
Sbor dobrovolných hasičů 
 
 Se založením sboru dobrovolných hasičů se v obci naší dlouho otálelo. Několikráte již 
konány byly přípravy, ba zvolen i výbor zařizovací, čímž však byla vždy celá akce odbyta a 
upadla opětně v zapomenutí. 
 R. 1909 dokonce již měla býti vyzvednuta subvence na založení sboru ve výši K 340,-, 
věc však protestem jednoho člena obecního výboru ztroskotala i tentokráte. (protokol schůze 
obec. zastupitelstva 1/IX. 1909.) 
 Teprve na schůzi, konané 5. února 1922 v hostinci p. Antonína Uhlíka došlo 
k opravdovému dohodnutí, vykonány přípravné práce a dne 19. února 1922 ustavující valnou 
hromadou za přítomnosti jednatele hasičské župy „Trocnov“ př. Frant. Malíka, velitele sboru 
borovanského př. Frant. Havlíčka a podvelitele téhož sboru př. Boh. Špilauera sbor 
dobrovolných hasičů ve Vrcově založen byl. 
 Konány volby činovníků, při nichž starostou i velitelem sboru zvolen starosta obce 
Vojtěch Šustr, podvelitelem Frant. Horal, do výboru: Frant. Lehner (jednatel), Václav Klečka 
(pokladník), Šimon Borovka, Tomáš Matoušek, Čeněk Kubica a Jan Smetana, cvičiteli Čeněk 
Kubica a Tomáš Krafl, hudci Frant. Janda a Frant. Mertl, dozorcem náčiní Frant. Konopa.  
 Zakládajících členů, kteří složili jednou pro vždy Kč 100,-, bylo sedm, a sice: Vojtěch 
Šustr (č. p. 46), Václav Klečka (č. p. 21), František Horal (č. p. 9), Tomáš Matoušek (č. p. 
26), Matěj Bendík (č. p. 1), Jan Břečka (č. p. 23) a Vojtěch Bicek (č. p. 16). 
 Činných členů přihlášeno 37, přispívajících 16. 
 Během léta konána za nedělních odpolední cvičení pořadová pod velením Čeňka 
Kubicy.  
 Sbor zúčastnil se župního sjezdu ve Vesce 27. června 1922 20ti členy. 
 
Celkový příjem sboru za rok 1922 Kč 1 813.80 
    vydání Kč    714.62 
    ------------------------ 
    Zbývá Kč 1 099.18. 
 
 
 Dne 13. ledna 1923 pořádal sbor prvý ples v hostinci př. Vojtěcha Běhounka, četně 
navštívený. Příjem obnášel Kč 769.50 
   Vydání  Kč 605.82 
   ------------------------------- 
   Zisk  Kč 163.68. 
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