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INFORMACE O HISTORII NAŠEHO SBORU za SDH Trhonice sepsala L. Chudobová 

 SDH Trhonice 140 let 

V r. 1896 se náš sbor zúčastnil 
hašení požáru restaurace U 
Koruny v Jimramově. 
Hasiči se kromě plnění svých 
povinností uměli i bavit. Za kořalku 
a pivo při slavnostech Jeho 
Veličenstva utratili téměř 4 zl. 

V květnu 1879 založilo 13 občanů Trhonic na podnět Františka 
Střítezského a Čeňka Gregora hasičský sbor.  
Další zakládající členové: Josef Kovář, František Poul, Ignác 
Fajmon, Josef Lidmila, Josef Ehrenberger, Josef Dvořák, Alois 
Michek, Vincenc Břeň, Petr Puchar, Václav Jílek, Josef Jukl. 

První písemný dokument z 6. října 1882 je volba velitele, 
podvelitele a náčelníků, které se zúčastnilo 24 členů. O šest let 
později bylo zakoupeno 20 hadic, přilby a stříkačka Smékalov. 
Významná část sboru byla povolána do 1. světové války. Z ní se 
nevrátilo 13 našich spoluobčanů, mezi nimi bylo 5 bratrů 
hasičů: I. Fajmon, Fr. Sláma, P. Puchar, Fr. Teska, A. Michek. 

Kdy Trhonice založeny byly 
pověděti určitě nelze. V době 
prvního osídlení patřily pod 
panství Svojanovské (13. stol). 
V 15. stol prodal osadu král 
Vladislav II. městu Polička. 
V současné době spadají pod Kraj 
Vysočina.  

Střípky z dávné historie 
(citace z kronik) 

“Cvičení se stříkačkou a se žebříky sledováno bylo nejen sousedními sbory, ale také všemi 
občany zdejšími a cizími, jakož i poplach sledován byl se zájmem, načež projevil župní 
starosta sboru uznání za přesný výcvik.”(citace z kroniky)  

 

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE k oslavám 140. výročí založení SDH 29. června 2019 

Hasič je člověk, který žije ve světě dvakrát - 
pro sebe a pro druhé. A proto právě život 
hasičův jest pravým příkladem správného 
pochopení života lidského. 
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Sbor získává zpět ztracenou 
důvěru občanů kvalitním 
vystupováním při lokalizaci 
požáru v č. 18 v Trhonicích, ke 
kterému došlo 18. října 1920. 
Sbor hasil požáry také v okolních 
obcích. 24. července 1922 
pomáhají při hašení požáru v 
Sedlištích a 8. srpna při likvidaci 
požáru mlýna v Jimramově. 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografie hasičů z Trhonic v roce 1930. Zleva: Josef  Kovář  
č.p. 36 (velitel), František Dvořák č.p. 16, Čeněk Michek 
č.p. 18, Josef Pospíšil č.p. 27, Josef Bobek č.p. 53,  Antonín 
Bobek č.p. 10, František Jukl č.p. 37. 

 

Vážení přátelé 
Uplynulo již 140 let od rozhodnutí 
třinácti občanů Trhonic založit 
spolek dobrovolných hasičů. Od té 
doby pracovalo nezištně, bez 
nároku na odměnu, několik 
generací našich spoluobčanů na 
naplnění hasičského hesla „Sobě 
ku cti, bližnímu k obraně, vlasti 
k oslavě.“ Náš sbor obstál se ctí ve 
všech historických zkouškách. 
Prošel obdobím válek, politických a 
společenských změn. Hasiči jsou 
významnými účastníky společen-
ského života v naší vesnici. Díky 
dobré znalosti místních podmínek 
jsou i důležitými pomocníky 
profesionálů. S úctou a vděkem 
vzpomínáme na všechny sestry a 
bratry, kteří již navždy opustili 
naše řady. Všem aktivním členům a 
členkám děkujeme za poctivou a 
obětavou práci. Velký dík patří i 
našim sousedům za pomoc a 
pochopení. 

V roce 1922 došlo k prudkým 
rozporům mezi starostou obce  
Fr. Mlynářem a starostou sboru  
Fr. Slámou, které vyvrcholily na 
valné hromadě. Nikdo z přítom -
ných členů nechtěl přijmout 
žádnou funkci, proto byl předložen 
návrh na rozejití sboru.  
K tomu naštěstí nedošlo. 

http://www.jimramov.cz/index.php/mistni-asti/jimramov-trhonice 

 

„SOBĚ KU CTI, BLIŽNÍMU K OBRANĚ, VLASTI K OSLAVĚ“ – 
vštipme si každý z nás v paměť a dle toho vždy pojednejme, 

abychom důvěru občanů, kterou dnes požíváme, si zachovali.  
Heslo hasičství z roku 1921. 

PIC 

http://www.jimramov.cz/index.php/mistni-asti/jimramov-trhonice
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V roce 2019 má SDH Trhonice 32 členů, z toho 17 mužů,  
7 žen a 8 mladých hasičů. Starostou byl zvolen Michal Gregor, 
velitelem Radim Dvořák. Snažíme se pokračovat ve stopách 
našich předků a jít příkladem našim dětem.  
Vážíme si podpory a spolupráce okolních sborů.  
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU! 

Zleva:  
Karel Dvořák, Vladimír 
Michek, Josef Pospíšil, Josef 
Dvořák, Karel Šesták 
Horní řada zleva:  
František Poul, ?, Bohumil 
Šťastný, Stanislav 
Ehrenberger, Zdeněk Filipi. 
 
V r 1953 se hasiči 
přejmenovali na požárníky. 

60. léta  

Požárníci se též věnovali práci s mládeží.  
Družstvo žáků  se účastnilo okrskových soutěží  
(foto z roku 1962).  
Zleva: Stanislav Ehrenberger, Miroslav Dvořák, Bohumír 
Pospíšil, Josef Pospíšil, Karek Dvořák, Petr Bobek, Pavel 
Dvořák, Jan Bobek, Jiří Kovář.  
 

 

70. léta  

 

Významného úspěchu dosáhli hasiči z Trhonic v roce 1987 na okskové soutěži v Jimra-
mově. Na vítězství čekal náš sbor 33 let. Na fotografii vítězné družstvo (vlevo dole: 
Jar. Gregor, Fr. Štursa, Mir. Tomšů, Boh. Pospíšil, stojící zleva: R. Poul, J. Dvořák, J. 
Valach, K. Dvořák), které v dalším roce potvrdilo výkonost a obsadilo 2. místo. Znovu 
na prvním místě se úmístilo družstvo starších žáků až v roce 2009. 
V roce 1984 bylo na členské schůzi rozhodnuto o přístavbě požární zbrojnice. Síly 
spojily tři organizace: MNV Jimramov zajistil financování materiálu, JZD poskytlo 
dopravní prostředky a realizace projektu byla svěřena ZO ČSPO Trhonice. Přístavba 
byla dokončena v roce 1985 a hasiči odpracovali okolo 1 500 brigádnických hodin. 

80. léta vítězství na okrskové soutěži 

Ze zápisů schůzí se často 
mluví o brigádnické 
práci, oslavách 1. máje a 
dalších společenských a 
politických akcích.  
Byly obnoveny požární 
hlídky v průběhu žní, 
prováděly se preventivní 
prohlídky komínů.  
V roce 1952 byla 
předána nová motorová 
stříkačka PS 4.  
 
Ve druhém kole soutěže 
o nejlepší družstvo ČSR, 
které se konalo 
22.7.1956 v Borovnici, se 
z 22 družtev umístili 
Trhoničtí na 7. místě.  

 

 

  V devadesátých letech došlo k omlazení hasičského 
výboru, který zorganizoval řadu akcí, např. 
přestavbu staré části požární zbrojnice na klubovnu, 
která se stala jedinou společenskou místností  
v Trhonicích. 
Fotografie focena u příležitosti oslav 130. výročí 
založení sboru, kdy funkci starosty zastával Jaroslav 
Gregor a jednotce velel Bohumír Pospíšil. 

 

 

 

 

Sbor byl velmi aktivní. Vybudoval 
výletiště Pode Mlýnem, betonový parket, 
stánek pro prodej... Akce zde pořádané 
měly velkou návštěvnost. 


