkolem byla a je důsledná prevence, kterou společně s občany požárníci
zajišťují v naší obci.
Posláním organizace SPO dnes jako součásti Národní fronty je preventivní činností a školením občanů
předcházet škodám, které každoročně vznikají v našem státě. Práce a činnost SPO v uplynulých letech zasluhuje
uznání nejen za preventivní ochranu, hašení požárů, ale i za činnost na úseku kulturním a společenském. Tak
jako v minulosti tak i v současné době je organizace jednou z nejaktivnějších složek Národní fronty a jako
taková chce si udržet toto místo i v příštích letech.
A.B.
NAŠE OBEC
Obec vznikla v 2. polovici 13. století podél potoka Selky a má protáhlý tvar. Nachází se 6km
severozápadně od Uničova na olomouckém okrese. Již dávno patřila k významným českým obcím na
Uničovsku, což dokazuje zřízení první ho českého hospodářského spolku v obci pro okresy Litovel a Zábřeh. Již
v minulém století a do začátku I. Světové války vzniklo zde několik spolků jako Sbor dobrovolných hasičů 1882,
Odbor Národní jednoty 1900, TJ Sokol 1911 a další. Postavením dráhy Olomouc-Šumperk v roce 1872-73 a
zřízení nádraží Troubleice – Medlov umožnilo další rozvoj obce. Hlavním zaměstnáním obyvatel v dřívějších
dobách bylo zemědělství, ale vedle toho bylo zde dosti dělníků zaměstnaných u dráhy, ve stavebnictví a
zemědělství.
Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 byl přijat s velkým nadšením. Po počátečním
době nastala v republice v roce 1929 krize a její důsledky se projevily i v obci nezaměstnaností hlavně dělnictva.
Rok 1938 se stal pro obec pohromou, neboť byla Němci zabrána a připojena k Sudetám a po dobu
okupace usilovali Němci o poněmčení obce a k tomu používali národnostního, politického a ekonomického
útlaku.
Osvobození Sovětskou armádou v květnu 1945 přivítala celá obec s nadšením a pustila se do
odstraňování škod. Po Vítězném únoru 1948 jako zemědělská obec jen s řadou malých živnostenských
provozoven do socialistických podniků buď komunálních nebo okresních.
Socializace zemědělství v obci začala založením Jednotného zemědělského družstva v roce 1950 a
v průběhu 30 let se vytvořil velký ekonomický celek nesoucí hrdý název JZD Vítězný říjen, nositel Řádu práce
Troubelice s výměrou cca 4500 ha zem. půdy a 1100 družstevníků. Svými výsledky se řadí mezi velmi dobrá
družstva na okrese i v kraji.
Když koncem roku 1959 došlo ke sloučení JZD Dědinky a JZD Lazců s JZD Troubelice, došlo i
k dohodě národních výborů a vytvoření jednotného Národního výboru v Troubelicíh. Integrační snahy měly
pokračování v dalších letech připojením N. Hradečané, Pískova a koncem roku 1979 Medlova s Královou,
Hlavicemi a Z. Újezdem. Celá integrovaná obec měla podle sčítání v roce 1980 4062 obyvatel.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Od vzniku do roku 1918.
V dřívějších dobách míru byly největším nepřítelem člověka požáry, povodně a jiné přírodní katastrofy,
které přinášely lidem škody na majetku a životech. Obrana jednotlivce proti požárům i povodním se ukázala
nedostatečná a stále víc se šířila myšlenka společné kolektivní obrany. Našla své uskutečnění teprve v minulém
století v zakládání sborů dobrovolných hasičů. První počátky organizované protipožární obrany můžeme na
Uničovsku sledovat v 2. polovici 19. století. Jako první byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Uničově 1867,
v Medlově 1875, Šumvaldě 1881 a do konce 19. století ve všech obcích na Uničovsku.
V dřívějších dobách až do konce 19. století bylo nebezpečí požárů na venkově velmi vysoké, protože
střechy byly kryty došky, někdy i šindelem a stropy byly dřevěné. Z dřívějších dob víme, že největší požár postih
obec v roce 1852, kdy v tak zvaných Tepénkách vyhořelo 14 domků. Požár zavinil hrnčíř Pudil a byl proto nucen
postavit si domek za potokem (č. 146). Chudé rodiny přišly požárem o všechno (pojištění ještě nebylo) a trvalo
to až do roku 1860, než si postavily nové domky.

V osmdesátých letech vyskytla se mezi mládeží i občany skupina, která byla pro ustanovení sboru
dobrovolných hasičů v obci. Když se na její stranu postavil starosta Plhák a další členové obec. zastupitelstva,
došlo na jaře 1882 k ustanovení sboru dobrovolných hasičů v obci. Vlivem Plzákovým přihlásila se do sboru i
obec Pískov a název sboru zněl Sbor dobrovolných hasičů pro Troubelice – Pískov. Sbor měl 2 odbory,
troubelický a pískovský (101 čl.) Obec za přispění Hospodářské záložny zakoupila v následujícím roce novou
jednocylindrovou stříkačku, která byla k požárům tažena párem koní. Postupně bylo také zajištěno základní
hasičské nářadí jako žebříky, háky, sekyrky aj.
V roce 1890 došlo k odpojení pískovského odboru a vytvoření samostatného sboru pro Pískov.
V místním troubelickém sboru zůstalo celkem 51 členů.
Hlavními úkoly sboru ze začátku byl výcvik požárníků v hašení požárů a pomoc při přírodních
katastrofách. Později náplň práce sboru se rozšířila o noční protipožární hlídky o žních a o kulturní činnost jako
byly plesy, taneční zábavy, zahradní slavnosti a i ochotnická divadla.
V roce 1897 zakoupilo obecní zastupitelstvo pro sbor novou parní stříkačku na zkoušku, ale tato se
neosvědčila a po 3 letech byla vyměněna za jinou.
V roce 1902 došlo pro české obce na Uničovsku ke zřízení samostatné hasičské župy č. 40 a její první
sjezd se konal v roce 1903 v obci za velké účasti hasičů i hostů z celého okolí. Ve vedení župy byli i někteří
funkcionáři z obce. II. župní sjezd v obci se konal v roce 1908 k 25. výročí založení sboru.
V roce 1907 dala obec postavit dřevěný stojan na sušení hadic na horním konci proti domku J. Malinka,
který mnoho let potom sloužil svému účelu.
V roce 1911 postihla sbor ztráta odchodem dlouholetého starosty sboru řídícího učitele J. Ošťádala,
který odešel do Bouzova. Za zásluhy byl jmenován čestným členem sboru.
Válečná léta 1914-18 hodně postihla i sbor, neboť velká většina aktivních členů byla povolána do války
a tam jich řada padla nebo byla raněna. Na začátku války po odchodu mužů na vojnu bylo agitováno mezi
ženami o vstup do sboru, aby doplnily popřípadě řady požárníků. Podařilo se jich i několik získat, ale to trvalo
jen krátce. Aby sbor udržel družstvo aspoň pro obsluhu stříkačky pro nenadálé požáry, agitoval i mezi mládeží a
cvičil i chlapce ve stáří 16-17 let. Třebaže i s obtížemi přečkal sbor i tuto dobu.

Období 1918 – 1938.
První světová válka skončila a do obce se postupně vrátila většina mužů a mnozí se opět zapojili do
práce ve sboru. V roce 1920 stoupl stav členů na 95 mužů a sbor byl opět schopný plnit svou záslužnou práci.
Zastaralá ruční stříkačka měla však často poruchy a bylo uvažováno o náhradě, ale nebylo dostatek finančních
prostředků k zakoupení nové.
V roce 1922 dovršil sbor 40 let svého trvání. Jubilejní oslava vyzněla velmi pěkně, neboť sboru byl
věnován nový prapor a na zahradní slavnosti u Hamplů č.95 byla vyznamenána řada zasloužilých členů a
zhodnocena práce sboru za celé období. Sbor se účastnil 78x hašení požárů, pomohl při povodních v letech 1894,
1906, 1908, 1909, 1923 a 1929 zachraňovat majetek i zvířectvo. Dále provedl stovky cvičení se stříkačkou,
věnoval tisíce hodin na ošetřování stříkačky, opravy, sušení hadic po požárech a cvičeních, úklidu hasičské
zbrojnice atd. Po stránce kulturní uspořádal desítky plesů a tanečních zábav, řadu zahradních hasičských
slavností, 2 župní slavnosti, sehrál 25 divadelních her, II. sjezd hasičstva k 25. výročí vzniku sboru, navštěvoval
akce sousedních sborů atd.
Během tohoto období dostal sbor řadu poděkování od obecních zastupitelstev i finanční příspěvky od
pojišťoven za aktivní zásahy při požárech. Stálé problémy se starou stříkačkou přiměly nakonec obecní
zastupitelstvo koncem roku 1924 k objednávce nové motorové stříkačky pro sbor. Mimořádná valná hromada
sboru se usnesla přispět na její zakoupení částkou 3000 Kč. Rok 1925 byl pro sbor významný tím, že 7. června
došlo k slavnostnímu předání nové stříkačky sboru. Po předání stříkačky starostou obce, poděkovali zástupci
sboru za krásný dar a slíbili, že své povinnosti s novou stříkačkou budou ještě lépe plnit.
V roce 1926 se konal v obci další župní sjezd spojený se zahradní slavností, jehož se zúčastnilo na 200
hasičů.
Zavádění nové hasicí techniky ve sborech vedlo k tomu, že bylo nutno zvyšovat i úroveň obsluh
motorových stříkaček a ve sborech byly zaváděny hasičské školy. Při požárech mnohdy byly požárníci zraněni a
potřebovali ošetření. Proto v tomto období byly ve sborech zřizovány samaritské oddíly, do kterých byly
přijímány i ženy. Samaritáni byli školeni v základních zdravotnických kursech.
Na počest 50. výročí vzniku sboru v roce 1932 bylo uspořádáno hasičské cvičení s velkou zahradní
slavností. Řada zasloužených členů byla při této příležitosti vyznamenána. V dalších letech pokračovala činnost
sboru dobře až do jara 1938, kdy politické události měly negativní vliv i na práci sboru.

Období okupace 1938 – 1945.
Po obsazení obce německým vojskem 10. října 1938 byla obec připojena k Sudetám a tím k Německé
říši. Nastalo období útisku všeho českého. Sbor v obci sice nebyl rozpuštěn, ale jeho činnost pokračovala
s německým dohledem. Nejprve byli vyškrtnuti členové starší 60 let. Při výcviku požárního družstva bylo ihned
nařízeno používat německých povelů. Němcům hlavně šlo o připravenost družstva k zásahu proti požárům a
připravenost stříkačky a proto často konali kontroly němečtí požárníci z Uničova. Výcvik družstva se prováděl
za sokolovnou.
Jiná činnost nebyla prováděna.
Po osvobození 1945 – 1950.
Po osvobození Sovětskou armádou v květnu 1945 se projevila v obci snaha odstranit všechno, co tu
zbylo po okupantech a začít opět svobodně pracovat na všech úsecích života.
Podobně i mezi požárníky byla chuť dát se do nové práce po letech útisku a živoření. Na 30. června
1945 byla proto svolána mimořádná valná hromada, na které bylo usneseno starý sbor rozpustil a ustavit nový.
Nový výbor provedl rozsáhlou agitační akci k získání nových členů. Počet členů stoupl po agitaci na 216, ale
většina byla jen přispívajícími. Činnost nového sboru i přes velký počet členů se jen pomalu rozbíhala. Místní
sbor byl v rámci reorganizace na okrese zařazen do 2. obvodu uničovského a jeho 1. sjezd se konal 14. července
1946 v obci.
Na valné hromadě 13. ledna 1946 byl dosavadní předseda Al. Hampl zvolen čestným předsedou a
novým předsedou zvolen zkušený funkcionář Jan Nevěřil č. 64. Při sboru byla vytvořena samostatná skupina
samaritánek, která se s chutí pustila do práce. V dalších letech sice poklesl počet členů, ale práce sboru
pokračovala dál. Velkou práci věnoval výbor výcviku nových mladých členů a pomáhal, kde bylo zapotřebí,
jako například při sněhové kalamitě 20. března 1948.
Místní hasičská jednota 1950 – 1955.
V roce 1950 došlo k reorganizaci, sbory dobrovolných hasičů byly zrušeny a nové organizace dostaly
název „Hasičské jednoty“, do kterých vstoupili hasiči z bývalých sborů. Do čela místní hasičské jednoty byl
zvolen Leopold Meitner č. 14. Hasičské jednoty dostaly vedle starých úkolů novou pracovní náplň – preventivní
ochranu a od tohoto roku nastal obrat v ideové a tělesné výchově členů, kteří se zapojovali do veřejných akcí
jako byl „Den brannosti 1952“, brigády na kravíně JZD 1953, mimořádné bezpečnostní hlídky 1954, podpisové
akce proti použití atomových a vodíkových zbraní 1955, v národních směnách na zvelebení obce a v pomoci
JZD.
Postupně se úroveň práce lepšila a rostl počet aktivních členů. Byly dány do pořádku vodní splavy,
vyčištěna zbrojnice a když v roce 1953 dostala organizace novou motorovou stříkačku – agregát DKV 8. konala
se cvičení, aby členové ovládali obsluhu. V roce 1954 dostala MHJ za dobrou práci přidělené starší požární
vozidlo zn. Wikov. Vzhledem k tomu, že stará zbrojnice nestačila, zajistil MNV a VHJ její adaptaci a úpravu.
Jakmile se činnost organizace rozběhla, obrátila svou pozornost na mládež a provedla mezi ní úspěšný
nábor. Nejprve bylo vytvořeno družstvo mladších dorostenců a to se pod vedením Josefa Monse zapojilo do
okrskové soutěže, kde získalo 1. místo. Postupně prošlo okresním a krajským kolem a postoupilo až do celostátní
soutěže v Olomouci, kde se umístilo na 3. místě. V dalším roce vstoupilo do soutěže i žákovské družstvo,
probojovalo se do krajské soutěže, kde obsadilo 9. místo. V roce 1955 se zapojila do soutěže 2 družstva žáků a
probojovala se do krajské soutěže, kde se umístila na 7. a 9. místě. Z toho bylo vidět, jak se práce s mládeží daří,
probouzela se v ní chuť k hasičským ideálům a tak úspěšně se vytvářely základy pro rozšíření základny aktivních
mladých členů pro pozdější dobu.
Čs. Svaz požární ochrany
V roce 1956 došlo k reorganizaci a přejmenování MHJ na organizace Svazu požární ochrany. I v obci
došlo ke změně, neboť MHJ koncem roku 1955 přestala existovat a 3. ledna 1956 byla ustanovena místní jednota
požární ochrany, do které byli převedení všichni bývalí členové hasičské jednoty, aby pokračovali ve své
záslužné práci pro obec a občany. Protože do čela místní organizace SPO byli zvoleni osvědčení a obětaví
funkcionáři bývalé HJ v čele s předsedou Leopoldem Maixnerem, pokračovala práce dobře a vykazovala i dobré
výsledky. Družstvo mladších žákyň se umístilo v okrese na 1. místě, žňová hlídka žáků na 1. místě v okrese a na
3. místě v kraji. Žákovskému družstvu byly uděleny za odměnu odznaky „Mladý požárník“. Závěrem roku za

obětavou práci v ČSPO byli OV ČSPO v Olomouci vyznamenáni odznakem „Za příkladnou práci“ předseda
Leopold Maixner a členové Josef Monse a Jan Bartuněk.
V následujícím roce vystoupila do popředí činnosti výboru otázka výstavby nové zbrojnice, neboť stará
již nevyhovovala novým požadavkům a úkolům. Po projednání s MNV, zajistil tento nejprve dokumentaci i
finanční zajištění a 26. května 1958 bylo započato se stavbou nové zbrojnice a hrubá stavba byla za 2 měsíce pod
střechou. Společným úsilím MNV, ČSPO JZD během roku 1959 a v 1.polovině 1960 byla zbrojnice společně
dokončena a předána do užívání MOSPO. Při předání uspořádala organizace 10. července 1960 velkou
požárnickou slavnost s cvičením a za účasti požárníků z celého okolí i hostí z okresu. Při předávání poděkoval
předseda organizace MNV, JZD a všem požárníkům, kteří na zbrojnici pracovali a ocenil zvlášť zásluhy
důchodců Josefa Monse st., Josefa Suchého, Františka Knirsche a Františka Nikla. Hodnota prací zdarma činila
10 817 Kč. Oceněním práce místních požárníků okresními orgány bylo přidělení nového požárního vozu Tatra
805.
Dokončením zbrojnice uvolnila se pracovní kapacita a elán na úpravu vodních toků a k výcvikové
činnosti, což se projevilo úspěchy v soutěžích. V okrskové soutěži v Břevenci družstvo mužů obsadilo 1. místo a
v okresní soutěži ve Šternberku 3. místo. Rovněž žáci získali v okrsku 1. místo a v okresní soutěži ve Velké
Bystřici 3. místo a bronzovou plaketu. Významným agitačním úspěchem organizace bylo získání 10 nových
mladých členů, čímž se hlavně rozšířil kádr aktivních členů. Kladně byla také ceněna pomoc v JZD.
V dalším roce stav členů stoupl na 95. Členové se zapojili do brigád v JZD, věnovali se prevenci,
výcviku, žňovým hlídkám i soutěžím a dosahovali dobrých výsledků. Za dobře konané hlídky dostali žáci čestné
uznání od Čs. Státní spořitelny a kopací míč. V okrsku obsadili 1.,2.,3. místo a v okresní soutěži mladší žáci 4.
místo. Muži získali v okrsku 1. místo a v okrese 3. místo. V jednotlivcích získali Jan Poštulka 2. místo (stříbrnou
medaili) a František Bartuněk jako velitel družstva 1. místo (zlatou medaili). Dosažené výsledky dokazovaly, že
připravenost požárníků byla na velmi dobré úrovni.
Následující rok se však projevil v částečném poklesu činnosti a to hlavně v malé účasti na soutěžích.
Z požárního dne v Uničově dovezlo družstvo mužů jen plaketu a v okrskové soutěži v Hlavicích získalo družstvo
mužů 1. místo.
Jubilejní rok 1965 přivítala organizace pěkným závazkem k 20. výročí osvobození Sovětskou armádou
1365 brigádnickými hodinami hodinami pro JZD a 439 hodinami na údržbě zbrojnice, vodních zdrojů a pro obec
a závazek byl splněn. Dobrá činnost se projevovala v prevenci, ve žňových hlídkách, slabší ve výcviku a
nedostatkem byla neúčast na soutěžích a malá členská účast na školeních. Příčinu je nutno hledat ve změnách ve
velitelských kádrech. Kde se nepodařilo najít mezi mladými rovnocennou náhradu. V roce 1967 byla veřejností
kladně hodnocena pomoc při průtrži mračen 14. srpna.
Kritický rok 1968 se projevil v činnosti organizace v obci negativním způsobem, neboť značná část
členstva přestala chodit na členské schůze a u mladších členů nebylo chuti k soutěžím. K 50. výročí vzniku ČSR
obdržel od ÚV ČSPO z Prahy na návrh organizace za dlouholetou práci v požární ochraně Josef Urbášek „Zlatou
medaili“.
Následující rok po uklidnění politické situace se začala měnit i situace v organizaci k lepšímu. Opět
pokračovala práce v teoretické výchově, ve výcviku a prevenci a na brigádách. Zlepšení situace se projevilo i
v tom, že družstvo mužů se účastnilo opět po mnoha letech soutěže o putovní pohár v Dolní Libině, kde získalo
2. místo. V ocenění zásluh za dlouholetou práci v požární ochraně udělili OV ČSPO v Olomouci odznak „Za
příkladnou práci“ členům Janu Maierovi č. 122 a Josefu Filipovi č. 226.
Jubilejní rok 1970, rok 25. výročí osvobození Sovětskou armádou se projevil zlepšenou prací
v organizaci, která měla tehdy 88 členů. Během roku výbor pečoval o doplnění požární výzbroje a výstroje a
provedl nábor mladých požárníků v Sokole. Velká péče byla věnována praktickým cvičením. Ze soutěží se
účastnili jen pohárové soutěže o putovní pohár k 25. výročí SPO Dolní Libina, kde se umístili na 3. místě.
Významnou akcí bylo ustanovení devítky požárníků na Sídlišti a její vybavení hadicemi, aby se zlepšila
protipožární ochrana této části obce. Vzhledem k tomu, že sídliště má veřejný vodovod, byla provedena i
kontrola hydrantů. Rovněž v JZD byla ustanovena samostatná protipožární skupina. Koncem roku vyhlásila
organizace závazek k 50. výročí založení KSČ odpracovat v roce 1971 350 brigádnických hodin. V tomto roce
v prosinci zemřel jeden z nejstarších požárníků Jan Nevěřil z č. 64, který 56 let pracoval v požární ochraně a
během té doby zastával řadu významných funkcí ve sboru i župě.
V dalším roce pokračovala činnost pravidelně dál i když některé úkoly nebyly splněny. Výcvikový plán
předpokládal zvýšení počtu praktických cvičení proti minulému roku, ale nebyl splněn, což se projevilo i na
pohárové soutěži v Dolní Libině, kde se muži umístili až na 7. místě. Na údržbu výstroje a výzbroje a údržbě
vodních zdrojů odpracovali členové 371 brigádnických hodin zdarma a tím překročili svůj závazek.
Za dlouholetou a záslužnou činnost v požární ochraně byli vyznamenáni OV ČSPO v Olomouci,
„Čestným uznáním“ tito členové: Alois Bartuněk, Josef Bednařík, Miloš Filip, Bohumil Jambor, Jan Nevěřil.
Koncem roku 1971 se vzdal ze zdravotních důvodů funkce předsedy po 21 letech obětavé práce
Leopold Maixner. Celkem v požární ochraně pracoval 36 let a vykonal velký kus práce. Za svou práci nejen
v organizaci, ale i v okresním výboru SPO v Olomouci byl vyznamenán řadou vyznamenání.

Rok 1972 byl významný pro organizaci ze dvou důvodů, neboť v tomto roce oslavila 90. výročí
založení a v Praze byl uskutečněn II. sjezd ČSPO. Na jeho počest uzavřela organizace závazek, který byl značně
překročen (414 brig. hod.). Do čela organizace byl zvolen nový předseda Miroslav Maixner. Největší akcí byla
požární slavnost konaná 9. července na počest založení organizace v zahradě Františka Hampla za velké účasti
zástupců požárníků z okolí a obecenstva z obce při které byla zhodnocena činnost organizace, vzpomenuto
zasloužilých zemřelých členů a mnoha členům uděleny pamětní plakety, čestná uznání a poděkování.
Nový rok přinesl hned na začátku k řešení problém zvolit nového předsedu, neboť dosavadní předseda
Miroslav Maitner se v prosinci vzdal funkce pro zatížení ještě jinými funkcemi a protože začal studovat večerní
stavební průmyslovku. Ze začátku nikdo z členů výboru nechtěl tuto funkci převzít. Tato otázka byla vyřešena až
na výborové schůzi 20. března tak, že do funkce předsedy byl navržen Josef Monse, za zástupce velitele Jaromír
Šléška a do funkce preventisty Boleslav Petřík s platností do výroční schůze. Jmenovaní s tím souhlasili.
Výcvikové stránce v tomto roce byla věnována větší péče a to se projevilo i na úspěších v pohárových soutěžích
v Uničově 1.místo, v Dolní Libině 4. místo a na pohárovém turnaji v obci získali 1. místo, což povzbudilo jejich
sebevědomí. Ceny darovali JZD a MNV, za což bylo oběma poděkováno. Již uspořádání pohárové soutěže
v obci svědčilo o novém přístupu výboru k této soutěžní formě. Rovněž rychlý zásah při vzniku požáru na č. 78 a
jeho lokalizace, ukázal velmi dobrou připravenost požárníků. Rovněž plnění závazků na zbrojnici, vyčištění
rybníka, horní nádrže a splavů se s některými potížemi podařilo. Velmi kladně byl členy hodnocen autobusový
zájezd na Mezinárodní požárnickou soutěž do Brna, kde uviděli nejmodernější požárnickou techniku v akci.
Na výroční členské schůzi byly předány pamětní plakety za dlouholetou spolupráci organizaci Čs.
Červeného kříže v Troubelicích a za obětavou dlouholetou práci členu Josefu Monsovi st. Tato schůze zvolila
také nový výbor, jehož předsedou se stal Bohumil Maier č. 122. Nový předseda se snažil, aby výbor pracoval
podle plánu a na plnění závazků. Družstvo mužů se účastnilo okrskové, okresní a 2 pohárových soutěží a až na
zakolísání v okresní soutěži bylo úspěšné. Rovněž na brigádách při budování vodovodu do zbrojnice, při stavbě
dřevníku,úpravě splavů, na zdravotnickém středisku se členové dobře zapojili. JZD pomohli vyjednotit a okopat
1 ha cukrovky. Během roku bylo několikrát navrhováno oživit činnost mládeže a lépe zapojit pasívní členy do
práce, ale výzvy neměly úspěch.
Jubilejní rok 30. výročí osvobození Sovětskou armádou byl pro organizaci velmi úspěšný neboť
svépomocí se podařilo zbudovat garáž pro cisternový vůz ( přístavba ke zbrojnici) a za dobrou práci byl potom
organizaci přidělen ONV nový cisternový vůz. K 30. výročí osvobození bylo vyznamenáno OV ČSPO
v Olomouci medailí „Za věrnost“ 10 členů, „Čestným uznáním OV ČSPO“ 13 členů. Místní organizace udělila
„Čestná uznání“ 13 členům.
Během roku úspěšně organizace prováděla školení členů, preventivní prohlídky, teoretický i praktický
výcvik, členové vyjednotili pro JZD 1 ha cukrovky a nasbírali 93 q starého železa. Významnou kulturní akcí
byla vlastní expozice na výstavbě k 25. výročí vzniku JZD, kterou zhlédlo přes 1000 návštěvníků.
Rok 1976 zaznamenal významnou akci v podobě výměny členských průkazů. Výbor chtěl využívat této
akce k aktivizování pasívních členů, ale velkých úspěchů nedosáhl. Činnost plynule pokračovala školením,
námětovým cvičením, preventivními prohlídkami, žňovými hlídkami žáků u trati (168 hod.) a přijetím 4 nových
členů. Po dlouhé době se v tomto roce podařilo ustavit žákovské družstvo, které se dobře zapojilo do soutěží,
neboť v 1. kole obsadilo 1. místo a v 2. kole 8. místo. Rovněž muži se dobře zapojili do soutěží. V 1.kole soutěže
požárních družstev získali 1. místo a v 2. kole (okresním) v Hněvotíně 3. místo. Dále se úspěšně účastnili 4
pohárových soutěží.
Z brigádnických akcí bylo uskutečněno vyčistění rybníka, údržba požárnické techniky, pomoc JZD a
sběr starého železa 75q, starého papíru 70 kg a barevných kovů 11 kg. Celkem odpracovali členové 1025
brigádnických hodin.
V následujícím roce došlo k rozšíření členské základny o 8 členů z Dědinky. Je to malá vesnička (část
naší obce) v sousedství se 70 občany. Již několik let práce SPO v Dědince stagnovala, protože počet členů klesal.
Když nemohli již ani sestavit devítku k obsluze stříkačky, bylo rozhodnuto, že se připojí k naší organizaci a
organizace SPO v Dědince byla zrušena. Jinak organizace pokračovala pod vedením výboru úspěšně ve výcviku
družstev mužů a žáků, v preventivní činnosti i školení, zapojila se do soutěží, kulturní a veřejné činnosti. V době
od 20.3. do 27.3. t.r. uspořádala týden vzorné prevence. Účastnila se soutěže požárních družstev, kde se žáci 1.
kole umístili na 2. místě, ale v 2. kole se jim již tak nedařilo. Muži se této soutěže nezúčastnili a zapojili se jen
do 2 pohárových soutěží.
V oblasti brigádnické činnosti byly provedeny nátěry okapů u garáží a na zbrojnici, úpravy okolí, sběr
starého železa a pomoc JZD při jednocení a okopávce cukrovky. Významnou kulturní akcí pro členy byl
zajímavý vlastivědný autobusový zájezd do Beskyd. K 60. výročí VŘSR úspěšně splnila během roku svůj
závazek, neboť odpracovala celkem 1117 brigádnických hodin.
Na výroční členské schůzi konané 2. 12. 1977 byl schválen závazek na počest 30. výročí Vítězného
února a III. Sjezdu ČSPO 1978 a za dlouholetou činnost bylo uděleno čestné uznání členům Františku
Poštulkovi, Stanislavu Majerovi, Josefu Urbánkovi a titul „čestného čestní členové výboru“ Aloisu Černého a
Josefu Urbánkovi. Při volbách na období 1978 až 1979 byl opět zvolen předsedou Boh. Maier.

Zhodnocení činnosti za rok 1978 bylo provedeno na výroční schůzi konané 3. 12. 1978 a z něho
vyplynulo, že organizace si během roku počínala 3. 12. 1978 a z něho vyplynulo, že organizace si během roku
počínala velmi dobře. Měsíc březen byl vyhlášen za „měsíc vzorné prevence“ a celá akce úspěšně proběhla.
Úspěšně rovněž proběhl v roce nábor nových členů, kterých bylo získáno 9 a nábor dobrovolných dárců krve
mezi členy, kterých se přihlásilo 5. Rovněž zapojení požárních družstev mužů a žáků do soutěží bylo vysoké.
V 1. kole se žáci umístili na 1. místě a muži na 2. místě. Žáci postoupili do 2. kola, ale tu zklamali. Muži se
účastnili dále 4 pohárových soutěží.
Významnou akcí byl závazek v tomto roce, kde se 10 členů přihlásilo do soutěže o získání titulu
„vzorný požárník III. Stupně“, 2 „vzorný strojní“ a 5 se jich přihlásilo o převzetí požární techniky a výzbroje do
socialistické péče. Za splnění závazku a podmínek získalo 17 členů titul „Vzorný požárník III. Stupně“. V oblasti
brigádnické pomoci odpracovali členové řadu národních směn při údržbě výzbroje a výstroje, sběru starého
železa, sušení sena pro JZD a přitom odpracovali 1376 brigádnických hodin.
Z kulturních akcí se nejvíc líbil zájezd na Safari do Dvora Králové. I zhodnocení činnosti v dalším roce
vykázalo, že plány i závazky byly splněny a některé i překročeny, jako například 325 brigádnických hodin navíc,
nebo usušení sena z nezemědělských ploch 63,5 q, kde největší zásluhu měl člen František Poštulka, který usušil
na 20 q sena. Během roku proběhlo školení podle výcvikového roku, praktická cvičení i námětová cvičení a dále
příprava členů k získání II. stupně Vzorný požárník. Bohužel v tomto roce podmínky pro získání II. stupně
nebyly splněny. Velmi pěkně se zapojila obě družstva muži i žáci do soutěží. V 1. kole se muži umístili na 1.
místě a rovněž žáci na 1. místě. V druhém kole se muži umístili na 4. místě (Rataje) a žáci ve Třech Dvorech na
11. místě. Dále se muži účastnili 6 pohárových soutěží a oblastní soutěže v Medlově.
Při brigádnických akcích činily závazky 865 hodin a skutečně bylo odpracováno 1165 hodin.
Významná byla pomoc JZD na cukrovce a usušení 69 q sena z nezemědělských ploch. Podařilo se rovněž získat
5 dobrovolných dárců krve. V rámci Mezinárodního roku dítěte uspořádala organizaci při ZDŠ v obci po 500 Kč
na jejich činnost.
Jubilejní rok 1980 byl přivítán pěkným závazkem k 35. výročí osvobození Sovětskou armádou, která
nám před 35 lety přinesla vytouženou svobodu. Celkem plynule probíhal výcvikový rok, praktická cvičení,
uskutečnila se 3 námětová cvičení, preventivní prohlídky byly provedeny v 325 obytných domech a 15 malých
provozovnách. Soutěží se celkem 7x účastnila 2 družstva mužů (A,B).
Po stránce brigádnické pomoci a splnění závazku odpracovali členové celkem 1165 brigádnických
hodin zdarma, provedli sběr starého železa 57 q, starého papíru 31kg a pro JZD pokosili a usušili 41,50 q sena
z nezemědělských ploch. V měsíci požární bezpečnosti byla mimořádně věnována pozornost propagační skříňce
a jejíí výzdobě. Jako spolupatron se SPOZ zúčastnila organizace vítání dětí na MNV a věnovala dárky v ceně
440 Kč. Tak jako před 10 lety měla organizace i v tomto roce na výstavce k 30. výročí založení JZD vlastní
expozici. K 35. výročí osvobození Sovětskou armádou byla organizace vyznamenána za dobrou práci MNV
„Čestným uznáním.
Vývoj členské základny 1882 – 1982.
Při ustanovení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1882 měl sbor 101 členů a 2 odbory – Troubelice a
Pískov. Když se pak v roce 1890 odbor v Pískově osamostatnil, měl v obci sbor 51 členů. Během let počet členů
stoupal a do začátku I. Světové války stoupl počet cca na 90 členů. Během války byli aktivní členové povolání
do války a řada z nich padla. Po skončení války v r. 1918 se demobilizovaní muži vrátili domů a postupně se
vraceli i mnozí muži ze zajetí. Činnost sboru během roku oživla a počet členů opět stoupl a v roce 1920 jich bylo
95. Během období první republiky tvořil sbor silnou organizaci, s dobrým kádrem aktivních členů. Období
okupace (1938 – 45) znamenalo utlumení spolkové činnosti, neboť Němcům šlo jen o zajištění akceschopného
družstva pro obsluhu stříkačky v případě požáru.
Po osvobození v květnu 1945 činnost sboru byla plně obnovena provedena nová agitace mezi občany a
počet členů nečekaně vzrostl na 216 členů. Nevýhodou bylo, že převážná část nových členů byla přispívajících a
že vzrostl i počet starších žen. Ještě během 1. pololetí 1945 a v roce 1946 ubyl značný počet aktivních členů,
poněvadž se odstěhovali, aby osídlili pohraničí po Němcích. Připočteme-li k tomu, že úmrtnost starších členů
stoupla, pak se nemůžeme divit, že v roce 1960 měla organizace 88 členů. Během dalších 10 let vzrostl počet
členů jen o 7 a dosáhl v roce 1970 95 členů. Rozvinutím agitace mezi mladými i v TJ Sokol se podařilo získat
v letech 1970 -80 42 převážně mladých členů a tak i přes přirozený úbytek úmrtím nebo odstěhováním členů,
stoupl počet v organizaci k 31. prosinci 1980 na 106 členů.

Rozvoj výcviku a soutěžení.
Mezi základní povinnosti dobrého požárníka je zvládnutí teoretických i praktických znalostí a jejich
využití při hašení požárů. Proto vedení věnovalo výcviku mladých požárníků vždy pozornost a za výcvik výboru
odpovídal velitel. V dřívějších dobách se konal výcvik hasičů v létě někdy v podvečer ve všední dny a nebo o
nedělích dopoledne jednou měsíčně u hasičské zbrojnice. S rozvojem požární techniky (motorové stříkačky,
požární auta bylo nutno výcvik zdokonalit a proto byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Ke zvyšování
úrovně připravenosti byla pořádána námětová cvičení a praktická cvičení. Pro ideověvýchovnou činnost se
používalo přednášek, besed i filmů s odborným obsahem. Pro ukázku uvádím, že v období 1970 – 1980 bylo
v organizaci provedeno 86 přednášek, 28 námětových cvičení a 143 praktických cvičení.
Velký impuls pro zvyšování úrovně požárních družstev mělo zavedení soutěží okrskových, okresních,
krajských, celostátních a pohárových. Je ctí pro organizaci, že jeho družstva i když se jim vždy nedařilo, se
probojovala v posledních 30 letech až do nejvyšších soutěží. Celá tato doba se rozpadá na 3 období:
I.
II.
III.

1953 – 1963
1964 – 1968
1969 – 1980

Prvním období začalo soutěžením mladšího dorostu, potom se přidali žáci a konečně i muži. Celkem se
25x úspěšně účastnili soutěží družstev. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mladších dorostenců, které se
probojovalo až do celostátní soutěže v Olomouci a umístilo se na 3. místě pod vedením Josefa Monse.
Významným úspěchem bylo udělení putovní standarty okresu Šternberk vítěznému požárnímu družstvu
dívek do 14 let v roce 1960 do trvalého držení.
Po prvním úspěšném období 1953 – 1963 odchodem obětavých vedoucích soutěžících družstev nastalo
období pasivity v soutěžení.
Teprve v roce 1969 nastal obrat v přístupu mužů k soutěžení. Nejprve to byly pohárové soutěže s účastí
mužů a postupně se zapojilo i družstvo žáků a v poslední době již i 2 družstva mužů. Celkem v tomto třetím
období 1969 – 1980 se družstva účastnila na 85 soutěžích – okrskových, okresních, oblastních, sportovních
a pohárových – a získala 25 pohárů, 9 bronzových plaket, 22 diplomů, 21 čestných uznání, 11 pochval, 5
poděkování, 5 věcných cen a 10 knih. Úspěchy v soutěžích v posledních letech byly rozmnoženy i získáním
17 čestných odznaků „Vzorný požárník III. St.“ Udělených na výroční členské schůzi 1978 našim
požárníkům.
Požární zásahy a jiná pomoc v posledním období:
Dále je nutné se zmínit o zásazích požárního družstva při přírodních katastrofách a požárech, které
postihly obec nebo nejbližší okolí.
První taková pomoc byla při sněhové kalamitě 20. března 1948, při průtrži mračen 1966, při krupobití 7.
července 1980 v Medlově.
U požárů v obci zasáhlo požární družstvo na č. 95 (r. 1970) na č. 78 (1973) u pí Obšilové, zahradní
chatka (1978). Mimo obec v letech 1970 až 1980 například: v Z. Újezdě, v Lazcích, v Brníčku, při požáru lesa
katastru Karlova (2 x 1976), při požáru lesa na Bradle u trati (1976, při požáru obilí v katastru Medlov-Benkov
(1977) při lokalizaci hořícího strniště u nádraží v Troubelicích. V minulém roce na zastávce ČSD v N.
Hradečané, při požáru trávy na trati u lesa Bradla, při stohu slámy v Šumvaldě a při lokalizaci požáru strniště
v Z. Újezdě. Z uvedeného je vidět aktivní činnost a využití svěřené protipožární techniky.
Preventivní ochrana 1950 – 1980
Po roce 1950 dostali požárníci nový úkol, zavést preventivní ochranu před vznikem požárů. Již v období
1918-38 byly ojediněle zaváděny některé formy preventivní ochrany, jako například noční pohotovost 2
požárníků ve zbrojnici o žních a někdy i protipožární hlídky po vesnici.
Teprve po roku 1950 byla zavedena pravidelná a systematická preventivní ochrana u požární ochrany,
zaváděla i nové formy a hlavním úkolem bylo předcházet vzniku požárů a snížit jejich počet na minimum,
odstraňovat příčiny (vadné komíny, kamna, odstraňování hořlavých předmětů u komínů). Každá organizace měla
ustanoveného preventistu a ten odpovídal za plnění úkolů. Nejprogresivnějšími formami prevence se staly
prohlídky komínů v bytových domech a malých provozovnách, dohlídky a žňové hlídky žáků u železniční trati
v katastru obce. Dále to byly rozhlasové relace, přednášky a besedy o prevenci na školách. Organizaci
preventivních prohlídek zajišťoval preventista na školách. Organizace preventivních prohlídek zajišťoval

preventista každoročně. Obec byla rozdělena na obvody a každý obvod měli na starosti 2 požárníci, kteří úkol
museli splnit do 31. března. V začátcích se na prohlídkách podílelo 26 požárníků, v současné době již 36
požárníků v důsledku výstavby nových domů. Před nastoupením prohlídek prováděl preventista školení hlídek,
aby členové byli seznámeni svými povinnostmi. Po provedených prohlídkách odevzdali hlídky seznamy se
zjištěnými závadami preventivnosti. Po dohlídkách byly neodstraněné závady hlášeny MNV – komisi ochrany
veřejného pořádku.
V posledním desetiletí se pohyboval počet domů okolo čísla 325 a počet malých provozoven 15.
Celkem bylo prohlédnuto v letech 1970 – 80 3551 domů a 175 malých provozoven a zjištěno 111 závad.
Dohlídky byly vždy provedeny u všech závad, velká většina v termínu odstraněna, ale přece se našlo několik
případů nezodpovědných majitelů domů, kteří závady neodstranili.
Druhou dlouhodobou preventivní formou byly žňové hlídky žáků u železniční trati v katastru obce.
Nutnost těchto hlídek byla zvlášť nutná v době, kdy ještě jezdily parní lokomotivy a jiskry ohrožovaly zrající
obilí kolem trati. Důkazem, že žáci žňové hlídky konali rádi a spolehlivě, dokazovaly odměny, které získali.
V roce 1956 se například spolehlivě, dokazovaly odměny, které získali. V roce 1956 se například umístili
v soutěži žňových hlídek na 1. místě na okrese a na 3. místě v kraji a za odměnu dostali odznaky „Mladý
požárník“.
V roce 1959 získali žáci „Čestné uznání“ od STSP a kopací míč. Rovněž JZD si vážilo této odpovědné
práce žáků. Uvážíme-li, že tyto hlídky strávily v průběhu žní 3 týdny na hlídkách, tak za uplynulá léta počet
hodin stoupl na několik tisíc hodin.
Plány a závazky 1970 – 1980
Jako každá organizace řídila se i naše plánem na jednotlivé roky, ale měla vypracovaný i výhledový
plán rozvoje, například na léta 1972 až 1976. Plán byl potom rozpracován na jednotlivé roky. V jednotlivých
letech býval ještě rozšiřován, například o pomoc zemědělství, pomoc při plnění volebních akcí Z, sběr
odpadových materiálů, získání dobrovolných dárců krve, nábor mladých členů, získání odznaku Vzorný
požárník, dodávka sena JZD z nezemědělských ploch.
Aby jednotlivé plány byly splněny, o to pečoval výbor organizace. Dobrou motivací k plnění byla i
významná výročí celostátního významu, na jejichž počest byly vyhlašovány závazky, například k 25. výročí
osvobození ČSSR (1970), 50. výročí založení KSČ (1971), II. sjezd ČSPO (1972) 25. výročí Vítězného února
(1973), 30. výročí osvobození ČSSR (1975), III. Sjezd ČSPO (1977), 30. výročí Vítězného února (1978) a 35.
výročí osvobození ČSSR (1980).
Přehlédneme-li všechny závazky v posledních 10 letech, bylo zjištěno, že závazky byly plněny a
mnohokrát překročeny. Jen na brigádnických hodinách bylo odpracováno 11 459 hodin zdarma v hodnotě
114 500 korun. Některé závazky se ani nedají vyčíslit finančně, ale mají vysokou morální hodnotu (dobrovolní
dárci krve, zisk nových členů atd.).
Na akcích Z bylo například odpracováno 1803 brigádnických hodin, na pomoci zemědělství 2548
brigádnických ploch a dodáno JZD v posledních letech 174,25 q sena z nezemědělských ploch, nasbíráno 375q
starého železa, 350 kg starého papíru, 27 kg barevných kovů. Během této doby bylo získáno 42 nových členů, 15
dobrovolných dárců krve, 17 členů získalo odznak Vzorný požárník III. Stupně a 5 členů převzalo požární
techniku do socialistické péče.
Kulturní činnost 1945 - 1980
Vedle ideověvýchovné a požárnické činnosti se rozvíjela v tomto období i veřejná a kulturní práce.
V průběhu tohoto období se uskutečnily 3 velké požárnické slavnosti a to I. Sjezd 2. uničovského okrsku hasičů
(1946), slavnost na počest předání nové zbrojnice (1960) a slavnost na počest na počest 90. výročí vzniku
organizace (1972).
Již tradičně každoročně byl pořádán požárnický ples i taneční zábavy, byly kladeny v májové dny věnce
k pomníku padlých v I. A II. světové válce, vzpomenuto Bratušovské tragédie, VŘSR, promítla 8 filmů
s protipožární tématikou, uspořádala 8 vlastivědných zájezdů pro členy a rodinné příslušníky, zájezd na
mezinárodní požárnickou soutěž do Brna (1973), provedla 16 rozhlasových relací s požárnickou tématikou
v místním rozhlase, ženám zaslala gratulace k MDŽ, v březnu 1978 uspořádala akci „Měsíc požární ochrany“,
k Mezinárodnímu roku dítěte věnovala organizace pionýrské organizace při ZDŠ a mateřské škole po 500 Kč a
při vítání dětí na MNV v roce 1980 převzala organizace nad tímto vítáním patronát a dětem předala dárky v ceně
440 Kč.
Závěr

Uplynulo 100 let záslužné práce požární ochrany v obci. Jedna generace za druhou přejímala v tomto období
požárnickou štafetu a úkoly společné obrany proti požárům a přírodním katastrofám, starala se o nový dorost i
novou požární techniku a vybudovala novou moderní požární zbrojnici. Svou prací i výsledky se propracovala
organizace mezi přední na okrese. Mladé generaci bychom přáli do dalších let, aby v dosavadních tradicích
úspěšně pokračovala a střežila a chránila vybudované hodnoty nejen pro nás, ale i pro příští generace.
Přehled významných událostí organizace
Rok
1882
1883
1890
1897
1902
1903
1907
1908
1922
1925
1926
1932
1938
1945
1946
1950
1953
1954
1954
až 1955
1956
1959
1958
až 1960
1959
1960
1964

Událost
ustavení Sboru dobrovolných hasičů Troubelice – Pískov
zakoupení stříkačky
osamostatnění požárního sboru v Pískově
zakoupení nové parní stříkačky
vznik nové hasičské župy č. 40
I. Župní sjezd hasičské župy č. 40 v Troubelicích
postavení nového dřevěného stojanu na sušení hadic
II. župní sjezd hasičské župy č. 40 k 25. výročí založení hasičského sboru v obci
oslava 40 let trvání Sboru dobrovolných hasičů a předání nového hasičského praporu sboru –
Dar Al. Hampla
zakoupení nové motorové stříkačky obcí pro SDH
III. Župní sjezd hasičské župy č. 40 v obci
oslava 50. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v obci
počátek okupace – omezení činnosti SDH na výcvik. Činnost
rozpuštění starého Sboru dobrovolných hasičů a ustavení nového
I. Sjezd 2. uničovského okrsku v obci
zrušení Sborů dobrovolných hasičů a vytvoření Místních hasičských jednot (MH)
přidělení nové motorové stříkačky – agregát DKV 8
přidělení star. Požárního vozidla zn. Wikov organizaci
adaptace staré požární zbrojnice
reorganizace MHJ – vznik Místních jednot požární ochrany
udělení čestného uznání za úspěšnou a svědomitou práci (Rada ONV Šternberk)

výstavba nové požární zbrojnice
přidělení nového požárního auta ONV Šternberk
slavnostní předání nové požární zbrojnice organizaci
udělení čestného uznání a čestného odznaku
„Za příkladnou práci“ KV ČSPO Ostrava
1970
ustavení devítky požárníků na Sídlišti
1972
oslava 90. výročí vzniku MJ SPO
1974
přístavba dřevníku, zbudování kanalizace u zbrojnice
1975
výstavba garáže u požární zbrojnice pro cisternový vůz
1976
přidělení nového cisternového vozu organizaci
1976
udělení Čestného uznání „Za příkladnou a obětavou práci v požární ochraně“ ÚV SPO Praha
1976
udělení Čestného uznání „Za aktivní činnost při plnění volebního programu 1971 – 1975“. MV
NF Troubleice.
1977
zrušení Místní jednotě požární ochrany v Troubelicích
1980
udělení Čestného uznání – „Za obětavou politickou a veřejnou činnost k 35. výročí osvobození
Sovětskou armádou“. MNV Troubelice

Vyznamenání organizace za záslužnou práci v požární ochraně

1959

Čestné uznání – za svědomitou a úspěšnou práci pro socialismus

Rada ONV Šternberk
1960
Putovní standarta – vítěznému požárnímu družstvu žákyň do 14 let okresu Šternberk do
trvalého držení
OV ČSPO Šternberk
1964
Čestné uznání a čestný odznak – za příkladnou práci
KV ČSPO Ostrava
1964
Uznání k 100. výročí založení Požární ochrany
OV ČSPO Olomouc
1971
Čestné uznání – za dlouholetou spolupráci k 25. výročí založení
MO ČSPO Dolní Libina
1975
Pamětní medaile k 750. výročí založení města Uničova za spolupráci
Městná Uničov
1976
Čestné uznání – „Za příkladnou a obětavou práci v Požární ochraně“.
ÚV ČSPO Praha
1976
Čestné uznání – za aktivní pomoc při plnění volebního programu 1971 – 1975
MV NF Troubelice
1976
Čestné uznání – k 90. výročí založení SPO Střelice za zásluhy o rozvoj a spolupráci v požární
ochraně
MO SPO Střelice
1976
Pamětní medaile – k 30. výročí založení MO SPO za dlouholetou spolupráci
MO SPO Dolní Libina
1978
Pamětní medaile – na počest 40. výročí založení vzniku SPO za dlouholetou spolupráci
MO SPO Úsov
1980
Čestné uznání – za obětavou politickou a veřejnou činnost k 35. výročí osvobození Sovětskou
armádou
Rada MNV Troubelice
Umístění v soutěžích
1953

okresní soutěž poý. družstev
krajská soutěž pož. družstev
celostátní soutěž pož. družstev

Šternberk – dorost
Olomouc – dorost
Olomouc – dorost

1.místo
2.místo
3.místo

1954

okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
krajské kolo pož. družstev

Uničov – žáci do 12let
Uničov – dorost do 15 let
Sudkov – žáci do 12 let

1.místo
3.místo
9.místo

1955

okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
krajské kolo pož. družstev
krajské kolo pož. družstev
vzorné plnění na pož. dni

Šternberk – žáci do 11 let
Šternberk – žáci do 14 let
Olomouc – žáci do 11 let
Olomouc – žáci do 14 let
Hradec – muži

1.místo
2.místo
7.místo
9.místo
1.místo

1956

okresní soutěž pož. družstev
okresní soutěž ve žňov.hlíd.
krajská soutěž ve ýňov. hlíd.

Hradec – žáci do 11 let
Šternberk – mladší žákyně1
Šternberk – žáci

1.místo
1.místo
1.místo

1957

okresní soutěž pož. družstev

Olomouc – žáci

3.místo

1958

okresní soutěž pož. družstev

Šternberk – mladší žákyně

1.místo

1959

okresní soutěž pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev

Šternberk – mladší žákyně
Šternberk – mladší žákyně
Břevenec – muži

1.místo
1.místo
1.místo

1960

okrskové kolo pož. družstev

Šternberk – muži

3.místo

okrskové kolo pož. družstev
okrsní kolo pož. družstev

Trobuelice – žáci
Břevenec – muži

1.místo
1.místo

1961

okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev

Šternberk – muži
Troubelice – žáci 9-11 let
Troubelice – žáci 11-14 let
Břevenec – muži
Olomouc – žáci 9-11 let
Olomouc – žáci 11-14 let

3.místo
1.místo
1.místo
1.místo
4.místo
3.místo

1962

okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
soutěž o pohár Městná Uničov

Vel. Bystřice – muži
Medlov – žáci 5-12 let
Medlov – žáci 12-15 (dr. 1)
Medlov – žáci 12-15 (dr. 2)
Medlov – muži
Vel. Bystřice – žáci 9-12
Vel. Bystřice – žáci 12-15
Vel. Bystřice – muži

3.místo
1.místo
1.místo
3.místo
1.místo
6.místo
15. místo
3.místo

1969

pohárová soutěž pož. družstev

Vel. Bystřice – muži

pohár

1970

pohárová soutěž k 25. výročí založení Dolní Libina – muži
SPO
Dolní Libina – muži

2.místo
3.místo

1971

pohárová soutěž pož. družstev

Dolní Libina – muži

7.místo

1973

pohár. Soutěž o pohár Městná
pohárová soutěž o putov. Pohár
pohárová soutěž o putov. Pohár

Uničov – muži
Dolní Libina – muži
Troubelice – muži

1.místo
4.místo
1.místo

1974

okrsková soutěž pož. družstev
okresní soutěž pož. družstev
pohárová soutěž o putov. pohár
pohárová soutěž o putov. pohár

N. Hradečná – muži
Příkazy – muži
Dolní Libina – muži
Uničov – muži

1. místo
14. místo
2. místo
3. místo

1975

pohárová soutěž o putov. pohár

Uničov

čestné uznání

1976

okrsková soutěž pož. družstev
okrsková soutěž pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
k 30. výročí založení

Troubelice – žáci
Troubelice – muži
Hněvotín – žáci
Hněvotín – muži
Hlivice – muži
Pískov – muži
Úsov – muži

1. místo
1. místo
8. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Dolní Libina

čestné uznání

1977

okrsková soutěž pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev

Lazce – žáci
Olomouc – žáci
Pískov – muži
Dolní Libina – muži

2. místo
13. místo
1. místo
1. místo

1978

okrsková soutěž pož. družstev
okrsková soutěž pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
pohár. Soutěž o put. Pohár MNV
pohár. Soutěž o put. Pohár MNV
pohárová soutěž memoriál
J. Zajíce

Troubelice – žáci
Troubelice – muži
Olomouc – žáci
Rájec – muži
Pískov – muži

1. místo
2. místo
13. místo
2. místo
3. místo

Dolní Studénky

čestné uznání

1979

okrskové kolo pož. družstev
okrskové kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev

1979

1980

pohárová oblastní soutěž
pož. družstev
účast na X. roč. memoriálu
J. Zajíce
pohárová oblastní soutěž
pož. družstev
pohárová oblastní soutěž
pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
okresní kolo pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev
pohárová soutěž pož. družstev

Troubelice – ml. žáci
Troubelice – muži
Tři Dvory – ml. žáci
Rataje – muži
D. Libina – muži
Nedvězí – muži
Pískov – muži B
Pískov – muži A
Břevenec – muži

1. místo
1. místo
11. místo
4. místo
2. místo
3. místo
1. místo
3. místo
1. místo

Medlov – muži

1. místo

D. Studénky

čestné uznání

Medlov – muži B

1. místo

Medlov - muži A
Olomouc – muži B
Olomouc – muži A
Nedvězí – muži
Bludov – muži
Dolní Libina – muži B
Dolní Libina – muži A

2. místo
5. místo
17. místo
2. místo
9. místo

Vyznamenaní členové
Jméno a příjmení

Druh vyznamenání

Rok Od koho

Maitner Leopold 14
Monse Josef
Bartuněk Jan
Urbášek Josef
Maier Jan 122
Fillip Josef 228
Bartuněk Alois 153
Bednařík Josef 206
Filip Miloš 22
Jambor. Boh. 71
Nevěřil Jan 64
Černý Alois 45a
Černý Karel 59
Bartuněk Al. Ml. 153
Brachtl Fr. st. 33
Domes Leopold 69
Dušek Fr. 114
Filip Josef 228
Jambor Lad. 200
Majer Stan. 46
Majer Jan 122
Maixner Leopold 14
Maixner Miroslav 229
Nevěřil Jan 64
Poštulka František 90
Šmoldas Hynek 27
Ulman Alois 134

odznak Za příkl. práci
odznak Za příkl. práci
odznak Za příkl. práci
Zlatá pamětní medaile
odznak Za příkl. práci
odznak Za příkl. práci
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa
pamětní bronz. plaketa

1956 OV ČSPO Olomouc
1956 OV ČSPO Olomouc
1956 OV ČSPO Olomouc
1968 ÚV ČSPO Praha
1969 OV ČSPO Olomouc
1969 OV ČSPO Olomouc
1971 OV ČSPO Olomouc
1971 OV ČSPO Olomouc
1971 OV ČSPO Olomouc
1971 OV ČSPO Olomouc
1971 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
1972 OV ČSPO Olomouc
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Urbášek Josef 151
Utěšený Jan 72
Axman Josef 37
Axman Vlast. 72
Bartuněk Fr. Šumperk
Bednařík J.206
Brachtl Fr. m. 23
Černý Josef 12
Filip Fr. m. 30
Filip Miloš 22
Heckel Rud 201
Hladík V. 285
Jambor Boh. 71
Kappel Mil. 121
Král Lad. 10
Majerová An. 46
Mádr Jan 287
Mádrová El. 287
Maier Boh. 122
Monsová An. 185
Nevěřil Jaroslav 1
Pavlík Fr. N. Hradečná
Plhák Bedřich 12
Pavlík Boh. 117
Petřík Boleslav
Slavík Josef 264
Scholzová El. 23
Šléška Karel ml. 50
Šléška Lub. 226
Vepřík Jar. 12
Vyhnánek V. 45
Valouch Ant. 261
Valouchová Vlasta 261
Unzeitig V. Újezd u Un.
Hűbner Kar.
Schenk František 92
Bartuněk Alois st.
Dubový Antonín 4
Dubový Josef 94
Filip Fr. st. 30
Gabriel Karel st. 85
Hampl František 95
Hejný František 8
Horký Hynek st. 73
Kohl Jar. N. Dědina
Kotraš František 65
Kropáč Karel 42
Meknul Fr. N. Hradečná
Nevěřil František 1
Pavlík František 171
Pospíšil František 84
Talanda Jar. 131
Unzeitig Vojtěch 209
Vepřík Stan. 130
Zvrna Josef 207
Černý František 53
Kropáč Fr. H. Sukolom
Kropáč Josef 52
Bartuněk K. Plinkout
Maier Jan 122
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Utěšený Jan 72
Urbášek Josef
Černý Alois 45a
Černý Karel 59
Maitner Leopold 14
Dušek František 114
Majer Stan. 46
Monse Josef st.
Poštulka František 90
Petřík Boleslav
Domes Leopold st.
Maitner Miroslav
Bartuněk Alois
Maier Bohumil
Jambor Ladislav
Filip Josef
Axman Vlastimil
Schenk František
Černý Josef
Slavík Josef
Axman Vl. 72
Bartuněk Al. 153
Brachtl František 33
Černý Josef 12
Filip Josef 228
Jambor Lad. 200
Maier Boh. 122
Maitner Mir. 229
Slavík Josef 264
Filip Miloš 22
Petřík Boleslav
Schenk František 92
Monse Josef ml.
Monse Jar.
Šléška Jaromír
Vepřik František
Filip Rostislav
Monse Zdeněk
Hnilička Boh. 6
Hnilička Boleslav 6
Kobza Jan
Král Miroslav
Hulová Jana
Maier Mil.
Monse František
Černý Alois 45a
Urbášek Josef
Poštulka František 90
Majer Stanislav
Urbášek Josef
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Prameny a literatura:
1. Kniha protokolů Sboru dobrovol. Hasičů v Troubelicích 1882 – 1934
2. Kniha protokolů Sboru dobrovol. Hasičů v Troubelicích 1937 – 1938
3. Kniha protokolů Sboru dobrovol. Hasičů v Troubelicích 1945 – 1950
4. Zápisník o schůzích Místní hasič. Jednoty v Troubelicích 1951 – 1958

5. Kniha protokolů požární ochrany v Troubelicích 1959 – 1964
6. Kniha protokolů požární ochrany v Troubelicích 1959 – 1964
7. Kniha protokolů požární ochrany v Troubelicích 1969 – 1973
8. Kniha protokolů požární ochrany v Troubelicích 1973 – 1978
9. Kniha protokolů požární ochrany v Troubelicích 1978
10. Výroční zprávy o činnosti organizace za léta
1973 – 1980
Jar. Šenk : Dějiny Troubeli 1950
Jar . Šenk: Troubelice – minulost a přítomnost 1975
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Předmluva
Naše obec
Sbor dobrovolných hasičů 1882 – 1982
1. Od vzniku do roku 1918
2. Období 1918 - 1938
3. Za okupace 1938 – 1945
4. Po osvobození 1945 – 1950
Místní hasičská jednota 1950 – 1955
Svaz požární ochrany – Místní jednota požární ochrany 1956
Vývoj členské základny
Rozvoj výcviku a soutěžení
Požární zásahy a jiná pomoc
Preventivní ochrana 1950 – 1982
Plány a závazky 1970 – 1982
Kulturní činnost 1945 – 1982
Závěr
Přílohy:
1. Přehled významných událostí organizace
2. Vyznamenání organizace za práci v požární ochraně
3. Umístění požárnických družstev v soutěžích
4. Vyznamenaní členové
5. Prameny a literatura
6. Dokumentace – fotografie

