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Historie  SDH Perknov 
 
 

Výpisy z dochovaných jednacích knih. Text označený * dodal pan Jaroslav No-
votný z Perknova 
 
 
Rok 1911 
 

Zápis sepsaný  dne 20. července 1911  v hostinci p.Jos. Zadiny  o 8 hodině  
večer   týkající  se  poradní schůze   o  zřízení  sboru dobrovolných hasičů v 
Perknově. 
     

 Starosta obce Karel Palán zahajuje  schůzi a vítá přítomné a jako  hosté vítá  
členy  hasičské  z  Něm. Brodu  :  p.Vratislava Hromádku  jako  župního  starostu, 
pana  Františka  Raupacha  jako velitele sboru, p.Matuse pokladníka a  p.Pechu 
jednatele a žádá p.Raupacha by se ujal slova. 
     Pan  Raupach ujímá  se slova, děkuje  všem za  hojnou účast a jest  mu  velice  
milé, že  porozuměno  v  tak  hojném  počtu věci hasičské. 
     Pojednává  dále  o  věci  hasičské  a upozorňuje přítomné, by využitkovali 
každé příležitosti, která  se obcím naskytuje ohledně podpor na potřeby hasičské, 
jak se děje v obcích německých,takže v několika létech vydání spojené se zřízením 
hasičského sboru budou míti nahraženo a mimo toho budou míti stroj ku další své 
potřebě. 
     Zároveň  poukazuje, by  při  objednávce  stroje neohlíželi se zdali jest stroj o 
něco drašší, neb důkladnější věc se daleko lépe odporučuje než věc špatná. Pan 
starosta  se vyjadřuje, že by  rádi se zástupcem  firmy o věci  pojednali, ale  bojí  se  
v  pádu  nedohodnutí, že by jím tím zbytečné výlohy vzešly. Pan  Raupach  nabízí  
jím  kupomoci  své  ruky, že on sám věc obstará a tím obec Perknov výloh míti 
nebude. 
     Po takto  objasněné věci přikro čeno  ku přihlášení se  členů stím, že valná  hro-
mada ustavující bude  svolána na neděli  dne 23. července 1911 o 1 hodině 
odpoledne a žádají se účastníci by zase, vtak  hojném  počtu  se  zůčastnili  by  se 
velitelství a členové ustanovit mohli. 
Pan starosta děkuje hostům  ještě jednou za laskavost, kterou obci projevili. Pan 
František Raupach přeje  sboru novému hojného rozkvětu a vpádu  nějaké  po-
třebné  rady  by  se  jen  sdůvěrou  na něho neb některého funkcionáře obrátili, že 
milerádi jím porady poskytnou. 
 
PROTOKOL. 
Sepsaný o  ustavující valné hromadě  sboru dobrovolných hasičů  v Perknově Dne 
23. července 1911. 
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                     Předmětem jest volba funkcionářů. 
Starosta obce  p.Karel Palán zahajuje schůzi  a vítá všechny přítomné  a  žádá  
přítomného  jednatele  z  Něm.Brodu, by přečetl shromážděným obsah stanov, by 
se dle nich při volbě říditi mohli. 
     Když stanovy přečteny byly dává  se přítomným na vůli, aby si ze  svého středu  
volili důvěrníci, kteří  by velitelství  a výbor určili,což se též provedlo. 
     Shromážděným  se  vyjasňuje že  každý starosta  obce jest zároveň  předsedou 
sboru  dobrovolných hasičů, ať  zvolen z občanu starostou kdokoli. 
Nato přikro čeno ku volbě: 
Přítel František Nermuť ohlašuje usnesení důvěrníků a sice: 
za velitele navržen Novotný Jan  rolník 
za podvelitele  Pertl Vojtěch ml.  rolník 
za jednatele   Nermut Fratišek  dílovedoucí 
za cvičitele   Neivirt Josef  rolník 
za pokladníka  Plodík František  rolník 
za dozorce náčiní  Beránek Tomáš  kovář 
za trubače   Novák František  dělník 
za přehlížitele účtu Kotlas Jan   rolník 
za přehlížitele účtu Krej čí Josef  domkář 
Přihlásili se následující členové : 
p.Karel Palán   p.Josef Zadina - tesař 
  Jan Novotný   Jan Suchý 
  Vojt. Pertl    Jos.Beránek 
  Fr.Nermuť   Jos.Nedělka 
  Jos.Zadina hostinský  Václav Šimek - zedník 
  Jan Kotlas    Karel Hlaváč 
  Fran.Plodík   Alois Stojan 
  Tomáš Beránek   Fran.Šimek 
  Jan Zadina   Václav Šimek - dělník 
  Václ.Plodík   Jan Štěpánek 
  Jos.Toman tesař   Karel Palán mladší 
  Jos.Toman 33   Jan Zadina č.2 
  Jan Novák č.13   Vojtěch Kubát 
  Josef Neivirt   Josef Horký 
  Frant.Novák 
  Jos.Krejčí 
  Fran.Cháb 
  Jan Stojan 
  Jos.Caska 
  Fran.Milichovský 
  Václav Suchý 
  Po přečtení a opravě některých jmen schůze ukončena. 
 
Za činné členy přijmuti následující: 
Toman Josef tesař  Plodík Josef - tesař 
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Šimek Václav zedník  Pertl Jan rolník 
Caska Josef zedník  Šimek Frant. dělník 
Stojan Alois dělník  Stojan Jan zedník 
Nedělka Jan zedník  Šimek Václav dělník 
 
Když všem prohlášeno bylo jejich  ustanovení ve sboru, táže se pan předseda  
Karel Palán  zdali  volbu  a členství  přijímají, s čimž všichni pozvednutím ruky 
souhlasí. 
     Nato  dle stanov  všichni ustanovení  funkcionáři a  členové skládají  do  rukou  
velitele  slib,že  povinnosti  jim stanovami prohlášené vždy přesně budou plniti. 
 
Dne 8 října nám došla stříkačka a dne 15 října nám byla předaná p.Václavem Ma-
lečkem zástupcem firmi: Smejkal, Smíchov 
 

27. října 
Vypukl  v  naší  obci  požár, při  kterém  náš  sbor, veliké služby prokázal, 

též  se  dostavily  i  následující sbory: Něm.Brod, Veselí Žďár, Poděbaby a Lhota. 
Požár  obmezen  přičiněním  usilovným, na  dvě stavení, Beránkovi a Blažkovi 
 

12.listopadu 
P o s v ě c e n í 

stříkačky bylo dne 12. listopadu 1911. důstojným panem děkanem Stejskalem, 
Něm.Brodským. 
Sešlo se mimo sboru našeho následující: ze Svatého Kříže 4 členové, z Poděbab 14 
členů a z Veselého Žďáru 12 členů. 
Paní kmotra  odevzdala do vínku sboru  našemu 100 korun, slovy sto korun, jest 
kmotrou slečna Mařenka Palánová. 
Celkem slavnost vypadala  skvěle, hojná účast, hudba znamenitá p.L.Čelanského z 
Něm.Brodu 
 
 

1912 
 
7.ledna  
schůze...Vše bylo shledáno  v úplném pořádku  a peníze které po veškerém  vydání 
sboru zbyli 180 korun  budou uložené na knížku v Okresní Hospodářské Záložně v 
Něm.Brodě. 
 

21.ledna 
Dne  21 ledna  pořádal sbor  ples, který se  skvěle vydařil, vynesl sboru čistý  vý-
těžek 24 korun. Panu  Čelanskému sbor dal  65 korun který znamenitě hudbu vedl. 
 

16.3.1912 
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Byla svolána výborová schůze: za účelem zvolení sborového trubače, místo od-
stupujícího sborového trubače p.Frant.Nováka, jest p.Josef Toman tesař, sboro-
vým trubačem. 
 

15.6. 
Jeho Veličenstvo císař František Josef I daroval 100 korun 

12.července 
Konal sborový výbor schůzi, na  které bylo zděleno, že sbor obdržel zemskou  
subvenci 500  korun a  usnesl se  aby se  částka dala na uplacení vypůjčeného 
kapitálu což se také stalo. 
 

4.srpna 1912 
Dne 4.srpna  byla župní schůze v  Ousobí,na které byl jednohlasně zvolen župním 
starostou p.Frant.Raupach. 
40 ti leté slavnosti v Ousobí se zůčastnilo 6 členů našeho sboru 
 

6.října 
Dne 6.října 1912 konal sbor  dobrovolných hasičů v Perknově mimořádnou valnou 
hromadu......bylo usneseno, aby  si sbor náš pořídil dva házecí řebříky na střechu, 
jak bylo navrženo a též jednohlasně přijato 
 

1913 
 
18.ledna 
18  ledna  konal  sbor  dobrovol.  hasičů  v Perknově ples. Čistý výtěžek  jest  7  
korun. Můžeme  říci  že  se  nám  ples znamenitě vydařil. 
 

22.února 
Konal sbor II řádnou valnou hromadu. Shledáno vše vpořádku. 
 

16.5. 
obdržel sbor od mládeže Perknovské 10 korun 
 

6.července 
Při  župním  zjezdu  Ve  Veselém  Žďáře  konal  náš  sbor cvičení praktické ze 
stříkačkou, bylo vzorně provedeno, vedle toho též sbor Olešnický a Žďárský. Náš 
sbor byl zastoupen devíti členy ve stejnokroji a dva v občanském obleku,celkem 11 
mužů. 
Vedle toho bylo  z naší obce vysláno 11  děvčat v národním kroji. Vše vypadalo 
velice pěkně až na špatné počasí / pršelo/. 
 

29.července 
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Dne  29  července, byl sbor náš  zůčastnělý, při  vzejmutí bavlny v továrně v 
Perknově, činně se  stříkačkou vystoupil a prakticky vše provedl. 
 

29.září 
Dne 29.září činně působil při požáru v Michalovicích 
 

3.října 
Dne 3  října činně púsobil sbor  náš při požáru v  naší obci když vyhořela stodola  
p.J.Novotného, též se dostavil  sbor z Ves.Žďáru ale činně nepůsobil poněvadž po-
žár byl již naším sborem utlumen 
 

30.října 
Dne  30.10 1913  Banka Triestka  věnovala našemu  sboru co odměnu korun 20,- 
 

21.prosince 
Zúčastnil  se náš  sbor 5  mužů při  požáru v  Něm.Brodě a  činně působil 
Jako  první žena  - členka  sboru -  zaplatila členský  příspěvek Marie Šimková 
 

1914 
 
Ples 31.ledna čistý příjem 18.76 hal 
 

4.dubna 
Dne  4 dubna  konal  sbor  dodrovol.hasičů III  mimo řádnou valnou hromadu 
          Program : 
Zvolení  jednoho činného  člena za  odstoupivšího pan Jos.Plodíka tesaře, navrh-
nut byl p. velitelem Jos.Plodík rol, a též zvolen. 
 

17.května 
Dne  17 května  na požádání   naše přijel  monter ze  Slatiňan na opravu  stříkačky 
t.j. oprava   větrníku, zaplatilo  se  dotyčnému montéru zato 10 korun 
 

23.května 1914 
Dne  23  května  konal  sbor  dobrovol.has.IV  mimořádnou  valnou hromadu do-
plňovací 
                   Program:  zvoleni byli 
volba velitele   p.Jos.Neivirt 
volba podvelitele   Frt.Novák 
volba pokladníka   Jos.Plodík číslo 7 
volba jednoho čin. člena - při volbě zvoleni byl Vojt.Kubát,Vojt.Šimek a Jan Pertl 
volba dozorce náčiní  Jos.Neivirt 
volné   návrhy   -   za, četaře Jos.Toman   33  za  odstupivšího Jos.Krejčího 
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5.září  1914 
Dne 5 září byla mimořádná schůze zvolána za účelem voliti několik činných členů, 
jako doplňovací členové byli zvoleni: 
Nermuť Frt. 
Šimek Frant pod.  21.2.1884 
Kubát Vojt.   25.2.1894 
Plodík Jos.č.7  19.1.1885 
Plodík Jos.   10.10.1895 
Hájek Jos.   1.4.1896 
Plodík Frant.č.35  2.11.1896 
Caska Jos.   10.3.1886 
Neivirt Vojt.  28.3.1892 
Šimek Jos.   16.3.1895 
Šimek Frant.  21.11.1884 
 

1915 
 
Dne  22  května  1915  konal  sbor  dobrovolných hasičů IV řádnou valnou hro-
madu. 
              Program : 
Provedla se volba činných členů později následovně 
velitel  Jos.Plodík 7 
podvelitel  Jos.Plodík č.32 
jednatel  F.Nermut 
pokladník  Jos.Plodík 7 
dozorce náčiní Tom. Beránek 
trubač  Jan Beránek 
reviz. Účtů  R.Ritschel, Chláb 
1 lezce  Jos.Chláb, Václav Toman, V.Neivirt,  A.Krejčí, Václ. Plodík,  

Jos.Caska 
 

7.května 
7.5 Přebitek spropitné od požáru Chlistova 4 koruny 
 

1916 - záznamy chybí 

1917 - záznamy chybí 
 
 

1918 
 



nesahat 

Při  páté valné  hromadě konané  3.3 zvolený  byli za členy činné Karel  Palán, 
Josef  Novotný   a  Václav  Plodík. Za  odstupujícího jednatele Frant.Nermutě, byl 
zvolen za jednatele Neuvirt Josef. 
Rev. účtu jsou : Frant.Cháb,Vojt ěch Pertl 
 

27.září 
Dne 27 září  činně působil sbor při požáru  v barákovém táboře na rozkoši kde vy-
hořel jeden barák. 
Předseda c.k. správy baráků, zaslal  dopis ve kterém sboru srdečně děkuje 
 

25.listopad 
25.11  Na  lázně  Velichovky  bylo  vybráno  od  členů  činných a přispívajících 40 
korun 40 hal. 
 

1919 
 
4.ledna 
Protokol 
Sepsaný o  6 valné hromadě  sboru dobrovolných hasičů  v Perknově dne 4 ledna 
1919 
Starosta  obce zahajuje  valnou hromadu  a vítá  všechny přítomné občany  a žádá  
občana jednatele  by přečetl  protokol z minulého roku. Po přečtení protokolu při-
kročino se k volbě činných členů. 
Za činný členové zvoleny byli: 
Nermut Frant.  předseda sboru 
Najvirt Josef  velitel 
Novák František  náměstek velitele 
Palán Karel  jednatel 
Plodík  Jos.   pokladník,  
Pertl Jos.   první  lezec, 
Beránek Jan  trubač, 
Kotlas Josef  dozorce náčiní 
Šimek Frant.  a  Plodík Jos. přehližitelé účtu. 
 

18.ledna 
Dne 18 ledna  1919 pořádal sbor náš ples  který ač bylo nepohodné počasí vydařil 
se dobře. 
 

16.května 
Dne 16 května 1919 konaná  schůze za účelem hlášení se dobrovolně na naší  vlasti. 
Jelikož sbor měl  pouze l0 činných  členů kterých již 4 vykonávali voj. službu z 
ostatních 6 nenahlásil se nikdo 
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19.září 
19.9 1919  s účastnil se sbor  požáru ve Veselém Žďáru  kde činně působil  a za-
chránil  několik stavení, proto  psalo se pojišťovací ústavy  a  sice  "Slavia" 
Hasičská"  a   první  české  a  byli tak galantní že vůbec ani neodpověděli. 
 
 

1920 
 
11.ledna pořádal náš sbor ples  který se vydařil. Čistý příjem 152 korun 
 

Dne 26 dubna působil sbor při požáru ve zdejší Továrně 
 

Dne  13 května  účastnil se   sbor požáru  v Něm.Brodě  kde činně působil. 
 

Dne 24 května konal sbor cvičení se strojem 
 

Dne 29  května konal sbor  dobrovolných hasičů mimořádnou  valnou hromadu 
za účelem zvolení dvou činných členů. Po zahájení valné hromady p.předsedou 
přistoupeno hned kvolbě kde jednohlasně  byli zvoleni  Ladislav Chláb a 
Jos.Toman  kteří také volbu přijali a na to byla valná hromada ukončena. 
 

Dne 30  května obdržel sbor od  majitele zdejší továrny p.Hellera 100 korun za 
příspěvek za učinkování při požáru v jejich továrně! 
 

Dne  14  září  účastnil  se  sbor  požáru  v  Něm.Brodě kde činně působil. 
 

Dne  26  září  pořádal  sbor  večírek  který  se  v každém ohledu vydařil. 
 

Dne  3 října  účastnil se  sbor  6  ti členy  na oslavě  založení Havlíčkova po-
mníku. 
 

Dne 10 října konal sbor cvičení se strojem a též řadové cvičení. 
 

1921 
 
Protokol 
Sepsaný o 8 valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Perknově 
 ..Za   odstupujícího  činného   člena  Jos.Kotlase   zvolen  byl jednohlasně Jan No-
votný který volbu také přijal. 
 ...sbor  se   usnesl  upustit  vot   pořádání  plesu  v ohledu finančních 
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8.září 
Sbor konal schůzi v hos. K.Palána  kde jednalo se o zakoupení dvou dílů  hadic 
neb  hadice  jsou  již značně  poškozeny. Dále jednáno vzhledem malé pokladní 
hotovosti by pořádal se nějaký věneček kde čistý výnos věnován bude na zakou-
pení hadic.... 
 

18.září 
Dne  18  září  pořádal  sbor  věneček  v  hos. K.Palána  z jelikož posloužilo počasí  
vydařil se v  každém ohledu,čistý výtěžek  byl 578 Kč. 
 

Dne  15 října  konal sbor  dob. hasičů  schůzi kde  usneseno bylo odprodati dva  
dílce hadic nepotřebných  pro sbor p.  Beránkovi s Poděbab za nabýzenou cenu 
700 Kč. 
 

4.prosince 
4. 12.Za obstarání hadic a za cestu 50.60 Kč. Dva díle novích hadic stály 1350 Kč. 
 
Náš Sbor dobrovolných hasičů se  během roku 1921 činně účastnil u čtyř  požárů -  
2 x  v Něm.Brodě  v Poděbabech  a v Okrouhlici, a vykonal 2 cvičení se strojem a 
pochodové. 
 
 

1922 
 
PROTOKOL 
Sepsaný o  9 valné hromadě  sboru dobrovolných hasičů  v Perknově 1922 
 ...Za  odstupující  členové  Karla  Palána  jednatele  a  Josefa Plodíka  pokladníka. 
Zvoleni  jednohlasně  Jan  Beránek  jednatel, Karel Palán pokladník.Vojtěch  
Šimek sbor. mistr Jos.Beránek,Jos. Plodík,Jos. Zadina,Jan Kotlas,Václv Plodík 
činní členové. 
Dále přišla  volba do sboru  ženského kde po  vysvětlení k.Palána přistoupily za  
členky - Františka  Nováková, Anna Beránková, Marie Hájková, Marie Kotlasová, 
Antonie Petrová 
 

29.ledna  ples - čistý výtěžek 639 Kč 

 
19.února   
.....program byl, ujednání  jak se  má vyhověti ženskému sboru jaké označení se 
má koupiti, pánská či čepice. 
 

28.února 



nesahat 

pořádal  sbor  dobr.has.  masopustní  zábavu.Jelikož  bylo špatné počasí náštěva 
byla nepatrná z velkou přičinlivostí členů veškeré vydání se zapravyli 
 

23.dubna 
Dostavil se sbor  dob.hasičů a též hasiček na  cvičení prostné do Něm.Brodu, 
ženský sbor dostavil se  k lékařské přednášce panem Dr. Novotným v Německém 
Brodě. 
 

2.července 
Dostavil se  sbor dobr.hasičů sletu do  Květinova učastnilo se 10 členů  a 5  žen-
ských z  nich 7  členů cvičilo  prostné cvičení se sekyrkami. 
 

3.září 
Pořádán byl věneček sborem dob.hasičů,čistý výtěžek činí 207 Kč 
 
 

1923 
 

14.ledna  byl pořádán ples 
 

13.května 
Dostavil se sbor se strojem požáru v Německém Brodě v Hospodinské škole 
 

10.června 
Sučastnil se sbor župního sletu hasičského v Německém Brodě kde 4 členové cvičili 
prostné cvičení se sekýrkami 
 

29 června 
Svolal sbor dob.hasičů schůzi za  příčinou sjezdu hasičů do Prahy by se  vše vy-
rovnalo a  vyplatily se členové  které se z učastní sjezdu Pražského  náš sbor 
odeslal  4 člení které  cvičily v Praze při sjezdu  dne 1.července r.1923. Jely na  
sjezd Prašský členové : tyto Jan Novotný Josef Pertl  Josef Beránek Josef Zadina 
které se ze sjezdu vrátili třetí den z naší Matičky Prahy 
 

21.září 
Pořádal sbor.dob.hasičský večírek  s veškerou přičinlivostí členů vše v pořádku 
vyrovnáno zbytek žádný 
 
 

1924 
 



nesahat 

13.ledna  byl  pořádán  ples  sboru  dob.hasičů  který  byl hojně naštíven a  při 
všem veselý  tak až radost  že málo kdy  zde ples takový byl a snad bude čistý vý-
nos z has.plesu čini 206 Kč 
 

14.září 
Dostavil se  sbor dob.hasičů k  slavnosti odhalení pomníku  Karla Havlíčka Bo-
rovského v Něm.Brodě 
    Vybavení dob.hasičského sboru v r.1924 
11 obleků cvičných 
 8 blůz parádních 
10 čapek 
 9 sekerek s opaskem a 1 opasek bez sekerky - trubač 
10 helmy 
 2 signálky  
 2 horny 
 1 lano 
 

1925 
 
Protokol 
Sepsaný o  12 valné hromadě sboru  dobrovolných hasičů v Perknově 1925 
 ....Za odstupujícího  Jos.Neuvirta vel. byl a  zvolen Frant.Novák velitelem.  
další zvolený. Jan Beránek nám.vel. 
                       Jan Novotný jednatel 
                       Karel Palán pokladník 
                       Josef Zadina lezec 
                       Josef Toman hudec 
                       Frant.Šimek sbor.mistr zároveňJos. Plodíkem rev.účtů 
Tyto všechny volbu přijali 
 

11.ledna 
pořádal sbor ples - výtěžek 217.10 Kč 
 

8.února 
Svolal sbor  schůzy,kde se projednávalo o  ušití hasickém cvičným stejnokroji, 
sbor usnesl  se, že jedá šíti Kudrnovi  z Lučice který se nabýdl a dle vyšetření šil 
nejlaciněji. 
3.III. zaplaceno za látku na hasičský oblek 749.80 Kč 
7.VI.  zaplaceno od ušití 10 obleků s příp. á 25 Kč - 250 Kč. 
 

4.října 
pořádal sbor  večírek, který se při  špatném počasí vydařil, zbytek však je jen 17 
Kč. 



nesahat 

 

1926 
 
Protokol 
Sepsaný na 13 valné hromadě  sboru dobrovolných hasičů v Perknově 1926 
 
 .....Za odstupujícího Jana Beránka  nám. velitele a Josefa Tomana trubače byl  
zvolen Josef Plodík nám. vel. a  Vojtěch Kubát trubač. 
Dále za odstupující samaritánky byli zvoleny nový Marie Krej čová, Anna  Blaž-
ková, Anna  Tomanová, Anežka  Šimková. Volných  návrhů  se jednalo o zvýšení 
pojísky na přípřež ze 4000 Kč na 8000 Kč. 
 

17.ledna 
pořádal sbor ples - výtěžek 494 Kč 
 

30. května  konal sbor cvičení se strojem 
 

19.  prosince  byl  ženský sbor  na přednášce  v Něm.Brodě  kterou pořádal 
p.MUDr. Záruba 
 
 

1927 
 

9.ledna   pořádal sbor  dobr.hasičů ples,který  se skvěle  vydařil čistý zbytek 
418.50 Kč. 
 

31. ledna 
1/2 8 večer s účastnil se sbor s 8 členy požáru ve Veselém Žďáru, kde čině působyl 
 

1.července 
svolal  sbor  schůzi  veškerý  pořádek  sboru  a  určení člena do krajské školy v 
Něm.Brodě, jelikož ve  sboru samý dělný lid a sbor nemá peněz na dení mzdu je-
jích, nemohl se sbor z účastniti. 
 

25.září 
Přehlížel  sbor okr.dozorce  Jos.  Šindelář  při čemž  dělal sbor cvičení ze  strojem 
a prohlídku knih, vše  uznal nejlepším pořádku při  sepisování protokolu  seznal  
že  nám schází  knihy matriční člen. knihy inven.zap. jed. kterých chtěl aby jsme 
zařídili 
 



nesahat 

13.,20.,27 listopadu a 4.,8.  prosince naštěvoval ženský sbor samari-
tánský  kurs okresní  nemocnici za  vedení p.  primaře MUDr.Pavla Trnky v Něm. 
Brodě 
 

1928 
 
Protokol 
Sepsaný o  15 valné hromadě sboru  dobrovolných hasičů v Perknově 1928 Před-
seda sboru  zahájil valnou hromadu  a vítá v  šechny přítomné, jichž účast tohoto 
roku byla  slabá, a zdůrazňuje, že zbor již koná 15 tou valnou hromadu k všeo-
becné spokojenosti..... 
 ...Volba funkcionářů. 
Za odstupujícího velitele  Frant.Nováka, byl zvolen velitel Plodík Josef, dále  byly 
zvoleni, Novotný Jan  nám.velitele, Šimek Frant.jednatel Karel  Palán pokladník, 
Zadina  Josef lezec, Vojtěch  Kubát trubač, Josef   Plodík   sbor.mistr   a   zároveň  
z  Frant.Šimkem přehližitelé účtů, dále  přistoupil ke zboru  jako činný člen  př. 
Alois Vomela. 
 

8.ledna 
pořádal zbor  dobr.hasičů v Perknově ples  u př.Karla Palána, jenž se velice dobře 
vydařil, čistý výnos z plesu činí 490 Kč. 
 

26.ledna 
svolal sbor dobrovol.hasičů,schůzi ve  které se jednalo o vrácení cihel  župě, o po-
kladní  hotovosti, dále o  vyplnění tiskopisů  pro samaritánskou skupinu a o její 
výzbroj. 
 

17.dubna 
Svolal  sbor  schůzi, pro  projednání  o  zmotorizování stříkačky, jelikož je  moto-
risace vyloučena z  podporenčního fondu, pročež od provedení upuštěno.. 
 

13.května 
Pořádal sbor dobrovolných hasičů slavnost kácení máje, ačkoliv bylo velice  
špatné počasí, slavnost  se dobře  vydařila. Čistý zisk  ze slavnosti činí 320 Kč. 
 

20.května 
Přehlížel okr.  dozorce Jos.Šindelář místní sbor, a  shledal vše v dobrém pořádku 
 

14.června 
zůčastnil se sbor s 8 mi členy požáru ve Veselici. 
 

26.července 



nesahat 

Svolal  sbor dobrovolných  hasičů schůzi, za  účelem projednání  o koupi dvou dílů 
hadic a 5 kusů gumových podl. 
 

7.září 
dostavil  se sbor  se 7  členy  k  požáru v  Něm.Brodě k továrně p.Banera 
 

23.září 
Postavil sbor dobrovolných hasičů stožár na sušení hadic 
 

1929 
 
Protokol 
Sepsaný  o  16  té  valné  hromadě  sboru  dobrovolných  hasičů v Perknově dne 2 
ledna 1929 
 ......nová  volba  činných   členů  se  neodbývala, jelikož  byly všichni volní dále 
zastávati svoje čestné funkce.... 
 ... mimo jiné, za odstupuvšího člena Josefa Beránka, přistoupil ku sboru Bedřich 
Plodík 
 

Dne 6 ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů ples který se velice dobře vydařil, 
čistý výtěžek z plesu obnáší Kč 711 
 

Dne  31 března  schůze sboru...   
Dále,by sbor  provedl zbírku pro spolek Komenskýho, pro  podporu českých škol  
zahranicemi. Též bylo pojednáno o zřízení pohřební pokladny pro sbor. 
 

Dne  7 července  Byla  svolána  schůze,kdež   bylo  navrženo  a jednohlasně 
schváleno objednati 2  díle savců, od Hasičské Nákupny v Praze. 
 

Dne  8 září  pořádal sbor  dobrovolných hasičů  dožinkový večírek který se dosti 
dobře vydařil, čistý výtěžek 65 Kč. 
 

Dne 17 září byla svolána schůze, za účelem rozloučení dvou členů a sice  Bedřich 
Plodíka  jenž 1   rok působil  u sboru  jako dobrý, obětavý a řádný hasič, dále Jan 
Novotný jenž u sboru činně působyl 10 let jako člen, jednatel a  náměstek velitele 
věnoval se sboru v každém čase a vkterou koliv dobu, budiž mu čest. Ku konci  
zchůze, jim bratr předseda  jménem celého sboru  vřelýmy slovy poděkoval, 
zároveň jim blahopřál mnoho štěstí v nastávajícím stavu  manželském. Dále  
vystoupila  od  sborů  Anna Blažková kdež působila jako samaritánka obětavá, a 
řádná po celou dobu tří roků, čest budíž jí, štěstí nechť jí provází. 
 



nesahat 

Dne 28  září svolal sbor  dobr.hasičů zchůzi, když byly  zvoleni 3 činný  členové, 
Bedřich Novotný, Rudolf  Šimek, Václav Fribauer, dále byly  zvoleni Alois  Vo-
mela náměstek  velitele, Josef Toman prvním lezcem. 
 
 

Dne  28 října  byla svolaná  schůze za  příčinou vyslání sboru na přednášku, o 
plynové válce, a ochraně proti ní. 
 

Dne  17  listopadu  sůčastnily  se  čtyři  členové  našeho  sboru slavnosti  nově  
založeného  sboru   v  Bartoušově, a  to  Bedřich Novotný,Rudolf Šimek, Josef To-
man, Václav Frühbauer 

1930 
 

Dne  4  ledna  pořádal  sbor  dobrovolných  hasičů  ples který se vydařil čistý 
výtěžek z plesu 540 Kč. 
 

Dne 10 března prodělal sbor signálová cvičení 
 

Dne 16 dubna na výzvu  obecního zastupitelstva vykonal sbor dobr.hasičů po-
žární  hlídku komínů v  obci, vše bylo shledáno  v dobrém pořádku 
 

Dne 19 dubna. 
Na výzvu Župní has. jednoty,bylo místním has. sborem ku poctě  padlým vojínům 
ve válce  vzdána čest hasičským signálem "pozor"! 
 

Dne 23 dubna  
Bylo provedeno technické cvičení se žebříky 
 

Dne 28  dubna  
Zaslala nám  Župa přípis by  se sbor náš  zůčastnil slavnosti, nově založeného 
sboru ve Frídnavě 
 

Dne  5 května  svolal sbor  dobrovolných hasičů schůzi, kdež  byla založena, a v 
platnost uvedena, Jinošská Družina, Zároveň byl zvolen bratrem předsedou  Ru-
dolf Šimek za  cvičitele,nato všichni Jinoši podáním ruky slíbili poslušnost při ko-
nání svých povinností. 
 

Dne 12  června  
Byla svolaná schůze,kdež  bylo jednáno o "Jinošské družině", jak jim  opat řit stej-
nokroj. Konečně po  krátké debatě, se sbor usnesl pořídit jim stejnokroj na 
sborový náklad. 



nesahat 

 

Dne 6 července  
Vyslal sbor dobr. hasičů 5 členů na Župní sjezd do Pohledu, Součastně  byla vy-
slaná  nově utvořená  Jinošská družina, kdež provedla cvičení ze žebříky s úplným 
zdarem. 
 

Dne  26 července   
Zaslala Župní  správa našemu  sboru poděkování, zvláště Jinošské družině při  
spoluučinkování na sjezdu konaném v Pohledě. 
 

27  srpna   
Byla  svolána  schůze  dobr.hasičů, za  účelem  vyslání požární stráže, k Okresní 
republikánské slavnosti dožinkové. 
 

Dne  14  září   
Byla  provedena v  našem sboru bratrem Šindelářem okres.  náčelníkem, pře-
hlídka, požárních a praktických  cvičení, celkem  vše z  dobrým výsledkem  kon-
čilo, na přání okres.náčelníka byla svolaná Jinošská družina, která  své cvičení s 
velkým zdarem, sobě ku  cti, a sboru ku  potěše ukončila. Sprovoláním mnoho  
zdaru mladé generaci hasičské, přehlídka rozpuštěna. 
                               
               Viděl: 
                                             14.září 1930 
                                             Josef Šindelář vl.r. 
                                             okres. náčelník 
 
 

1931 
 
Protokol 
Sepsaný o 18  té řádné valné hromadě sboru  dobrovolných hasičů v Perknově, 
dne 4 tého ledna 1931 
 ..Dále  měla být  provedena volba  funkcionářů, poněvaďž již doba trvá tři roky. 
Jelikož  nepodal žádný  návrh ani  přání, máse zato  že všichni členové i funkcio-
náři jsou s volbou spokojeni... 
 

10 ledna pořádán ples 
 

Počátkem února  t.r. odešli z našich  rad dvě sestry a  sice Anna Tomanová  a 
Marie  Krej čová, neb proměnily  svůj stav  svobodný za stav manželský. 
 

Dne 23 března 



nesahat 

Sbor   dobrovolných  hasičů, byl   vyzván  ředitelstvím   Hasičské vzájemné  po-
jišťovny z  Prahy by  svolal na  den 23 března zchůzi členů, zároveň  všech  obča-
nů, když  se  jich  také  většina sešla, dychtivě očekávaly  bratra K.Krátkého, 
úředníka Has.pojišťovny, ale on se nestavil. 
 

Dne 8 dubna 
Na žádost  bratra inspektora K.Krátkého  svolal sbor dobrovolných hasičů schůzi, 
kdež bratr Krátký  podal velice stručné vysvětlení, o pojištění jakého koliv, účast 
byla slabá. 
 

11.května 
Protokol 
Sepsaný o členské schůzi svolané na den 11 května. 

Předmětem bylo za I, nařízeno bratrem velitelem by se každý dne 17 května  
dostavil  k  hasičskému  skladišti, kde  se budou očekávat sousední sbory, k spo-
lečnému nácviku se žerděmi, 

za II, se jednalo o založení pamětní knihy sborové 
za  III,  přišli  v úvahu  přilbice, které nám dodala firma Matějka ze zprá 
vy, konstatováno  že jest zpráva nedokonalá, a účet dosti hrubý... 

 

Dne 4 června 
Zůčastnil  se  sbor  dobr.hasičů  požáru  v  Drátovně  p.Vojtěcha Nováka, kde  za 
pomoci  několika mládenců  domácích i  přespolních činně působil. 
 

23 srpna 
V neděli dne 23.8 o půl  druhé hodině odpolední vydechl naposled, podlehnuv těž-
kému zranění náš douholetý jednatel a nejstarší člen sboru bratr "František 
Šimek" Odešel  nám bratr  který po  20 let  vykonával nenáročně v každém čase a 
v kteroukoli dobu tvrdé práce hasičské. 
Čest budiž jeho památce. 
 
Večer v 8 hodin schůze sboru 
... l. Zúčastnit se pohřbu v plném počtu jak hasiči tak i Jinošské družiny který byl       
    zesnulí zakladatelem 
   2. Poukázán obnos 200 Kč pozůstalím na pohřeb 
   3. Koupit věnec který si br.hasiči zaplatí zbýrkou mezi sebou 
Volba jednatele nebyla konána s úctou k zesnulému 
 

25 srpna 
Odpoledne  zůčastnil se  sbor pohřbu  při kterém  se rozloučil se zesnulím bratrem  
bratr Plodík Jos.  t.č.velitel sboru a  za župu bratr  Šindelář  t.č.  župní  jednatel  
který  se  12 členy sboru dobrov.has. z Něm.Brodu pohřbu se zůčastnil. 
 



nesahat 

30 srpna 
konána schůze  kde jednohlasně zvoleni Toman  Josef jednatelem a Plodík Fran-
tišek č.p.6 členem. Oba volbu Přijali. 
 

19 září 
Svolána schůze kde  vzato na vědomí dar 500  Kč od župní hasičské jednoty rodině 
po br.Fr.Šimkovi 
 

Dne 18 listopadu 
Svolána  schůze  kde  na  výzvu  župní  hasičské jednoty jmenován br.Fr.Raupach 
starosta župy čestným členem našeho sboru. 
 
 

1932 
 
Protokol 
Sepsaný  o  19  té  valné  hromadě  sboru  dobrovolných  hasičů v Perknově dne 2 
ledna 1932 
 ...delegát  z  Něm.Brodu   br.Krátký  konstatuje, že  jako  každý obchodník tak  i 
sbory musí přehlídnouti  svoji vykonanou práci a jeli třeba zasáhnouti, učinit ná-
pravu by jsme se nedostali tam kde jsou 4 jmenované vesnice na naší župě. 
 ...Br.předseda vítá návrch činných členů pro úrazové pojištění a žádá  
br.Krátkého  o   bližší  informace. Po  těchto, pojištění  11 jmenovaných a l kočího 
nejmenovaného bylo schváleno, dáno Hasičské vzájemné pojišťovně. 
 ....Ve volných  návrhách poukázal br.Vomela  na nutnost motorové stříkačky  a 
žádal  by se  přítomní o  tom rozhovořili. Výsledek: 
Jelikož nebylo dostatečné  informace vyslán J.Toman  a J.Zadina do župní 
kanceláře. 
 

9.ledna Ples 
 

11.ledna  
Schůze ...Za samaritána jednohlasně zvolen br.Plodík Fr.č.6 
 

Dne 12  března svolal sbor informační  schůzi kde delegáti bratři Kubát a Za-
dina podali informace  o průběhu župní valné hromady. Po těchto  rozvynula  se  
čilá  debata. Bylo  poukazováno  na tísnivé finanční  poměry sboru  a ujednáno : 
Zaslati  dopis správě  župy, že nebude nám více pokladnu zatěžovat příspěvkem : 
1.Na hasičský dům, 
2.na župní prapor a za   
3.nesouhlasíme s článkem 7 odst.4 župních stanov kde čteme:"Odebírati povinné 
časopisy a spisy župy Z.H.J. a svazu. 
-Jmenovaným zastupcům a členům výboru hradit výlohy. 



nesahat 

 

19.května 
Pracoval sbor na zdolání požáru  ve zdejší obci u p.Jana Nedělky kde rychlou  po-
mocí a přičiněním  všech občanů oheň  zdolán dříve než se mohl katastrofálně 
rozšířiti 
 

9 července 
Ujednáno  vytahati hřebíky  z  vrat  hasičského skladiště  a dáti napsat tabulku s 
nápisem:"Lepení  a přibíjení plakátu na hasičské skladiště se přísně zakazuje a  
trestá pokutou 20 Kč". Po obdržení tabulky se vrata natřou. 
 

6.srpna  svolána schůze  na žádost  p.zástupce fy.Smekal  továrna hasičských 
potřeb Slatiňany od kterého  byla kouřová maska za 355 Kč koupena po náležité 
prohlídce. 
 

17 září 
svolána  schůze kde  jednáno o  šatstvu po  odstupujících členech jinošské družiny  
kteří po trestném činu  majíce zaplatiti 20 Kč. pokuty  této  funkce  se  zřekli. od-
stoupili  členové: Novák Frant, Zadina Karel, Novák Oldřich, Neuvirt Josef, 
Novák Václav, Kotlas Fra. Plodík Josef a Jůzl Josef 
 

13.prosince 
zůčastnil se náš sbor 8 mi členy pohřbu zakládajícího a dlouholetého člena pana 
Tomáše Beránka  a vypůjčil si od hasičského sboru z Něm.Brodu pláště které byly 
již předem zajištěny. 
 
 

1933 
 

5.ledna  
Protokol 
Sepsaný  o 20  řádné valné  hromadě sboru  dobrovolných hasičů  v Perknově v 
hos. br. Palána dne 5 ledna 1933. 
 ...Ve volných návrzích poukázal br.Votoupal na nutnost vyjednání s peněžním 
ústavem běžný účet, že by v případě zvaní do zábav mimo zdejší obec posílaly se 
pozvánky poštou s přiloženou složenkou na pozvánce  podotknout  "Čistý  výnos  
na motorovou stříkačku". Dále bylo  navrženo by  poplatek z  jeteláku byl  vybí-
rán při vybírání obecních přirážek. Br.jednatel  dává návrh pro  založení fondu 
"Na motorovou  stříkačku"s  poukazem, že  letošního  roku máme možnost po-
dávání žádosti  o podporu z  věčného fondu, abychom mohli  žádat již  na tuto. Br.  
starosta navrhuje   by sbor  podal si  žádost k obecnímu zastupitelství které jistě 
nám vyjde vstříc. 
 



nesahat 

7.ledna 
Ples se skvěle vydařil čistý příjem z něho 270 Kč. 
 

26.února 
schůze 
...Po  náležitém  uvážení  ujednáno  žádosti  o povolení ku koupi  motorové  
stříkačky  a  to  ihned  než bude ňáká stříkačka motorová v rajoně. 
 

18.března 
Zůčastnil se sbor s 9 ti členy požáru v Dolním Chlístově kde činně působyl od 7 1/2 
h večer do 7 h ráno. 
 

22 března 
Svolána schůze kde vypisovány  dotaci Č.Z.H.J. k vyřízení žádosti ku koupi mot. 
stříkačky. 
 

14 července 
Zúčastnil se sbor se 7 členy požáru ve Šmolovech u p. Merunky 
 

30 září 
Svolal sbor schůzi za účelem vyslání členstva na slavnost odhalení  pomníku T.G. 
Masarykovi  kterou pořádala  školní mládež. Když  pro  nutnou  zemědělskou  
práci  nebylo  možno vyslat ani 4 bratři bylo od slavnosti upuštěno. 
 

15.října 
O posvícení  dne 15  října byla  provedena v  našem sboru bratrem Miřátským  
okres.náčelníkem  přehlídka  požárních  i  praktických cvičení. Celkem vše s 
dobrým výsledkem. 
 

 Frant.Mi řátský  
 okr.náčelník v.r. 

 

1 prosince 
Svolal  sbor  dobr.hasičů  schůzi  kde: vzato  na vědomí schválená koupě    moto-
rové   stříkačky Zem.hasič.jednotou. Ujednáno po doporučení br. Krátkého zaslati 
br. sborům na Hlučínsku dar 2 Kč. 
 

30 prosince 
Protokol sepsaný  při 21 řádné  valné hromadě sboru  dobrovolných hasičů v 
Perknově hos.br.Karla Palána dne 30 prosince. 
 ..... Ve volných návrzích žádal br. Zadina by pamatováno bylo na požární hlídky 
při divadlech ve zdejší obci pořádaných. 
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1934 
 

7.ledna 
Ples se skvěle vydařil čistý příjem z něho byl 323 Kč. 
 

dne 3 dubna 
o 11 1/2 hod  noční bylo viděti obrovskou zář  směrem nad Veselým Žďárem. Sbor 
se  stříkačkou s 8 členy  jel dokud neshledal, že oheň nachází se  mimo rayon. 
Hořela v Lučici  3 čísla. Koně do stříkačky dal p.Novotný. 
 

dne 18 dubna 
Zůčastnil se  sbor s 10 ti  členy požáru v Něm.Brodě  u p.Petráka kam dojel 2 
minuty po přijetí místního sboru s koňmi p.Votoupala. 
 

dne 21 dubna 
svolal sbor schůzi  za účelem vyslání dvou členů  na župní školu. Školu budou ab-
solvovati bratři Frühbauer a Zadina. 
 

dne 20 května 
o 7  hodině večerní  jel sbor   k požáru  když potkal  jisté auto zdělil  šofér, že jest  
to v  Březince u  Světlé proto byl obrácen směr k domovu koně dal br. Plodík č.p.6 
 

dne 15 července 
Konal sbor cvičení se strojem a pořadová 
 

dne   srpna 
Jel sbor  k požáru,než seznal,že hoří  až v Pohledu koně  dal br. Plodík č.p.6 
 

Dne 25 srpna 
svolal  sbor schůzi  informační kde  potřebné informace  ke koupi motorové stří-
kačky zdělil župní jednatel br. Šindelář 
 

dne 14 září 
Svolal sbor členskou schůzi za účelem vyslání 6 členů jako hlídku na letecký den v 
Něm.Brodě 16 září pořádaný. Vysláni byli br.Toman Frühbauer, Plodík 7, Zadina, 
Kubát a Kotlas 
 

dne 5 listopadu 
o 1/2 6 h ráno hořel stoh p.Beránka ve Veselici 
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dne 11 listopadu 
vykonána v našem sboru přehlídka okrskovým náčelníkem br.Miřáckým s dob-
rým výsledkem. 
 

dne 19 listopadu 
Zůčastnil  se sbor  o 10  ti členech  požáru v  Něm.Brodě v Horní ulici koně do stří-
kačky dal p.Votoupal 
 

Dne 1 prosince 
Jeli přes naši obec s motorovou stříkačkou od fy.Smekal. Proto byl svolán sbor by 
shledal přednosti a výkon tohoto stroje. Nešťastnou náhodou snad se stalo, že 
motor nechtěl zapít. Když přece motor byl zapat výkon čerpadla byl velmi dobrý. 
 

29.prosince 
Protokol 
Sepsaný při  22 řádné valné  hromadě sboru dobrovolných  hasičů v Perknově v 
hos.br.Palána dne 29 prosince 1934 
Starosta  sboru  br.Votoupal  vítá  přítomné  vyzdvihujíce  heslo bližnímu  ku  
pomoci  žádá  br.  jednatele  by přečetl protokol z minulého roku načež br. po-
kladník přednáší zprávu pokladní. K této zprávě zděluje p.Jos.Toman č.33, že není 
vedená položka 100 Kč dar to  obce sboru. Br.starosta  zděluje že  dar byl  vybrán 
již  roku 
minulého. Dále  navrhovatel p.Jos.Toman  by  se  od sboru  z plesu obecní dávka  
ze zábav nevybírala. Na  to bylo zděleno  a dokázáno několika bratry, že obec od 
vzniku  sboru nedala na sbor ani haléř spočítámeli co sbor musel odváděti v r ůz-
ných dávkách obci. 
 ...Přikro čeno k dalšímu bodu k volbám: 
Br.starosta  děkuje  dosavadním  funkcionářům  za  jejich 3 letou práci  ve   
správě  sboru  a  žádá   o  jejich  znovuzvolení  což jednohlasně schváleno a volba 
přijata. Ve  volných návrhách  rozvinula se  čilá debata  o koupi motorové stří-
kačky. Po této s přáním mnoha  zdaru z nabádáním k další práci ukončuje br. 
starosta valnou hromadu. 
 

1935 
 

Dne 6 ledna 
Ples se skvěle vydařil a čistý příjem zněho 330 Kč. 
 

Dne 18 ledna 
Svolal sbor  na žádost fy.R.K.Smekal  schůzi kde sám  majitel fy. poučoval o 
přednostech jeho výrobku mot. stříkaček 
 

Dne 19 února 



nesahat 

Svolal  sbor schůzi  za účelem  vyslání delegátů  na župní valnou hromadu kona-
nou dne 3 března. Za delegáti navrženi, zvoleni a volbu přijali  brat ři Kubát  a 
Zadina. Po  volbě ujal  se slova  p.Kalaš zástupce  to  fy.V.Ig.Stratílek   který  
podrobně  vysvětlil  jak součástky čerpadla tak i motoru výše uvedené fyrmy. 
 

Dne 6 března 
Svolal sbor členstvo a občané k slavnosti  85 narozenin p.presidenta 
T.G.Masaryka s tímto pořadem. 
   1 - v 18.30 hod Svolání sboru 
   2 - v 18.59 sborový signál a signál "pozor" 
   3 - v 19.-  zažehnutí hranice 
   4 - v 19.05 přečtení projevu čsl.hasičstva 
   5 - Státní hymny / zpěv účastníků/ 
   6 - Odchod sboru a rozchod občanstva 
Slavnost  se vydařila  nad očekávání  při tak  špatném počasí a zůčastnilo se jí 11 
bratr ů v kroji a 170 občanů. 
 

Dne 6 dubna 
Jeli přes  naší obec s  motorovou stříkačkou od  fy.B.Mára Tábor. Proto byl svolán 
sbor by shledal přednosti tohoto stroje. Na přání sboru byl zavezen  za obec na tak 
zvaný "Hevelín" kde  je asi 20 m stoupání. Po  připravení stroje  natažení 70  m 
hadic  stroj ihned zapal ale  nás nikterak nepřekvapil neb  dostřik při silném větru 
byl  srážen. Proto  páni  od  fy.Mara  navrhli, bude-li slabší vítr ráno, že  stroj  
opětovně  předvedou. Při  druhém  předvádění jen s příruční hadicí motor opět 
ihned zapal a výkon čerpadla byl velmi dobrý při našem vedení stroje. 
 

Dne 11. května 
Přijeli  s motorovou  stříkačkou od   fy.Vystrčil z  Telče a  o 2 hodiny později  od 
fy. Českomoravská Kolben  Daněk. Obě pracovaly k spokojenosti jak členstva tak 
i občanstva. 
 

Dne 15. května 
Jeli  skrz naší  obec s  motorovou stříkačkou  od fy.Ig.Stratílek Vysoké Mýto. Stroj  
se všem velmi  líbyl i jak  ve výkonu čerpadla tak i v obsluze. 
 

Dne 16 června 1935 
Protokol sepsaný na obecním úřadě v Perknově dne 16 června 
                     Přítomnost schůze 
Osv.Votoupal starosta obce a předseda schůze 
Josef Toman,jako náměstek a člen obecní rady 
Jan Šimek,člen obecní rady 
Jan Kotlas,člen obecní rady 
Za místní hasičský sbor Fr.Plodík čp.6 Bedřich Novotný čp.4 
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Za finanční komisi : Alois Vomela čp.1 
Za poplatnictvo : Jan Novotný čp.4 
                              Josef Plodík čp.7 
Do schůze byli ještě pozváni a nedostavili jsou řádně omluveni za hasičský sbor  : 
Plodík Josef  čp.32 co velitel  místního sboru a 
Toman Josef čp.46 jednatel 
Všichni  byli pozváni  do této  schůze přípisem  obecního úřadu v Perknově ze dne  
16 června 1935 a předmětem  jednání, které bylo v oběžníku  oznámeno  rozhod-
nouti   o  došlých  nabídkách  hasícího přístroje pro  zdejší obec který hodlá  za-
koupiti pro Místní sbor dobr.hasičů a doporučiti dalším činovnickým sborům ku  
schválení. 
Pročteny  podrobně veškeré  došlé nabídky  na motorové  stříkačky které podaly 
tyto firmy: 
Českomoravská - Kolben  - Daněk, Siegmund pumpy, Mára, Ebert, Smekal, 
Stratílek  a  Vyskočil. Po  přečtení  došlých nabídek usneseno, aby jednáno  bylo s  
fyrmou V.Ig.Stratílek  kterážto fa.vyšla  cenově nejlépe vstříc a  sice podle nabídky 
typ stroje  1935 a motoru 35 HP  s elektrickým  osvětlením sestavujícím  z dynama  
inst. naň z obratu  a  výkonu   1.300  l  za  minutu  pro   Perknov  s celým 
příslušenstvím za 22.000 Kč. 
 

Dne 16 června 
Svolal  br.starosta schůzi  na 8  hod večír  do hos.br.K.Palána s tímto programem: 
1.  Čtení  protokolu  odpolední  schůze  a jednohlasně schváleno usnesení  její -  
Jednati  s  firmou Stratílek  o definitivní  koupi. Vpřípadě nedohody jednati s fir-
mou Vytr čil. 
2.  Čtení nabídky  firmy Stratílek  a podání  dobrovzdání sboru o doplnění příslu-
šenství. 
Za  nepřítomného   jednatele  který  meškal   mimo  domov  zvolen br.Vomela 
zapisovatelem. 
 

Dne 28 června 
Svolal  sbor  členskou  schůzi  za  účelem  vyslání  delegace  na zahájení slavnosti 
200 let  gymnásia v Něm.Brodě navrženi, zvoleni a poslání přijali b ři Toman, 
Kotlas, Novotný, Zadina. 
Návrh župní správy  by sbor se ujal vedení  Husových oslav v před večír  6  čer-
venec  byl   zamítnut. Dále  bylo  sděleno, že  obecní zastupitelstvo  koupilo  mo-
torovou  stříkačku  dne  20  června za 25.200 Kč včetně  daně z obratu a 200  m 
hadic od fy.Ig.Stratílek Vysoké Mýto. 
 

Dne 15 července 
Hořely lesy  ve Vosyčinách kdy sbor  s 8 mi členy  pracovali od 3 1/2 do 7 1/2 hod  
večer. Veliké štěstí byla rychlá pomoc přivolaná p.Kotlasem  z  Kotlasova  Dvora  
který  vyslal  hocha na kole pro hasiče. Po požáru čištěny hadice stroj. Večer pak 
svolaná schůze za  účelem vyslání delegace na "Hasičský den"do Něm.Brodu. 
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Dobrovolně se přihlásili bři: Vomela,Toman,Zadina, Novotný,Šimek,Frühbauer a 
Plodík Vít. Dále  byl návrh přijmouti za činé členy  Aloise Beránka a M.Ritschla  
kteří ač nebyli přítomni schůze po zdělení návrhu volbu přijali. 
 

Dne 24 srpna 
Zůčastnil  se  sbor  o  7  členech  požáru  ve Šmolovech. Koně dal br.Plodík a br. 
Ritschel po jednom. 
 

Dne 31 srpna 
Došla na Německorbodské nádraží objednaná mot.stříkačka od Fy.Ig. Stratílek z  
Vysokého Mýta. Po dovozu do  naší obce byla provedena zatěžkávací  zkouška  a  
sice  na  Chlístovskou  skálu  k domu p. Beránka. Při natažení 175  m hadic na 1 
proud nahoru  a 25 m rovně bylo docíleno 14 atm tlaku. Skoušky této zůčastnili se 
mimo  našich bratrů župní jednatel br. Šindelář bři: J.Raupach, Pospíšil, Palásek, 
Krej čí a mnoho občanů jak z naší  obce tak  i Chlístova. Všem  se výkon  velice 
líbyl  proto stříkačka byla převzata. 
 

Dne 5 září 
Svolaná  schůze  za  účelem   přiobjednání  různých  součástek  k motorové 
stříkačce. 
 

Dne 27 října 
Pořádala  okresní osvětová  komise  v  před večer  svátku svobody přednášku na 
téma:"Brannost národa". 
Sbor byl  vyzván Z.H.J. by  se přihlásil jako  spolupořadatel což také vykonal. 
Přednáška které se  zůčastnilo 10 bratří vykonaná p. rad. Olšou se  všem velice lí-
byla  a spřáním by  něco podobného se častěji opakovalo tato ukončena. 
 

Dne 16 listopadu 
Vykonána v našem sboru  přehlídka okrskovým velitelem br.Miřáčkým s výbor-
ným prospěchem. 
 
Poznámka - první razítko v jednatelské knize. 
           Sbor dobrovolných hasičů P e r k n o v . 
 

31.prosince 
Protokol 
Sepsaný při  23 řádné valné  hromadě sboru dobrovolných  hasičů v Perknově v 
hostinci br.Palána dne 31 prosince 1935. 
 ......  Ve  volných  návrhách  žádal  br.Vomela  by vyjednalo se sousedníma ob-
cema  v pádu požáru  by nám zaplatili  pohonné látky t.j. olej a benzin jinak jsme 
nuceni jezditi jen s ruční. 
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1936 
 

Dne 4 ledna 
Pořádal sbor ples který se skvěle vydařil čistý příjem z něho 386 Kč. Když ples  
chýlil se ku konci  byl přerušen náhlým"hoří" hořel br.Votoupala stoh. Sbor ujal 
se ihned práce od 5 a 1/4 hod do 12 hod polední 
 

Dne 27 ledna 1936 
zemřel p.Josef Neuvirth který až do svého onemocnění t.j. 20 roků byl činným čle-
nem. 
 

Dne 29 ledna 
Konán pohřeb  za účasti celého  sboru a 20  členu z Něm.Brodu.  U hasičského 
skladiště se ze zesnulím rozloučil za sbor br.Plodík a na hřbitově za župu němec-
kobrodskou br.Krátký. 
 

Dne 25 února 
Pořádal  sbor přednášku  br.Krátkého z  Něm.Brodu na  théma Úkoly pasivní  
obrany obyvatelstva  které  se  zůčastnilo při  právě se konající masopustní zábavě 
as 200 osob 
 

Dne 7 března 
Zapálil  sbor  Masarykovu  vatru  s  obvyklím  programem, které se zůčastnilo 9 
bratr ů a as 100 občanů 
 

Dne 4 července 
Konal sbor  schůzi kde bylo  jednáno o proti  leteckém útoku podle předpisů 
Č.P.O. Dále bylo jednáno o volbě  jednatele neboť br.Toman byl zvolen za sta-
rostu  obce  a  tím  i  sboru. Jeho  nástupcem byl zvolen Kubát Vojtěch 
 
 

Dne 5.července 
Konal sbor cvičení spolu z odbory k tomu určenými obecním úřadem. Podle  
směrnic vydaných  Č.P.O. Cvičení  bylo provedeno  o 9  l/2 večer. Byl   mu   pří-
tomen   br.Šindelář   žup.jed.  jako  okresní  instruktor  protiletecké obrany  a  br.  
Palásek schledali  vše v pořádku  neb skutečně  Jak členové  hasičského sboru  tak 
i druzí členové mající  dozor vynasnažily se  aby vše bylo  podle směrnic Č.P.O.  
Též obyvatelé  plně pochopili  že musí  být uposlechnuto. Když se jedná pro náš 
prospěch. 
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Dne 22  září hořel ve Veselici  stoh ovsa p.Tajovského zůčastnilo se 8 členů bez 
stroje 
 

Slavnost                     28 říjen 1936 
28  říjen den  prohlášení naší  samostatnosti byl  v tomto roce v naší obci oslaven. 
Žáci  a žačky  přednášeli básně  a zpěvi  za vedení br. Šindeláře žup. Jednatele Pak 
se ujal slova br.Šindelář O významu branosti v naší republice která byla 300 let 
pod cizím vedením Potom  byla  vztýčena  státní  vlajka  při  ní  skládal sbor slib 
republice. pak  zazpívali  všichni  státní  hymnu  čímž  slavnostní  akt byl ukončen 
Přítomno bylo asi 100 osob 
 

1937 
 

Dne 2 ledna 
konal  sbor ples  který byl  velice pěkný  ale náštěva byla proti jiným létům slabší 
čistý výtěžek byl 205 Kč. 
 

Dne 4 ledna-schůze 
 ...Dále došlo  oznámení že instruktorem  Č.P.O. za odstupujícího br.Šindeláře jest 
jmenován pol.správou br.Bělohlav z Poděbab 
 

Dne 13 února - schůze 
 ....Na podporu oslepených vojínů  sebrali členové has.sboru mezi sebou 11 Kč 
které byli svému účelu zaslány  
br.Vomela navrhuje aby byli  další členové nevojáci zapracovány u stroje  aby v  
čase potřeby   rozuměl každý  člen sboru  stroji a dovedl jej v čase potřebi ovládat 
 

Dne 21 února 
Hořelo u Vonchanze č.p.37 o 3/4 na 1 hod v noci byli členové sboru buzeni aby  
chvátali na pomoc ohroženým. Což  se nám asi za  1 hod podařilo. Oheň  uhasit 
skoro  načisto. Do rána  uš tam  zůstala jen silnější  hasič.  pohotovost. Nová  
stříkačka  motorová  pracovala bezvadně.To byl druhý případ kdy jí bylo použito 
při požáru. Členů bylo přítomno 12. Též nehoda se  stala při bourání štítu který 
byl popraskán Míla Ritschel upadl a vivrknul si pravou ruku v lokt ě. 
 

Dne 6 března zapálil sbor  vatru k 87 narozeninám pana presidenta Tomáše 
Garika Masaryka Přítomno bylo  11 členů hasičského sboru a 78 občanů a ob-
čanek 
 

Dne 22 května 
Súčastnil  se sbor  u požáru   v Něm.Brodě  v továrně  na lepenku počtem 7 mužů. 
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Dne 2 července 
Konal se pohřeb Karla Bobka z Něm.Brodu velice zasloužilého člena hasičského 
sboru. Pohřbu se súčastnilo 5 členů ve stejnokrojích. 
 

Dne 16 září 
Konal sbor schůzi za účelem  pohřbu pana presidenta Tomáše Garika Masaryka. 
Do  Prahy na  pohřeb  nejel  žádný člen  hasič.sboru pro naprostý nedostatek času 
 

Dne 20 září 
Před  večer pohřbu  pana presidenta  zapálil sbor  vatru o l9 hod večer. Členů bylo 
přítomno 12 občanů a občanek asi 54 
 

Dne 28 října 1936 schůze  
Konal sbor slavnostní schůzi společně se všemi občany obce. Schůzi zahájil sta-
rosta obce i sboru  Josef Kubát proslovem jak byl před 19 léty uvítán převrat a  
též ukončení hrozné světové války. Poněm ujal se slova br.Šidelář žup. jednatel. 
Promluvil k nám ke všem co sme  ztratily úmrtím  presidenta Osvoboditele  jak 
pan  president který se  narodil v chudičké rodině  svojí houževnatou prací před 
válkou  i  ve  válce  se  mu  podařilo  pomocí  několika  dobrých pracovníků  a  
legionářů  povalit  rakouskou  monarchii a utvořit samostatnou   Československou   
republiku    Které   byl   prvním presidentem Dále  přednesla  krátkou  ale  pěnkou  
báseň  Emilie Zimbergrová o zářijovém dnu kdy zemřel president Osvoboditel 
Potom ujal se znovu br.Šindelář  slova aby nám nastínil situaci u našich  sousedů 
Z  jeho výkladu  sme poznali  že situace  pro náš národ nejni nijak vábná Že sou-
sedé  mají na náš národ velkou chuť jej znovu pokořit a přivtělit mezi sebe aby 
měli volnou cestu. 
Přítomno bylo asi 70 dětí 30 občanů a občanek a 11 br. hasičů 
 

Dne 6 listopadu - schůze 
 ...br.jednatel  vytýká  všem  členům  liknavost  v  konání  has. poviností  které  na  
sebe  dobrovolně  vzali  vzláště  činovníci 
Někteří  bratři  prohlásili  že  se  sboru  vystoupí Br.Vomela se ohražuje  že celý  
sbor není  vinen a  proto že  má br.  Jednatel vytknout liknavost veliteli zbrojmis-
tru a ne celému sboru 
 

Úmrtí 9 července 1936 
Opomenutím jednatele nebyla ve správě jednatelské zanesena správa o úmrtí  za-
kládajícího  člena  a   prvního  velitele  sboru  Jana Novotného Se  zemřelím  se  
rozloučil   za  sbor  br.velitel  u  hasičského skladiště  Pohřbu se  súčastnili všichni  
členové sboru  i  12  se sboru Německobrodského br. jednatel župy Jos.Šindelář 
v čele Budíš mu země lehkou 
 
Protokol 



nesahat 

Sepsaný při 25 valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Perknově 

dne 13.listopadu 1937 v hostinci br.K.Palána 
 ....Starosta  sboru  br.Josef  Kubát  žádá  přítomné členy kteří chtějí vystoupit ze 
sboru aby se přihlásili. 
Vystupuje z has. sboru Vomela Alois,Toman Josef a Karel Palán Starosta sboru  
děkuje jim za  práci kterou ve  sboru vykonali ve prospěch všeho občanstva. Dále 
bylo přikro čeno k přihlášení nových členů. Přihlásil se Fidlér  Jaroslav, Dvořák 
Karel, Maňas František, Plodík Josef ml. a Pidima Jan. 
Přikro čeno k volbám. 
Za starostu  sboru opět zvolen starosta obce, za velitele opět Jos.Plodík z č.p. 32, za 
podvelitele Plodík Josef z č.p.7 za  jednatele Kubát Vojtěch, za  pokladníka Zadina 
Jos., za strojmistra  Frübaur  Václav  za  vzdělavatele  Zadina  Josef  za revisory 
účtů Novotný Bedřich a Míla Rytšl 
 

27 listopadu - schůze 
 ...Obecní  zastupitelstvo se  usneslo  ve  své schůzi  na žádost hasičského sboru  a 
přípisu župy  že hasičskému sboru  zaplatí 10 stejnokrojů ze  subvence která byla 
sboru  udělena v částce 3.500 Kč  a dle  předložených vzorků  rozhodlo aby  bylo 
jednáno  Janem Vencem krejčím v Něm.Brodě 
 

28 prosince 
Sbor  uzavřel smlouvu  z Autorským  združením nakladatelů  na rok 1938 pro  ko-
nání l plesu a  dvou věnečků za paušální  obnos 65.70 Kč. 
 

Dne 31 prosince 
Konal  sbor mimořádnou  valnou hromadu  u p.Palána. Starosta sboru vítá pří-
tomné a zahajuje schůzi Vítá  župního jednatele  Jos.  Šindeláře  a br.  Paláska 
Bohumila kteří  přišli  jako  členové  žup.  výboru  na  slavnostní valnou hromadu. 
 ...Jos.Šindelář se  ujímá slova a  vzpomíná prvních činovníků  a členů  sboru  z  
kterých  již  někteří  odešli  do neznáma a žádá přítomné aby povstáním byla 
vzpomínka jejich uctěna. 
   Poté probírá dějiny sboruod jejího založení  před 25 lety až do dnešní doby kde 
jest vidět práci sboru při požárech v obci naší i v obcích  okolních  a  přikro čuje  k  
nejvíznamějšímu  bodu valné hromady. Kdy  nejstaršímu členu  našeho sboru  
br.Plodíku Josefu z č.7 odevzdává Diplom za 25 letou práci ve sboru ve prospěch 
všech svých spoluobčanů A přeje oslavenci do další práce ve sboru hodně štěstí 
Dále byl na návrh br.Šindeláře zvolen výbor sboru starostou Kubát Josef  velitel, 
Plodík  Jos.č.p.32  náměstek  vel.Plodík Jos č.p.7 jednatel Kubát Vojtěch po-
kladník  a vzdělávatel Zadina Jos.zbrojmistr Frübauer  Václav revisoři účtů No-
votný  Bedřich Míla Rytšel členové výboru Šimek Rudolf  Plodík František a jejich 
náhradníci Kotlas Jan Beránek Alois 
 

1938 



nesahat 

 
Dne 8 ledna 
konal sbor ples který se dobře vydařil aš na slabší náštěvu. Zbylo 351 Kč 
 

10 ledna 
schůze  
...Dále bylo jednáno o  samaritánech bylo usneseno aby byl přihlášen jen Frant. 
Plodík 
 

29 ledna 
schůze - konal sbor schůzi za účelem převzetí nových blůz a čepic vycházkových 
od Jana Vence. Blůzi i čepice byli až na menší opravi přijmuty a zaplaceny část-
kou 2800 Kč. Dále bylo jednáno o založení has.družiny a ženského hasičského sbo-
ru tyto záležitosti byli odsunuty pro nedostatek peněz 
 

únor - masopustní zábava v hos.U Blažků - zbylo 113 Kč 
 

Dne 1 března 
schůze - ..Po  tom převzal sbor jako dar  od nám.velitele Plodíka Jos.   státní  
vlajku   kterou   skutečně  sbor   postrádal  za nepřítomného velitele a starostu 
poděkoval za sbor br. jednatel a potom všichni druzí přítomní členové sboru 
 

Dne 6 března 
zapálil  sbor smuteční  vatru za  prasidenta Osvoboditele  Tomáše Garika Masa-
ryka Smuteční projev hasičstva přednesl br.vzdělavatel sboru.Po proslovu byla 
zaspívána státní hymna. Činných členů sboru bylo přítomno  12. Občanů a obča-
nek  a dětí asi 110  kteří vzdali posmrtnou vzpomínku prvnímu presidentu osvo-
boditeli 
 

Dne 26 května 
 ...bylo usneseno koupit 1  přenosnou elektrickou lampu zapojenou na dinamo 
stroje 
 

Dne 5 července 
Konal  sbor schůzi  kde byl  sbor vyzván  has. prodejnou  o koupi masek. Bylo 
usneseno  prozatím žádné nekupovat Dále  sbor vizván k náštěvě hradu Lipnice 
při slavnosti 90 leté zrušení roboty 
 
Protokol 
Sepsaný  při valné  hromadě hasičského  sboru v  Perknově dne  31 prosince 1938 
v Hostinci p.Karla Palána o 8 hod večer 



nesahat 

  Starosta  sboru  br.  Jos.  Kubát  zahajuje  schůzi A jest nemile dotčen tím že 
někteří členové sboru valnou hromadu opomíjejí. Jak potom na  nás hledí veřej-
nost  když je schůze  hasičského sboru a členové tam nejsou a hledají přitom vše-
lijaké výmluvi a omluvi. Ve volných návrzích br.starosta se dotazuje proč nejni 
veden dluh za stříkačku a jeho splácení obci. Bylo mu  sděleno že sbor je  obecní 
tedy že se  musí obec o něj starat když  by snad sbor  nemohl sehnat finanční  
úhradu na jeho vidání. 
 

1939 
 

Dne 22 ledna 
Ples v hostinci p.Blažka hudba p.kap.Čelanského Čistý výtěžek byl 670 Kč 
 

Dne: 25 února 
Konal  sbor schůzi  za účelem  zda se  mají přijmout nové stanovy které zaslala  
Zemská Jednota Bylo usneseno  aby valná hromada se prozatím nekonala až jak 
se zachovají ostatní sbory vůkolí 
 

Dne:  13 března 
 
            Stratili sme naší drahou národní svobodu 
 

Dne 22 dubna 
Konal sbor schůzi na které bylo  jednáno o zběru odpadků jak bylo nařízeno. Bylo 
usneseno že se členové  sboru rozdělí po dvou na 10 p. čísel zběr  se provede 25  
dubna večír. Dále byl  přečten rozkaz zemské has.jed. o náboru do národního sou-
ručenství. 
 

Dne 14 května 
Byl sbor vyrozuměn že byli zaslány panu starostovi obce peníze za přípřeže za 
roky 1932-33-34 uhrnem 200 k 
 

Dne 14 května 
Konal sbor mimořádnou valnou hromadu za příčinou schválení nových stanov 
které vydala zemská hasičská jednota Starosta  sboru zahajuje  schůzi a  předem 
vítá  přítomné sousedy poté předává  slovo jednateli sboru  který předčítá došlí  
přípis zemské  jednoty. Poté oznamuje  všem přítomným  že se  nenechá nic dělat 
že se stanovy přijmout musí.... 
 

Dne 2 července 
schůze...bylo členům oznámeno že zemský úřad potvrdil nové stanovi zboru pod 
číslem  9041 z roku 1939 - 9  června a které byli sboru vráceny. Poté bylo  členům 
oznámeno že  sbor hasičů v  Perknově je řádně přihlášen 



nesahat 

 

Dne 6 července 
Konal  sbor cvičení  se strojem   motorovým večer  za tmy  aby se členové i po tmě 
mohli zapracovávat Jelikož v noci se daleko hůře pracuje než ve dne 
 

Dne: 15 července 
Konal sbor  schůzi.Na které sbor  daroval svému br.veliteli  Jos. Plodíkovi  čestný  
diplom  za  dvacetipětiletou  práci  ve  sboru hasičském.  Br.starosta Jos.Kubát  
připomíná jak  ze dnešní  doby vzlášť  jest   třeba  nenáročných  pracovníků, 
kterých   se  stále nedostává. A  přál  jubylantovi  mnoho  štěstí  do  další práce ve 
sboru. Dále  se sbor  usnesl že  přilby dvě  se objednávají od Fir. Stratílek Vysoké  
Mýto dle nabýdky  za 116 a  118 K včetně  všech poplatků. Dále se sbor usnesl že 
přestaví sušáky na hadice jelikož jest dřevo vzemi schnilé. 
 

Dne 14 září 
Konal  sbor schůzi  za příčinou  rozkazu o  odstranění odznaku  z přílbic a čapek 
 

Dne: 25 listopadu 
Schůze...Členům  bylo  oznámeno  že  byla  koupena železná zásoba benzinu a k 
tomu baňky na benzín od klempíře Koláře za 60 K 
 

8 listopadu 
Zúčastnil  se sbor  pohřbu bratra  Paláska z  Něm. Brodu počtem 8 mužů.  Pohřeb 
měl br.Palásek velice pěkný hasičů se sešlo asi 80 v kroji. 
Budiž ti brat ře země lehkou 
 

1940 
 
Protokol 
Sepsaný při  27 řádné hromadě  hasičského sboru v  Perknově dne 6 ledna 1940 v 
hostinci p.K.Palána o 8 hod.večer. 
 ...Ve volných návrzích br.pokladník  navrhuje by část nákladu na samaritánské 
potřeby  kryla obec jelikož  na sbor jest  to částka dosti  hrubá br.starosta  se  
přimlouvá  že tuto  žádost přednese obecnímu  zastupitelstvu. Dále  br.  pokladník  
navrhuje by bratru samaritánu  byl koupen  zápisník ve  kterém by  zaznamenával 
komu pomoc poskytl a co mu dal. Aby veřejnost viděla co se kam dá... 
 

Dne:20 ledna 
Konal  sbor ples  u p.Palána  náštěva byla  pěkná všem  se velice líbyl až  na to že 
byla  policejní hodina skoro krátká  když bylo vše vnejlepším musela se zábava 
ukončit. 
 

25 února - schůze 



nesahat 

 ...Dále bylo  jednatelem navrhnuto aby se  dali spravit povelky. Bylo usneseno 
dopsat fir.Stratílek  ve Vys.Mýtě zda byje spravila aneb co by stáli nové. Na dotaz 
u fir.Stratílek nám bylo  zděleno že nové se nevyrábí za nynější mimořádné doby 
abycho jim  zaslali staré že nám je opraví což se též provedlo. 
 

Dne:19 dubna 
Konal sbor  schůzi za příčinou vykonání  pořární prohlídky komínů za součinosti 
obecního zastupitelstva. 
Dále  bylo obecním  zastupitelstvem předán  dopis okresní  správi politické. V 
němž se jedná o  zběrací akci ve prospěch postižených povodní  za  sbor  se  při-
hlásil  Kubát  Voj.Který též sám sbírku provedl a sebral 105 K a obecnímu úřadu 
odvedl. 
 

Dne: 5 května 
Byla  provedena  policejně  pořární  prohlídka  komínů která byla nařízena  zem-
skou Has.Jednotou  Prohlídku vykonal  br. velitel  s podvelitelem za obecní radu 
se nikdo nezúčastnil 
 

Dne: 21 září 
Konal sbor schůzi kde byli rozdány nové legitimace 
 

28 září 
Konal sbor schůzi ve které jednatel přečetl přípis od zemské Has. Jednoty. Ve 
kterém  bylo nařízeno více  členů samaritánů. Dále byla nařízena druhá  prohlídka 
komínů dále  kde je uskladněna  sláma a klestí a zda není elektrické vedení vadné 
Sbor se usnesl že druhou prohlídku nebude dělat až oznámí okresní úřad  kdy při-
jde  četnická asistence  která má  být přítomna  dle přípisu 
 

Dne:22 října - schůze 
 ...Do samaritánské stráže byl  zařazen J.Plodík mlad. třetí nebyl jmenován  po-
něvadš by  nás bylo  málo ženy  nemohli býti přibrány jelikoš se žádná do sboru 
nehlásí 
 

7 prosince 
Konal sbor přednášku o Preventivní opatření proti ohni v domácnostech. Ačkoliv  
to  bylo  občanstvu  duktlivě doporučováno náštěva byla slabá. 
Po přednášce br.jednatel uvědomil bratry  hasiče že nás župa nutík odebrání  a 
zaplacení  knihy  kterou  sme žádný  neobjednal ani neschválil. Bylo  usneseno  
zaslati  župě  dopis  tak  jak jej br. Jednatel napsal. 
 

1941 
 

18 ledna 



nesahat 

Pořádal sbor ples v hostinci u p.K.Palána. 
Okresní  úřad dovolil  zábavu od  18 hod.večer  do 24 hod. Ačkoliv bylo  počasí 
krajn ě  nepříznivé náštěva  byla velice  dobrá. Čistý výtěžek  byl 718  K tento  
obnos se  ještě nezbyl  znad jest tato příčina tato válečná doba, že se tak úskostlivě 
nešetří. 
 

1 února 
Konal sbor schůzi na které byl  přečten rozkaz č.4 Dále přípis od O.H.J. čís. 63 a 
přípis  okresní správi politické v Humpolci Bylo usneseno  že přehlídka  se pro-
vede  2 února  odpoledne dále  bylo usneseno že se pojistí přípřež na vyšší částku a 
sice na 16.000 K 
Dále  bylo usneseno  že dá  udělati 1  střešní hák  a krumpáč  do hasičské zbrojnice 
a l francouský  klíč Žádost o finanční podporu z Malého Břevnova Praha se 
zamýtá. 
 

Úmrtí :  4 března 
Zemřel   starosta  hasičské   župy  německobrodské  br.Fr.Raupach dlouholetý sta-
rosta svazu českého hasičstva. budiž mu země lehkou: 
Dne 7 března konal se pohřeb br.Fr.Raupacha znašeho sboru bylo ho vyprovodit  
na  poslední  cestě  5  bratrů  ve  stejnokroji  a  2 občanském  šatě Tím  sme stratili  
prvního čestného  člena našeho sboru 
 

Schůze : 28 května 
 ...Od  Firmy Stratílek  došel dopis  v němž  se oznamuje že nové přilbice nemá a že 
se vůbec  nedělají Proto se sbor usnesl postat 3 přílbice  k  opravě  Dále   byl  ob-
jednán  olej  pro  motorovou stříkačku 
 

9 července 
Župní  školu  naštěvovali  až  do  konce  A skoušky složili Kubát Vojt.,Plodík Josef 
a Maňas Frant. 
Všem třem účastníkům kursu  dostalo se poškole Osvědčení. Sprospěchem dobrým 
čímž bylo letošní školení ukončeno 
 
Dne - chybí záznam 
Výměna  oleje  byla  provedena  koncem  listopadu  při  níž  bylo zjištěno  že nový  
zimní olej  nejni již  té kvality  jaká byla v dobách předválečných což může  sboru 
učinit dost nepříjemností ač při nejlepší vůli nemohou si pomoct. Sbor je nucen 
brát to co jest 
*Začátkem  roku byly  poslední taneční  zábavy,němci když  utrpěli první porážku 
na východě, všeobecně zakázali taneční zábavy. Mládež se potom  tajně scházela 
už  jen při harmonice  nebo gramofonu, a učili se tancovat  atd. Např.U Doležalů v 
Perknově. 
 
 



nesahat 

1942 
 

Požár 5 února 
Byla naše obec v časných hodinách ranních o 3 l/2 hod vyrušena ze spánku. Hořelo  
u Jos.Kubáta  čís.p.22 toho  času starosta  obce i sboru. K  práci  byla  vzata  
motorová  stříkačka  která pracovala bezvadně  ačkoliv byl  mráz a  studený vítr  
víchodní Požár byl v krátkosti   utlumen  že   nehrozilo  sousedům   nebezpečí, 
ačkoliv rozpálený a praskající eternit létal dost daleko na rybník. Shořel celý vrch 
i hospodářské stroje a polní náředí. Na půdě jim shořely dvě kola prádlo šactvo i 
živobytí. tak  že jim bude dnes těžko vše schánět  jak pro  sebe tak  i pro  dobytek 
Po  požáru byli zmrzlé hadice  dopraveny  na  malých  saničkách  na  Rozkoš do 
kotelny k uschnutí. 
Jak se požár stal nedalo  se zjistit. Pravděpodobně od elektriky U požáru  bylo 11  
členů. Jeden člen  byl při  pořáru na  půdě řádně polyt vodou  což nebylov tom 
mrazu  i větru nijak lákavé / poz:Jos. Zadina/ 
 

Dne 8 března 
Byli vysláni dva  členové do kursu na vázání  šroubení k hadicím. Kursu v  
Něm.Brodě se zůčastnil  Plodík Josef ml.z  č.p.7 a Alois Beránek 
 

Škola 7 června 
Konala župa  pro II obvod  školu pro nový  výcvik podle německého vzoru. Školy 
se zůčastnil Plodík Josef ml. 
 

Schůze 6 srpna 
Konal sbor schůzi kde bylo jednáno o hlídkách při žňových pracích Dále bylo  
usneseno podat obci  žádost aby bylo  postaveno nějaké přístřeší kde by se mohla 
ukrýt hlídka požární 
 

Cvičení : 13 srpna 
Byl sbor povolán o 10 1/2  hod večerní na požární cvičení do Něm. Brodu. Kde 
bylo velitelsky zděleno že hoří celý horní střed mesta. Sbor byl určen aby hájil 
celou Husovu ulici jelikož nemohl sehnat tolik hadic asi 800 m musel zůstat u 
tov.Br,Mahlerů od cvičení se vrátil 1 3/4 noční 
 

Dne 13 srpna 
Byl předán celý Inventář hasičského sboru obci byl přijmut obecní radou  mezi 
hasičským  sborem  i  obcí bylo  úplné dohody. Parádní blůzi i čapky sou dány do 
vlastnictví členům kteří je mají Soupis byl pořízen ve 4 opisech jeden  pro sbor 1 
obec l O.H.J. 1 pro Okresní úřad. 
 

Dne 2 prosince 
Byla provedena skouška stroje bez vody 



nesahat 

 
Letošní  rok byl  pro nás  hasiče velice  bohatý na  noční hlídky 
hasičské které  museli členové sboru  konat od ranných  žní až do 
podzimu. 
 

1943 
 

Požár : dne 13 března 
Dne 13  března bylo sboru  oznámeno mezi polednem  že v Něm.Brodě hoří  stará 
škola  u Děkanského  kostela. Po telefonické  rozmluvě spolicejním uřadem vy-
pravil se sbor  ku požáru. Hašení se však již nezůčastnil. Požár byl zatím lokali-
zován. Koně byli p. Vomely 
 

Dne 14 března 
konal sbor schůzi kde bylo  členům zděleno že valné hromady sborů sou zakáza-
ný....... 
Dále bylo  členum oznámeno jak to  vypadá zpracovní povinosti pro hasiče. Dále  
navrhuje jednatel uspořádat zbírku  ve prospěch br. Zadiny Jos. který je stále od 
5 března 1942 stále nemocen. Zbýrka byla ihned provedena bratří  dali dohro-
mady 800 K jež byli odevzdány postiženému bratru. Jenž za dar upřímně poděko-
val Zaplať Bůh. 
 

Požár :dne 19 března 
Byl  sbor  volán  telefonicky  několikrát  na  pomoc  k  požáru v Něm.Brodě o 3  1/4 
hod ráno. Hořely v Kozí ulici  3 čísla za dosti velkého  větru ohrožoval  požár celé  
horní město. Podařilo  se po velké námaze domácího sboru a vojenského 
němec.hasičského sboru z letiště požár zdolat  tak že sbor nebyl nucen  se činně 
zučastnit až na malé výpomoci při různých pracích. Koně bily br.Novotného. 
 

Dne 13 dubna 
zemřel bratr Alois Beránek Po  krátké nemoci Budiž ti bratře země lehká bratří 
budou natě vděčně vzpomínat 
 

Škola 14 dubna 
Byla pořádána škola pro zborové pokladníky v Has.Zbrojnici v Něm. Brodě. Účast 
pro sborové pokladníky byla povinná Jelikož br.Zadina jest nemocen zastoupil  jej 
na schůzi br. Šimek  Rud. Agenda byla dosti obsáhlá. 
 

Schůze 31 července 
Byla svolána  schůze za příčinou konání  hlídek ve žních. Dále bylsestaven rozpo-
čet  na rod 1944  který se předloží  obci. Dále bylo oznámeno členům že se začnou  
konat hasičské noční hlídky po dobu žní jež sou rozepsaný. 
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Pochůzka: 15 srpna 
Byla  provedena  pochůzka  po  obci  za  účelem  prohlídky komínů majitelům  
hospodářství bylo  připomenuto že  musí být elektrické motory  řádně vyčistěný  a 
že   se nesmí  dělat stohu  na dvorách pochůzku provedli velitel z jednatelem 
 

Noční cvičení : 20 října 
Ve večerních hodinách byl sborvolán telefonicky k nočnímu cvičení do 
Něm.Brodu. Opůl šesté hodině večer vyjel sbor do Něm.Brodu. Bylo jím oznámeno  
že hoří střední budova  nemocnice/kuchň/ sbor ihned se ujal  hájení okolních 
budov. Při přehlídce  bylo shledáno vše v pořádku. 
 

Přehlídka: 24 října 
K přehlídce sboru  hasičského přijel br.Palásek  okrskový dozorce našeho obvodu. 
 ...bylo  přikro čeno k  požárnímu cvičení  z motorovou stříkačkou stroj  byl při-
praven  za l   min. šla  voda do  hadic. Po skončení cvičení  bylo  vše  uklizeno  do  
skladiště  a o přehlídce sepsán protokol. 
 
Zbýrka 

Dne 12  prosince provedli členové sboru  mezi sebou druhou zbýrku ve  pro-
spěch br.Jos.Zadiny.Sebráno  bylo 600  K které br.jednatel br.Zadinovy ihned 
odevzdal za něž br.Zadina srdečně děkuje. 
 

Úmrtí: 12 prosince 
Bylo sboru  oznámeno že zemřel br.župní  velitel II obvodu Ludvík Císař  továrník 
v  Květinově Pohřbu  se bratří  nezůčastní neb na celý den nejni možno se dnes 
vzdálit. Pohřeb má v Ledči n/Sáz. 
 

Schůze : 19 prosince 
Konal sbor schůzi za příčinou výměny šroubení u hadic.Čes.Zem.Has. Jednota  
nařídila  výměnu  spojek  u  hadic. Sbor  zvolil do kurzu vázání  hadic  Jos.  Plo-
díka  a  Robert  Rytschla. Výměna musí být provedena ve 3 dnech. Náklad spojený 
z víměnou a vázáním a za nové šroubení musí nýst obec ze svého nákladu. 
 

Dne 21 prosince 
Byla provedena  výměna spojek /hadicové  šroubení/ Práci svýměnou spojek pro-
vedli bratří Robert  Ritchel a Jos.Plodík ml.práce byla velice  namáhavá a  trvala 
2  dni. Dále bylo  schledáno že zimní v mot. stříkačce je velice špatný neb ve stroji 
zamrzá. 
Bratru Zadinovi  byla odevzdána část  zbýrky která byla  na něj 2 obvodě v  
hasičských sborech podniknuta  Částku 10.000 K přinesl br.Boček osobně a 
odevzdal postiženému bratru Jos.Zadinovi. 
* Byl odebrán z kapličky zvon, měli ho Němci roztavit na kanony. Na návsi se 
vyvážel Votoupalův  rybník.Vyvážel ho Olda Votoupal s koňma  a  vnitřek  celého  
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rybníka  kamením  dláždil  jistý občan zjednán  k tomuto  účelu. Dříve v  tomto 
rybníku  rostly vrbi čky a protíkal skrze jen potůček, málokdy  to bylo zahrazeno, 
že se mohlo v zimě na  rybníku bruslit. Bruslilo se  i na malém  rybníčku před 
hospodou - říkali jsme mu "tonaňák". 
Na  jaře přišly  na letiště  Štuky jak  jsme tenkrát  říkali t.j. Junkers  87 a  hned 
taky   začal větší  ruch ve  vzduchu, často se stávalo, že  některá  Štuka  se  zřítila  
např.  v r.1943 zajímavá havárie. Štuka která  chytla hořela nad  Perknovem, lidé 
si mysleli že doletí na  letiště,avšak šla rychle dolů u  t.z. Kalného břeží přetrhala 
obojí tel.vedení podle trati a hned za tratí se zaryla do svahu mezi břízy. Bylo tam 
tenkrát půl Perknova 
 

1944 
 
* V hospodě  u Palánů v  sále byli ubytováni  Němci-Wermacht - ty byli po chalu-
pách kde přes noc spali. Od r.1943  začínaly více nálety spojeneckých  letadel na 
Německo, takže  přes  nás  přelétávali  asi  4  x týdně. Tenkrát hodně lidí utíkalo 
do  lesů hlavně do  Kristovy stránky, aby byli  co nejdále letiště, neboť  se šuškalo, 
kdyby  Němci  po  nich střelili,  že by bombardovali letiště. 
V září  1944 když jsme  šli  do  školy,byli jsme poblíž u tenkrát rozestavěné interny 
v Něm.Brodě  přilétly   dvě    Messerschmit a rozstřílely na letišti některé Štuky. 
Byl to bleskový přepad. V 70 letech o tom byla beseda s jistým p. Tománkem, kte-
rý lí čil toto, že startovali  z Itálie  a v  Českých Budějovicích  rozbily nádraží. Nálet 
na  Protektorát oznamovala druhá  vlajka na hlavní  věži na letištní budově. Na  
Rozkoši byla půl  psychiatrie zrušena a  bylo místo na SS lazaret, kam vozili  
esesáky raněný z fronty, hlavně od Stalingradu. Byli omrzlí, často byli v sudech s 
vodou. Stávalo se,že přes silnici na Rozkoš stál na vlečce transport s těmito vojáky 
a my jsme nemohli  vůbec do školy, takže jsme šli  domů a doma pásli husy. 
Zakázány  byli i  ohýnky, jak  bylo  zvykem a  péct brambory. 
Zatemění  muselo být  v každém  okně, chodily kontroly. Je  fakt, že byli  vedle po-
travinových  lístků zavedeny  žňové hlídky, které se vlastně udrželi až do 60 let. 
Koncem roku l944 když Němci už jasně porážku  viděli  vydali  zajímavý  plakát, 
který  byl  vyvěšen  na hasičské  zbrojnici. Byla  to  ruka  žilnatá  na  konci měla 
drápy dracve místo  nehtů ze kterých kapala  krev, pod touto rukou byly Hrad-
čany a byl tam velký nápis: 
                               Zachvátí-li - tě, zahyneš 
Byla to nacistická propaganda, která měla poukazovat na bolševické nebezpečí, 
které nás mělo dle této ruky potkat. 

1945 
 

29.ledna -  Okresní úřad v  Humpolci nařídil sboru, aby  byl počet členů zvýšen 
na 30, pro každý stroj 15 mužů. 
 

4.3. 
Cvičení sboru, sbor byl svolán harcovkou 
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Sobota 5.května 
V dopoledních hodinách  prolétla mezi obyvatelstvem  správa že je konec  války  
která  téměř  zničila  celou  Evropu  hospodářsky i finančně. Na ulicích  města 
ihned byli  vyvěšeny prapory Československé  Republiky které  muselo obyvatel-
stvo  dlouhých šest  roků ukrývat před německou brutální soldateskou. Mezi 
prapory republiky byli  vyv ěšeny i  prapory Sovětských  republik.Ty nemohli ně-
mečtí vrahové  však  snést. Proto  oblehli  město  a  začali  střílet do bezbraného 
lidu. První ran ěný byl kněz Čsl.církve a pak již padali správi ze všech stra že tam 
a tam sou mrtví i raněný. Kolik bylo mrtvých ur čitě nevím ale podle doslechu asi 
13 a raněných    přes   dvacet. Mezi    obyvatelstvem   nastalo    okamžité vystříz-
livění neb  žádný vlastně nevěděl  co se činí  jeto pravda anebo  né. Práce ustala 
úplně  vlaky přestali  jezdit a  vše bylo v hrozivém klidu který mohl každou chvíli 
vybouchnout. Vše stichlo až do úterka 8.května kdy Rusové rychlým tangovým 
útokem přijeli až na strážný vrch kde 
zahájily palbu na letiště které bylo v předchozí den uplně demolováno. Letadla  
sami němci  zničily každé  zapálili. To byl  zmatený útěk všude  podle silnice byli 
zničeny  auta které ukazovali  kady německá  hrdá armáda  utíkala. Rusové v  
patách za  nimy a byli do nich bez přestání tak že zmatek rostl čím dál větší. 
Kolem  11 hod  přijeli první  úto čné  vozy  ruské to  již sme  si odychli že  sme to 
nejhorší  uš přečkali ve  zdraví. Celý ten zábor trval přes týden a ještě potom  byli 
obce nucené hledat po lesích skrývající se němce kteří byli postrachem samot které 
přepadavali a obyvatele i usmrcovali aby si  pomohli k civilnímu obleku abyse 
mohli  dostat lehčeji  do německa. I  naše obec  udělala prohlídku lesů  celého 
katastru  při níž   bylo chyceno  Osm vojáků  2 byli postřeleni neb  se nechtěli po  
dobrém vzdát a  dát ruce zhůru. PO celých  14  dnů  byla  naše  obec  vystavena  
rabování  ruských a rumunských záškodníků  ačkoliv dobře věděli  že to činit  
nesmějí neb velitel ruské divize pod trestem smrti to zakázal. Obyvatelé  obce  
doufajíce  v  příští  lepší  tyto přehmaty klina sneslo 
 
•••• 5.května v Perknově - viděli jsme hlouček mladých, kteří stáli u hasičské  

zbrojnice, přijelo gestapo  v osobním  voze, mladí museli dát  ruce  vzhůru  a  
gestapo  je  šacovalo, jestli  u sebe nemají zbraně. 5.května Messerschmit  od-
střeloval Mahlerovu továrnu, takže většina  lidí  v  Perknově  byla  poschová-
vaná  ve sklepích.7.-8. května vyjížděly  kolony aut a  pár vozidel němců  po 
horní cestě t.j. okolo psychiatrie přes náves směrem k Světlé nad Sázavou. 7. 
května  stála kolona  na návsi  i okolo  nás a  všimli jsme si že němci sebou vezli i 
živý  proviant - telata. U Poulíčka pod lipami dělali Němci velký oheň, něco tam 
pálili - dokumenty a asi všechno čeho se  chtěli zbavit. Bylo tam  slyšet i rány, 
nikomu  nám se tam nechtělo podívat - báli jsme se. 8.května Němci zapálili na 
letišti Štuky i ostatní letadla - byl to obrovský černý dým který se táhl větrem k 
západu. Rovněž v tu dobu zapálili Němci pojízdnou dílnu u malého rybníčka  na 
návsi, kde stály jasany. Jasan  jeden ohořel, a pak někteří  tento vlek pojízdné  
opravy převrátili do  rybní čka, takže byl  kolama vzhůru. Zároveň byla  
zapálena tiskárna přímo  na rozcestí  Žďárské silnice  -  na  Šejvl. U kapličky  
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na tiskárna přímo  na rozcestí  Žďárské silnice  -  na  Šejvl. U kapličky  byla 
zapálena limusina velké osobní německé auto podobné naší Praga-Alfa - bylo na 
dřevoplyn. Rovněž u kapličky němci nechali stát nákl.auto Praga RN 
/podotýkám, že jistý  druh Praga RN  už tenkrát existoval /  plné proviantu - byl 
tam  cukr v pytlích, margarin /náhrada másla/, kýty masa /nezkažené/ hrozinky, 
cigarety  atd., postupně si  to perknovští občané rozebírali. 

   9.května ještě jeli poslední zbytky němců, to už ale u hospody bylo vidět  mezi 
němci osobní auto rusů,kterým auto chcíplo, nemohli ho nastartovat /říkalo se  že 
byli ožralí/ a němci byli  za   nimi  -  čekali. 
10.května   starosta  Perknova  nechal vybubnovat hajným, že povolává  určité 
ročníky do zbraně. Zbraně - kvery jim byly p ředány na návsi a odtud ve dvojstupu 
odpochodovali  hlídat psychiatrickou  léčebnu, kde byli  v pavilonech doslova 
napěchováni němci. 10.května byl objeven hrob v Lázničkově stráni a u Bezdě-
kova bestiálně zavražděných  našich lidí.Po polích všude se  pásli stovky  koní. Tak 
jako  v všude  i v  Perknově se začalo oslavovat konec války a vítězství. K Palánům 
se dostavil odpoledne v neděli  harmonikář  s  bubeníkem. Na  druhou  neděli  už 
přibyla 
křídlovka - to byla muzika - tancovalo se, oslavovalo se. 12.srpna 1945  v  Perk-
nově  byly dožínky, z  Tobolky  se  vezl  na ozdobeném žebřiňáku, který se zdobil 
na  Parkámě poslední panák slavnostně s hudbou. Na  návsi  se  tancovalo, sešla  se  
"Beseda"  v krojích za doprovodu kapely  pana Čelanského z Brodu. Tato  beseda 
/tanec/ se nacvičovala  při kuf říkovém  gramofonu v  hostinci u  Blažků, bylo málo  
slyšet  tak  vždy  někdo  po  odposlechu  z  desky  křiknul "Furiant". Ve čer byla 
tam dožínková zábava u Palánů - hrál tam pan Čelanský  v  dechovce  a  u  Blažků  
hrál  pan Svoboda v tanečním orchestru.Bylo to zřízeno tak,že na vstupenku do 
hospody u Palánů mohl jít i k Blažkům a naopak. 
 

3.července 
Velký  požár nádražního  skladiště  kde  bylo   uskladněno  velké množství   hoř-
lavin  a   výbušnin. Na  zvládnutí   požáru  aktivně  pracovalo 10 bratří sboru. 
 

2.srpna 1945 
Byla  svolána  schůze  sboru  za  příčinou  zvolení zbrojmistra a pokladníka. 
Zbrojmistr bratr  Frühbauer /zakládající člen/  se odstěhoval do Šlapanova. Za 
něho  zvolen Marcel Ritschel který volbu přijal. Pokladník  Josef  Zadina  skládá  
funkci  z důvodů zvolení předsedou Národního výboru, nestihl by  zastávat dvě 
funkce jak se 
patří. Za pokladníka byl zvolen a funkci přijal Novotný Bedřich. 
 

26.8. 
Byl  sbor pozván  do Havl.  Brodu na  celostátní dožínky, účast 9 bratrů, z   celé   
župi   bylo   mnoho  bratrů  přítomno, občanstva krojovaného  v  různých  spolcích  
byla  veliká. Občanů  a občanek nekrojovaných  byla též  velká spousta. Tak  že 
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sokolské  cvičistě bylo  přímo  namačkané. Vzláště  byli  pěkně vystrojeny 
alegorické vozi představující čtvero ročních období Jaro-Léto-Podzim-Zima 
 

16.12. 
Na schůzi  konstatováno, že ze 30 členů  zůstalo jen 20 těch, kteří chtějí  pracovat   
ve  prospěch  občanů   při  různých  živelných pohromách. 
 
* V době květnové revoluce chodili sedláci s loveckýma flintama a příslušníci  RG 
s  kverama pročesávat  lesy, protože po  lesích se potulovali Němci, toho  roku l945 
někde  měli lidi strach  ještě v době kdy se chodilo na borůvky. 
 

1946 
 

Dne  12 ledna  pořádal sbor  první ples  po hrozné  světové válce který se  velice 
vydařil. Náštěva byla  veliká že nebylo  možno se nikde ani  hnout. Chyba byla v  
tom že hostinský  byl po l  hodině úplně na suchu čímž ochabla nálada  ale hrálo se 
až do půl čtvrté hodiny ranní. 
 

4.3. Pořádal sbor taneční zábavu u Blažků 
 

6.března zapálil  sbor na kopci  hranici dříví na  památku našeho   prvního pre-
sidenta osvoboditele T.G.Masarika 
 

Duben 
10  bratrů   ve  vycházkových  stejnokrojích   se  zůčastnolo  na Partizánské 
slavnosti v Havl.Brodě. 
 

29.srpna  koupen   nákladní  automobil  Škoda   A  100  policejní poznávací  
značky   C.C.T.247  od  hostinského   z  Malče. Členové národního výboru ho ne-
chtěli, proto půjčil M.Ritschel peníze. Stálo 13 tisíc korun. 
 

3.listopadu 
Se  konala slavnost  otevření zastávky  Perknov. O půl  jedné hod. odpolední přijel 
slavnostně ozdoben vlak z Havl.Brodu, který prvně zastavil na naší zastávce. 
Hudba vesele vyhrávala při krásném dnu. 
Slavnost se  vydařila. Členové sboru se  zůčastnily při dobrovolné práci při 
skládce materiálu a různých pracích s tím spojených.Tak obci dali kus poctivé 
práce ve  prospěch všech občanů naší obce i obcím okolním kteří mohou tejť vý-
hodu zastávky použít. 
 

14.prosince - snaha o založení divadla 
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Bylo jednáno zda by byl sbor schopen založit divadelní odbor. Shledáno že by bylo 
nutno mít pohotově větší peněžní obnos na nejnutnější zařízení jeviště. Usneseno 
zatím  s tím posečkat na  příznivější podmínky pro sbor. 
 
* v  roce 1946  se u  Blažků hrávaly  divadla,nejznámější kus byl "Praha je  naše". 
Bylo to z válečného  prostředí - Míla Doležal hrál krvácejícího partizána. Byla 
provedena sbírka na místní rozhlas, každý barák dával asi 100 Kčs. Byl  koupen 
poměrně  velký lampový  zesilovač, gramofon, radio, mikrofon. Byly postaveny 
sloupy a na nich tlampače. V r.1946   se   dožínky   nekonaly, byla   ale   slavnost  
svěcení zvonu, který byl z kaple za  války vzat a schován, aby nebyl použit k 
válečným účelům. Na slavnost svěckou  přijel z Brodu kněz, který vysvětil zvon, 
aby mohl být znovu důstojně dán do provozu.Slavnost probíhala u pana Tomana 
46 a u kapličky. 
Zároveň v  tomto roce byla  slavnost "Písní věneček"  s hudbou na "Pustině" a v 
chalupách. 
Dělalo se el.napětí, které jde od Drátovny. 
 

1947 
 

26.ledna 
Konal sbor  první valnou hromadu po  druhé světové válce. Ve volné debatě bylo 
usneseno aby sbor  zaslal jako výpomoc Okresní hasič, Jednotě částku  100 k. Dále 
na  žádost sboru ve  Lhotě u Opavi  ve Slezku též 100 korun. 
Sbor  konstatuje že  veřejnost se  o správné  vedení sboru  vůbec nezajímá a do 
valné hromady  nejde aby vyposlechla přání a stesky členů sboru. 
 

Březen  
-  provedl sbor v  obci zběr hadrů  bylo sebráno 465  kg a sbor dostal za to 500 K. 
 

6.května 
Konal  sbor  schůzi  na   výzvu  okres. has. Jednoty  aby  se  sbor zůčastnil  slav-
nosti odhalení  pomníku padlích  za okupace  ČSR v Havl. Brodě. 
 

14.srpna 
Svolal  sbor schůzi  za příčinou  dotazu co  bylo mluveno  o has. sboru  nebo  o  je-
ho  členech  ve  schůzi  komunistické  strany v hostinci u p.Blažka Shledáno  že  
někteří  členové  sboru  sou  brány  na  přetřes  v politické schůzi  strany ačkoliv to  
nebyl program strany.Někteří členové  se tím  cítí uraženi   na cti  jelikož si  nejsou 
vědomy něčeho že svolá mimořádnou valnou  hromadu kde by se členům anebo 
sboru  dostalo  řádné očisty  a  odvolání. Jinak  by  členové sboru složily své dob-
rovolné služby celé veřejnosti v obci i mimo obec. 
 

*18.srpna   



nesahat 

za  velkého  sucha  se  konaly  opět  dožíňky, opět jel slavnostně vyzdobený žeb-
řiňák z Tobolky. paní Kubešová a pan Palán na koni, učinkovali Karel Kotlas  z 
chudobince, na koních dále Míla Doležal, Karel Plodík, Novotný František ml. 
Tento rok bylo i kácení máje na návsi. 
 

28.srpna 
Zápis o mimořádné valné hromadě hasičského sboru Zahájení bylo o 9 hod  večer 
bratrem starostou sboru. Dále se ujal slova br. okres.jednatel  Zikmund který vý-
stižnými  slovy objasnil potřebu  has. dobrovolných  sborů  v  obcích. Potom se  
ujal slova okres.hasičský  velitel   br.  Bělohlav  který   upřímnými  slovy odevzdal 
starostovi sboru br.Josefu Zadinovi za 25 leté činovnictví ve  sboru diplom. Dále 
vyložil  právní postavení has.  sboru v obci. Po  delší  debatě  bylo  přikro čeno  k 
volbě  všech činovníků sboru. Volby byly provedeny aklamací. 
Byli zvoleni: 
starostou sboru  Jos. Zadina 
náměstka starosty Jos. Plodík 
velitel sboru  Jos. Toman 
náměstek velitele  Jos. Plodík ml. 
Jednatel   Voj.Kubát 
pokladník   Bedřich Novotný 
zbrojmistr   Max. Ritschel 
revizor účtů  Kotlas Jan 

Jůzl Josef 
vzdělavatel   Osvald Votoupal 
Zájem o valnou hromadu sboru byl malý z řad občanů. 
 
Požár - Havl. Brod - Dexstra 

   Mirovka- Fridnava 
   hořící asfald mezi obcemi Rozňákem a Radostínem 
   Dolní Chlístov - u Dlabáčků 

 
*  V roce 1947 se hrávaly divadla u Palánů.U Blažků maškarní bály-hrávala 
obyčejně kapela pana Musila, nebo Svobody 
Často koncem války  a po válce zavítali do  Perknova komedianti - cikáni s  ko-
lotočem, který byl postaven  u Kristových. Říkali jsme- přijeli  moderní   komedi-
anti  -  ty  měli   kolotoč  motorový  a reprodukovanou muziku - rozhlas 
Od  války a  po válce  bylo hlavní  koupaliště na Vomelově louce, říkali jsme tomu 
"vomelák". Tenkrát  u Kristový stránky byl rybník ú plně zarostlej trávou a ráko-
sím. 
 

1948 
 

2.května 



nesahat 

Přehlídka sboru okrskovým velitelem br.Pavlíčkem z Pohledu Přehlídka sboru vy-
konána dne 2.května 1948 v 10 hod dopoledne. 
Sbor byl shledán  v pořádku, bez závad a až si dá auto do pořádku, bude platným 
sborem i pro okolí. 
                                Bohuslav Pavlíček 
                                okres.velitel v.r. 

15.května 
Janu Kotlasovi byl dán Diplom za 25 let práce ve sboru 
 

14.srpna 
Bylo provedeno  cvičení a projížďka nově  seřízeného a opraveného hasič. auta. 
Úhradu na součástky zaplatila obec z hasič. rozpočtu. 
 

17.října 
Sbor  složil  slib  republice  a  její  vládě. Ale  též odhlasoval"Memorandum"  jak 
má být  na dobrovolného  hasiče pamatováno  když přijde k nemoci anebo úrazu. 
Bylo vyzváno všechno občanstvo i spolky v obci místním rozhlasem. Ale  nikdo ne-
má  zájem o  dobrovolníky kteří  sou vždy připravený chránit majetek občanů i 
státu. Takovíto nevděk z řad občanstva se nemile dotkl členů sboru 
Zakoupeno auto  Laurin Klement nákladní pro  hasič. účely od Anny Blažkové z 
Malče. Stav vozidla dobrý, policejní značka Č-HB 930 
 
* V  r.1948 byl  postaven starý  - malý  konzum /dnes  23. 3.1997 prodejna potra-
vin "DANA"/ - vesm ěs taky v akci Z 
Po únoru došlo k velké škodě, že se zkácely velké lípy, které stály při samotě  
"Pustina", jak se tenkrát říkalo  v prostoru na vjezdu do areálu ZD za Krejčovým 
domem. 
 

1949 
 

17 dubna 
Svolána schůze  za příčinou prodeje cihel  které sbor zakoupil na přístavbu 
zbrojnice. Bylo  usneseno cihli neprodávat  a skusit zda by nebylo možno stavbu 
uskutečnit. Byli vysláni na poradu k okres. veliteli br.Bělohlavovi velitel a jedna-
tel. Po poradě s okr. velitelem dal sbor vypracovat plánek na přístavbu zbrojnice a 
podal žádost okres.národ.výboru o povolení přístavby. 
Plánek zhotovil br.Pecha  z Veselého Žďáru a byla  mu dána odměna 300 K. 
 

24.dubna 
Provedl sbor odvoz starého papíru,kostí,železa a hadrů dosběrny v Havlíčkově 
Brodě. 
 

15.května 



nesahat 

Došlo  povolení k  přístavbě  zbrojnice   od  Okres.úřadu  a  bylo přikro čeno ke 
svozu kamena a písku a přikro čena ke stavbě. 
 
 

23.10.49 
Při  nehynoucí památce  těch, kteří splnili  hasičský slib účinným plněním hesla 
"Na pomoc" a  těch, kteří položili životy své v době nesvobody  za   lepší  příští  
budoucích, skládáme   a  obnovujeme hasičský slib  pevně rozhodnuti, že i my  
vykonáme vše ve prospěch republiky a jejího lidu. 
 
            V den třicátého výročí obnovení našeho státu. 
 
Jednatel Kubát Vojt.v.r.     kulaté razítko       starosta Šimek Rudolf 
                                sboru 

                                    Hasičský sbor 
                                                 v Perknov 
          Toman Josef v.r. 
                                  velitel 
 
Hasičský slib 
 
S l i b u j e m e   při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a 
přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Českoslovenké a svůj 
život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu. 
 
S l i b u j e m e , že budeme poslušní presidenta a vlády Československé republiky, 
všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich 
nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez od-
poru. 
 
S l i b u j e m e , že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme 
druh druha milovati, k sobě bratsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až 
do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a 
hasičských. 
 
                           Tak slibujeme ! 
 
 

28.prosince 
Byla  pořádána schůze  za příčinou  vyrozumění členů  že je  obec ochotna  pro-
platit sboru  prac.oblek a  gumové boty  a baterii do auta a různé potřeby které 
sbor potřebuje 
 
požár -  Okrouhlice - elektrárna 



nesahat 

Skuhrov - nedojeli - porouchalo se jim auto mezi V.Žďárem a Rozňá- 
kem 

 
* V   r.1947 - 49   byly  v   květnu  vždy   v  kapličce   májové pobožnosti, vždy  
přijel kn ěz  okolo  19.00  hod z  Havl.Brodu zde řídil tuto pobožnost, zpívaly oby-
čejně starší občanky 
 

1950 
 

11.března 
Konal  sbor  schůzi  za  příčinou  naštívení slavnosní ustavující schůzi žen. Nikdo 
se na  schůzi nepřihlásil jelikoš při hasičských slavnostech též  nikdo nepřijde z  
řad občanů a  MNV aneb akčního výboru a neb ze svazu mládeže. 
 

1.května   
se  sbor  zůčastnil  oslav  1.máje  v  počtu 8 členů ve slavnostním stejnokroji. 
 

6.května   
schůze za  příčinou  zůčastnění  se slavnosti  5 výročí našeho druhého osvobození z 
rukou německého jařma. 
 

7.května   
Slavnosti   se  sbor  zůčastnil   počtem  4  členů   ve stejnokroji hasičském. Slavnost 
byla pokažena dosti velkým deštěm 
 

24.srpna  
Na  příkaz okres.Hasič.Jed. byla  odeslána resoluce Radě Bezpečnosti národů v 
USA 
 

15.října  
Konal sbor schůzi za  příčinou vyrozumění členů sboru že se bude dne 22 října 
skládat druhý slyb republice a jejím představitelům. Jelikož  někteří  členové  
sboru  musí  jít do zaměstnání bylo usneseno  že  se  schůze  provede  8  hod  večer 
v hostinci u Palánů. 
 

8.listopadu 
Konal sbor  schůzi aby se zapojil  v týdnu vzorné práce  v obci a učinil i závazek ve 
prospěch všech občanů obce i státu. 
 
 

1951 
 



nesahat 

17. března 
se  konala valná  hromada mistní  jednoty svazu  československého hasičstva v 
Perknově v hostinci u Palánů Bratr p ředseda Rudolf Šimek zahajuje schůzi vítá 
všechny přítomné členy, předsedu MNV Mislivečka Jar. a jednatele místní sku-
piny KSČ soudruha Toičra 
Na závěr provedeny volby. 
 
Předseda sboru  Rudolf Šimek čp.2 
nám.před.velitel  Toman Josef čp.46 
náměstek velitele  Plodík Josef čp.7 
jednatel   Kubát Vojtěch čp.56 
pokladník   Novotný Bedřich čp.4 
referent organizační Kotlas Jan 
referent kulturní  J ůzl Josef čp. 36 
referent pro výcvik Ritschel Max čp.5 
referent prev. ochrany O.Votoupal čp.18 
referent zdrav.samar. Plodík Josef č.p.6 
referent dorostu  Toman Josef ml.46 
referent pro školení Palán Karel č.p.17 
Po  volbě  oznamuje  předseda  že  has.sbor  má nový název místní jednota čsl. 
hasičstva 
 

14.dubna  
přiděleno 9 prac.obleků a 9 párů gumových holinek 
 

7.srpna  
koná sbor  schůzi za  příčinou začlenění  se do  oslavi dožinkové  kterou chce  
pořádat  strana  KSČ společně  z místními spolky. Po vyložení členstvu kde by  se 
dožinky konaly totéž venku na parketě  na cvičišti. Členové místní jednoty  návrh 
zamítli pro hrubý náklad na zařízení parketu a nejistý příjem vlivem počasí. 
 
 
 

1952 
2.února   
konal sbor  schůzi při  níž byl  přečten příkaz  o novém požár.  plánu sousedské 
pomoci v obcích okresu Havl. Brod 
 

9.února  

hostinec u Palánů přejmenován na ROZVOJ  
 

27.března 



nesahat 

Konala místní jednota schůzi na  které bylo členům oznámeno ,že se bude konat  
valná hromada letošního  roku při níž  budou i volby. Proto  byli  členové  návr-
hové  komise  vyrozuměni  aby sestavili kandidátku  činovníků  a  předložili  ji  
místnímu akčnímu výboru strany KSČ ku schválení. 
 

27.dubna 
konala místní organizace C.S.H.  valnou hromadu v hostinci Rozvoj u Palánů. Po 
přečtení referátů se přistupuje k volbě. 
Předsedou návrhové komise Jůzl Josef 
Předsedou je jednohlasně nikdo nebyl proti zvolen Šimek Rudolf 
Nově  zvolený  předseda  se  ujímá  vedení  dalších  voleb místní jednoty a voleni 
jsou: 
Toman Josef -   velitel 
Plodík Josef -  nám.velitele 
Kubát Vojt ěch -   jednatel 
Novotný Bedřich -  pokladník 
Votoupal Osvald -  zbrojmistr 
Plodík František -  samaritán 
Jůzl Josef -    kul.referent 
Kotlas Jan -   organizační referent 
Palán Karel -   referent školení 
Ritschel Masc.-   revizor účtů 
Novák Oldřich -   revizor účtů 
 
 

25.května  
konal sbor hlídky při motocyklových závodech 
* bylo  snad největší  kácení máje  v dějinách Perknova  - taneční parket- souboj  
nazvaný O slečnu  Konzutarku - kroje  vypůjčený z horáckého divadla z Jihlavy -  
Fr.Doležal v souboji proti Jardovi Novákovi,šašek L.Nový,druhé páže  Fr.Zadina - 
filmováno Antonínem Novákem 
 

16.června 
na schůzi  bylo usneseno aby hasičskou  zbrojnici si sbor dodělal sám jelikož obec  
nemá peněz a občanstvo nemá  zájem na dodělání. Stroje  nemohou být  dále po  
celé vesnici  roztahaný neb se blíží doba žní.Kdy je  doba požárů více nebezpečná 
než  v jiných dobách ročních. 
Na  dodělání zbrojnice  bylo  třeba  odpracovat celkem  178 hodin pracovních 
 

V naší obci bylo 21.října založeno  
Jednotné Zemědělské Družstvo. 
 

27.října 



nesahat 

konal   sbor  hlídky   při  motocyklových   závodech.Hlídky  byly rozestaveny, ale 
až  ve tři  hodiny v  noci jim  bylo sděleno že se závody pro déšť nekonají. 
 

4.listopadu 
Konala místní  jednota schůzi na  popud MNV.Po rušné  rozpravě se místní  jed-
nota zavázala  že  členové  místní jednoty  pomohou ve volném čase na adaptaci 
kravína pro Jed.Zem.Družstvo. 
 

11.prosince 
Byla svolána schůze místním národ. výborem do hostince Fr.Blažka. Účelem 
schůze bylo založení Protiletecké obrany obce. Referát přednesl br.  jednatel 
okres. hasič. jednoty Bělohlav spolu ze  starostou  okres. has. jednoty  Kubou. 
Náštěva  byla  dobrá  ale jelikož nebyla místnost vytopená občané se v brzku ro-
zešli. Proto členové místní  jednoty též odešli  do druhého hostince  Rozvoj : kde  
bylo  bratřím  okresní  jednoty  naneseno  mnoho stížností a stezků, které jsou vůči  
Místnímu národnímu výboru jelikož někteří členové nejeví zájem o místní  
jednotu a přehlížejí její význam v obci . Proto sou  členové  místní  jednoty hasič-
ské  rozmrzeni nad nezájmem nadřízených složek. 
 

1953 
 

12.února 
Konala místní jednota Č.S.H. valnou hromadu 
Výňatek z diskuze ...předseda místního  národního výboru Misliveček  vytýká 
členům jednoty  že  si  stěžují  na  místní  národní  výbor  že z místní jednotou ne-
pracuje. Jednatel místní  jednoty vytýká předsedovi MNV chyby  v  čem  se  nemá  
pokračovat  za  1  že na velitele nebyla přenesena  působilost zodpovědná  ač trvá   
už přes  rok za  2 že vypustili rybník  přes zimu a žádný  z funkcionářů místní jed-
noty 
nebyl  o tom  vyrozuměn co  zamýšlí MNV.Tato  otázka by  měla asi velké ná-
sledky při  požáru. Do debaty zasáhl i  okres. dozorce s.Holenda a  tlumočil že by 
měli  vědět i okolní a sbory  by se mohli dle toho zařídit . 
..předseda akčního výboru Milichovský Václav ml. a žádá jednotu o spolupráci na  
kanalizaci která bude probíhat  v naší obci jako akce  5 M.V  případě že  by členo-
vé  místní jednoty  na této akci zdarma  pracovali že  bysi takto  pomohli k  peně-
zům na zakoupení Auta jelikož staré již nevyhovuje.... 
 

6.března 
Konala se na místním národním  výboru smuteční trizna za předsedu rady  minis-
tr ů a  tajemníka všesvazové  komunistické strany ruské Josefa Vissarionoviče 
Stalina. Za místní  hasičskou  jednotu byli přítomni Kotlas Jan a Novák Oldřich. 
 

14.března 



nesahat 

Nám  zemřel  president   republiky, předseda  komunistické  strany československé 
Klement Gotvald 
U smuteční tryzny  která se konala v  hostinci Rozvoj byla místní jednota zastou-
pena ve stejnokroji 
 

22.dubna - přehlídka auta 
Byla provedena přehlídka dopravního  auta pro hasiče.Jelikož auto bylo 
nespůsobilé jízdy do  Havl.Brodu přijela komise mající dozor 
nad  vozidli  do  obce.A  uznala  že  auto jest nezpusobilé vůbec nějaké jízdy a  
proto bylo uplně vyřazeno z  provozu a doporučila jej do zběru odpadových suro-
vin. 
 

4.října - cvičení 
Velitel požádal předseduJed.Zem.Družstva o traktor který by stroj dopravil k ryb-
níku do Jalovčí jelikož  v rybníkách v obci je vody málo a  v řece tak  špinavá a  
smrdutá  že nejni dobře  se u řeky zdržovat  ani kratší  dobu. Stroj  pracuje stále  
v pořádku i při velkém tlaku jak brat ři skoušeli. 
 

1954 
 

10.ledna - schůze 
 ..Správa  pokladní  byla  velice  krátká  jelikoš  jednota  nemá finanční prostředky 
nato co by potřebovala.... 
 ..Bylo diskutováno  o prázdných rybnících které  byli t ěsně před zimou  vypuštěny 
tak  že je  celá  obec  je bez  vody bez  vědomí velitele místní jednotky a 
bezpečnostního referenta 
 

29.srpna 
Místní  jednota byla  žádana státním  statkem na  Rozkoši zda  by státnímu  statku   
druhého kravína  nevypumpovali studni  kde je stará voda. Členové místní jednoty 
se uvolili na vyčerpání vody což provedli v neděli 29. srpna za náhradu benzínu a 
oleje 
 

1955 
 
15.ledna 
Místní  jednota   uspořádala  ples  v   hostinci  u  Palánů.Účast občanstva na zá-
bavě byla velice  slabá tak že byli členové místní jednoty sklamány  z vísledkem 
zábavy.Neb  doufali že se  finanční stav pokladny zlepší. Jest patrno stoho že zá-
jem občanů opadá když přestávají podporovat  dobrovolné pracovníky v  neštěstí 
a vědomě je přehlíží 
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28.května 
Konala  místní   jednota  schůzi  za   příčinou  sepsání  žádosti okresnímu úřadu o 
příděl auta k požárním účelům . Žádost byla podána na přímé ústní vyzvání před-
sedy okres. národ. výboru. 
 
* Kácení máje průvod atrakci a maškar od mlýna 
 

23.července 
Konala  místní jednota  schůzi za  příčinou patronátní  smlouvi z Jednotným  ze-
mědělským  družstvem.Dále  bylo  usneseno  že  žňové hlídky budou provádět 
členové místní  jednoty tak jak si to přeje Místní národní výbor. 
 

17.prosince 
Provedl  kroužek divadelních  ochotníků z  ústavu psichiatrického oddělení z Havl. 
Brodu divadlo z názvem Potopa světa za účelem aby jednota  získala  peníze. Děj  
byl  líbivý  ale  náštěva byla dost slabá. Proto byl výtěžek jen menší částka než jak 
bylo očekáváno. 
 

1956 
 
12.února 
O desáté   hodině  dopolední   byla  místní   jednota  vyrozuměna telefonicky že  v 
Havl. Brodě hoří  pivovar. Členové místní jednoty se  seběhli ke  zbrojnici ale  ne-
mohli nikam  jet protože  nemají žádný  dopravní prostředek  aby se  k pořáru  
dostali. Proto se  5 členů rozhodlo jet k požáru autobusem. 
 

8.července 
Požár na Rozkoši 
Místní jednotka se požáru  nezůčastnila, protože neměla nikoho kdo by tam do-
pravil stroj a hadice 
 

1. prosince - schůze 
 ....Dále bylo  členům oznámeno. jak se zachovali naši  nadřízení vůči místní jed-
notě, které slíbyli  a nedali dopravní auto o které už  kolik rok ů  bojují ale  vždy 
marně.  Škoda času  a promrhaných hodin, které někteří členové tomu věnovali 
 

15.prosince 
Dále bylo usneseno, že se volby  konat nebudou neb nikdo z mladých občanů obce 
se do jednoty nehlásí  a kat staří členové sou nuceni zůstat na  svých místech když  
nechtějí aby se  jednota rozpadla. 
Příčin je dost proč nechce mládež do jednoty.Hlavní příčina je, že nemá jednota  
vozidlo o které  už několik let  marn ě bojuje.Už se zdálo,  že snad  přeci nějaké   



nesahat 

dstanem, ale  zůstalo zase  jen na slibech. Proč  si  nadřízené   složky  neušetří  bla-
máš.Proč  píší oznámení, když nevědí předem jak to dopadne ve skutečnosti. 
 

1957 
13.ledna 
Bylo přivezeno auto od místní jednoty  ve Štokách je to stavý vůz ale bratří doufají  
že po menších opravách může  ještě nám udělat službu pro místní jednotku na 
kratší dobu. 
 

13.srpna 
Konala  místní   jednota  cvičení  ze strojem, aby se členové přesvědčili jestli  je  
stroj  v  pořádku  neb  v  době žní bývá nebezpečí požáru největší  a pak aby viděli 
výkon  auta zda je na něj vůbec nějaké spolehnutí v  čase potřeby.Shledáno na 
něm ještě hodně závad které se budem snažit odstranit. 
 

11.prosince 
Konala místní jednota schůzi  za příčinou zvolení předsedy místní jednoty.Starý  
předseda   Šimek  Rudolf  schůze   místní  jednoty nenaštěvoval, ani se  o nic  ne-
staral neměl  vůbec zájem o místní jednotu  proto se  členové usnesli  zvolit před-
sedu nového: Zvolen byl jednohlasně Kotlas Jan dlouholetý člen místní jednoty. 
 

1958 
 
30.října - schůze 
 ...pokyny  k  výročním  členským  schůzím. Usneseno volby nekonat, jelikož  skoro  
každý  člen  má  nějakou  funkci.Dále bylo členům oznámeno, že soudruh  Ritschel  
přivezl  pěnový aparát  na hašení olejů  a různých  chemikálií bylo  zjištěno že  
nám schází guměná hadice asi 6  m a tak že požádáme soudruzi  z Havl. Brodu aby 
nám ukázali jak s tím účelně pracovat 
 

29.listopadu - výroční schůze 
 ... se  ujímá slova soudruh  Kocman z požární  inspekce.A děkuje členům místní 
jednotky, že byli vždy tak čilí  při požárech , které byli  v  dohledu  obce. Ku  konci  
se  přihlásil  ke slovu soudruh předseda M.N.V. Karel  Hájek a vybízí členy  
jednoty,  aby byli vždy pohotově při neštěstí požáru a slibuje podporu místního 
národníh výboru místní jednotě..... 
 
požáry - H.Brod - dehet ve Státní silniční správě 
         H.Brod - elektrárna 
         Světlá nad Sázavou - pila 
         Okrouhličtí Dvořáci - u Dubnů /Vítek/ 
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1959 
10.ledna Hostinec U Palánů Rozvoj přejmenován na Jednotu 
 

5.dubna - cvičení 
Konala  místní   jednota  cvičení  z  motorovou  stříkačkou. Byli zaroseny  nové 
hadice, aby se  srazily byli  v pořádku žádná nemá chybu. Dále bylo vyzkoušeno 
jak se pracuje z pěnou , i to se povedlo ač členové  neměli dosud žádné skušenosti z 
pěnou pracovat 
 

6.prosince 
provedeny domovní prohlídky celé obce. Byly utvořeny čtyři hlídky. 
 

8.prosince 
místní jednota se rozhodla nepořádat  ples neb bychom museli nato doplatit ze 
svého  a starosti a pochůzky stím  spojené by byli na víc. 
 
požáry - Dexstra - H.Brod, Olešná 

1960 
15.prosinec - Výroční členská schůze - výňatek 
 ....s.jednatel oznamuje že místní jednota se dožívá 50 let svého trvání  a předčítá  
jména zakládajících  a přispívajících  a žádá přítomné  o  povstání  a  l  minutu  
ticha uctěním jejich památky ve sboru. Dále čte činnost místní jednotky za 50 let,   
50 let  je stará místní  požární jednotka padesátá  je výroční schůze. 
    Co vykonala místní jednotka a  naší předchůdci za dobu 50 roků. Většina 
bývalých členů  odpočívá na hřbitově a mi  si dnes musíme jen přečítat jejich zá-
znam v knize jednatelské. Za dobu  50 roků bylo konáno 308 členských schůzí 103  
x bylo provedeno cvičení ze sekyrami, žerděmi  i hákovými žebříky a různá jiná 
cvičení  okrsková jako dálková  doprava vody k  místu požáru.Dále se členové 
zůčastnili různých slavností jako zapálení vatry, divadlo  v přírodě, 1  květen a  
tak dále. A jaká činost hasičská? 
V naší obci za dobu 50 let  hořelo 10 x a vždy se podařilo oheň omezit na  objekt 
který  hořel. A  kolikrát byl  sbor jinde  u požárů dle záznamů 46. Bylo to město a 
různé obce okolo někdy  dosti daleko. Z těchto čísel je vidět, že členové místní 
jednotky nebyli a nejsou lenoši, že jsou ochotni v každém čase přispěchat na po-
moc tam, kde by jejich  pomoci bylo třeba  nehledě na osobní  bezpečnost že se 
může onemocnět  anebo zmrzačit jako  se to stalo  s.Zadinovi Jos. Což jest  jediný 
případ za 50  let. Menší úrazy nejsou zaznamenány ačkoliv jich bylo jist ě dost. Že  
místní jednota dobře pracovala a pracuje dokazuje  několik d ěkovných dopisů za  
obětavou práci při požárech v jiných obcích 
                         Kubát Vojtěch 
                                jednatel 

1961 
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30.dubna - schůze 
 
 ...že je nutno se zůčastnit oslav  1 máje. Členové oznámily že se zůčastní oslav za 
závody v nichž pracují a že pracovní stejnokroj nevyhovuje na veřejné přehlídky  
na náměstí. Dále bylo jednáno zda pujde místní  jednotka do soutěže. Členové se  
usnesli, že soutěžit nepujdou, že už sou na to dost staří a mladší nejsou... 
 ....členům oznámeno, že M.N.V. nám předal plán obce. Bylo usneseno jej dát za-
rámovat a zasklít. Dále, že městský národní výbor daroval prápor pro has. 
zbrojnici. 
 

29.října - schůze 
 ...a oznamuje že poplachovou sirénu máme dostat ve IV. období jak mu bylo 
přislíbeno ale že nám nebude stejně nic platná , že to bude pro civilní obranu 
 

14.listopadu - schůze 
 ....se usnesli na jednotné hlasování pro všechny funkce najednou a pro  staré  či-
novníky  s.Bělohlav  vyzívá  členy  aby se mladší zapojily do funkcí v jednotě. Ale 
zájem nebyl žádný proto zustalo vše při starém.... 
 ...s.Novotný i  s.Dajč vyzívají jednotu, aby nejezdily daleko  k požáru ani na výzvu 
S.N.B. a  přeje místní jednotě do další práce mnoho zdaru. 
 
požár - H.Brod - u mostu garáž - Olešná 

 
1962 
23.dubna - schůze 
 ...do socialistické péče si  bere s.Votoupal stříkačku výzbroj a výstroj s. Ritschel 
bere auto a příslušenství 
 ...Účast na  slavnosti 1. Máje. Každý  na svém pracovišti. Členové J.Z.D. z ale-
gorickými.... 
 ...Závazky  k 12. sjezdu strany  nebyli vyhlášeny, neboť většina členů jsou členy 
J.Z.D. kde plní  řádně své úkoli a mají snahu je ještě více zvyšovat. 
 

16.června 
Ve  4  hodiny  odpoledne  přihnala  se  bouře  s průtrží mra čen a krupobitím. 
Kroupi padali p řes dvě hodiny nepřetržitě ve velikosti velkých lískových oře-
chů.Bouře trvala od 4 hod do 10 hodin večer. V naší obci je hodně škody. Co prů-
trž mra čen napáchala. Jen co sklepů bylo zatopených v naší obci i na kopci byli 
sklepy zatopeny, které byli požárníky vyčerpány. 
 

17.června 
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Byla  místní  jednotka  volána  na  pomoc  do elektrárny, kde měli všecky  kanály  
plné  vody  i  studnu  i sklep. Motorová stříkačka pracovala nepřetržitě čtyři ho-
diny než byla voda vyčerpána 
 

7.července 
Byla místní jednotka požádána o pomoc  při vyčerpání vody z kanálů v Kafilérii, 
kde  jim praskla trubka  z přívodem vody  ze studně Ze stříkačkou se pracovalo 2 
hodiny než byla voda vyčerpána. 
 

3.srpna 
Byla  požádána  místní  jednotka  aby  zavlažila zasázenou krmnou kapustu u 
J.Z.D. aby neuschla což bylo řádně provedeno. 
 

28.listopadu - schůze 
 ...Plán  práce na  příští rok  se odkládá  pro malou účast členů zvláště  mladých na  
starých členech  už se  nenechá dělat  žádná dostihová práce jak by snad bylo 
žádáno... 
 ...Ale jaká může být práce, když na schůzi přijde polovina členů starých, kteří 
ještě  mají chuť  v požární  ochraně pracovat,  ale stáří a různé  funkce, které mají 
v J.Z.D.  jim zabírá práce nutná kterou nelze odkládat.  A tak práce  v jednotě 
zaostává jen ne věci nejnutnější, které se nemohou odložit... 
 
 ...Dnes je každý zapojen do  práce kterou ovládal, anebo řemeslo kterému se 
vyučil  a které jej živý a jeho  rodinu. Někdy ta práce tak vyčerpává, že ve chvíli 
volna  není chuť do ničeho. Avšak zazní-li poplašný signál ustoupí únava  a různé 
výmluvy a každý poctiví člen místní požární jednotky je u zbrojnice a připraven 
pustit se do rvačky  z požárem ať jest  kde koliv. A  tímto záznamem ukončuji 
protokol  l962 

Kubát Vojt.  
jednatel 

1963 
 

23. ledna - požár 
 ...k požáru v autodopravě v Havl. Brodě soudruzi jeli čtyři ale v osobním autu neb 
ze stříkačkou nemohou jet jelikoš je poškozená a na  slíbenou opravu  čekáme již   
3 měsíce,  ale žádný  opravář se nepřihlásil. Opravu přislíbyl s.Dajč co nejdříve 
provést..... 
 

27.února - schůze 
 ...bylo navrženo, aby byla opravená  mot. stříkačka i auto  svými silami, protože 
okres nemá peněz na opravy požárních strojů 
 

29.června - schůze 
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 ....byla tak  prudká debata, že  nescházelo mnoho, aby  se jednota nerospadla. 
 

22.prosince - schůze  1963 
 ...Zastupovat jednatele po dobu nemoci bude Toman Josef ml. Byly mu předány 
jednací protokoly, razítko, blankety hlášení 
 

1964 
PS  v roce  1964 se  v průběhu  roku sešel  9 x  na schůzi, l x navýroční členské  
schůzi, 25 .ledna uspořádal  Požárnický ples, během žňových  prací zajišťoval  po-
žární dozor  u mlátičky  v JZD, byla utvořená 4 členná hlídka mládeže. 
 
Na  výroční  členské  schůzi  6.12.1964  byl  volen výbor v tomto složení: 
velitel -     s.Toman 
starosta -     s.Kotlas 
jednatel -     s.Toman ml. 
zástupce velitele -    s.Plodík Josef č.7 
pokladník -    s.Novotný 
zbrojmistři -    s.Ritschel + s.Votoupal Osvald 
 
 

1965 
PS v  roce 1965 se  9 x  sešel  na schůzi,1 x  na výroční členské schůzi. 20.2.  po-
řádal  Požárnický  ples, při  žňových  pracech  se zapojili členové PS, a svou  
pomocí přispěli ke včasnému sklizení obilí z pole. Brigádnicky pracovali  Kotlas, 
Nový, Plodík, Toman - 
Většina ostatních členů PS byla zároveň členy JZD. 
 
Na výroční členské schůzi  20.12.65 byly prohovořeny přihlášky s.Tomana, Karla, 
Havla. Po složení  slibu budou přijati  za členy dnem 1.1.1966 
 

1966 
7. února - schůze 
 ...byla  projednávána zásahuschpnost  našeho požár.sboru  a bylo konstatováno, 
že stříkačka není  ještě  zaběhlá  po GO, a  že bude nutno v jarních měsících ji 
prověřit. 
 

1. května  
Dáno na úpravu rybníka 50. Kčs. 
 

20.května - cvičení 
Bylo provedeno cvičení u mlýna, kde se vyzkoušela stříkačka. Byla v chodu 1.20  
hod a motor  přestal jít.Byly vyměněny  svíčky a dána znovu  do  chodu.Všichni   
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jsme  konstatovali, že  stříkačka  není zdaleka v takovém stavu,  jako když byla 
před GO. 

 
17.října 
Dne 17.října  vypukl požár na  stát. statku v Havl.Brodě  na farmě Rozkoš. Místní 
pož.sbor ve složení Toman, Ritschel, Krejčí, Plodík 32,Toman 46 vyjeli k požáru. 
Hořel stoh slámy. Vodu bylo nutno dodávat přes 2  stříkačky z potoka, který  je 
vzdálen od stohu  asi 300 m. 
Perknovský  PS  dodával  vodu  PS  H.Brod. Pohotovostní  službu na požářišti 
zajistil PS Perknov - s.Toman a Ritschel. 
U stříkačky se porouchalo dynamo, které hned druhý den s. Ritschel opravil. 
 

22.prosince 
Zápis ze schůze 
Naše Místní jednotka požární ochrany je zaměřena hlavně na místní JZD a celou 
čtvr ť aby  byla bez požáru. Jsme požárním sborem,  který hlavně zajištuje poho-
tovosti v době  odjezdu PS H.Brod a též jsme připraveni kdykoliv vyjet na pomoc 
v živelných pohromách. 
 

1967 
7.ledna    Výroční schůze MO-ČSPO Perknov 
  ..byly provedeny volby s následujícím navržením : 
předseda -    Kotlas Jan 
místopředseda -   Plodík Josef 

Votoupal Osvald 
jednatel -     Toman Josef 
velitel -     Toman Josef ml. 
Fin.hospodář -   Novotný Bedřich 
 I.revisor -    Ritschel 
II.revisor -    Novák Oldřich 
 

21.ledna 
Rok  1967  pro  nás  začíná  trochu  smutně  neb  se  dne 25.1.67 dozvídáme  
zvonkem v  naší  kapličce, že  nás opouští  bratr Josef Zadina, který zemřel v 
místní nemocnici 
 

27.ledna - schůze 
Bylo ujednáno že se zůčastníme  pohřbu v pracovních oblecích a za chodu naší 
stříkačky  se s ním rozloučí s.Toman  ml. Po tomto aktu se  požárníci převléknou  
do civilu  a autem  přijedou do H. Brodu, odkud doprovodíme b.Zadinu na hřbi-
tov. 
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20.února 
Jak jsem  se již zmínil o  začátku roku 1967 se  tento výrok opět potvrzuje  neb   
dne  20.2.1967  se  rozkřikla   zpráva  o  úmrtí b.Vojtěcha Kubáta - jednatele sboru 
- který byl zakladatelem PS -Perknov v  roce 1911 - 23.července  a od té doby  
sloužil aktivně pro  ochranu majetku  všech občanů  i státního  a naplňoval tak v 
plném slova smyslu slova přísahy 
 

23.února 
Dne  23.2.1967 jsme  se  rozloučili  s Vojt ěchem  Kubátem opravdu důstojně. PS-
H.Brod nám daroval 9. vycházkových obleků úplně nových a tak  za účasti  našeho 
sboru  a členů  PS H.Brod včetně požární techniky jsme  se rozloučili s 
br.Kubátem  a doprovodili jsme jej až na hřbitov. Věnec, který věnoval  sbor 
Perknov nesli ve střídání br.Votoupal, Krej čí - Romanovský, Špaček - okr. velitel 
 

4.května. 
 Za sběr železa 1409.40 Kčs 
 

3.května 
Dne 3.května byla svolána schůze a nikdo už tomu nechtěl věřit, že nás opět a  to 
už třetí člen požárního sboru  opustil naše řady a nyní  ten nejpovolanější  před-
seda místního  pořárního sboru  br. Kotlas Jan. 
Bylo rozhodnuto vypravit pohřeb tak  jako br.Kubátovi včetně PS - H.Brod kteří s 
tímto návrhem plně souhlasili. 
 

21.května 
Dne 21.května  pořádá sbor "Kácení  máje s programem".Vše  se nám vydařilo  i 
počasí  se umoudřilo  a náštěva  byla velmi  pěkná. S organizací nám  pomáhali i 
nečlenové jako  s.Hájek, Novotný Jar. a Frant. Doležal a Zdněk Brýna a prakticky 
se zapojila celá obec na úpravu před domy a okolí. Příjem ze slavnosti kácení máje 
2560.00 Kčs. 
 

14.června 1967 
Sbor  svolává  schůzi  za  účelem  provedení  voleb  za zemřelého předsedu 
s.Kotlase. Po delší rozmluvě došli členové k názoru, že se změní složení výboru 
Nový výbor - zvolen jednohlasně 
Předseda -    Toman Josef st. 
velitel -    Toman Josef ml. 
Jednatel    Romanovský Václav 
ostatní funkce zůstávají beze změn 
 

7.července 
Hoří  !  Kde  ?  V  pletařských  závodech  KHB  u nádraží. Na toto telefonické vy-
zvání  vyjel Perknovský PS k  ohni. Ukázalo se, že to byl poplach cvičný. Voda se 
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táhla ze Sázavy. PS H.B. tlačil vodu do PS H.B.2 a  ten našim požárníkům. PS  do-
dával vodu do  cisternového vozu PS H.B. Potom přijeli PS Štoky - Č.Bělá - Lípa - 
n.p.ZKL 
Při hodnocení se ukázalo, že kladem  je rychlost a obětavost členů PS.Nedostatkem 
zůstává  neúplná vybavenost například přejezdové můstky.To se netýkalo našeho 
sboru. Ukázalo se, že Perknovský sbor požárníků je dobře připraven a to i díky 
tomu, že má obětavé členy. 
 

7.července 
Místní ČSPO  v Perknově uspořádal  za účasti členů  ČSPO H.Brod a ČSPO Štoky 
a Č.Bělá slavnostní schůzi - výňatek 
 ...Poté  bylo  přistoupeno  k  vyhlášení  poděkování  a odměnění zasloužilých členů 
požárního sboru v Perknově: 
Za 50 let :  Plodík 
             Plodík 
             Toman Josef 
Za 35 let :  Novotný Bedřich 
Za 30 let :  Ritschel Matsch 
             Jůzl Josef 
             Plodík 
Oslavencům byly předány dárky: 
MěNV věnoval plaketu s obrazem města H.Brodu, kterou vřelým přáním dalšího  
zdraví  předal  s.Beránek. Okresní  výbor  ČSPO v H.Brodě zastoupený  s.Kubou 
předal  50  ti  letým oslavencům  odznaky "Za záslužnou práci" a všem sedmi di-
plomy. 
Místní členové požárnického sboru  Perknově pak věnovali každému z oslavenců 
sladkou  pozornost dort a  na dortu nechyběly  růže a číslice 50 - 35 - 30 
      Všichni  přítomní  při  tomto  aktu  povstali  a  potleskem projevili  svoje 
uznání.Na  mnoha tvářích  bylo vidět  dojetí a i slzy radosti. 
  ....Příchodem Karla Rutsche s harmonikou se začalo zpívat a pak ještě tančit, 
neboť byly přítomny ženy členů ČSPO. Dlouho do noci se v novém hostinci "Jed-
nota" ozývala harmonika, zpěv a halas. 
       Bylo to poprvé, kdy se  poděkovalo slavnostní schůzí a bylo to krásné. 
 

15.září 
Byl postaven stožár na  sušení hadic, který sehnal Jaroslav Krejčí z ČSD 

 
10.listopadu                                            
Výroční členská schůze na které byl zvolen nový výbor: 
předseda -    Toman Josef st.46 
velitel -     Toman Josef ml.46 
místopředseda -   Plodík Josef č.7 
jednatel -    Romanovský Václ. č,11 
organizační -   Krejčí Jaroslav 
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Kulturní -    Nový Ji ří 
pokladník -    Novotný Bedřich 
 

1968 
13.ledna - ples 
 ..za zapsání stojí i ta skutečnost, že mnoho občanů, kteří nemohli pro stáří - ne-
moc či službu přijít poslali " čestný" vstup. Svědčí to o vážnosti požárníků ve spo-
lečnosti. Díky jim za to ! 
 

22.ledna 
Byl  nám  přidělen  jiný  požárnický  automobil značky "Carpati". Zatím jsou  s 
ním jenom  starosti. Vyžaduje totiž opravu  a úpravu pro požárnické použití. Tak 
zatím dokud  není 100 % schopný slouží dosavadní "Phanomen". 
 

13.února - schůze 
 ...Sešli   jsme  se   za  účelem   další  kulturní  akce. Abychom nezapoměli  na  naše  
děti  rozhodli  jsme  se  uspořádat "Dětský maškarní   ples".Vstupné    dobrovolné. 
Hudba   místní   posádky.O občerstvení je postaráno. Účelem této akce není 
výdělek ale výsledek. 

25.února 
"D ětský maškarní ples" 
Dětí  jako máku  a dospělých  "pr ůvodců" také. Velká  účast dětí v maskách a pěk-
ných  byla radostí pro všechny. Že se  to všem líbilo to je úspěch pořadatelů naší 
požárnické jednoty. 
 

1969 
Výroční členská schůze se konala dne 21.11.1969 
 
 ...Byly provedeny tajné volby nového předsednictva. Předsednictvo se ihned sešlo 
a zvolilo si do funkcí tyto členy: 
předseda -  Toman Josef st. 
velitel -      Toman Josef ml. 
preventář -           Plodík Josef 
jednatel -              Krejčí Jaroslav 
kulturní -              Hájek Karel 
org.ref.-                Votoupal Osvald 
pokladník -           Lukeš Antonín 
mat.tech.ref.-        Romanovský 
ref.mládeže -         Havel Jaroslav 
 

1970 
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25.května - členská schůze 
Byla  podepsána dohoda  o hmotné  zodpovědnosti. Podepsal ji Toman Josef -  
velitel s dodatkem  o tom, že MNV  bude reagovat na  naše požadavky a  bude je 
respektovat. Majetek máme  v hodnotě 62341.00 Kčs. 
 

29.června 
Mimořádná členská schůze 
Proto že zemřel dlouholetý  vlastně zakládající člen naší požární jednotky v 
Perknově a  několikaletý velitel s.Toman Josef, nositel několika vyznamenání za 
práci požárnickou. 
 

29.října 
Mimořádná členská schůze 
Na požádání  předsedy JZD Perknov  svolal výbor požární  ochrany spolu s občan. 
výborem a mládeží schůzi. 
Krej čí Jaroslav za OV a za požární ochranu poukazuje na neutěšený stav ve sběru 
brambor i  na ošklivé a nestálé počasí.Vyzývá členy a všechny přítomné o pomoc 
při sběru. 
 

1971 
13.srpna - členská schůze 
O stavu  techniky  podává  zprávu  Toman  Josef. Podává  zprávu  o výjezdu  naší  
jednotky  k  požáru  na  Lipnici,  kde  se nemuselo zasahovat protože  řezačku 
uhasili sami. Podruhé se  jelo na výzvu SNB do Kniku na les. Taktéž se nemuselo 
zasahovat. 

6.října - výborová schůze 
Z přípravy na 60.výročí založení sboru. Po dohovoru s Měst.N.V.  nedoporučuje 
toto výročí letos uspořádat jelikož je  mnoho akcí přednostních. Odložena a  po-
řádáno bude při výroční schůzi. 
 

17.prosince - výroční členská schůze 
 
Před schůzí  vystoupily pionýrky Havlová  a Tomanová a  přednesly básně.Toman  
Jos. hovoří  o významu   PS a  hovoří o  historii založení požár. sboru v Perknově, 
protože je to 60 let trvání našeho sboru. Dále  podává  zprávu  o  počtu  členů, o  
inventáři, o spolupráci a cvičení tj. zásazích u požárů a cvičení. 
Musil  předseda  místní  org.  KSČ  uzavírá schůzi. Hodnotí kladně činnost pož. 
organizace neboť je  to jediná organizace ve čtvrti, která vyvíjí  činnost jek po 
stránce  kultury zábavy i pracovních výsledků při některých brigádách. 
 
 

1972 
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22.března výborová schůze 
Příprava  cvičení naší  jednotky. Toman připraví  plán a  s pomocí výboru zajistí  
účast pomocí poplachového  zařízení. Bude proveden zásah na státní statek Roz-
koš. 
 

8.května - výborová schůze 
Zajistit vozidlo T  805 a připravit ho na  technické prohlídce na den 12.5.1972. 
Očištění a přípravu zajistí Toman 33 a Karel. 
 

27.července - členská schůze 
Toman informuje o táboru mladých požárníků na Stvořidlech. Byl dán návrh, aby 
bylo přispěno těmto a hrazeno v částce 100 Kčs na jedno dítě. Usneseno zakoupit  
pro děti pož. stejnokroj  v počtu 8  kusů,  který bude používán při táboru  mladých 
požárníků.Potom bude ustanoveno družstvo mladých požárníků. 
 

20.prosince - členská schůze 
Prohovořeno   o   návrhu   abychom   "Mlynářský  ples"  zajistili my, protože  
mlýny  po  katastrofě  nemohou  toho zajistit. Členská schůze tento návrh zamítla. 
Požární akce - požár mlýna v Perknově 
               Velitel hovoří o této  akci a o všech nedostatcích, kladech  a vysvětluje  
zatím známé  věci.Děkuje všem  za práci na tomto. 
 
 

1973 
Dne  2. února 1973  se  konala  výroční  členská  schůze. Usnesení výroční člen-
ské schůze požárního  sboru Havlíčkův Brod II-Perknov  
Na úseku výchovy: 
1.Uspořádat dvě přednášky s protipožární tématikou pro členy PS a jednu před-
nášku  pro pracující v zemědělství  a průmyslu na úseku prevence 
2.Provedeme  protipožární  kontroly  dle  dispozic  MNV  na úseku represe 
3.Uspořádáme čtyři politické odborné školení pro členy MPS 
4.Provedeme dvě praktická cvičení pro členy MPS 
5.Uspořádáme jedno námětové cvičení v obci 
Na úseku kultury: 
6.Uspořádáme požárnický ples 
7.Zorganizujeme do konce února dětský maškarní ples 
8.K  Mezinárodnímu dni  žen  připravíme  pro ženy  požárníků malé zábavné pose    
zení s květinovým darem 
9.Pro členy PS připravíme dva kulturní zájezdy 
10.Na  jaře a  na podzim  pro děti  z Perknova  promítneme dětské filmy. 
11.V červnu zabezpečíme tradiční pouť v Perknově 
12.Do 30.10.1973 provedeme sběr železného šrotu 
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7.září - výborová schůze 
Zájezdu  do  Hrabství  zúčastnilo  se  23.členů  sboru.Obraz  byl zakoupen v ceně 
400 Kčs. Organizace v Hrabství a přijetí bylo jako vždycky v Hrabství. Nezapo-
menutelné. 
80 letům pož.sboru v Hrabství přejeme mnoho úspěchů v práci 
 

9.listopadu - výborová schůze 
Před  jednáním  byl  podán  návrh  s.Kubáta  na úpravu rybníka na 
návsi.Finanční   zajištění  poskytne   státní  pojišťovna  .Výbor souhlasí aby tato 
akce byla zahájena  a byla by to požární nádrž. Plány a  návrhy na úpravu zajistí  
s.Kubát a pož.sbor by  si tuto akci vzal jako závazek 
 

29.listopadu 
výbor ČSPO v Perknově 
Předseda    Votoupal 
místopředseda   Veselý 
Jednatel    Krejčí 
pokladník    Lukeš 
kulturní    Hájek 
ref.mládeže   Forman 
preventista    Novák Petr 
člen výboru   Havel Jaroslav 
 
Rev.komise:  Mrkvička 
              Toman Jar. 
              Novák Old 
. 

1974 
13. března - členská schůze 
Hovoří  se o  výjezdu dne   7.3. do  Mrskovic na  mlýn. Výjezd byl proveden v po-
čtu  členů 8. Mluví se o organizaci  při požáru, která byla velmi dobře provedena. 
Naše  jednotka při požáru nazasahovala vodou, ale pomáhala likvidovat pomocí 
druhým sborům 
 

12.června - členská schůze 
Družstvo  mládeže se  zúčastnilo v  Lučici cvičení. Naši  mladí se uvedli velmi 
dobře.Za to jim patří dík. 

26.června se  zúčastnilo družstvo mládeže soutěže  v Herálci. Z 36 družstev se 
umístnili na 12. místě 
Družstvo mladých:Toman  33,Toman 46, Žáček, Votoupal, Vomela, Novotný J, 
Novotný St, Forman L, Nový, Honza, 
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1975 
7.února - výborová schůze 
výborem bylo rozhodnuto, že na místnost JZD nebudeme reflektovat a doporuču-
jeme  Měst. NV, aby  tuto  místnost  předalo SSM  k užívání neboť  tato organi-
zace  nemá kde  schůzovat a  do hostince nechce chodit. 
 

Dne  14. května odešel  z našich  řad František  Plodík který  byl naším členem  
od r. 1949. Naši  členové se s  ním rozloučili slovy Tomana 46. Z prostředků sboru 
byl zakoupen věnec. 
 

8.listopadu 
Zásah u požáru ve  Valečově. Zúčastnilo se 16. členů. Po zásahu bylo podáno 
občerstvení. 
 
 

1976 
19. července zavodňování 
Náš sbor byl požádán, aby zavodňoval louku u mlýna. Bylo vyhověno. 
 

2.září 
Slavnostní členská schůze k předání odznaků VP III. 
Odznaky VPIII st. byly p ředány těmto členům 
Žáček Josef   Novák Pavel  Tomanová Jaroslava 
Toman Jos.33  Smejkal Jan  Myslivečková M. 
Hájek Karel  Mrkvi čka Karel  Mysliveček Jaroslav 
Krej čí Jaroslav  Zadina František  Romanovský Václav 
Forman Stanislav  Tomanová Jar.  Votoupal Osvald 
Formanová Ludmila Žáčková Eva 
 

9.prosince 
Výroční členská schůze s.Toman předkládá zprávu o  činnosti, která probírá cel-
kovou práci naší organizace  a opatření  ke  zlepšení naší práce. Dále  probíhá 
kult. 
akce a hovoří se o cvičeních a výjezdech naší jednotky. 
 

1977 
2.prosince 
Výroční členská schůze 
Vyznamenání: 
za 30 let - Toman J. 46 
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za 20 let - Krejčí Jaroslav 
za příkladnou práci: 
Toman 33, Lukeš, Zadina Fr, Mrkvička K, Havel J, Forman ST, Hájek, Forma-
nová, Žáček J, Tomanová Jar. 
diplomy:Honza  Lad, Krej čí   ml, Novák  Petr, Myslivečková, Nováková, 
Jůzlová M. ,Krejčová, Smejkal, Žáčková, Čermák L. 
 

1978 
6.srpna - výborová schůze 
Prověrkové cvičení  v Knyku bylo velmi  dobře hodnoceno. Dále byla kladně  
hodnocena akce  při  likvidaci  požáru školního  statku v Havl. Brodě, kde  náš 
sbor získal  pochvalu. Akce se zúčastnilo  6. členů. Ze  strany  členů  zúčastněných  
při  likvidaci požáru byla konstatována v celku dobrá organizace likvidace požáru. 
 

1979 
 

13.ledna - výborová schůze 
Klubovna  mladých převzata  do užívání  PO s  tím, že bude předána mladým čle-
nům, kteří budou zodpovídat za její provoz. 
 

18.října - výlov rybníka 
 

1980 
 
18.března - členská schůze 
Zajištění účasti na pohřbu člena ČSPO s.Jaroslava Tomana 

 
28.listopadu 
Výroční členská schůze 
 ...dále s.Božek předal čestné uznání OV PO s.Tomanovi, .Votoupalovi 
Za příkladnou práci:s.Formanovi, s.Mrkvičkovi, s.Lukešovi, 
 

1981 

1982 
5.června slaví  PS Hurtova Lhota  80.výročí založení -  3 členové delegace 

29.června - soutěž založeny dvě družstva 
l - Toman Jos.- velitel 
    Červený, Forman Mir, Forman L, Palán  Zd, Beránek  Pavel, Novák Petr, 
Čermák, Kečkeš, 
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II- Jednota - velitel 
    Vondrák, Kostka, Frühbauer, Žáček Josef, Žáček Luděk, Novák Pavel, Smejkal 
 

10.prosince - výroční členská schůze 
   ...Ve   zprávě   o   činnosti   s.Toman   hovořil  o  vykonání preventivních  pro-
hlídek, o  vybavení  technikou  požárního sboru, okr.soutěž SPO, úklid veřejného  
prostranství, brig. práce v centru SPO  Přibyslav, sběr  železného  šrotu. Z  kul-
turní činnosti vzpoměl uspořádání plesu, MDŽ, dět. karnevalu, výlov rybníka. 
 

1983 

Dne  20.8.1983  se  uskuteční  zájezd  na  oslavy  90  let trvání požárního sboru v 
Hrabství. Za org. Perknov se zúčastní Formanovi, Mrkvi čkovi, Tomanovi - 
Formanová a Žáčková zakoupí dar /obraz/ pro SPO Hrabství. 
 

16.srpna 
s.Toman  informoval výbor  o  průběhu  výstavby pož.  zbrojnice v Perknově. Pož. 
zbrojnice zařazena  do výstavby v  hodnotě 2 mil.Kč se zahájením v roce 1984 

 
19.října - výborová schůze 
 
Byl  projednán návrh  s.Kostka na  zajištění a  utvoření družstva mladých  požár-
níků  -  s   tímto  návrhem  výbor  souhlasí, až  po dokončení  výstavby  pož. 
zbrojnice  a  akcí  plánovaných  pro rok 1984-85 
 

2.prosince - Výroční členská schůze 
 
 ...s.Toman  a  Mrkvička  převzali  vyznamenání  za  příkladnou a 
dlouholetou práci v PO od okresního svazu PO. 
 

1984 
11.září - výborová-členská schůze 
s.Toman  seznámil  se  současnou   situací  s  výstavbou  požární zbrojnice  -  podal  
návrh  na  brigádnické  hodiny pro členy SPO celkem je  limit 10 000 hodin, na  l 
člena 40 hod  pro r. 1985. Dále členská  schůze   souhlasí  s  případnou   pomocí  
zemědělství  k zabezpečení zňových prací. 

                          10.prosince 
v pondělí dne 10.12.1984 bude zahájena výstavba požární zbrojnice 
 
28.prosince - výroční schůze 
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 ...s.Toman....v  likvidaci požárů  bylo výjezdů  z nichž nejvíce náročný byl požár 
"Zelenina" 
 
Předání ocenění: 
Smejkal       - za vzorné plnění úkolů 
Kostka        - čestné uznání za záchranu života 
Krej čí        - za příkladné plnění úkolů 
Votoupal Osv. -  za příkladné plnění úkolů 
Žáček   -        za příkladné plnění úkolů 
Formanová     - za vzorné plnění úkolů 
Toman         - vzorné plnění bojových úkolů 
Beránek       - vzorná údržba techniky 
Jednota       - vzorné plnění úkolů ve vedení pož.družstva 
Kratochvíl    - za příkladnou spolupráci 
 

1985 
odznaky odbornosti VP III Toman Jan 
                          Votoupal Os. 
                          Žáček Luděk 
                          Nový Ladislav 

schůze 12.6. 
Soutěž požárních družstev - okrsek - l místo 
Změna funkcí - pokladník - místo p. Lukeše - p.Formanová 
               jednatel - místo p.Tomanové - Novák Petr 
Ukončeno členství - s.Brodilovi pro neplnění povinností 
Nový člen Vondrák Václav ml. 15 let 
schůze 1.8. 
na výstavbě zbrojnice k 1.7. odpracováno 2050 hodin 

19.9.schůze 
výbor navrhuje ustanovit mládežnický kolektiv 
1.11.85 
Výroční členská schůze 
Předání  uznání  ?  s.Jednotovi,Tomanovi  Jos,Tomanovi Janu,Toman 
Milan,Červený,Votoupal,Nový, 
Čestné uznání za výstavbu požární zbrojnice Novák a Červený 
Uznání KV SPO - Tomanovi,Vondrákovi,Beránkovi 
 
Složení  nově  zvoleného  výboru  SPO  Perknov  na volební období 
1986-87 
 
Předseda -     Votoupal Osvald 
Místopředseda -    Krejčí Jaroslav st. 
Velitel -     Toman Josef /1746 
Ref.pol.vých.práce -   Havel Jaroslav 
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Ref. prevence -    Forman Stanislav 
Jednatel -     Novák Pavel 
Hospodář -    Formanová Ludmila 
Organizační ref.   Smejkal Jan 
Mat.tech.ref. -    Toman Josef /1733/ 
Ref.CO -     Vondrák Václav 
ref.mládeže -    Kostka Jiří 
ref.žen -     Žáčková Eva 
ref.pro výcvik -    Jednota Josef 
 
Revizní komise -    Frühbauer Jan 

Beránek Pavel 
Hájek Karel 
Mrkvi čka Karel 

1986 
14.1.1986 - výborová schůze 
s.Toman předal s. Formanové 510 Kčs za prodej ryb 
konal se Ples - přesné datum nevím , dětský karneval 

27.2. členská schůze 
kroužek MH má již 13 členů 
Jednota  Ondřej, Jednota Martin, Nováková  Veronika, Beránek Zdeněk, Kost-
ková Jana, Kostka Jiří, Kotlas Jiří, Pytlík Daniel, Domkář Libor, Kulhánek Ji ří, 
Grečnar Marcel, Štěpánková Gabriela, Myškovič Petr, 

25.3. 
členská schůze 
přijetí poného člena - Votoupal Bohuhil 

29.4. členská schůze 
Do práce kroužku  MH se aktivně zapojili- Jednota  Josef a Krejčí Jar. ml. 
přijetí nových členů 
Duben Petr 15.4.1956 
Kotlas Jiří 7.1.1952 
4.6. 
členská schůze 
uctění památky zemřel s.Veselý Josef 
placení ryb z jarního výlovu 
 

17.10. byl vyloven rybník na pávsi- za prodej kaprů 768 Kčs 

28.10. členská schůze 
přijetí nového člena - Formanová Iva 7.12.1963 jako vedoucí MH 

1987 
10.2. členská schůze 
čistý výtěžek z plesu 4553.-Kčs 
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Společenský večírek 3.4. 

28.4. cvičení CO 
MH  se zúčastnili  pionýrského tábora  1.7.-13.7. Lipno-Nýrsko-15 dětí 
Mezinárodní soutěž  CTIV Havlí čkův Brod  22.7.-26.7.87 zúčastnilo se 14 zemí /26 
družstev/ Soutěže  se zúčastnilo  12 našich  dětí a  tři vedoucí - vlajková četa - vzty-
čení vlajky CTIF 
 

zápis z Výroční členské schůze 8.12.1987 
uctění památky zemřelého dlouholetého člena p. Lukeše Antonína 
přijetí nových členů 
Kulhánek Jan 4.9.1951 
Ondrouch Jaroslav 19.4.1952 
Volba funkcí nového výboru 
Předseda -   Frühbauer Jan 
velitel -    Toman Josef /1946/ 
bol.ref.   Hájek Karel 
ref.prevence   Forman Stanislav 
ref.výcviku    Jednota Josef 
jednatel -    Novák Petr 
hospodář -    Formanová Ludmila 
organ.ref.    Smejkal Jan 
mat.tech.ref. -   Toman Josef /1933 
ref.CO    Votoupal Os. st 
ref. mládeže -   Kostka Jiří 
ref.žen -    Žáčková Eva 
člen výboru -   Krejčí Jaroslav ml. 
 

1988 
 
velitel  sboru obdržel  Čestné uznání  federálního výboru  SPO za příkladnou a 
obětavou práci 
Soutěž požárních družstev Dukla - 2.místo 
Soutěž MH - obvodové kolo - Suchá -  mladší l. místo 

starší 4.místo 
          - okresní kolo Šmolovy -27.-28.5. mladší 3.místo 
výbor. schůze - 1.6. zakoupena rybí  násada 70 kusů za 253.-Kčs a 200 ks plůdku 
za 44.-Kčs 
 

Dne 6.9.1988 zemřel zasloužilý člen sboru Plodík Josef ve věku 72 let 

8.10. Branný závod MP - pořadatel SPO Perknov 

17.11. členská schůze 
nový  člen -  Kokeš Jiří  - přestup  z mládežnické  organizace MH Perknov 
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9.12.výroční členská schůze 

nové požární vozy - Avie- 30,CAS 25 
 
 

1989 
Ples 3.2. 
Dětský karneval  12.2. 
18.3. MDŽ 

17.1.změna ve funkci kulturního  ref. na místo Smejkala nastoupil Jednota Josef 

29.3. schůze 
dokončena požární nádrž, položeny panely, obsazeno kaprem cca 90 ks + plůdek 

18.5. členská schůze 
soutěž mladých hasičů okrsek - mladší l. místo, starší l. místo 

14.6. členská schůze 
Soutěž pož.družstev - okrsek - 1.místo 
                      obvodové kolo - Lučice - 4.místo 
                      okres.kolo 1.7.Dukla 10.místo 
MH - Štoky - okresní kolo - mladší - 3.místo 
                       starší - 6.místo - díky pož.útoku 

24.-25.6. otevírání požární zbrojnice 
 
1.7. Brigádnický večírek 

29.6. členská schůze 
nový člen Grečnar Marcel - 21.2.1954 

7.10. ZO SPO pořadatelem branného závodu mladých hasičů 

6.10. výlov koupaliště 

4.10.členská schůze 
Jednota požádal o uvolnění ze všech funkcí 

23.11. členská schůze 
Členská schůze souhlasí  s vyloučením z řad SPO  Halíka Arnošta a Dubna Petra 
pro nezájem o akce pořádané SPO 
 
Předseda-   navrhuje   vyjádřit   písemnou   podporu  stávkujícím studentům  na  
prošetření   událostí  17.11.1989  Členská  schůze souhlasí nadpoloviční většinou 
přítomných členů. 

8.12.Výroční členská schůze - 
odznak VP II převzali - Kostka,Krejčí jar ml. 

1990 
27.4. 
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Příspěvek na sochu T.G.Masaryka 500.- Kčs 

14.6. 
Krajské výbory SPO byly zrušeny 
soutěž pořárních družstev na Dukle - 5.místo 

4.10. 
požár - Poděbaby stoh 

13.12. 
členská schůze - Byla založena Hasičská pojišťovna a.s. 
 
Mimořádný sjezd SPO ČR  - Karviná 1.-2.12.1990 
 
- schválen nový název organizace - "Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka" 
Dále schválil : Stanovy, Statud hnutí mládeže, znak, vlajku, zásady placení člen-
ských příspěvků, 
- sdružení hasičů je nástupnickou organizací za SPO ČSFR na celém území  České  
republiky  včetně  majetku, pravomocí  a  finančních vztahů. 
Nástupnictví se  týká všech organizačních článků  SPO v ČR, tedy i základních or-
ganizací. 
 
Změny názvosloví: 
SPO ČSFR - Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka 
Základní organizace SPO - Sbor dobrovolných hasičů 
Výroční členská schůze - Valná hromada 
Okresní konference - Shromáždění delegátů SDH 
Plénum okresního výboru - Shromáždění starostů SDH 
Předsednictvo okr. výboru - Výkonný výbor okresního sdružení 
 

1991 
výbor SDH Perknov 28.1.1991 
Starosta -    Frühbauer Jan 
velitel  -    Toman Josef 
Hospodář -   Formanová Ludmila 
Preventista -   Forman Stanislav 
Jednatel -    Novák Petr 
Strojník -    Beránek Pavel 
mládežník -   Kostka Jiří 
Vzdělávatel -   Kulhánek Jan 
ref.žen -    Krejčí Jaroslav Ml. 
 
revizní komise -   Červený Jaroslav 
                    Formanová Iva 
                    Kotlas Jiří 
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8.2. hasičský bál -2090.-Kčs 

11.4. výlov rybníka - horní 

30.6."Přátelské posezení u příležitosti 80. výročí založení sboru 

15.6. Odhalení pomníku T.G.Masaryka v Havl. Brodě 
Okresní kolo hry"Plamen" - mladší - starší - 1.místo 
Oblastní kolo -13.-14.6. Bílé Poličany - starší - 1. místo 
Celostátní kolo "Plamen 91" Havlíčkův Brod 
První kolektiv, který postoupil od založení hry Plamen z okr. Havl. Brod do celo-
státního kola. 
4.místo v ČSRF 
3.místo v České rep. 
Reprezentovali nás  i okr. H.Brod: Beránek  Zdeněk, Brodilová Hana, Kostka Jiří, 
Kulhánek Jiří, Nováková Veronika, Neubauer Radek/náhr./ Sádlo Jan, Vašek 
Petr, Vondra Milan, Kotlas Jiří 
 
Srpen - mladí hasiči poprvé navštěvují SRN - Augustusburg 
Soutěž  v  Budišíně  při  oslavách  l25.let  dobr.has.Budišína  - nepřipuštěni k 2 po-
kusu. 
Říjen natáčení metodického filmu -soutěže CTIF - Havl.Brod - děti 
 

1992 
6.1.Starosta  Frühbauer požádal  o uvolnění  z funkce,/odstěhoval se, začal  sou-
kromě  hospodařit/do  řádných  voleb zastupovat bude Forman Stanislav 
3.1.92 - požár stohu v Perknově 
6.1.92 - hotovost na VPU H.Brod 
14.2.- hasičský bál 
15.-22.8.hostíme  děti  z  Augustusburku  a  zajištujeme  pro  ně program 
4 x hotovost,2x hotovost s výjezdem  
 

1993 
Valná hromada 30.1.93 
výbor SDH 
Starosta -    Kulhánek Jan 
velitel -    Toman Josef 46 
jednatel -    Novák Petr 
hospodář -    Formanová Ludmila 
preventista -   Toman Jan 
kult.ref. -    Pleskač Luděk 

Beránek Pavel 
Ondrouch Jaroslav 
Krej čí Jar.ml. 
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Revizní komise -   Žáčková Eva 
                    Formanová Iva 
                    Novák Pavel 
 

19.6. soutěž Dukla - muži 1. místo 
Tábor  -  zůčastnilo  se  34  dětí  -  sponzorsky  zajištěn pobyt německých dětí 

14.17.10.  zájezd do  Augustusburku -  10.dětí +  3 vedoucí  Avií sboru 
okresní kolo Plamen -  starší - 1.místo 
                        mladší - 3.místo 
krajské kolo Plamen    starší - 6.místo 
 
 

1994 
výbor - 13.ledna 
p. Kulhánek oznámil výboru, že chce rezignovat na funkci starosty, výbor z jeho 
rezignací nesouhlasí 

28.ledna  Valná  Hromada  - 
Velká a hádavá diskuse -  spor  Toman  -  Kostka - pí.Havlíková - odebrání či ode-
vzdání klíčů, rozprodej skříní, topení a úklid 
 ...starosta schůzi ukončil, protože se začaly řešit osobní spory 

17.února - výborová schůze 
Výbor navrhuje uspořádat nové volby 

10. března 
Volby výboru SDH 
starosta -    Kostka Jiří 
velitel -    Krejčí Jaroslav ml. 
jednatel -    Pleskač Luděk 
hospodář -    Formanová Ludmila 
ved. mládeže -   Kotlas Jiří 
kult. ref.    Ondrouch Jaroslav 
technik -    Beránek Pavel 
člen-     Toman Jan 
    -     Novák Petr 
    -     Toman Josef 46 
revizní komise :   Toman Josef 33 
                    Sádlová Zdena 
                    Forman Luboš 
 
9.6.soutěže 
okres. kolo- Plamen - starší - 2. místo 
                      mladší - 3. místo 
muži - l. místo - postup do okr. kola zde 9. místo 
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1995 
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