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Ve valné schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, dne 2. února 1929.
odbývané, bylo nám podepsaným uloženo, by provedli jsme přípravné práce,
potřebné ku založení pamětní knihy sborové. Podjali jsme se této na nás uložené
úlohy a snesli a sepsali všechny význačné události a zprávy od založení
dobrovolného hasičského sboru našeho v roce 1895 až po dnešní den. Prosíme, by
tato naše práce byla mírně posouzená a přijatá s láskou takovou, s jakou jsme i my ji
konali ku našemu hasičskému sboru, kterému přejeme i nadále „mnoho zdaru !”
Ve Zbrašově, dne 15. června 1933.

František Vavřík {č.15}

Cyril Humplík

Josef Orava

—

Dodatek za roky 1939 až 1948 byl opsán podle rukopisu ve školního sešitu formátu
A4.
Autorem rukopisu je Adolf Orava.
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Na jihozápadní straně, od města Hranic vzdálená 3 km na mírném návrší, jest položena
obec Zbrašov, obklopena kolem dokola krásnými jehličnatými lesy. Čítá 228 obyvatel
národnosti české, obývajících 46 domovních čísel. K obci samé, katastrálně přináleží lázně
Teplice nad Bečvou, čítající 4 domovní čísla.
Obyvatelstvo chudé této vesničky, zabývá se většinou zemědělstvím a ostatní pracují
v blízkém městě v továrnách, při stavbách a jinak, někteří dobývají kámen v blízkých lomech
obecních, který se vyváží ku stavbám do cukrovarů a ku správě cest. Okolo obce od východu
k západu teče Bečva, čistá, horská řeka. Obec sama pro svou zdravou polohu těší se hojné
návštěvě cizinců, kteří ve zdejším zdravém vzduchu a v blízkých lázních hledají ztraceného
zdraví.
Vesnička tato jest úplně osamocená, neb nevede zde žádná silnice, potřebná ku spojení
s nejbližším okolím, až na několik tak zvaných obecních cest, které pro nedostatek finančních
prostředků obecních, jsou ve velmi žalostném stavu.
V obci nachází se jednotřídní škola obecná, v čísle 31, před kterou stojí socha Panny
Marie z r. 1777.
V obci převládá na budovách krytina měkká, sláma a šindel, menší část budov je kryta
břidlicí.
Dříve ještě, než na naší Moravěnce české hasičstvo vzmáhati se začalo, obírali se naši
otcové myšlenkou ochrany proti zhoubným požárům a opatřeni byli primitivním hasičským
nářadím, které ve způsobu 2 asi 10 m dlouhých žebřů a 2 háků požárních se skládalo a pod
stříškou na návsi před čísly 6 a 7 uschováno bylo.
Žebře a háky byly tak silné a neohrabané, že 5 mužů mělo co dělat, by mohlo vládnout.
Přišli tehdy na myšlenku, ne aby založili hasičský sbor, ale aby pouze aspoň nějakou
stříkačku ku hašení ohně sobě zaopatřili, by mohli nahraditi 2 ruční stříkače dřevěné, které u
2 rolníků v číslech 4 a 6 uschovány byly.
Z toho vidno jest, že předkové naši zajisté dobře věděli, jak naší chudé osadě pomoc
hasičská nutně potřebná jest a jak nebezpečný jest pro ni požár, který ji občas navštěvoval a
velmi lehce celou zničiti mohl.
Avšak myšlenka tato ač dobrá, přece nezdála se jim býti možná k provedení, neb jak se
jim zdálo, nedostávalo se jim tolika peněz na zakoupení stříkačky, pročež provedení
myšlenky této ve skutek bylo stále odkládáno na příznivější dobu, kterážto doba dle jejich
zdání byla tak daleká, že ani netroufal, že by se někdy skutkem státi mohla a proto také časem
v zapomenutí přišla.
Pozdější dobou utvořil se v obci malý kroužek divadelních ochotníků, kteří sobě za úkol
vytkli pořádati divadelní představení a čistý výnos z těchto her věnovati ve prospěch naší
chudé vesničky.
Za tím účelem bylo na začátku roku 1890 pořádáno prvé divadelní představení ve
prospěch zdejší školy. Výtěžek z těchto divadelních her byl vzdor velkému namáhání a
přičinění se ochotníků jen skrovný, avšak pro naši obec poměrně dobrý.
Mezi tímto časem, a sice rokem 1892, navštívil opět vesničku naši zlý škůdce, požár, a
vyžádal si za oběť dva domky za „dolní bránou” a to čís. 28 a 29, které na štěstí stranou a
poněkud od jiných, vzdáleny stály. Z té příčiny upamatovali se opět občané na onu
zapomenutou myšlenku, avšak na provedení její ve skutek žádný nepomýšlel, pouze divadelní
ochotníci obrátili svůj zřetel k této myšlence a aniž pochybovali o možném jejím provedení,
aneb se báli obtíží s tím spojených a dobře vědomi, že k tomu třeba vlastní silné vůle, počali
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za tím účelem pořádati divadelní představení ve prospěch fondu pro založení hasičského
sboru.
Podnik tento, ač byl chvály a následování hodný, přec byl jen od málo občanů za dobrý
uznán a podporován. Však vzdor tomu, nebyla zlomena ani zeslabena práce našich
divadelních ochotníků a vzdor tomu, že mnohdy na místo čistého výtěžku museli útraty
divadelní hrou povstalé ze svého hraditi, neustali v práci již započaté, vědouce, že každý
začátek je zlý a že vytrvalou a společnou prací dojdou k cíli a pořádali do konce roku 1894
sedm a na začátku roku 1895 osmé divadelní představení ve prospěch založeného hasičského
fondu.
Založený tento hasičský fond, zakládal se koncem r. 1894 na 48 zlatých a 35 krejcarech,
které v občanské záložně v Hranicích uložené byly, posledním však divadelním představením,
které na začátku roku 1895 pořádané bylo, nebyl tento fond zvýšen, neboť nedostávalo se
tenkrát žádného výtěžku, naopak byl asi 10 zlatých deficit.
Když koncem roku 1984 české hasičstvo na Moravě se valně rozšířilo, takže čítáno bylo
asi 700 českých dobrovolných sborů hasičských, které se slučovaly ve 34 hasičských župách a
v okresu Hranickém založeno bylo též asi 18 dobrovolných hasičských sborů, pak ze
zemského hasičského fondu, který koncem roku 1882 založený byl, poskytovány byly
podpory dobrovolným hasičským sborům ano i obcím, které dobrovolné hasičské sbory
zařizovaly, tu počali divadelní ochotníci vážněji o věci té přemýšleti a vědomi, že jejich
založený hasičský fond teprve za dlouhá léta té výše dostoupiti může, by pak z fondu tohoto
založen býti mohl hasičský sbor, protože spoléhajíce se na podporu a nabízenou pomoc
Vysokým moravským výborem zemským z hasičského fondu zemského, přikročili ku
zřizování nynějšího hasičského sboru.
Rok 1895.
Za tím účelem byla dne 3. března 1895 se svolením obecního zastupitelstva svolána
schůze občanů Zbrašovských a večer téhož dne v hostinci pana Antonína Chromého
odbývána byla.
Schůze této se zúčastnilo 18 občanů a zahájena byla panem obecním starostou Janem
Humplíkem rolníkem z čísla 10. Dále předneseno bylo panem Josefem Chromým o účelu a
prospěchu dobrovolných hasičských sborů a na jaký způsob by se mělo provésti zařízení
hasičského sboru na Zbrašově. Výsledek této schůze byl velmi nedostatečný, neboť někteří
z přítomných občanů neuznávajíce nutnou potřebu hasičského sboru a dílem již ze zvyku
jednání při této schůzi zúmyslně výtržnostmi překazili, takže většina občanů nechtíce býti
svědky těchto nemilých výstupů, domů se rozešla a počet přihlášených ani 10 nedosáhl.
Z té příčiny odhodlali se pánové Josef Chromý a Josef Orava ostatní občany obchůzkou
po domech obejíti a takto se dobrovolně 28 občanů přihlásilo.
Nato sepsány byly dle návrhu přistouplých členů stanovy a dne 19.března 1895 obecním
výborem tyto stanovy schváleny byly.
Dne 20. března 1895 byla se zástupcem továrny R. A. Smékal v Čechách u Prostějova
{dnes Čechy pod Kosířem, okres Prostějov} ujednána kupní smlouva na jednu čtyřkolovou
stříkačku jednoproudovou odpérovanou, 120 m hadic a 21 hasičských výzbrojů za úhrnnou
cenu 1200 zlatých na 6% směnečné splátky šestiměsíční do 10 roků.
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Dne 27. března 1895 podána byla Vysokému moravskému výboru zemskému žádost o
podporu z moravského zemského hasičského fondu.
Dne 31. března 1895 svolána byla valná schůze přistouplých členů, za příčinou přihlášení
se buďto za činné nebo přispívající členy, pak k volbě prozatímního výboru.
Za členy činné přistoupilo 18 a to :
František Juřena, správce školy,
Josef Chromý, krejčovský pomocník,
Jan Kohout, rolník č. 1,
Josef Orava, domkář č. 27,
Čeněk Chromý, dělník,
Cyril Kohout, rolník č. 4,
František Kohout st., rolník č. 13,
František Kohout ml., syn rolníka č. 13,
Jan Orava, domkář č. 32,
František Orava, domkář č. 30,
Antonín Bajer, domkář č. 37,
František David, dělník č. 34,
Karel Šmiták, dělník č. 27,
Antonín Mikšík, domkář č. 35,
Josef Vinkler, domkář č. 2,
Jan Králík, domkář č. 11,
František Tomečka, domkář č. 6,
Jan Duchoň, rolník č. 16.
Za členy přispívající 8 a to :
Jan Humplík, rolník č. 10, starosta obce,
Jan Tomečka, rolník č. 7,
Jan Hapala, rolník č. 21,
Antonín Chromý, hostinský č. 26,
František Horák, syn rolníka č. 22,
Josef Brhlík, domkář č. 8,
František Kunisch, kovář v Hranicích,
Ferdinand Siegel, typograf z Hranic,
Do prozatímního výboru zvoleni byli :
František Juřena, učitel, za předsedu,
Jan Kohout, rolník č. 1,
Josef Chromý, krejčí,
Josef Orava krejčí,
Josef Vinkler, obuvník,
Čeněk Chromý, dělník a
František Orava, domkář, celkem 6 členů jako výborníci.
Za jednatele zvolil výbor pana Josefa Chromého,
Za pokladníka zvolil výbor pana Jana Kohouta.
Dne 15. dubna 1895 došly 3 bedny s hasičskými výzbroji pro 21 mužů.
Dne 16. dubna 1895 vyslaná byla delegace do továrny R. A. Smékalovy, k tomu účelu
zvolené pánové František Juřena a Josef Chromý, kteří téhož dne do továrny zajeli a při
zkoušení stříkačky pro náš sbor určené, přítomni byli. Dále vyjednáno bylo v továrně, že
namísto žebřů, které v kupní smlouvě zapomenuté byly, odeberou se 40 m hadic se
šroubeními a 2 hupé {2 hupé = 2 malé trubky z něm. „Die Hupe“ = houkačka.-Pozn. L. Ch.}.
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Z té příčiny zvýšen dluhující obnos 1200 zlatých na 1224 zlatých. Zároveň postaráno bylo
při té příležitosti o záměnu nevyhovujících výzbrojů.
Dne 21. dubna 1895 došla drahou nově objednaná stříkačka však dvouproudní
s příslušenstvím pro 1 proud a 140 m hadic. Stříkačka ta byla ještě toho dne dovezena a za
přítomnosti zástupce továrny a župního starosty pana Artura Kalluse zkoušena, pak do obecní
kůlny na kočáry uschovaná. Téhož večera byla u této kůlny hasičská hlídka, aby se všelikému
poškození nové stříkačky, jak někteří občané v úmyslu měli, předešlo.
Dne 26. dubna 1895 od vysokého c.a k. místodržitelství došly schválené stanovy.
Dne 28. dubna 1895 odbýváno bylo prvé hasičské cvičení se strojem, které spolkovým
cvičitelem Josefem Chromým provedeno bylo.
Cvičení odbýváno bylo v kroji občanském, jelikož obleky hasičské doposud zhotoveny
nebyly. Po cvičení odbývána valná hromada. Na programu volba velitele, podvelitele, 2
náčelníků a 3 důvěrníků. Zvoleni byli :
František Juřena za velitele,
Josef Chromý za podvelitele,
Jan Kohout náčelníkem od lezců,
Josef Orava náčelníkem stříkačů.
František Kohout st.
Cyril Kohout
3 důvěrníci (členové výboru)
Josef Vinkler
Josef Chromý za jednatele,
Jan Kohout za pokladníka,
Čeněk Chromý za zbrojmistra.
Od toho dne započato bylo každou neděli se cvičením hasičským a přípravami ku
slavnosti založení naší dobrovolné hasičské jednoty a se stavbou skladiště a nádržky na vodu.
Průběh slavnosti založení hasičského sboru v neděli 14. června 1895 byl tento :
Po poledni o 1 hodině vytroubeno do sboru, načež se sešlo 18 mužů ve služebním obleku
a výzbroji. Shromáždili se u stříkačky, která od místních děv ozdobená před kaplí na návsí
stála. Na to sešly se i zdejší děvy v národním kroji a pak přišla hudba {z Hranic, kapelníkem
byl pan E. Schnaubelt}. Jelikož tato slavnost v naší malé vsi něco nevídaného byla, scházeli
se hned po poledni zdejší i přespolní lidé, aby byli od prvopočátku přítomni pro nás tak
památné slavnosti. Proto hrnuli se ze všech stran hosté a hasičské sbory, takže prostranství
před kaplí a školou bylo přeplněno nejen hasiči, ale i občany zdejšími a cizími hosty, kteří se
ku slavnosti té dostavili. Po uvítání hostů rozestavil se sbor náš ve dvou řadách kolem
stříkačky, čelem k této a započato důstojným pánem Aloisem Sládečkem, kaplanem z Hranic,
svěcení stroje, po němž pronesl tklivou řeč, Svatopluka a syny za příklad uváděje a všechny
členy hasičského sboru ku svornosti a obětavosti nabádavše. Po něm pronesl též velitel
František Juřena krátkou a vřelou řeč na uvítání přítomných hostí a po projeveném blahopřání
novému sboru přijímal slib od přítomných členů.
Na to uložena byla stříkačka do nového skladiště a sbor se dostavil zpět ku kapli, načež
dáno znamení na poplach a provedeno požárové cvičení na stavení č. 1 a 2 s uspokojivým
výsledkem. Po ukončení cvičení uložena opět stříkačka a nářadí do skladiště.
Po cvičení následovalo seřazení hasičských sborů, pak přehlídka župním starostou a na to
defilování a slavnostní průvod na výletní místo do zahrady pana Františka Mastila č. 8 ve
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Zbrašově. Slavnosti této zúčastnilo se 7 hasičských sborů a to: z Hranic, Černotína, Skaličky,
Hluzova, Drahotuš, Jezernice a z Olšovce v úhrnném počtu 156 mužů.
Po ukončení výletní zábavy učiněn slavnostní průvod vesnicí a zpět do hostince, kdež
zahájen byl slavnostní věneček na ukončení slavnosti.
Takto ukončena slavnost založení naší dobrovolné hasičské jednoty a zároveň ukončena
namáhavá práce, před několika lety našimi divadelními ochotníky započatá, dosáhnout daleký
cíl a skutkem stala se ona myšlenka, kterou se naši předkové jen tak, na zdař bůh, obírali.
Vidíme z toho, že pravdivá jsou slova, jež nám louče se s námi c. a k. okresní komisař
rytíř Roth z Rothendorfu písemně s peněžitou podporou poslal, pravil: „Nezáleží na velikosti
obce, aniž by záviselo dobro spolku na majetku jejím, ale na zdatných mužích.”
Zpráva spolková o činnosti za první správní rok 1895.
Dobrovolná hasičská jednota čítala během tohoto prvního správního roku 22 členů
činných a 17 přispívajících, z těchto vystoupili 2 činní a 1 zemřel, 1 přispívající vystoupil.
Zbývá tedy 19 členů činných a 16 přispívajících, dohromady 35 členů.
Výbor odbýval 10 řádných schůzí výborových, sbor celý pak 1 mimořádnou valnou
hromadu a 2 večery sborové.
Cvičení bylo pořádáno 8 se strojem a zároveň cvičení pořadová, 5 cvičení pochodových,
1 lezecké, 3 cvičení požárová a 1 cvičení noční požárové s poplachem.
Slavností zúčastnil se náš sbor v Jezernici při svěcení stříkačky a národní slavnosti
v Hranicích ve prospěch české reálky v Lipníku nad Bečvou.
Výletů: v Hranicích, Černotíně, Drahotuších, Opatovicích, Skaličce a v Malhoticích.
Pohřbu našeho člena Antonína Bajera.
Při požáru pracoval sbor v tomto roce jednou, a sice 21. prosince 1895 o 6. hod. a 55. min.
ráno na pasece pana Kyjovského v Hranicích.
Hlídky požárové odbýval sbor po dobu 2 měsíců a 6 dní.
Zpráva pokladní vykazuje :
Příjem
vydání
zbývá

269 zl 92 kr
194 zl 06 kr
75 zl 86 kr.

Dne 2. července 1895 vzdal se Čeněk Chromý funkce zbrojmistra, funkcí pověřen Josef
Orava.
Rok 1986.
Při II. valné schůzi dne 26. února 1896 odbývané o 2. hodině odpolední, v hostinci pana
Antonína Chromého, zúčastnili se tito členové:
František Juřena, František Tomečka, Jan Orava, Josef Vinkler, Jan Duchoň, Jan Kohout,
Josef Orava, Josef Chromý, Cyril Kohout, František Kohout ml., František Orava, Karel
Šmiták, Antonín Mikšík, František David, Cyril Březina, Magistr Arthur Kallus, Adolf Orava,
celkem 17 členů činných, 2 z činných Čeněk Chromý a Jan Králík se nezúčastnili.
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Z přispívajících členů zúčastnilo se 7 mužů, a sice: Josef Brhlík, František Horák, Jan
Hapala, Jan Humplík – starosta obce, Josef Pittner z Teplic, Tomáš Langer – nájemce lázní
Teplice nad Bečvou, František Rosa – krejčí z Hranic, a 9 mužů se nezúčastnilo a to: Jan
Tomečka, Antonín Chromý, František Kohout st., František Kunisch – kovář z Hranic,
Ferdinand Siegel – typograf z Hranic, Antonín Boček – obchodník z Hranic, Karel Machálka
– kovářský pomocník z Hranic, Josef Moschuta – faktor tiskárny v Hranicích a Jan Ryšavý –
vojenský krejčí z Hranic.
Na pořádku byly volby velitele, podvelitele, 2 četařů a 3 výborníků na dobu 1 roku.
Zvoleni byli :
František Juřena
za velitele,
Jan Kohout
za podvelitele,
Adolf Orava
četař od lezců,
Josef Orava
četař od stříkačníků,
Cyril Kohout, Jan Duchoň a Josef Vinkler do výboru.
Cyril Kohout a Josef Chromý za revisory účtů.
Mezi volbou ujal se slova Magistr Arthur Kallus, náš činný člen a župní dohlížitel župy
XXII., povzbuzuje členstvo ku svornosti a uvádí, že sbor náš má v okresu chvalnou pověst již
tím, že z něho zvoleni byli při zasedání župního výboru, dozorce župní p. Arthur Kallus a
župní jednatel p. František Juřena.
Sbor nechal se dne 9. srpna 1986 podobiznit, všechno činné členstvo společně.
Výsledek účtů za rok 1896 je následující :
Příjem
Vydání
Schodek

226 zl 3 kr
229 zl 35 kr
3 zl 32 kr

Při zakládání Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně, upsal sbor 1 podíl ā 50 zl , velitel
sboru František Juřena také 1 podíl a František Kohout st., také 1 podíl.
Cvičení praktické odbýváno 2×: 31.května a 14.června 1896.
Cvičení zimní, teoretické odbýváno 4×: 7.listopadu, 5.prosince, 2.ledna a 6.února.
Při požárech zúčastnil se sbor 4× a to: 9.5.1896 ve Skaličce, 29.10.1896 v Hranicích,
10.12.1896 v Černotíně a 27. prosince 1896 v Hranicích.
Výletů a slavností zúčastnil se sbor 8× a to: 21.6. v Ústí založení sboru, 12.7.1896
slavnost 10 let hasičského sboru v Kelči, 6.9. založení sboru ve Velké, 27.9. národní slavnosti
v Hranicích, 18.10. divadla v Teplicích, 24.1. hasičský ples v Hranicích a 14.2. hasičský ples
ve Zbrašově.
Spolkový výbor odbýval v tomto správním roku 12 řádných a 1 mimořádnou výborovou
schůzi. Doba a látka těchto porad byla tato:
1. května 1896 jednáno o úpravě nádržky vodní a o písemných upomínkách o členské
příspěvky.
13. května 1896 administrační zprávy velitele o projednání stran dluhu spolkového u
firmy A. R. Smékal.
Dne 25. května 1896 určen a stanoven rozvrh cvičení letních: a) pochodových, b)
s nářadím. Velitel přimlouvá se za podporu členů ku zřízení hasičské pojišťovny v Brně.
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Dne 28. června 1896 ujednáno, německé směnky firmou A. R. Smekal k podpisu zaslané
nepřijímati a dluh jí hotově zapraviti.
Dne 19. července 1896 mimořádná výborová schůze stran pořádání hasičského výletu
26.července t. r.
Dne 2. srpna 1896 účtování po výletu a pročítání zprávy župou zaslané.
Dne 13. září 1896 zpráva velitele, coby delegáta podaná o vyslanecké schůzi v Lipníku
nad Bečvou dne 2.září 1896 odbývané. Upsány 3 podíly na hasičskou pojišťovnu. Ujednáno
dále, by střecha skladiště se znovu dehtem natřela. Čte se přípis bývalého činného člena
p. Arthura Kalluse na rozloučenou se sborem.
Dne 13. října 1896 ujednána půjčka u zdejších sousedů a firmě A. R. Smekal zaslán dne
18.10.1896 obnos 1000 zl (tisíc zlatých).
Dne 25. října 1896 účtování o příjmech a vydáních při IX. ochotnickém divadelním
představení v Teplicích nad Bečvou pořádaném.
Dne 7. listopadu 1896 čten přípis firmy Smékal, v němž potvrzuje příjem 1000 zl a žádá o
úroky 17.5 zl.
Dále oznámeno, že J. V. {Jeho Veličenstvo} František Josef I. daroval ze své soukromé
pokladny zdejšímu hasičskému sboru obnos 40 zlatých (ze dne 24.10.1896).
Velitel žádá, by Jemu za šlechetný čin se povstalo a provolalo 3× „Sláva”. Stalo se.
Dle návrhu velitele stanoveno každou prvou sobotu v měsíci odbývati zimní dobou
teoretické cvičení
Dne 13. prosince 1896 ujednáno by z císařského daru se zaplatily úroky Smékalovi a
přikoupila se 2 m dlouhá sací hadice se šroubením, což činilo 19 zl a úrok 17 zl a 50 kr. =
spolu 36 zl a 50 kr.
Dne 7. ledna 1897 sestaven rozpočet pro rok 1897, určena doba konání hasičského plesu
na 14.2.1897 a podepisovány nové stanovy. Přípisy a žádosti vhodně vyřízeny.
Dne 20.února 1897 provedeno účtování o příjmech a vydáních při hasičském plesu
14.2.1897 odbývaném.
Dne 11. dubna 1897 jednatel podává zprávu o své činnosti od poslední výborové schůze.
Ujednáno, by zbrojmistr byl honorován za čištění stříkačky a sušení hadic po požáru 1 zlatým
ze spolkové pokladny, požádá-li o to. Schváleno zakoupiti 1 výtisk Gudrichova „Rádce
hasičského”. Místovelitel zplnomocněn zakoupiti jasanového dřeva na žebříky nastavovací.
Sestaven program III. Valné hromady na 25.dubna 1897 určené.
Inventární jmění spolkové :
a) požárová stříkačka s příslušenstvím
900 zl 60 kr
b) výzbroj a hasičské nářadí dle inventáře 799 zl 05 kr
c) doplňky roku 1897 pořízené
33 zl 95 kr
úhrnná cena spolkového jmění,
1733 zl 60 kr
na němž lpí dluh
800 zl 0 kr.
Rozpočet pro rok 1897 dle výborového sezení ze dne 17. ledna 1897, protokol č. 24, jest
vyměřen na 142 zlatých a 6 krejcarů.
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Rok 1897.
Již v druhé polovici roku 1896 jevila se mezi členstvem sborovým veliká nespokojenost,
živená podvratnými živly jednotlivců, kteří touhou po vyšinutí a ulovení vyšších hodností tuto
podporovali. Zvláště funkce velitele a jiné byly nedostižným ideálem některých, bez ohledu
na to, měl-li k funkci této potřebné schopnosti nebo ne. Zlo bylo naseto a sklizeň vypadala dle
toho. Z 20 činných členů zůstalo dál 14 členů, ostatní vystoupili.
Při valné hromadě dne 25. dubna 1897 o 2. hodině odpoledne v hostinci odbývané, na
jejímž programu byly poprvé volby funkcionářů poprvé na dobu 3 roků, zúčastnili se:
Ze členů činných – Adolf Orava, Čeněk Chromý, Jan Duchoň, Jan Orava, Karel Šmiták,
Cyril Orava, Josef Vinkler, František Kohout ml., František Tomečka, Jan Kohout, Josef
Chromý, Josef Orava, Cyril Kohout a František Juřena, celkem 14 členů.
Ze členů přispívajících – Jan Tomečka, František Kunisch, Antonín Chromý a František
Kohout st., celkem 4 členi. Nepřítomní přispívající členové byli Ferdinand Siegel, František
Rosa, Antonín Boček, Jan Humplík – starosta obce, Josef Moschuta, František Kubín, celkem
7 členů. Valné hromady účastnilo se tedy 14 činných a 4 přispívající členové.
Volba funkcionářů dopadla takto:
Za předsedu:
František Juřena
Jan Kohout
Josef Chromý

15 hlasů
1 hlas
1 hlas

Do výboru:

Jan Duchoň
10 hlasů
Cyril Kohout
7 hlasů
Josef Orava – nepřijal; 6 hlasů
Josef Vinkler – nepřijal 6 hlasů
Jan Orava
6 hlasů

Dále dostali

František Tomečka
Jan Kohout (č.4)
Josef Chromý
František Kohout st.
Jan Tomečka
Adolf Orava

3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Za velitele:

Jan Kohout (č.1)
František Juřena
Josef Chromý
Josef Orava

6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy,
1 hlas.

Za podvelitele: František Kohout ml.
František Tomečka

oba aklamací.

Skládá se tudíž výbor následovně:
František Juřena
předseda,
Jan Kohout (z č.1)
velitel,
František Kohout ml.
1. podvelitel ,
František Tomečka
2. podvelitel,
Cyril Kohout
Jan Duchoň
výborníci
Jan Orava
František Kohout ml. a Josef Orava za revisory účtů.
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Volba tato má platnost na dobu 3 let.
Průběh schůze byl velice bouřlivý a rozrušený a lze jen duchapřítom-nosti a
chladnokrevnosti řídicího schůze, pana velitele děkovati, že sbor se úplně nerozešel.
Po doslovu, v němž nabádal pan velitel ku svornosti, trapná schůze tato skončena.
Hasičský výlet sboru odbýval se dne 18. července 1897 v „Mariánském Údolí”.
Rok 1898.
Valná hromada III. mimořádná, jubilejní byla pořádána 2. ledna 1898 na oslavu 50letého
panování Jeho Milosti císaře a krále Františka Josefa I., při níž vyřízeny celoroční účty. Toho
času čítá jednota naše 20 členů činných a 8 členů přispívajících.
Dne 24. dubna konána byla řádná valná hromada, při níž zprávy funkcionářů a skládání
slibu nově přistouplých členů na programu bylo.
Cvičení praktická se strojem a pochodová odbývána 3× a to: 20. dubna, 4. a 25. července
1897.
Cvičení teoretické odbývalo se 7×, každou druhou sobotu a to: 11. prosince 1897, 8. a 22.
ledna, 5. a 19. února, 5. a 26. března 1898.
Hlídky požárové odbývala jednota v čase žní po dobu 2 měsíců od 15. července do 20.
září 1897.
Požárů zúčastnil se sbor 4× a to:
Dne 7. července 1897 o 1 hod. odpolední v Hranicích v Nádražní třídě v počtu 11 mužů.
Dne 7. září 1897 v Opatovicích v 7 hod. večer 2 muži bez stroje. Dne 16. září v Rakově v 6
hod. večer 8 mužů se strojem do 1 hod. v noci. Dne 11. března 1898 v Hluzově v 5 hodin
odpoledne 12 mužů.
Povodně se sbor zúčastnil v Teplicích dne 29. července 1897 se 12 muži od 9 hodin večer
do 4 hodin ráno.
Slavností a výletů se sbor zúčastnil 5× a to: Dne 22. června 1897 v Ústí s pětičlennou
deputací. Dne 11. července 1897 – 9 členů na slavnosti založení hasičského sboru ve
Špičkách.Dne 18. července 1897 odbýván hasičský výlet naší jednoty v Mariánském Údolí.
Dne 8. srpna 1897 zúčastnil se sbor župní hasičské slavnosti v Hranicích s 10 muži.Dne 13.
února 1898 byl pořádán hasičský ples v hostinci p. Antonína Chromého a skvěle se vydařil.
Výbor spolkový zasedal 8× v tomto správním roce, doba a průběh byl:
Dne 4. července 1897 určení doby a místa výletu a usnesení o účasti na slavnosti ve
Špičkách.
Dne 26. listopadu 1897 pojednáno o zimním cvičení a zaslána spolková podobizna do
župní hasičské kroniky.
Dne 5. prosince 1897 úrada o směnce firmou R. A. Smékal dosud sboru nedoručenou.
Dne 2. ledna 1898 při mimořádné jubilejní hromadě čtení protokolu od poslední valné
hromady, skládání slibu, přednáška o praktickém sestrojení stříkačky, přehlídka účtů za rok
1897 a rozpočtu na rok 1898.
Dne 3. února 1898 přijímání činných členů.
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Dne 10. března 1898 přijímání činných členů a úrada o žebři na sušení hadic.
V roce 1897 zúčastnil se sbor svými delegáty župní schůze v Hranicích.
Bilance za třetí správní rok 1897 – 1898 :
Příjem
Vydání
Zůstatek
Jmění spolkové dle inventáře činí
doplněk
úhrnem

242 zl 61 kr
224 zl 79 kr
17 zl 82 kr
1733 zl 60 kr
10 zl 0 kr
1743 zl 60 kr

Rozpočet na rok 1898 – 1899 je 140 zl 26 kr.
IV. valná hromada odbývala se dne 24. dubna 1898 v místnostech hostince pana Antonína
Chromého o 2. hod. odpolední s programem:
1. Zahájení schůze
2. Zprávy činovníků
3. Čtení protokolů od předešlé mimořádné valné hromady
4. Skládání přísahy nově přistouplých členů
5. Volné návrhy.
Schůze se zúčastnilo 18 členů činných :Josef Chromý, Jan Kohout, Josef Orava, Čeněk
Chromý, František Kohout ml., František Tomečka, Josef Vinkler, Cyril Kohout, Karel
Šmiták, Jan Orava, Antonín Chromý, Antonín Machálka, František Duchoň, Antonín
Tomečka, Jan Králík, František Orava, František Mastil a František Hapala, nezúčastnili se 2 :
František Juřena - nemocen, Josef Duchoň - neomluven.
Z přispívajících členů přítomní byli: Jan Humplík, Ferdinand Siegel, František Rosa,
Antonín Boček, Jan Ryšavý, František Kunisch, Josef Moschuta a František Kubín.
Vyčerpáním programu a doslovem velitele byla schůze skončena.
Dle záznamu jednatelské zprávy valné hromady ze dne 16. března 1899 jeví se činnost
sboru za rok 1898 takto:
Sbor náš čítal na začátku roku správního 21 činných členů až po dobu 6. března 1898, kdy
předseda František Juřena (na nátlak členů - viz přílohu „Protokol č.42) vystoupil. Čítá tedy
sbor 20 činných členů, přispívajících nemá více.
Program valné hromady jest tento:
1. Zahájení schůze
2. Čtení protokolů
3. Schvalování celoročních účtů
4. Doplňovací volba předsedy a vyslance do župy XXII.
5. Volné návrhy.
Cvičení praktická se strojem a pochodová odbývána 10× a to ve dnech:
1. května 1898
účast 16 mužů,
14. května 1898 účast 15 mužů,
17. května 1898 účast 17 mužů,
2. června 1898 účast 17 mužů,
8. července 1898 účast 15 mužů,
7. srpna 1898 účast 14 mužů,
11. srpna 1898
účast 12 mužů,
25. srpna 1898 účast 12 mužů,
9. října 1898
účast 18 mužů,
12. března 1899 účast 16 mužů.

15

Večery sborové odbývány 2×: 17.září a 2.prosince 1898.
Požárů zúčastnil se sbor 3× a to:
Dne 5. srpna 1898 o 1/2 8 hod. ráno v Hranicích s 15 muži, (v Horní ulici zjištěno, že
požár je v Olšovci a tak se v 9 hod. vrátili zpět),
dne 3. února 1899 o 4.hod. ráno ve Skaličce s 15 muži,
dne 28. února o 7. hod. večer v Hranicích, 6 mužů bez stříkačky u voj. ústavu.
Slavností a výletů zúčastnil se sbor 10× a to:
Dne 4. května 1898 církevní slavnosti na sv. Floriana se 17 muži; dne 21. srpna 1898
polní mše svaté při župní slavnosti se 17 muži; dne 9. října 1898 svěcení kříže na Zbrašově s
18 muži; dne 2. prosince 1898 jubilejní mše v chrámu Páně v Hranicích na oslavu požehnané
padesátileté vlády J. V. císaře Františka Josefa I. s 18 muži; dne 19. června 1898 výletu
v Hluzově se 7 muži; dne 3. července 1898 pořádal sbor svůj vlastní výlet v Mariánském
Údolí; dne 29. července 1898 výletu v Ústí s 11 muži; dne 11. září 1898 výletu zdejší
omladiny s 18 muži, dne 22. ledna 1899 hasičského plesu v Rakově se 4 muži a svůj vlastní
ples odbýval sbor dne 29. ledna 1899.
Hlídky požárové odbývané byly 2 měsíce a 11 dní a to od 1. srpna do 11. října 1898.
Výbor spolkový zasedal v tomto roce 6× , doba a obsah jednání je tento:
Dne 18. června 1898 ujednáno, by se výlet odbýval jak obyčejně v Mariánském Údolí,
k němuž se má natisknout 300 kusů plakátů, dále by se sbor zúčastnil výletu v Hluzově.
Dne 27. července 1898 bylo účtováno po výletě, určeny noční požárové hlídky a veřejné
cvičení.
Dne 13. listopadu 1898 usnesení o odbývání zimních cvičení a jak sbor oslaví jubilejní
den 2.prosince a sestavení rozpočtu na rok 1899.
Dne 6. ledna 1899 ustanovení doby konání spolkového plesu a vstupného k témuž.
Dne 5. února 1899 kdy se pan předseda, byv k tomu dopisem od členů vyzván, vzdává své
hodnosti a ujednáno, by dopis ten, jakož i dopis od členů na spolkový výbor stran odstoupení
předsedy do protokolu dán byl.
Dne 11. března 1899 stanovení doby i programu valné hromady a předčítání dopisu, jímž
pan František Juřena se sboru vystupuje.
Bilance za IV. Správní rok 1898 – 1899 :
Příjem
Vydání
Hotovost

56 zl 70 kr
45 zl 57 kr
11 zl 13 kr.

Jmění spolkové dle inventáře se páčí na

1763 zl 60 kr.

Knihovnu hasičskou založil sbor náš dne 4.prosince 1898 na památku jubilea císařského a
obsahuje 86 svazků.
Rozpočet na pátý správní rok činí 150 zlatých a 26krejcarů.
{V protokolu č.41 a příslušné jednatel. zprávě je tužkou připsáno: „307,- zl. - viz žádost
na zemský výbor“.}
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Rok 1899.
Výtah z protokolu V. valné hromady, konané 16. března 1899 o ½ 7 hodině večer
v místnosti zdejšího hostince p. Antonína Chromého za přítomnosti následujících členů :
Čeněk Chromý, Josef Orava, Josef Chromý, Antonín Machálka, Jan Duchoň, Karel
Machálka, František Duchoň, Karel Šmiták, Antonín Chromý, Jan Kohout, František Mastil,
Jan Králík, Jan Orava, František Orava, František Hapala, Cyril Kohout, František Kohout
a Antonín Tomečka, úhrnem 18 členů.
Jednáno dle následujícího pořádku:
1. Místopředseda srdečnými slovy vítá přítomné a uvádí ve známost, z jaké příčiny tato
valná hromada svolána byla, a zároveň vybízí členstvo, by sobě za předsedu jen takového
muže zvolili, který by se vskutku pro spolkové zájmy věnoval a povinnosti své, jak toho
potřeba sboru vyžaduje, bedlivě plnil a tímto schůzi zahajuje.
2. Přečteny jsou veškeré protokoly od poslední valné hromady počínaje.
3. Na to následovala zpráva jednatelská, v níž zároveň obsažena jest zpráva pokladniční,
výborová a náčelnická. Dále následuje zpráva zbrojíře.
Účty za uplynulý správní rok byly od revisorů účtů prozkoumány a za správné uznány.
4. Nyní přikročeno ku doplňovací volbě předsedy a župního vyslance. Za tímto účelem
zvolil pan místopředseda Jan Kohout za skrutátory do volební komise pány Františka Mastila,
Cyrila Kohouta, Čeňka Chromého a Františka Kohouta, kteří lístky ku hlasování mezi členy
rozdali.
Výsledek volby byl následující:
Z odevzdaných 18 hlasů byl zvolen za předsedu:
Josef Chromý
Jan Kohout

16 hlasy,
2 hlasy.

Dále z odevzdaných 18 hlasů byl zvolen do župy:
Cyril Kohout
Josef Orava

13 hlasy,
5 hlasy.

Zvoleni tedy byli Josef Chromý za předsedu a Cyril Kohout za vyslance do župy XXII.
Po delším rozhovoru schůze byla ukončena.
Výtah z protokolu valné hromady ze dne 5. listopadu 1899, která se o 2. hodině odpolední
v hostinci odbývala. Přítomno bylo 18 činných členů a to: Čeněk Chromý, Josef Orava,
František Kohout, František Duchoň,Jan Kohout č.1, Cyril Kohout, Jan Kohout č.4, František
Orava, Antonín Tomečka, Jan Orava, Cyril Březina Karel Šmiták, Jan Duchoň, Josef Chromý,
František Hapala, František Mastil, Antonín Chromý a Jan Králík.
Jednáno bylo dle následujícího pořádku:
1. Zahájení schůze předsedou Josefem Chromým delším proslovem.
2. Čtení všech protokolů od poslední valné hromady jednatelem Janem Kohoutem.
3. Pojednání předsedy o skládání slibu.
4. Doplňovací volba 2. podnáčelníka stříkačníků. Zvolen Josef Orava.
5. Rokováno o programu zimních cvičení.
6. Volné návrhy.
Po doslovu předsedy schůze skončena.

17
Rok 1900.
Výtah z jednatelské zprávy z valné schůze ze dne 22. dubna 1900.
Předseda Josef Chromý zahajuje schůzi a navazuje na 5leté trvání sboru slovy:
Dnem 28. dubna t.r. uplyne pětiletá doba činnosti našeho dobrovolného hasičského sboru,
doba to sice nedlouhá, avšak pro nás velmi významná. Již tomu tedy pět roků, co jsme se
poprvé shromáždili, bychom si svého vůdce, cestu a cíl náš vyvolili a vyznačili. Tenkráte byl
mnohý z nás zvědav a přemýšlel o tom, jak asi za několik roků hasičský sbor náš si státi bude,
dočkáme-li se v podniku našem dobrého zdaru, jestli budeme všichni věrni svému
dobrovolnému a obtížnému povolání?
Rozhlédněme se dnes, když jsme se od té doby pošesté sešli, bychom činnost naši zřeli a
další cestu vyvolili, zdali jest na působišti našem vše tak, jak jsme si toho přáli?
Nespatřujeme sice všechny ty, jenž tenkráte s námi bratrsky se uvolili šlechetný náš cíl
sledovati; asi třetina jich v našich řadách z různých příčin schází. Na mnohé z nich dnes každý
z nás rád si vzpomene, vždyť byli nám věrnými druhy, ale jejž osud hravý navždy od nás
odloučil. Místa jejich jsou však novými dobrovolníky vyplněna, tak že počet náš se skoro ani
nezměnil.
Dál ku svému potěšení spatřujeme, že v mnohém ohledu velký pokrok učiněn byl. Vidíme
mnoho věcí nově zařízených a také skvělý výsledek našeho namáháni. Malým byl podnik náš,
avšak mnoho jím docíleno nejen v ohledu hmotném, hasičském, ale i v ohledu mravním.
Byli jsme sice chudí začínajíce podnik obtížný a obětí hmotných vyžadující, dnes však
máme již jmění, které mnohem více nežli dvakrát má větší cenu, než-li dluh, který nás dosud
tíží.
Obávali jsme se, že stěží dostojíme těžkým svým povinnostem, dnes však jsme jistí,
máme odvahu a k tomu ještě zkušenost, neboť během těchto pěti roků pracoval sbor náš při
10 požárech a 1 povodni a byl 2× odměněn. Kromě toho vyjel sbor náš 10× ku požáru, avšak
pro velkou vzdálenost neb z jiných příčin se vrátil, nebo dojel k požářišti ale nepracoval.
Mnohdy jsme bojovali proti neznalým našeho účelu a prastarým špatným zvykům. Dnes
však není ani jednoho v naší obci, jenž by aspoň důležitost hasičstva neuznával. Špatné zvyky
taktéž vymizely, což nejlépe při zábavách, které vždy slušně skončí, pozorovati jest.
Tímto krátce podán jest přehled trvání a činnosti našeho dobrovolného hasičského sboru
od jeho založení.
Nyní však následuje jednatelská zpráva za rok 1899 až do dnešního dne 22. dubna 1900.
I. Hasičský sbor čítal na počátku našeho správního roku 21 členů činných, členy
přispívající sbor neměl a nemá žádné. Z těchto 21 činných členů jeden vystoupil a dva
přistoupili, později však opět dva vystoupili, takže nyní čítá sbor 20 činných členů.
II. Činnost sboru: Hasičský sbor odbýval 5 cvičení se strojem a pochodových, mezi
nimi.též jedno veřejné cvičení požárové s poplachem. Zimních cvičení bylo 8. Všech těchto
cvičení letních i zimních zúčastnilo se celkem 197 hasičů. Na jedno cvičení připadá 15 hasičů,
tedy 3/4 všech členů. Sborové večery odbývané byly po třikráte s úhrnným počtem 47 členů.
Výlet odbýván byl jeden, dvě divadelní představení a jeden ples.
Slavností a výletů zúčastnil se sbor pětkráte a dvakráte služeb božích, na den sv.Floriána a
při jubilejní slavnosti p faráře Čecha, konsistorního rady v Hranicích. Celkem těchto
slavností, výletů a služeb božích zúčastnilo 83 členů.

18
U požárů pracoval sbor tohoto roku 4× , mimo to 4× ku požáru vyjel, jednou však, že
nebylo potřeba, do činnosti nezasáhl po 3× se pro vzdálenost a zmenšení požáru vrátil. Těchto
všech požárů zúčastnilo se úhrnem 92 mužů.
Sjezdu zúčastnil se sbor jednou s počtem 6 mužů.
Sbor odebírá ‚Hasičskou ochranu‘ a kromě toho ještě odebírají 3 členové společně
„Slezský hasičský věstník“.
Sbor má uložený 1 podíl na Hasičskou pojišťovnu.
Činnost výboru: Odbýval 14 řádných a 4 mimořádné schůze s úhrnným počtem 103
zúčastněných členů. Postaral se o zřízení hasičské příruční lékárny, k čemuž potřebný návod
poskytnul MUDr. Smetánka, praktický lékař v Hranicích, poučiv zároveň 2 členy
o upotřebení léků a poskytování první pomoci lékařské při úrazu. Schránku na lékárnu, dle
nákresu Josefa Chromého, zhotovil Čeněk Chromý.
Dále téhož roku pořízena byla nová žárnice pro druhý proud u stříkačky a provedena byla
úprava brzdy, by se stříkačkou i po příkré cestě dolů bezpečně sjeti mohlo. Brzda tato se
osvědčila.
Činnost jednatelská: Žádostí o podporu rozesláno bylo 15 a z těchto došly pouze
následující dary:
Vzájemná hasičská pojišťovna v Brně
60˙-- K
kněžna Gabriela z Hatzfeldt-Wildenburgu 50˙-- K
slečna Marie Krausová z Hranic
20˙-- K
pojišťovna Nord - Britisch
20˙-- K
slečna Marie Tomečková, zde
6˙-- K
dohromady
156˙-- K.
Oběžníků rozesláno 22, jiných dopisů a zásilek odeslalo se 82.
Přijato bylo dopisů, pozvání a různých zásilek 96. Celkem přijato a odesláno bylo 216
dopisů, pozvánek a různých zásilek.
Zpráva z hasičské jubilejní knihovny:
Knihovna založena byla 2. prosince roku 1898 a čítala počátkem 60 čísel v ceně
73 K 38 h. Během roku až do dnešního dne vzrostla knihovna na 124 čísel, ponejvíce dary od
příznivců hasičského sboru, pouze 8 knih zakoupeno bylo hasičským sborem. Cena těchto
124 svazků obnáší 196 K 08 h. Mimo toho darovali divadelní ochotníci a jiní příznivci
86 divadelních knih v ceně 35 K 56 h.
Celkem obnáší cena knihovny 231 K 64 h. Na hotovosti má knihovna 8 K 78 h. Celé
jmění knihovny páčí se na 240 K 42 h.
Z knihovny od 1. ledna 1899 až do 22. dubna 1900 vypůjčilo 22 odběratelů 261 knížek.
Z těchto odběratelů bylo 11 hasičů a 11 nehasičů. Knihy půjčují se každému i nehasiči
bezplatně.
Bilance sboru za r. 1899 až 22. 4. 1900:
Příjem sboru obnáší 262˙85 K
vydání sboru obnáší 223˙28 K
zbývá
39˙57 K
Jmění spolkové dle inventáře páčí se na 3535˙— K a jest dluhem 1000 K obtíženo.
Rozpočet na rok 1900 obnáší 720˙— K.
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Výtah z protokolu VI. valné hromady Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, pořádané
dne 22. dubna 1900 o 2. hod. odpolední v hostinci.
Přítomno bylo 19 činných členů a to: Josef Orava, Jan Orava, Jan Kohout-č. 1, Jan
Duchoň, Karel Šmiták, František Kohout, František Mastil, Čeněk Chromý, Josef Chromý,
Cyril Kohout, Jan Kohout-č.4, Jan Králík, František Orava, Antonín Chromý, Antonín
Tomečka, František Duchoň, Cyril Březina, František Hapala a Josef Vinkler.
Jednáno bylo dle následujícího pořádku:
1. Zahájení schůze
2. Čtení protokolů o minulé valné hromady,
3. Zpráva jednatelská,
4. Zpráva pokladní a revisorů účtů,
5. Zpráva zbrojíře,
6. Zpráva knihovníka,
7. Volba funkcionářů na dobu 3 roků,8. Volné návrhy.
Zvoleni byli:
Josef Chromý za předsedu
13 hlasy,
Jan Kohout č. 1 za náčelníka
16 hlasy,
Čeněk Chromý za 1. podnáčelníka 11 hlasy,
Josef Orava za 2. podnáčelníka
16 hlasy,
František Mastil do výboru
12 hlasy,
Jan Duchoň do výboru
10 hlasy,
Jan Orava do výboru
8 hlasy,
František Orava za náhradníka
aklamací,
Cyril Březina za náhradníka
aklamací
Jan Králík za revisora účtů,
Cyril Březina za revisora účtů,
Cyril Kohout za místopředsedu,
Josef Chromý za jednatele,
Jan Kohout č. 1 za pokladníka,
Josef Orava za zbrojíře.
Po delším proslovy předsedy schůze skončena.
Ve schůzi výboru dne 7. června 1900 byl zvolen místním zástupcem Vzájemné pojišťovny
v Brně Josef Chromý. Dále bylo povoleno použití hasičské příruční lékárny i nehasičům, za
úhradu léčiv.
Rok 1901.
V jednatelské zprávě valné hromady ze dne 28. dubna 1901 jest poznámka o rozvrstvení
členů místního sboru. A sice z 10 rolníků v obci jsou 4 hasiči a z 23 chalupníků též 4 hasiči a
ostatních 11 členů je z řad dělníků úplně nemajetných.
Sbor odbýval během správního roku dvě valné hromady s úhrnným počtem
32 zúčastněných členů.
Sbor čítal 19 členů činných a žádného přispívajícího.
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Požáru se sbor zúčastnil jednoho v počtu 12 mužů. Cvičení pořádal sbor 5 letních a
6 zimních.
Sborové večery byly konány 2. Výbor odbýval 13 schůzí výborových. Podací deník
obsahuje 181 čísel přijatých a odeslaných dopisů neb zásilek.
Knihovna čítá 138 svazků. Vypůjčeno bylo během správního roku 200 knih; 7 hasičů si
půjčilo 90 knih, ostatních 12 občanů 110 knih.
Sbor jmenoval člena Jana Oravu, který se odstěhoval, svým čestným členem a udělil jemu
čestný diplom.
Všechny body valné hromady byly schváleny.
Sbor pořádal výlet na Baránce dne 14. července 1901, který vynesl čistého zisku
16 K 74 h.
{Sbor sehrál divadelní představení“Lucifer“ dne 24. listopadu 1901 v lázeňském sále
v Teplicích, finanční výtěžek činil 31 K 18 hal.}
Rok 1902.
Při mimořádné valné hromadě konané dne 5. ledna 1902 byl jmenován p. František
Juřena, správce školy ve Zbrašově a jednatel župy XXII. čestným členem sboru čestný diplom
byl mu odevzdán dne 17. února 1902.
Po plese dne 26. ledna 1902 byl zjištěn nedoplatek 4.86 K.
Řádná valná hromada odbývá se dne 27. dubna 1902 o 2. hod. odpoledne v místním
hostinci.
Jednací pořádek:
1. Zápis členů v presenční listinu a prohlídka spolkových knih.
2. Zahájení schůze předsedou.
3. Čtení a schválení všech protokolů, beze změn, s pochvalou přítomného čestného člena a
jednatele župy Františka Juřeny.
4. Volné návrhy.
Zpráva jednatelská.
Sbor pořádal 3 zábavy, ples, divadlo v Teplici a výlet. Zúčastnil se výletu hasičského
v Ústí, uvítání arcibiskupa Dr. Kohna, pontifikální mše sv., školního výletu, zástěrkové
zábavy, školní slavnosti v Hranicích s hudbou a slavnosti spojené s delegací župních vyslanců
v Tršicích.
Spolek pořádal 6 cvičení letních a 7 cvičení zimních, jichž zúčastnilo se 73 členů,
průměrně 12 jednoho cvičení.
Sbor čítá 20 členů činných, 1 čestného a 1 přispívajícího.
Výborových schůzí odbýváno 12 a 1 schůze náčelnictva.
Valné hromady byly 2 a 2 sborové večery.
Jednací protokol čítá 200 běžných čísel.
Sbor obdržel 30 K podpory od arcibiskupa Dr. Th. Kohna.
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Spolková knihovna čítá 176 čísel. Od poslední valné hromady v r. 1901 v dubnu konané,
vypůjčilo si 36 čtenářů 381 knih; z těchto čtenářů bylo 12 hasičů a 24 nehasičů.
Hasičské příruční lékárny bylo 2× mimo požár pro nehasiče použito.
Následovala zpráva pokladní, revisorů účtů a zbrojíře ku spokojenosti členstva.
Nato předseda krátkými slovy končí schůzi.
Výlet dne 31. srpna 1902 do zahrady člena Františka Mastila končí schodkem 12˙27 K.
Divadelní představení dne 28. září 1902 „Doktor Tlučhuba“ pořádané končí schodkem
2 K 99 h.
Rok 1903.
Ples pořádaný dne 11. ledna 1903 končí schodkem 0,14 K. {Které se uvolil p. Čeněk
Chromý uhradit.-Pozn.: L.Ch.}
Při mimořádné valné hromadě dne 18. ledna 1903 odbývané v místním hostinci přítomni
byli: Čeněk Chromý, Josef Orava, František Kohout, Josef Vinkler, František Juřena, Jan
Kohout, Karel Machálka, Karel Šmiták, Cyril Humplík, František Vavřík, Josef Šmiták,
Antonín Chromý, František Duchoň, Antonín Machálka, Josef Chromý, Cyril Kohout ml. a
Jan Duchoň.
Program:
1. Zápis přítomných v presenční listinu.
2. Čtení a schválení protokolů od poslední valné hromady.
3. Skládání slibu nových členů.{Josef Šmiták, František Vavřík}
4. Volné návrhy.
Po vyčerpání programu schůze ukončena.
—
{Výpis z „Protokolů“ k bodu 2 této valné hromady:
»Předseda sboru Josef Chromý zahajuje schůzi následujícími slovy: „Tak jako v těle
lidském ustavičně krev koluje a proudí, udržujíc takto v těle život, taktéž u hasičských sborů
má býti činnost jejich v ustavičném proudu, neb chabne-li činnost sboru, chabne i sní celý
sbor a pouze živoří. Tam, ale kde činnost úplně zanikla není také onen sbor ničím více, nežli
mrtvolou, na kterou jeden s útrpností, druhý s pohrdáním a jiný dokonce s opovržením
pohlížejí, vždyť taková mrtvola, totiž onen sbor, nepatří již mezi živé, tj. mezi činné sbory, ale
tam kde již všechno hnije – aby přítomností svojí, jako mrtvola svým zápachem nenakazil své
bývalé spoludruhy, rovněž aby nebyl jim hanbou jako onen člen rodině, který pro lenost
a neschopnost ku práci hlady zmírá. Nemyslete si, že by mne snad napadlo i náš sbor mezi
ony nebožtíky připočítávati, ale mám v úmyslu pouze vyvrátiti domněnku, která vysvítá ze
slov: „Ten a ten sbor necvičí, nic nedělá a také jest sborem hasičským, ba i podpory se mu
dostane.“ Ale na takové příklady nemůže žádný dbáti, vždyť tulák též nepracuje, nají se i
peníze dostane, za to ale v létech, kdy jiný nejlépe životu se těší, on odchází jak říkáme „na
onen svět!“
Činnost našeho sboru není nijak nedostatečná, neb dosud držíme se v kolejích jež vedou
pomalu sice, ale přece k cíli. Ale uvést přece musím, že sem tam některý člen povinností svých
neplní a bylo by třeba tedy, jako bolavý zub, aby jiné nenakazil tento vytrhnouti.
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Dnešní schůze ustanovená k tomu, aby byla příležitost ku sejití se nás všech, jež k rodině
našeho sboru příslušíme a proto chvíle ta jest sváteční pro nás, vždyť zanechali jsme veškeré
práce a sešli jsme se, bychom jednou za čas ve volné chvíli pohovořili si o potřebách nám
hasičům nezbytných a zároveň abychom si sdělili své stesky a zařídili čeho nám nejvíce na
časy budoucí třeba.
Konečně slovy „Šťastně vždy chcem-li žíti, svornost mezi námi musí dlíti!“, vítám vás a
jelikož jest dle stanov dostatečný počet přítomných členů, tedy zahajuji dnešní schůzi a
přikročuji ku vyřízení dalšího bodu jednacího pořádku.«}
—
Z pořádaného divadelního představení dne 15. února 1903 „Sokyně“ jeví se výnos
10 K 92 h.
Řádná valná hromada byla pořádána v hostinci dne 15. února 1903 o 1 ½ hod. odpoledne.
Přítomni byli: Jan Kohout náčelník, František Orava, František Juřena, Čeněk Chromý, Cyril
Kohout ml., Karel Šmiták, Karel Machálka, Jan Duchoň, František Duchoň, Antonín Chromý,
František Vavřík, Cyril Humplík, Josef Duchoň, Antonín Machálky, Josef Orava, Josef
Chromý, Cyril Kohout st. - celkem 17 mužů.
Program:
1. Před zahájením schůze prohl. spolkových správních knih.
2. Zápis v listinu přítomných.
3. Zahájení schůze.
4. Čtení všech protokolů od poslední řádné valné hromady.
5.Zprávy jednatele, pokladníka, revisorů účtů a zbrojíře.
6. Spolkové volby.
7. Volné návrhy.
Sbor čítal tohoto roku 21 činných členů, z těch 1 odešel na vojnu, 1 se přestěhoval, 1
přistoupil, takže dne čítá sbor 19 činných členů, 1 čestného a 1 přispívajícího člena.
Sbor pořádal během roku 7 cvičení letních, jichž se zúčastnilo celkem 87 mužů a 8 cvičení
zimních s účastí 98 mužů. Průměrná návštěva 12 mužů.
Hlídky vykonával sbor po 1 měsíc a to po 1 hasiči a 1 členu vykonávajícím službu
inspekce. K tomu obec dodávala denně 1 občana nehasiče k zesílení hlídky.
Ku požáru byl náš sbor vyburcován, ale pro velkou vzdálenost požáru se činně hašení
nezúčastnil.
Sbor pořádal 2 divadelní představení a 1 výlet. Slavností se zúčastnil sbor v Drahotuších
při 25ti letém trvání sboru a zároveň župní schůze. Dále zúčastnil se zástěrkové zábavy na
Zbrašově. Celkem zúčastnil se sbor slavností a zábav 88 muži, průměrně v počtu 15 členů.
Sbor odbýval 1 mimořádnou valnou schůzi se 17 přítomnými členy a 3 sborové večery
s úhrnným počtem 39 členů.
Výborových schůzí bylo odbýváno 11 s úhrnným počtem 38 členů.
Jednací protokol čítá 125 čísel došlých a odeslaných. Sbor odebírá mimo povinného
časopisu „Hasičská ochrana“ ještě „ Slezský věstník“ a „Hlasy z Pobečví“.
Dle návrhu p. Františka Juřeny provedena volba funkcionářů aklamací a zvoleni
jednohlasně staří funkcionáři a sice:
Josef Chromý
Jan Kohout č. 1

předseda a jednatel,
náčelník a pokladník,
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Čeněk Chromý
I. podnáčelník,
Josef Orava
II. podnáčelník a zbrojíř, revisor účtů
František Orava
do výboru,
František Juřena
do výboru a za místopředsedu, revisor účtů,
Karel Šmiták
do výboru,
Karel Machálka a Antonín Chromý náhradníci,
Všichni volbu přijali.
Po vyčerpání programu schůze ukončena.
Následkem odstěhování se do Hranic I. podnáčelníka Čeňka Chromého, byl zvolen při
sborovém večeru dne 21. listopadu 1903 podnáčelníkem František Kohout.
Rok 1904.
Výroční valná hromada odbývána dne 24. dubna 1904 o 1 ½ hod. odp. v hostinci,
přítomni uvedení členové: Josef Orava, František Orava, Jan Hošťálek, Josef Chromý,
František Kohout, Karel Machálka, František Rýpar, František Vavřík, Josef Šmiták, Cyril
Humplík, Josef Duchoň, Jan Kohout náčelník z č. 1, Jan Kohout č. 4, František Juřena, Čeněk
Chromý, Antonín Machálka, Cyril Kohout ml., Antonín Chromý, Jan Duchoň, Cyril Kohout
st., celkem 20 členů.
Pořádek:

1. Zápis členů v listinu přítomných.
2. Zahájení schůze.
3. Čtení protokolů.
4. Podání všech ročních zpráv.
5. Skládání slibu.
6. Volné návrhy.

Při závěrečném slovu připomíná předseda ukončení prvního 10letí trvání sboru. {Sic!
správně ukončeno pouze 9letí trvání sboru.}
Sbor čítá 20 členů činných, 1 čestného a 2 přispívající. Odbýváno 4 letní a 7 zimních
cvičení. Hlídky konaly se 1 měsíc.
Sbor odbýval 5 sborových večerů, 1 valnou hromadu a 1 výlet.
Účastnil se 1 národní slavnosti v Hranicích a pohřbu radního Jana Humplíka {† 30. 10.
1903}.
Ku požáru byl sbor 3× volán, vypravil se dvakráte, činně do hašení zasáhl jen jednou.
Výbor odbýval 11 řádných schůzí o jichž účelu i o činnosti výboru pojednáno
v protokolech samých.
Knihovna čítá 216 svazků. Během spolkového roku si vypůjčilo 57 čtenářů 424 knih.
Z těchto čtenářů bylo 15 hasičů a 42 nehasičů. Číslice tyto dokazují nejen potřebu, ale i užitek
knihovny. Knihovna má hotovost 4˙99 K. Na to má vydati:
na vazbu v r. 1903
5˙16 K
na vazbu v r. 1904
11˙80 K
na zakoupení knih
6˙12 K
10˙12 K
předplatné
celkem
32˙20 K
Čímž se jeví schodek - nedostatek 27˙21 K.
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Zpráva pokladniční:

příjem
vydání
zbývá

394˙– K
381˙– K
13˙– K

Následovala zpráva revisorů účtů, kteří prohlašují spolkové účty za správné.
Pak provedeno skládání slibu nových členů Františka Rýpara a Jana Hošťálka.
Na to prohlašuje předseda Josef Chromý schůzi za ukončenou.
Rok 1905.
Ve výborové schůzi dne 14. ledna 1905 jednáno o stavbě nového jeviště, když obecní úřad
daruje potřebné dřevo.
Výroční valná hromada odbývána byla dne 24. dubna 1905 přítomni byli tito členové:
Josef Chromý, Jan Kohout č. 1, František Kohout, Josef Orava, Cyril Kohout ml., Jan Kohout
ml., Karel Šmiták, Antonín Machálka, Josef Šmiták, František Vavřík, Cyril Humplík, Josef
Duchoň, František Orava, František Duchoň, Antonín Chromý, Čeněk Chromý, celkem
16 členů.
Pořádek:

1. Prohlídka spolkových knih.
2. Zápis v listinu přítomných.
3. Zahájení schůze.
4. Čtení protokolů, zpráva jednatele, knihovníka a divadelního fondu.
5. Volba revisora účtů.
6. Volné návrhy.

Ve zprávě pokladní jeví se stav takto:
příjem
106 K 40 h
vydání
90 K 40 h
zbývá
16 K
Účty odevzdány revisorům k prozkoumání a tito po prozkoumání uznali je za úplně
správné.
Zbrojíř oznamuje, že vše jest jako v roce předešlém až na pochodeň, kterou pp. Čeněk
Chromý a Jan Kohout zhotovili, čímž se inventář rozmnožil. Dále podává zbrojíř zprávu dle
deníku o odbývaných cvičeních a o docházení na cvičení.
Ohledně cvičení ujednáno, že má býti pořádáno 8 cvičení a sice první dne 7. května t. r.,
každé další vždy za 14 dní, jen v případě že by nějaká náhoda neb nepříznivé počasí
překáželo, tedy má se cvičení vždy nejbližší svátek neb neděli odbývati. Cvičení se počne
nejpozději o 1 ¼ hod. odpoledne a potrvá hodinu. Se cvičením se započne bez ohledu na
počet přítomných.
Stran zprávy o výzbroji se ujednává, že scházející lezecké háky nechají se zhotoviti,
rovněž i toporo do jedné sekyry. Provedení toho obstará náčelník.
Usneseno, že svátek sv. Floriána se pro zaměstnání členstva světiti nebude.
Dále zrevidována matrika členů a členství Josefa Vinklera a Františka Rýpara po
odhlasování zrušena.
Skončeno a podepsáno.
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Rok 1906.
Výroční valná hromada odbývala se dne 28. dubna 1906 o 9. hod. v místním hostinci
přítomno 14 členů a to: Josef Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Antonín Chromý, Jan
Kohout st., František Orava, František Rýpar, Josef Vavřík, František Duchoň, Jan Kohout
ml., František Tomečka, František Ryška, Cyril Humplík a František Juřena; Josef Šmiták
omluven.
Pořádek:
1. Zápis v listinu přítomných.
2. Zahájení schůze.
3. Čtení a schválení protokolů od poslední valné hromady.
4. Zprávy sborových funkcionářů.
5. Skládání slibu nových členů Františka Tomečky, Josefa Vavříka a Františka Ryšky.
6. Volby funkcionářů spolkových.
7. Volné návrhy.
Sbor čítá 19 členů činných, 1 čestného a 1 přispívajícího. Pořádal 1 valnou hromadu, 2
sborové večery, 4 cvičení letní a 10 cvičení zimních.
Při požáru byl jenom v Hranicích v továrně Hellerově {večer dne 13. prosince r. 1905 pozn. L.Ch.}, za což byl odměněn 50 K od továrny a také 50 K od pojišťovny Nord British.
Sbor pořádal 1 ples, zúčastnil se župní schůze v Hustopečích, pak táboru lidu v Hranicích.
Noční požárové hlídky poskytoval sbor po dobu 1 měsíce.
Spolkový výbor odbýval 6 schůzí.
Členové divadelního odboru pořádali na Silvestra 1905 sólové výstupy, přičemž získaný
výtěžek 6.- K věnován na opravu jeviště, které v lednu 1906 bylo opraveno tím způsobem, že
na náklad divadelního fondu byla zhotovena nová kostra jeviště, ze dřeva obcí darovaného,
což vyžadovalo náklad 25 K 40 h. Fond obnášel toho času 18 K 42 h, tak že schodek 6 K 98 h
doplatil sbor ze své pokladny.
Spolková knihovna čítá 233 svazků. Z těch vypůjčilo si 31 čtenářů 233 knih a to 15 hasičů
a 16 nehasičů. Knihovní fond obnáší 12 K, 85 h. K placení však je za dílo „V říši stříbrného
lva“ 19 K 80 h, tak že schází 6 K 95 h.
Zpráva pokladniční: příjem
vydání
zbývá

294 K 82 h
186 K 11 h
108 K 71 h

Zpráva revisorů příznivá; zbrojíře nezměněna.
Volby funkcionářů spolkových dějí se lístky a dostávají:
Josef Chromý za předsedu
10 hlasů
František Kohout {č.13}za místopředs. 7 hlasů
Jan Kohout {č.1-st.}za náčelníka
13 hlasů
František Kohout za I.četaře
11 hlasů
Josef Orava za II. četaře
10 hlasů
Karel Šmiták do výboru
13 hlasů
Jan Kohout ml. {č.4} do výboru
11 hlasů
František Rýpar do výboru;
11 hlasů
Josef Duchoň a Josef Vavřík za revisory účtů,
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Jan Kohout st. pokladníkem,
Josef Chromý jednatelem.
Po vyčerpání programu schůze ukončena.
Rok 1907.
Dne 4. května 1907 odbývá se řádná valná hromada o 7 ½ hod. večer v místním hostinci
účastnilo se 13 členů a to: Josef Chromý, Jan kohout st., Josef Orava, František Rýpar, Jan
Kohout ml., František Juřena, Josef Vavřík, František Tomečka, Cyril Kohout, Josef Duchoň,
Cyril Humplík; dva není možno zjistit.
V jednatelské zprávě předseda sboru Josef Chromý praví:
Bratří hasiči!
Opět jeden rok spolkového života našeho zmizel v temnu minulosti a my za dnešní
přítomnosti snažíme se spatřiti aspoň ta nejvýznačnější události a positivní představu uplynulé
skutečnosti. Vlivem neúprosné ruky osudu mnohé vážné změny udály se během uplynulého
správního roku našeho.
Naše skrovná rodina hasičská srdnatě a vytrvale vzdorovala všem nepřátelským živlům,
jichž rozbouřené vlny rok od roku stále na ni útočí, přece však dva z našich nám vždy milých
soudruhů na vždy zmizeli uprostřed proudu ku dnu věčného zapomenutí. Byli to jak vám
známo bratři Jan Duchoň a Antonín Machálka, které jsme v měsíci srpnu roku 1906
k věčnému spánku vyprovodili. Věnujme těmto našim milým druhům vřelou upomínku a
uctěme jejich památku povstáním z místa.
Pořádek valné hromady:
1. Zápis v listinu přítomných.
2. Zahájení valné hromady.
3. Čtení všech protokolů.
4. Zprávy všech funkcionářů.
5. Doplňovací volby předsedy a 1 člena výboru.
6. Ustanovení letních cvičení.
7. Volné návrhy.
Činnost sboru:
Sbor odbýval 4 letní cvičení a prohlídku a 7 zimních cvičení.
Noční hlídky konal po dobu více jako 1 měsíc.
K požáru vyjel sbor 2×, jednou pracoval činně v Opatovicích, podruhé při požáru
v Dolních Nětčicích dojel až do Valšovic. Při jízdě té porouchána byla stříkačka následkem
špatné cesty v panském lese. Sbor podal žádosť o náhradu škody, ale nedostal nic. Rovněž
podána stížnost pro špatnou cestu na okrasní hejtmanství.
Zúčastnil se pohřbů dvou svých členů, jednou župního sjezdu, konán byl 1 spolkový výlet
a 1 ples.
Sbor byl během tohoto správního roku 2 župním přehlížitelem přehlížen a dostal vždycky
pochvalu.
Odbývána 1 výroční valná hromada a 2 sborové večery. Spolkový výbor odbýval 6 schůzí.
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Počátkem roku čítal sbor 19 činných členů, 1 čestného a 1 přispí-vajícího. Během roku
z 19 činných 2 zemřeli, 1 vystoupil a 1 se stal přispí-vajícím. Mimo těch byl jeden činné
služby zproštěn, tak že dnes máme 14 činných, 1 čestného a 2 přispívající členy.
Sbor odebírá „Ochranu hasičskou“ stále již od roku 1895, má divadelní zábavnou
knihovnu.
Knihovna zábavná čítá 236 a divadelní 85 čísel. Fond zábavné knihovny obnáší 25 K 81
h, knihovna divadelní nemá fondu žádného neb od r. 1906 stavbou nové kostry jeviště byl
úplně vyčerpán.
Správa pokladní vykazuje:

příjem
vydání
zbývá tedy

180 K 47 h
94 K 77 h
85 K 70 h.

Revise shledala účty správnými.
Při doplňovací volbě za předsedu zvolen Josef Chromý a členem výboru Josef Duchoň. Za
jednatele zvolen Josef Vavřík a povede knihu protokolní, knihu zápisů o cvičeních a požárech
a knihu slavností.
Cvičení odbývati se bude 12. května 1907 o 1 ½ hod. odp. první, další každou druhou
neděli, nejméně aspoň 6×.
Návrh náčelníka sboru stran žebře na sušení hadic postoupí se výboru.
Podána žádost obecnímu úřadu o upravení příkopu za skladištěm.
Podá se žádost na představenstvo obce, aby se pojistila požární přípřež, 2 páry koní po
1000 K.
Žádost dívčí omladiny, aby se pořádalo divadelní představení se bere na vědomí, a
odkládá se na dobu příznivější.
František Juřena děkuje členům sboru za činnosť v uplynulém roce.
Předseda děkuje rovněž členům za účast a napomíná, aby dbali též účasti při cvičeních a
schůzi končí.
Výlet odbývá se 14. července 1907 v hostinské zahradě na Zbrašově. vstupné 40 h
odpoledne a 40 h večer.
Žádost podaná na obecní představenstvo stran pojištění požární přípřeže a vyčistění louže
vyřízena kladně. Pojistí se 1 pár koní na 1000 K.
Rok 1908.
Při sborovém večeru dne 14. ledna 1908 založen podpůrný fond hasičský se zakládajícím
kapitálem 20˙– K. Správcem fondu zvolen František Kohout místovelitel a rolník č. 13, který
volbu přijal.
Výroční valná hromada odbývá se dne 25. dubna 1908 o 8. hod. večer v místním hostinci,
přítomno bylo 14 členů a sice: Josef Vavřík, Cyril Kohout, František Ryška, Josef Duchoň,
František Vavřík, František Orava, Josef Orava,František Tomečka, Cyril Humplík, František
Rýpar,František Kohout, Jan Kohout ml., Josef Chromý, Jan Kohout st.
Schůze zahájena předsedou. Čteny protokoly a schváleny. Zpráva jednatele jednohlasně
přijata. Zpráva zbrojíře Josefa Oravy přijata a schválena jednohlasně. Zpráva účetní odložena
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do příštího sborového večera. Zprávu knihovní podal Josef Chromý a sdělil, že fond knihovní
obnáší 14 K 76 h. Zprávu o jevišti přednesl rovněž Josef Chromý, divadelní fond obnáší 12
K 64 h.
Při volbě II: podnáčelníka byl zvolen aklamací opětně Josef Orava, který tuto funkci i
volbu zbrojíře přijímá.
Ujednáno, že první letní cvičení odbývat se bude první neděli v květnu a bude při něm
současně provedena výzbroje. Každých 14 dní následuje další cvičení.
Jednáno o zhotovení nových stejnokrojů slavnostních, což provede Josef Orava. Dále se
pořídí skříně pro knihovnu.
Výlet odbýval se 21. června 1908 v hostinské zahradě. Výtěžek 10 K 72 hal.
Hlídky požárové odbývaly se od 3. srpna 1908 počínaje po dobu 1 měsíce od 10 hod. do 1
hod. v noci.
Slavnost Čechova oslavila se zasazením dvou lip u kříže za Dolní bránou v měsíci říjnu
1908. Výtěžek této slavnosti byl 12˙50 K.
Dne 4. prosince 1908 o 8. hod. večer vypukl požár ve stodole Jana Hapaly ve Zbrašově č.
21. Stodola, která byla krytá slámou a šindelem v okamžiku stála v plamenech tak, že nebylo
možno ani stroje, jež stály na mlatě, zachránit. Sbor byl v pohotovosti hned, použil vodu
z nádržky před čp. 6, později ze studny u čp. 34 Za bránou. Hlídkou u požářiště zůstal celý
sbor až do 7 hod. do rána druhého dne, kdy již poslední zbytky obilí doutnaly a pak teprve
odebral se domů. Vítr vál severovýchodní, táhl na zahradu tak, že nehrozilo další nebezpečí.
Zúčastnily také sbory z Opatovic, Ústí a Černotína bez strojů. Mužstev bylo použito u
místního stroje. Byl to první požár od založení sboru v obci. Počasí bylo mlhavé bez sněhu.
Požár vznikl neopatrností.
Dne 6. prosince 1908 konala se oslava 60ti letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I.
Rok 1909.
Dne 20. března 1909 při sborovém večeru konala se volba knihovního výboru a sice
předsedy a dvou přísedících. Předsedou zvolen František Kohout a přísedícími František
Ryška a Cyril Humplík. Za pokladníka zvolen Cyril Humplík.
Valná hromada pořádána dne 24. dubna 1909 o 8. hod. večer v hostinci.
Pořádek:

1. Zápis členů do listiny přítomných.
2. Zahájení schůze.
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady.
4. Podání zpráv všemi spolkovými funkcionáři.
5. Volby všech funkcionářů sboru.
6. Volné návrhy.
Do presenční listiny zapsáno 14 členů. Valná hromada zahájena předsedou Josefem
Chromým, který uvítáním přítomných prohlásil schůzi za zahájenou.
Především byl urovnán konflikt s činným členem Janem Kohoutem ml., který opět uznán
členem.
Protokol přečten a jednohlasně schválen. Jednatelská zpráva přijata jednohlasně.
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Pokladniční zpráva, kterou podává František Kohout podrobně, přijata jednohlasně.
Zpráva o fondu podpůrném, již předčítá František Kohout se přijímá jednohlasně, fond obnáší
56 K 87 h. Zábavná knihovna má hotovost 20˙06 K, divadelní knihovna 4˙32 K.
Volby funkcionářů dějí se lístky, za skrutátory navrženi a schváleni František Vavřík,
Cyril Humplík, František Ryška a Cyril Kohout.
Zvoleni:

Josef Chromý
František Kohout
Josef Orava
Josef Duchoň
Čeněk Chromý
Cyril Humplík
František Rýpar
František Tomečka
František Ryška
Josef Vavřík

za předsedu
za místopředsedu
za náčelníka
I. podnáčelníkem
II. podnáčelníkem
do výboru
do výboru
do výboru
za náhradníka
za náhradníka

Učiněn návrh, by bývalý velitel Jan Kohout st. byl jmenován čestným členem.
Jednohlasně schváleno.
František Kohout dává návrh, zda podpůrný fond má nésti jméno panovníkovo, usneseno,
že není třeba. zároveň zvolen nový správce podpůrného fondu Cyril Humplík.
Bývalý velitel a pokladník Jan Kohout st. odevzdává pokladniční hotovost
prostřednictvím Františka Kohouta, celkem 114 K 82 h.
Schůze skončena.
Ve výboře dne 28. dubna 1909 zvoleni:
za jednatele
za zbrojíře
za revisory účtů

František Ryška
František Rýpar
Josef Duchoň a Cyril Humplík.

Výlet odbýván dne 4. července 1909 v hostinci s výnosem 43 K 56 h.
Hlídky započnou 15. srpna od 9 ½ hod do 12 hod. v noci.
Ve schůzi výboru dne 23. října 1909 bylo účtováno po hodové zábavě, zisk 22 K 40 h.
Ustanovení zimních cvičení každou druhou sobotu.
Půjčování knih započne 26. října 1909 dvakrát týdně, v úterý a v pátek vždy od 7 do 8
hod. večer.
Ve výboru 7. listopadu ujednáno vyjednávati o stavební místo s paní Františkou
Tomečkovou čp. 7 po případě s Františkem Vavříkem čp. 15.
Rok 1910.
Dne 9. ledna 1910 odbýván ples se ziskem 30 K 70 h.
Ve výboře dne 26. února 1910 usneseno, že skladiště na starém místě se má opravit a
obecnímu představenstvu má báti podána žádost o potřebné dřevo. Na tuto žádost podanou
28. února 1910 přišla od obce následující odpověď:
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Obec neuznává opravu starého skladiště za účelnou a jest toho náhledu, aby na místě, kde
stává kůlna na kočár, bylo při č. p. 27 postaveno nové skladiště, při čemž zároveň by byla
postavena místnost pro obecní kočár a místnost pro konání hlídek, kterou by obec v čas
potřeby pro své potřeby užíti mohla. Za tím účelem má se výbor hasičského sboru zúčastniti
při nejbližší schůzi obecního výboru, aby se vzájemně vše potřebné zařídilo.
Na pozvání obecního výboru odbývána schůze ta dne 5. března 1910 o 7 ½ hod. večer
v hostinci.
Starosta obce vítá členy obecního i hasičského výboru, zahajuje schůzi a referuje, že by
oprava starého skladiště stála 500˙– K, stavba nového 1400˙– K. Na základě toho žádá, aby se
výbor hasičský rozhodl aby se stala přestavba nebo novostavba.
Náčelník podává návrh, že obtíže s postavením nového skladiště by byly větší než
přestavbou starého.
Hasičský výbor souhlasí se stavbou nového skladiště a zavazuje se, že přispěje obci na
stavbu tuto 500˙– K, splatných dle dohodnutí s obecním výborem.
Usneseno za souhlasu obecního výboru, že bude obnos 500˙– K splacen během šesti roků.
Pak schůze skončena.
Valná hromada odbývati se bude dne 24. dubna 1910 o 1 ½ hod. odpoledne za příčinou
15 letého trvání sboru a za příčinou odevzdání čestných diplomů za 15ti leté služby některým
členům. Pořad valné hromady bude obvyklý.
ti

Ujednáno, by ten sám den bylo hráno též divadelní představení.
Valná schůze odbývána dne 14. dubna 1910 o 1 ½ hod. odp. v hostinci za přítomnosti 17
členů. Předseda Josef Chromý zahajuje hromadu a vítá členstvo. Přečtení protokolů a zprávy
jednatelské, kteréž schváleny. Pokladník spolkový František Ryška předčítá zprávu
pokladniční, dle níž obnáší: příjem
365˙88 K
vydání
177˙68 K
zbývá 1
88˙20 K
Zpráva schválena.
Knihovník Cyril Humplík podává zprávu knihovny, podpůrného fondu, zprávu pokladny
divadelní, které vesměs schváleny.
Předseda vítá delegaci sboru z Černotína, kteří se v počtu 7 mužů dostavili.
Po doslovu předsedy schůze ukončena.
Schůze výboru dne 9. května 1910. Jelikož z dohody s obecním zastupitelstvem stran
novostavby skladiště sešlo, usnáší se výbor, že provede přestavbu starého skladiště svým
nákladem. Za tou příčinou ujednány ceny dovozu cihel s místními rolníky v tom smyslu, že
dostanou za 1 fůru cihel 2 K, za dovoz a od dovežení kamene 1 K, od fůry písku 5 K komplet,
4 q vápna doveze Cyril Humplík za 3 K, vápno zaplatí se hned 1 q à 1˙80 K. Za vyházení dolu
na vápno 80 hal. od 1 m3, od hašení vápna 1 K.
{Při sborovém večeru dne 23 června 1910 oznámeno, že zítra, tj. 24. června 1910 o 9 1/2
hodině bude dražba na staré dřevo z rozebraného skladiště. Členům bude dána přednost.}
Ve schůzi výboru dne 14. července 1910 pojednáno o župním sjezdu, který se u nás má
odbývati 24. července 1910. {Ve školní kronice se uvádí ,že sjezd se konal dne 31. července
1910.}
Stanoven pořad:
Ráno v 9 hod. vítání sborů a hostí,
v 9 ½ h. mše sv. v místní kapli,
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v 10 ½ h. valná župní hromada a pak společný oběd,
odp. po požárovém cvičení odchod na místo výletní do zahrady p. Františka Mastila,
večer divadelní představení „Dědictví pána Jana z Kravař“ aneb „Loupežníci na
Helštýně“.
Při účtování dne 2. srpna 1910 po slavnosti zjištěn
příjem
246,30 K
vydání
312,77 K
schodek
66,47 K uhrazen ze spolkové pokladny.
Dne 22. srpna 1910 odbývá se mimořádná valná hromada. Přítomno 14 členů. Při volbě
zvoleni:
Čeněk Chromý
za předsedu
Josef Chromý
za náčelníka
Cyril Humplík
za místonáčelníka.
Byl to následek sjezdu, když se dávalo předsedovi Josefovi Chromému za vinu, že
neopatrným a neoprávněným způsobem zavinil deficit sjezdu.
Ve výboru dne 4. října 1910 ujednáno, že bylo vyjednáno s hostinským, že místnost, ve
které nalézá se skříň s hasičskou knihovnou, pronajímá si sbor k hasičským účelům pro své
členy ku denní potřebě, počínaje 4. říjnem 1910, za roční poplatek 5 K. Světlo zaplatí zvlášť
za každou jednotlivou hodinu, a sice teprve po desáté večer.
Rok 1911.
Valná hromada pořádána dne 4. května 1911 o 8. hod. v hostinci.
Pořádek: 1. Zápis v listinu přítomných
2. Zahájení valné hromady
3. Čtení protokolů
4. Zprávy činovníků
5. Volné návrhy.
Zapsáno bylo 14 členů. Předseda Čeněk Chromý zahajuje schůzi. Protokoly přečteny a
schváleny. V pokladní zprávě zjištěn
příjem
734,60 K
vydání 715,10 K
zbývá
19,50 K
Všechny zprávy schváleny a schůze skončena.
Výlet sborový pořádán 11. července 1911 na Baránce se ziskem 12 K 63 h.
U požáru t. r. sbor nikde nebyl.
Hlídky konaly se po dobu 1 měsíce.
Rok 1912.
Výroční valná hromada konána dne 4. května o 8. hod. večer v hostinci s obvyklým
pořadem.
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Zapsáno bylo 11 členů v listinu přítomných. Předseda Čeněk Chromý zahajuje valnou
hromadu a vítá přítomné. Čteny a schváleny všechny protokoly od poslední valné hromady.
Pokladník spolkový František Ryška přednáší zprávu pokladní, dle níž jeví se
příjem 156,90 K
vydání 141,19 K
zbytek 15,71 K
Účty prohlédnuty revisory Cyrilem Humplíkem, Josefem Duchoněm a uznány za správné.
Knihovník Cyril Humplík sděluje, že
podpůrný fond má 63,97 K
divadelní pokladna 23,53 K
knihovní pokladna 7,01 K
Při volbě zvoleni byli:
Čeněk Chromý
za předsedu
Josef Chromý
za náčelníka
Josef Duchoň
za I. podnáčelníka
Cyril Humplík
za II. podnáčelníka
Josef Vavřík
do výboru
František Ryška
do výboru
Josef Orava
do výboru
Jan a Antonín Králíkovi za revisory účtů.
Skončeno a podepsáno.
Ve výboru dne 18. května 1912 zvoleni aklamací za jednatele a pokladníka František
Ryška, za zbrojíře Cyril Humplík, za místopředsedu Josef Vavřík.
Rok 1913.
Ve výboru dne 27. dubna 1913 ujednáno, by ve výroční valná hromada se odbývala dne 6.
května v 7 hod. večer v hostinci Josefa Chromého.
Dále ujednáno: Stran hadic,které byly při požáru v Ústí sboru tamějšímu půjčeny a dosud
vráceny nebyly, podá se žádost o vyřízení c. k. okresnímu soudu v Hranicích. Jako svědci
František Ryška a Jan Králík, že 3 oddíly půjčili a svědci, kteří je odebírali Josef Duchoň a
Cyril Humplík jen 2 oddíly odebrali, jeden oddíl vrácen nebyl. Žádost napíše Josef Chromý.
Valná hromada konaná dne 6. května 1913 o 8. hod. večer v hostinci Josefa Chromého.
Pořad obvyklý bez voleb.
V presenční listinu zapsáno bylo 10 členů.
Předseda Čeněk Chromý zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členstvo.
Pak přečteny protokoly od poslední valné hromady. Schváleny byla jednohlasně.
Jednatelská zpráva přijata. Ve zprávě pokladní zjištěn:
příjem 65,68 K
vydání 46,48 K
zbytek 19,20 K
Účty prohlédnuty revisory Janem Králíkem a Antonínem Králíkem.
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Knihovník Cyril Humplík přednáší zprávu, že podpůrný fond má 66,53 K; knihovní
pokladna 14,01 K a divadelní pokladna 10,53 K.
Zbrojíř Cyril Humplík si přeje, by provedena byla ve skladišti revise. Tuto provedou Josef
Orava a Josef Duchoň.
Vzdání se předsednictví Čeňka Chromého po řádném omluvení, což členstvo hlasováním
přijalo. Přikročeno k volbě nového předsedy aklamací. Na návrh Čeňka Chromého zvolen
jednohlasně o sbor zasloužilý Josef Orava, který volbu přijímá. Dřívější předseda bratr Čeněk
Chromý ve výboru nadále zůstává.
Čeněk Chromý navrhuje, by k hasičskému sboru našemu zaveden byl hasičský dorost a
žádá, aby bratři všestranně, buďto jako rodičové nebo příbuzní, působili v rodinách, by návrh
ten proveden byl. Návrh ten přijat a bude se všemožně podporovat.
Pokladničky pro Ústřední matici školskou a pro hasičskou pokladnu, které byly ukradeny,
zhotoví znova Čeněk Chromý a připevněny budou do hasičské skříně.
Skončeno a podepsáno: František Ryška jednatel, Čeněk Chromý, Josef Vavřík, Josef
Orava, Josef Duchoň, Cyril Humplík, Antonín Králík, Jan Králík, Josef Chromý, Antonín
Machálka.
Ve výboru dne 11. července 1913 ujednáno, by vyřízení stran hadic se sborem Ústeckým
předáno bylo JUDr. Františku Možíškovi v Hranicích.
Ve výboru 7. července 1913 zapsáno: Při cvičení pořádaném dne 5. července, při kterém
byly zkoušeny oplacené hadice z Ústí, shledány byly špatné, též díravé, usneseno, by hadice
ty byly vráceny a nám kupní cena 50 K byla uhrazena, aneb nový oddíl nám zaslán byl.
Ve výboru dne 6. srpna 1913 stojí: Případ stran vyřízení hadic, které byly Ústeckému
sboru půjčeny a doposud 1 oddíl vrácen nebyl, se podá soudu k smírnému řízení.
Ve výboru dne 29. září 1913 je uvedeno: Podána žaloba stran hadic na sbor Ústecký
k JUDr. Možíškovi.
Rok 1914.
Ve výboru dne 3. ledna 1914 sděluje předseda Josef Orava výsledek soudního jednání se
sborem ústeckým stran vrácení 1 oddílu hadic. Proces odbýval se trojím stáním, při posledním
došlo dle návrhu zástupce strany k následujícímu smíru. Zástupce strany JUDr. František
Možíšek navrhuje, aby sobě strany každá své útraty zapravila, což dle doslovu župního
zástupce Františka Hrubce uskutečněno bylo. Župa sama bude sboru místnímu onen díl hadic
hradit, (ale podnes v té věci nic neprovedla). Zástupce sboru JUDr. Možíšek daruje své útraty,
sporu se týkající, sboru.
Ples sboru odbýval se 25. ledna 1914 s výtěžkem 19 K 64 h.
Valná hromada odbývá se dne 26. dubna 1914 v hostinci Josefa Chromého s obvyklým
pořádkem.
Do presenční listiny zapsáno 13 členů a to: František Ryška, Josef Chromý, Josef Orava,
František Orava, Richard Mastil, František Vavřík, Josef Humplík, Jan Králík, Stanislav
Chromý, František Králík, Augustin Mikšík, Bohuslav Orava, Antonín Machálka, Josef Orav
ml., Cyril Vinkler.

34
Předseda Josef Orava zahajuje schůzi, vítá přítomné a přistupuje k bodu 3., čtení
protokolů, které se jednohlasně schvalují.
Pokladní zpráva podaná Františkem Ryškou uvádí:
příjem 206,84 K
vydání 188,34 K
zbytek 18,50 K.
Účty prohlédnuty revisory Janem Králíkem a Františkem Vavříkem a uznány za správné.
Letních cvičení konáno 5, zimních 6.
Zpráva knihovny uznána dobrou. Půjčeno bylo z knihovny 501 čísel 16 čtenářům. Přibylo
55 nových svazků, takže všech čísel jest 228 svazků.
Letní cvičení počnou 10. května 1914 o 1 ½ hod. odpoledne a odbývati se budou po sobě
každou neděli.
Volné návrhy žádné, schůze skončena.
Výlet v tomto roce odbýván na Baránce dne 28. června 1914 s výnosem 20 K 19 hal.
Večer při taneční zábavě v hostinci došla zpráva o spáchaném atentátu v Sarajevu, kterým byl
ukončen život následníka trůnu rakousko-uherského Františka Ferdinanda de Este a jeho
choti, následkem čehož byla zábava ihned skončena. Od toho dne datují se útrapy českého
národa nejen doma, ale i na frontách v čase čtyřleté světové války, která pro nás skončila
utvořením samostatné „Československé Republiky“.
Ve schůzi výboru dne 17. září 1914 zapsáno: Rolníci povolaní ku odbývání vojenské
přípřeže, žádají sbor o darování vozové plachty. Ujednáno, by se jim plachta tato, která
novostavbou skladiště jest úplně zbytečná, bez dalších nároků darovala.
Rok 1915.
Z výboru dne 5. dubna 1915 jest zapsáno: Stav členstva zjištěn dnešním dnem následovně.
Ze 20 členů na začátku roku, koná vojenskou povinnost 11 členů, takže zůstává 9 členů ve
sboru. Na vyzvání obecního úřadu, by se stalo doplnění činných členů, usneseno, aby obecní
představenstvo veřejným vyhlášením na doplnění členstva působilo.
Nařízením vládním, následkem války vydaného, oklešťuje se činnost sborů hasičských na
míru nejmenší. Všechny schůze a volby sborové zakázány a činnost spolku úplně obmezena.
Valná hromada odbývána dne 25. dubna 1915 v místním hostinci Josefa Chromého o
2. hod. odpoledne. Zapsáno bylo 9 členů.
Předseda bratr Josef Orava zahajuje schůzi a vítá přítomné členy. Pak čteny protokoly od
poslední valné hromady a schváleny.
Pokladní zpráva vykazuje:

příjem
vydání
zbývá

113,69 K
92,79 K
20,90 K.

Cvičení letních odbýváno 5, zimní žádné. První letní cvičení odbývati se bude dne
2. května 1915.
{Za členy do sboru se přijímají Josef Ryška, Jaroslav Chromý, František Orava ml., Josef
Remeš, Tomáš Hruška a Richard Mikšík.}
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Podepsáni: František Ryška jednatel, Josef Orava předseda, František Orava, Josef
Duchoň, Augustin Mikšík, František Králík, Josef Chromý, Stanislav Chromý a Bohuslav
Orava. Skončeno.

Následkem již uvedeného omezení činnosti hasičské
války světové, není žádných záznamů z let 1916 až 1917.

po

čas

Rok 1918.
V protokolu ze dne 16. dubna 1918 zapsáno: „Věnována vzpomínka bratrům, padlým ve
válce světové Antonínu Machálkovi, Josefu Ryškovi, Stanislavu Chromému a MUDr.
Františku Hajdovi.“
Dále byly předsedou Josefem Oravou předloženy spolkové účty, které vede za
nepřítomného pokladníka Františka Ryšku od 16. září 1915 do 15. dubna 1918.
Příjem obnášel 512,— K
vydání
343,10 K
hotovost
168,90 K. Přednesené účty se schvalují.
Vzato dále na vědomí s potěšením, že po dlouhé době sehráli místní ochotníci za vedení
správce školy Františka Juřeny a součinnosti členů hasičského sboru, dne 7. dubna 1918
divadelní představení, ze kterého odvedli do spolkové pokladny 150,— K. Obnos tento bude
rozdělen následovně: Dnešním dnem zbývající zbytek dluhu povstalého přestavbou skladiště
v obnosu 100 K bude uhražen a ostatních 50 K rozděleno pro podpůrný fond místního sboru
uložených v Městské spořitelně 40K a 10 K pokladně sborové.
Dodatek: Na nařízení c. k. okresního hejtmanství v Hranicích bylo sboru uloženo, by
obnos 100 K darovaný divadelními ochotníky z uvedeného představení vrátil, neb povolení
uděleno s podmínkou, že veškerý čistý výnos věnován bude ve prospěch válečných vdov a
sirotků. Sboru ponecháno 50 K za půjčení jeviště, kterýžto obnos splacen na stávající dluh
v kontribučenské záložně per 100 K.
Ve Zbrašově 20. dubna 1918, Josef Orava, t. č. předseda.
Na nařízení zemské správy politické založeny byly u sborů hasičských tak zvané jinošské
družiny, do kterých zapisováni byli hoši od 15ti let nahoru. Měl to býti jakýsi předběžný
výcvik mládeže pro službu válečnou. Cvičení se provádělo dle přidělených cvičných řádů. I
ve sboru našem zapsáno a cvičeno bylo 16 jinochů. Cvičením pověřen byl předseda Josef
Orava. Mimo toho přiděleno bylo cvičiteli 12 jinochů ze sousední obce Valšovic. Cvičení
odbývalo se každou neděli a svátek odpoledne po 2 hodiny. Po každém cvičení byl podáván
raport okresnímu hejtmanství o počtu cvičících a o látce a postupu cvičení.
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Převrat.
Dne 28. října 1918 {Sic!} 1 ) přinesl poštovní sluha ráno o ½ 8. hodině radostnou zprávu o
prohlášení česko – slovenské Samostatnosti. Rychlostí blesku roznesla se tato radostná zvěst
po obci a zbylí členové sboru se ihned se sešli aby sobě oddechli, že konec všem strastem.
S velikou radostí a nadšením vyvěšeny prápory na nejvyšší stromy v obci. Lidé se objímali a
plakali zároveň velikým štěstím. Bylo ihned usneseno, že zasadí se strom svobody na
některém výhodném místě.
Sbor uspořádal slavnost sázení „Lípy Svobody“ na Baránce dne 7. listopadu 1918
{Hasičské protokoly a Školní kronika uvádějí datum 17. listopadu a Obecní kronika 12.
listopadu, pozn. – L. Ch.} za podpory obecního představenstva, za součinnosti správy školy a
omladiny zdejší s programem:
O 3. hod. odp. seřazení průvodu na návsi, odchod na místo slavnosti.
Slavnostní řeč promluví:
Josef Machanec, vrchní oficiál
Josef Machálka, předseda okr. sdružení agrárního dorostu
František Kohout, starosta obce.
Zpěvy a deklamace škol. dítek řídil správce školy František Juřena.
Sázení „lípy Svobody“ členy sboru dobrovolných hasičů, obecního zastupitelstva, místní
školní rady a občanstvem.
Po slavnosti odchod do hostince Vojtěcha Rýpara, kde pořádána taneční zábava.
Hrubý příjem této slavnosti byl
926,— K
vydání
339,15 K
zbývá tedy čistých
586,85 K, které rozděleny byly následovně:
pro vdovy a sirotky po čs. legionářích 350,— K
pro pokladnu hasičského sboru
150,— K
pro školní zdejší dítky
86,85 K.
{Ve výborové schůzi dne 19. listopadu 1918 za činné členy přistoupili a s radostí do sboru
našeho přijati byli zdejší Josef Machálka rolník, Vojtěch Rýpar hostinský a Antonín Tomečka
syn rolníka.}
Rok 1919.
Dne 12.- ledna 1919 odbýván ples, který vynesl 335,90 Kč, což rozděleno legionářům
110,90 Kč a do pokladny sboru 225 Kč.
{Ve výborové schůzi dne 22. dubna 1919 proběhlo přijetí členů nově přihlášených. Přijati
byli František Kohout rolník č. 4, František Machálka syn rolníka, Cyril Vavřík syn domkaře,
vesměs ve Zbrašově.}
Valná hromada odbývána dne 27. dubna 1919 o 2. hod. odp. v hostinci Vojtěcha Rýpara
za přítomnosti 17 členů činných a 1 čestného zakládajícího člena.

1

) Muselo to být až 29. října 1918, neboť do Hranic, kde byl nejbližší poštovní a telegrafní úřad, telegram se
zprávou o vyhlášení čs. samostatnosti došel na poštu první minutu po půlnocí z 28. na 29. října 1918 a tak
zpráva o vzniku Československého státu se ve městě rozšířila až v úterý 29.října ráno.- Viz: L. Novotný: Konec 1.
světové války a Národní výbor v Hranicích v r. 1918; In.: ZPRAVODAJ města Hranic a lázní Teplic n. B.,
listopad 1978; - pozn. L. Ch.
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Předseda bratr Josef Orava konstatuje dostatečný počet přítomných členů a zahajuje
schůzi, představuje čestného a zakládajícího člena bratra Františka Juřenu a vítaje přítomné,
přistupuje k odstavci 2, čtení všech protokolů od poslední valné hromady dne 25. dubna 1915
odbývané. Za zapisovatele ustanoven bratr Antonín Mikšík, který dotyčné protokoly předčítá.
Všechny byly schváleny.
Za nepřítomného jednatele Františka Ryšku podává předseda jednatelskou zprávu, jak
následuje:
Sbor má dnešního dne 26 členů činných, počet to, který po celé trvání sboru nebyl ještě
dosažen. Poslední valná hromada konána byla dne 25. dubna 1915 za přítomnosti 9 členů. Od
té doby následkem úředního nařízení k zastavení činnost spolkové, žádná schůze konána
nebyla, až 16. dubna v roce 1918 za přítomnosti 3 členů, pak 19. listopadu 1918, 14. ledna a
22. dubna 1919 rovněž schůze výboru.
Cvičení konáno v roce 1915 17× a to cvičení se strojem a nařízená cvičení přípravné
vojenské s mladíky povinnými k odvodu. ku cvičení tomu vydán byl zvláštní cvičební řád
ústřední jednotou hasičskou. Cvičilo průměrně 14 členů.
Požáru zúčastnil se sbor 3× a to 20. ledna 1915 v Hranicích, 10. června 1917 lesního
požáru v Mariánském údolí a 16. srpna 1917 v panském lese v Opatovicích.
Účty spolkové byly předloženy ve schůzi výboru 16. dubna a činily:
příjem
512,— Kč
vydání
343,40 Kč
hotovost
168,60 Kč.
Následuje zpráva pokladniční, která podána nově zvolenými revisory účtů Josefem
Machálkou a Bohuslavem Oravou, jak následuje: Jeví se stav čistého jmění 450,30 Kč, z toho
je uloženo u Brněnské banky 260 Kč, podpůrný fond má u městské spořitelny v Hranicích
33,89 Kč. Dluhů sbor již žádných nemá. Schváleno.
Volby provedeny aklamací a zvoleni byli:
za předsedu
za náčelníka
za 1. podnáčelníka
za 2. podnáčelníka
Do výboru

Josef Orava
Cyril Humplík
František Kohout čp. 4
Antonín Mikšík
František Mastil, Cyril Vavřík a Josef Duchoň.

Skončeno a podepsáno dne 27. dubna 1919.
František Juřena
Josef Orava
Josef Machálka
Antonín Gadas
František Machálka
Bohuslav Orava

Cyril Vavřík
Cyril Humplík
Jan Orava
Richard Mikšík
Antonín Králík
Antonín Tomečka

František Mastil
Josef Duchoň
František Kohout
Antonín Mikšík
František Orava.
Vojtěch Rýpar.

Ve schůzi výboru dne 2. května 1919 zvolen podnáčelník František Kohout
místopředsedou a Antonín Mikšík jednatelem a pokladníkem. Za zbrojíře zvolen František
Mastil.
Výlet odbýval sbor dne 17. srpna 1919 na Baránce u „lípy Svobody“ a výnos činil 201,35
Kč a byl rozdělen následovně: 150 Kč hasičské sborové pokladně a 51,35 Kč pro pozůstalé po
padlých na Slovensku.
Ples odbýval sbor dne 25. ledna 1920 a výnos činil čistých 76,40 Kč.
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Rok 1920.
Ve schůzi výboru dne 27. května 1920 stojí: Ustanovení výroční valné hromady spojené
s oslavou 25ti letého trvání sboru na neděli 2. května 1920. O 1. hod. odpoledne veřejné
cvičení sborů, pak slavnostní schůze, večer divadelní představení spojené s taneční zábavou.
Řádná valná hromada sboru dobrovolných hasičů odbývá se 2. května 1920 o 2. hod. odp.
v místnostech hostince Vojtěcha Rýpara ve Zbrašově.
Dle sdělení předsedy, jest zapsáno v listině přítomných 17 členů. Jako zástupce obce je
přítomen radní Inocenc Škrobálek. Bratr Josef Orava, co předseda, zahajuje schůzi a
konstatuje dostatečný počet členů, vítá čestného člena Františka Juřenu správce školy a
radního Inocence Škrobálka, vítá deputaci z Opatovic v počtu 4 členů a přistupuje k bodu 3. čtení protokolu z poslední valné hromady. Protokol byl schválen a současně byly schváleny
protokoly ze schůzí výboru a sborových večerů.
Přečtena zpráva jednatelská. V této zprávě stojí:
Milení bratři!
Byl na mne uložen úkol, bych podal zprávu dnes, v tak významný den pro sbor zdejší, kdy
slavíme v úzkém kruhu našem 25leté trvání a činnosti sboru našeho. Nevím jak zhostím se
povinnosti té, ale co budu moci, přičiním se bych mohl Vás, kteří nepamatujete začátky sboru
našeho, s nimi obeznámit.
Bylo to asi v roce 1892, kdy navštívil vesnici naši požár, který vyžádal si za oběť dva
domy č. 28 a č. 29 za dolní bránou. Štěstí tehdy bylo, že stavení stojí o samotě. Tehdy chopil
se myšlenky, odpomoci úplné bezradnosti obyvatelstva proti zhoubnému požáru, kroužek
divadelních ochotníků a usnesli se, že výtěžek z divadelních her věnují na pořízení hasičského
nářadí a založení sboru. A vskutku s jměním 48 zlatých a 35 krejcarů odvážili se podniku
toho.
Přečtěme si zprávu jednatelskou ze dne 26. dubna 1896 {vypracovanou t. č. velitelem a
ředitelem školy Františkem Juřenou}, jak následuje: »Za tímto účelem byla dne 3. března
1895, se svolením obecního představenstva, svolána schůze občanů Zbrašovských a večer
téhož dne v hostinci pana Antonína Chromého odbývána byla. Schůze této zúčastnilo se 18
občanů a zahájena byla panem obecním starostou Janem Humplíkem. Dále předneseno bylo
panem Josefem Chromým o účelu a prospěchu dobrovolných hasičských sborů a na jaký
způsob by se mělo provésti zřízení hasičského sboru ve Zbrašově. Výsledek této schůze byl
velmi nedostatečný, neboť někteří z přítomných občanů dílem neuznávajíce nutnou potřebu
hasičského sboru a dílem již ze zvyku, jednání při této schůzi zúmyslně výtržnostmi překazili,
takže většina z občanů, nechtíce býti svědky těchto trapných výstupů, domů se rozešla a počet
přihlášených členů ani 10 neobnášel. Z té příčiny odhodlali se pánové Josef Chromý a Josef
Orava ostatní občany obchůzkou do domů obejíti a takto se dobrovolně 28 občanů přihlásilo.
Nato sepsány byly, dle návrhu přistoupivších, stanovy a dne 19. března 1895 obecním
výborem schváleny. Tyto stanovy byly pak dne 24. března 1895 vysokému c. k.
místodržitelství ku schválení podány. Dne 20. března 1895 bylo se zástupcem továrny R. A.
Smékal v Čechách u Prostějova {dnes Čechy pod Kosířem} ujednána kupní smlouva jednu
čtyřkolovou stříkačku jednoproudovou, odpérovanou, 120 m hadic a 21 hasičských výzbrojů
za úhrnnou cenu 1200 zlatých na 6 % směnečné splátky šestiměsíční do 10 roků.
Dne 27. března 1895 podána byla Moravskému zemskému výboru žádost o podporu
z Moravského zemského hasičského fondu.
Dne 31. března 1895 svolána byla valná schůze přistouplých členů, za příčinou přihlášení
se za činné neb přispívající členy, pak k volbě prozatímního výboru. Za členy činné
přistoupilo 18 občanů a za přispívající 8.
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Do prozatímního výboru zvoleni byli: Za předsedu Juřena František učitel, za členy
výboru Jan Kohout rolník, Josef Chromý krejčí, Josef Orava krejčí, Josef Vinkler obuvník,
Čeněk Chromý zámečník a František Orava. Za jednatele zvolil výbor Josefa Chromého a za
pokladníka Jana Kohouta.
Dne 15. 1895 dubna došly drahou tři bedny s hasičskými výzbroji pro 21 mužů. Dne 16.
dubna 1895 byla vyslána dvoučlenná deputace do továrny Smékalovy. K tomu účelu zvolení
pánové František Juřena a Josef Chromý, kteří téhož dne do továrny zajeli a při zkoušení nové
stříkačky pro náš sbor určené přítomni byli. Dále vyjednáno bylo v továrně, že místo žebřů,
které v kupní smlouvě zapomenuty byly, odebere se 40 m hadic se šroubením a dvě malé
trubky {„2 hupé“ uvedeno v původní zprávě; asi z německého „Die Hupe“ = houkačka.pozn. L. Ch.}. Z té příčiny zvýšen dluhující obnos 1200 zlatých na 1224 zl. Zároveň postaráno
bylo při této příležitosti o záměnu nevyhovujících výzbrojů.
Dne 21. dubna 1895 došla dráhou nová objednaná stříkačka, avšak dvouproudní
s příslušenstvím pro jeden proud 140 m hadic. Stříkačka byla ještě téhož dne do obce
dovezena a za přítomnosti zástupce továrny a župního starosty Arthura Kalluse zkoušená a
pak do obecní kolny na kočáry uschovaná. Téhož večera konána byla u této kolny hasičská
hlídka, aby se všelikému poškození nové stříkačky, jak někteří zdejší občané v úmyslu měli,
předešlo.
Dne 26. dubna 1895 vysokým c. k. komisařstvím byly schváleny stanovy.
Dne 28. dubna 1895 konáno bylo prvé hasičské cvičení se strojem, které spolkovým
cvičitelem Josefem Chromým provedeno bylo. Cvičení odbýváno v kroji občanském, jelikož
hasičské obleky doposud zhotoveny nebyly. Po cvičení odbývala se valná hromada ve
zdejším hostinci, za příčinou provedení volby velitele a výboru, jak to v protokolu čís. 1
z roku 1895 obsaženo jest. Od tohoto dne započato bylo každou neděli se cvičením hasičským
a přípravami ku slavnosti založení naší Dobrovolné hasičské jednoty a se stavbou skladiště a
reservoáru.«
To byl krátký nástin vzniku sboru zdejšího. Sbor náš čítá dnes 19 členů činných a 2 členy
čestné. Prvním velitelem byl František Juřena učitel, pak Jan Kohout 1897—1909, Josef
Orava 1909—1914, potom vedl správu sboru Josef Chromý do r. 1915, dále Josef Orava do
r. 1918, nyní jest velitelem Cyril Humplík.
Sbor po dobu svého trvání se zúčastnil 33× požárů a dvou povodní, z toho jednoho požáru
místního. Cvičení letních odbývá 5 do roka, zimních 7 až 10. Dluh, který vznikl přestavbou
skladiště jest již od roku 1918 úplně zapraven. Dnes má sbor upsanou II. státní půjčku
v obnosu 500 Kč, jest podílníkem v Hasičské pojišťovně podílem 100 Kč, v Městské
spořitelně v Hranicích má uloženo 600 Kč. Knihovna sboru má 250 čísel a založena byla
v roce 1898, kdy měla 60 čísel.
Zajisté bude namístě vzpomenouti členů, kteří od začátku sboru zemřeli Jan Kohout,
František David, Jan Machálka, Antonín Bajer, Jan Duchoň, Jan Orava, Antonín Chromý,
Antonín Tomečka, Antonín Machálka a Cyril Kohout ml.
Ve světové válce padli František Vavřík, Josef Ryška, Stanislav Chromý, Antonín
Machálka a MUDr. František Hajda. Prosím, by povstáním jim dána byla vzpomínka.
Dovolím si podotknouti ještě, že doba nadšení, ta počáteční minula. Řádný hasič musí
tělem i duší lnouti k myšlence hasičské. U lidí dospělých starších, kteří bývají ve všem
myšlení a jednání lhostejnými, nepotkávají se snahy naše s žádoucím uskutečněním. Nám je
třeba získati prvně mládež. Získáme-li dorostu a dovedeme-li jej připoutati k ušlechtilým
snahám našim, zajistíme si řadu členstva, které bude míti pro věc hasičskou více porozumění
a více lásky. Kázeň a jen kázeň může působiti sboru zdar. Kde není kázně, není bázně. Tím
končím tuto výroční zprávu.
Bratři milí, svornosti je nám třeba, by sbor náš před 25 lety uvedený v život vzkvétal, rostl
a udržel se na výši doby, byl chloubou naší vesničky, chloubou naší těžce vybojované
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svobody. Naší drahé vlasti Republice Československé a našemu milému presidentu
Masarykovi provolejme „Na Zdar!“
Velitel sboru Cyril Humplík vzpomíná zakladatelů sboru a navrhuje, by zakladatelům
vysloven byl dík veřejný a udělen diplom zakládajícího členství. Jsou to bratři František
Juřena, Josef Orava, Čeněk Chromý a František Orava.
Jelikož žádných jiných volných návrhů nebylo, byla schůze skončena.
Ve Zbrašově dne 2. května 1920.
Podepsáni:
Josef Vavřík
František Vavřík
František Kohout
Čeněk Chromý
Josef Machálka

Cyril Humplík
Antonín Gadas
František Orava
František Ryška
František Mastil

František Juřena
Josef Orava
Antonín Mikšík
Bohuslav Orava
Antonín Králík

František Králík.

Slavnost 25ti letého trvání sboru s divadelním představením „Románek na horách“ vynesla
155 Kč 70 hal. Divadelním ochotníkům vysloven dík za výbornou souhru, již řídil pan učitel
Josef Jakeš.
Dne 15. května 1920 konána mimořádná valná hromada. Čtena zpráva pokladní a zjištěno:
příjem
1002,53 Kč
vydání
964,91 Kč
hotovost
37,62 Kč.
Peněžní majetek sboru jeví se dnem 15. května 1920 následovně:
Vklad v Městské spořitelně v Hranicích 337,77 Kč
úpis státní půjčky
500,-- Kč
podíl v Hasičské pojišťovně
100,-- Kč
hotovost ze dne 2. 5. 1920
37,62 Kč
čistý výtěžek z 2. 5. 1920
175,70 Kč
Peněžní majetek ke dni 15. 5. 1920 činí
1150,09 Kč.
Účty prozkoumány revisory Josefem Machálkou a Bohuslavem Oravou a uznány za
správné. Josefovi Oravovi vysloveno uznání za správné vedení účtů.
Zprávu zbrojíře podává František Mastil. Sděluje, že všichni členové jsou vyzbrojeni a že
zbývající výzbroje jsou uloženy ve skladišti. Nářadí ve skladišti nachází se v dobrém stavu.
Dále přistupuje se ku volbě předsedy, ježto demise br. Josefa Oravy ze 14. února 1920 při
výborové schůzi byla přijata. Z 12 odevzdaných hlasů obdržel Josef Orava 11 hlasů a Josef
Duchoň 1 hlas. Zvolen tedy za předsedu opět Josef Orava.
Volné návrhy: Čeněk Chromý podává návrh ku vzdělávání mládeže, o čemž se rozpředla
delší debata. Ujednáno, by v nejbližší době sehráno bylo divadelní představení a ustanoven br.
Čeněk Chromý, by přípravné práce provedl.
Pokladníka přejímá od Antonína Mikšíka František Ryška, vrátivší se právě z vojny.
Dne 5. července 1920 odbýval se výlet v Mariánském údolí s výtěžkem 276,- Kč.
Dne 7. července 1920 konána výborová schůze a usneseno zúčastnit se vítání pana
presidenta. Sbor přistoupí za člena Československého červeného kříže s ročním příspěvkem
6,- Kč.
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Župní správa vyslovila sboru, za správné vedení hasičské knihovny, na schůzi župních
delegátů dne 27. února 1920 plné uznání.
Rok 1921.
Ve výboru dne 28. února 1921 vzato na vědomí nařízení Ústředí hasičské jednoty o
bratrském oslovování a tykání: „bratře“ a „Ty“.
{Na programu bylo také přijímání nových členů činných. Přihlásili se František Vavřík
čp. 15, Ludvík Velecký, Inocenc Škrobálek, Alois Pospíšil a Jan Jednorog. Byli jednohlasně
přijati.}
Dne 30 dubna 1921 odbývána valná schůze v hostinci. Program obvyklý. V listinu
přítomných zapsáno 19. členů.
Předseda sboru Josef Orava zahajuje schůzi a přistupuje ku zprávě o činnosti sboru:
„Milí bratři!
Podávaje vám celoroční zprávu za rok minulý o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve
Zbrašově, dlužno si připomenouti, že kdo pravým vzdělancem, kdo dobrým vlastencem,kdo
přítelem lidu, kdo má srdce na pravém místě a kdo vůbec celým člověkem, ten nemůže býti
nepřítelem myšlenky hasičské, založené na pouhé čisté lásce k bližnímu, bez ohledu na
politické přesvědčení. Blaze pak spolku kde láska rozkazy dává a láska je plní, kde svornost
s láskou podávají si ruce, kde představenstvo lne láskou ku členstvu a spolku a lásku tuto
splácejí členové zase láskou, kde tato ctnost ovládá všechny, tam nebe požehnání dává. Až na
malé výjimky byla i u nás ve sboru dobrá shoda a tudíž dle toho i výsledek činnosti
uplynulého správního roku jest jak následuje.
Valnou schůzi pořádal sbor 1 řádnou dne 2. května 1920 na oslavu 25letého trvání sboru,
spojenou s veřejným cvičením a 1 mimořádnou dne 15. května 1920. Schůzí výborových 8 a
1 večer sborový.
Cvičení letních odbýváno 5 a zimních 7. Sbor odbýval dne 5. července hasičský výlet
v Mariánském Údolí.
Požárové hlídky konány byly po dobu sklizně. Delegáti sboru zúčastnili se ve dnech
5. července 1920 a 27. února 1921 schůzí župních v Hranicích. Sboru došlo 42 dopisů včetně
„Hasičské ochrany“ a odesláno bylo 14 dopisů.
Sbor čítá dnešního dne 23 členů činných, kteří jsou všichni pojištěni proti úrazu u
Podporovací pokladny v Brně.“
Pokladník František Ryška podává zprávu pokladní:
Příjem
677,62 Kč
vydání
705, -- Kč
v Městské spořitelně 280,48 Kč
II. státní půjčka
500, -- Kč
podíl u Has. poj.
100, -- Kč
Revisoři účtů Josef Machálka a Josef Duchoň prohlašují účty podle dokladů za správné.
Knihovník František Machálka hlásí, že revise knihovny byla provedena 10. února 1920,
při níž závadné knihy byly vyloučeny; knihovna obsahuje 187 svazků, které byly znovu
očíslovány a podle čísel do seznamu zaneseny.
S půjčováním knih započato 14. února 1920. Poplatek za 1 knihu na dobu 14 dnů 10
haléřů, nemajetným se půjčuje zdarma. Zápůjček bylo od 14. února 1920 do 31. dubna 1921
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386, na půjčovném bylo vybráno 48,60 Kč. Zakoupeno bylo 26 knih za 143,68 Kč, na což
bylo použito 120 Kč obecní subvence na rok 1921.
Podepsáni: František Ryška, František Orava, František Mastil, Jan Jednorog, Antonín,
Králík, Augustin Mikšík, Josef Duchoň, Cyril Humplík, František Vavřík, František Kohout
čp. 4, Josef Orava, Josef Machálka, Ludvík Velecký, František Machálka, Inocenc Škrobálek,
Antonín Gadas, Vojtěch Rýpar, Alois Pospíšil.
Výborová schůze dne 21. května 1921 konala se za přítomnosti výboru odbočky sokolské,
která podala na obecní radu žádost o příděl místnosti spolkové. Předseda Josef Orava
navrhuje, by sbor společně s místní odbočkou Sokola místnost pronajal, návrh byl přijat.
Rok 1922.
Dne 18. února 1922 odbýval se ples sboru s výtěžkem 314,40 Kč.
Dne 6. května 1922 odbývala se valná výroční schůze v hostinci Vojtěcha Rýpara s
pořadem:
1. Zápis v listinu presenční
2. Čtení protokolů
3. Zprávy funkcionářů
4. Volby všech činovníků
5. Volné návrhy
V listinu přítomných zapsáno 19 členů. Předseda zahajuje schůzi a vítá přítomné členstvo.
František Ryška čte protokoly, jež byly pak schváleny. Dále podal pokladní zprávu:
Příjem
883,20 Kč
vydání
504,87 Kč
zbývá
378,33 Kč
v Měst. spořitelně uloženo 307,86 Kč
na státní půjčce upsáno
500,— Kč
Sbor ke dni 6. května 1922 čítá jmění 1186,19 Kč, což bylo revisory účtů zkoumáno a
schváleno.
Při volbách zvoleni: za předsedu Josef Orava 16 hlasy, za velitele Cyril Humplík 15 hlasy,
za 1. podvelitele František Kohout 14 hlasy, za 2. podvelitele Josef Duchoň 7 hlasy.
Za členy výboru zvoleni: František Ryška 12 hlasy, Čeněk Chromý 7 hlasy a Antonín
Mikšík 7 hlasy. Za vzdělavatele zvolen František Kohout.
Podepsáni: František Ryška zapisovatel, František Orava, Jan Jednorog, Josef Duchoň,
Antonín Gadas, Čeněk Chromý, František Mastil, Ludvík Velecký, František Králík, Antonín
Králík, Bohuslav Orava, František Kohout čís. 4, Cyril Humplík, František Vavřík, Augustin
Mikšík, Antonín Mikšík, Vojtěch Rýpar, František Machálka, Josef Orava.
Ve výboru dne 6. května 1922 byl za jednatele a pokladníka zvolen František Ryška a za
zbrojíře Jan Jednorog.
Ve výboru dne 13. září 1922 usneseno zúčastnit se uvítání pana presidenta Masaryka v
Hranicích dne 24. září 1922.
Z výboru dne 21. prosince 1922: Sbor odstupuje od spolu-pronajmutí bytu s odbočkou
Sokol, jelikož místnost tato účelům hasičským nevyhovuje a jest ochoten zaplatiti nájemné za
rok 1921 tj. 50 Kč, což se odbočce Sokola oznámí. Usnesení toto platí 1. lednem 1923.
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Rok 1923.
Sbor odbýval ples dne 13. ledna1923 s výtěžkem 260,08 Kč.
Ve výboru dne 26 března 1923 projednáno osazení požárních hydrantů při vodovodu,
který povede do sanatoria.
Valná hromada odbývala se dne 28. dubna 1923 o 8. hod. večer v hostinci Vojtěcha
Rýpara za přítomnosti 14 členů.
Předseda br. Josef Orava zahájil schůzi a uvítal přítomné členy. Jednatel br. František
Ryška přečetl všechny protokoly od poslední valné hromady, které byly pak všemi
přítomnými schváleny.
Pokladník František Ryška přečetl zprávu pokladní:
Příjem
1491,41 Kč
vydání
816,90 Kč
zbytek
674,51 Kč
v Městské spoř. uloženo
307,86 Kč
na státní půjčce
500,— Kč,
takže sbor čítá k 28.4.1923 jmění 1482,37 Kč.
Zvolení revisoři účtů Josef Machálka a František Vavřík účty dle dokladů prohlédli a
uznali za správné.
Z výboru dne 10. června 1923: K zájezdu do Prahy na sjezd čsl. hasičstva ve dnech 1. a 2.
července 1923 se přihlásili Josef Orava, Čeněk Chromý, Bohuslav Orava a František Kohout.
Ujednáno, že každému členu, který se sjezdu zúčastní, bude hrazeno cestovné 50 Kč ze
spolkové pokladny.
Ve výboru dne 7. listopadu 1923 byla podána zpráva o stavbě vodovodu do ozdravovny
[Sanatoria dnes lázeňský dům Moravan] ve Zbrašově, kterou provádí Nemocenská pokladna
z Moravské Ostravy, jež povolila sboru hasičskému stavbu 4 požárních hydrantů při
vodovodním potrubí. Šachtice a práce montérské provede pokladna svým nákladem.
Hydranty jsou projektovány před domy čís. 28, 21, 12 a 26. Za tím účelem se výbor poučí u
bratrského sboru hranického, jak zařízení hydrantů jest postaveno. Delegováni jsou bratři
Josef Duchoň, Cyril Humplík a Čeněk Chromý, kteří v nejkratší době to prohlédnou. Předseda
Josef Orava požádá Nemocenskou pokladnu o nějaký příspěvek na pořízení hydrantů.
Rok 1924.
Ples pořádán dne 12. ledna 1924 s výnosem 236,- Kč.
Valná hromada sboru se odbývala dne 22. května 1924 o 8 hod. večer v hostinci Vojtěcha
Rýpara s pořádkem:
1. Zápis členů v listinu přítomných
2. Schválení nových stanov
3. Zpráva jednatelská a pokladní
4. Volby činovníků
5. Volné návrhy
V listinu presenční zapsáno 15 členů. Zpráva jednatelská přečtena a schválena. Zpráva
pokladní zní:
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Příjem
1590,— Kč
vydání
740,39 Kč
zbývá
750,12 Kč {?}
v Měst. spoř. uloženo 340,02 Kč
státní půjčka
500,— Kč.
Revisoři účtů Josef Machálka a František Vavřík po prohlédnutí účty schválili.
Sbor obdržel nové stanovy, které byly přečteny a schváleny. Dle těchto stanov provádí se
volby činovníků spolkových na dobu 1 roku.
Náčelník br. Cyril Humplík podal zprávu o konání 6 letních a 6 zim-ních cvičení. Stěžoval
si, že členové ta cvičení slabě navštěvovali.
Volby byly provedeny lístky a byli zvoleni následující činovníci:
Starostou zvolen 7 hlasy Josef Orava, který volbu nepřijal. Opakovanou volbou byl zvolen
starostou
náčelníkem zvolen
1. podnáčelníkem
2. podnáčelníkem

6 hlasy
12 hlasy
6 hlasy
5 hlasy

Čeněk Chromý,
Cyril Humplík,
Josef Duchoň,
František Kohout,

Do výboru zvoleni 4 členové 10 hlasy Bohuslav Orava,
9 hlasy
František Ryška,
5 hlasy
Augusti Mikšík a
5 hlasy
Vojtěch Rýpar.
Dozorci účetní zvoleni:
4 hlasy
Jan Jednorog
4 hlasy
Alois Pospíšil.
Do smírčího soudu 3 členové:9 hlasy
Ludvík Velecký,
7 hlasy
František Vavřík a
6 hlasy
Josef Orava.
Dosavadní starosta bratr Josef Orava přeje mnoho zdaru dalšímu trvání sboru, čímž byla
valná hromada ukončena.
Ve výboru dne 27. března 1924 byli aklamací zvoleni za náměstka předsedy František
Kohout, za pokladníka a jednatele František Ryška, za vzdělavatele Čeněk Chromý a za
zbrojíře Jan Jednorog.
Výlet pořádal sbor dne 27. července 1924 a odbýval se společně s divadlem herců
moravskoslezského Národního divadla z Moravské Ostravy, kteří zde tou dobou byli, co letní
hosté. Výtěžek z výletu byl 384,40 Kč.
Z výboru dne 24. srpna 1924: Okresní nemocenská pokladna v Moravské Ostravě zaslala
sboru 1600 Kč, jako podporu na postavení hydrantů. Částka byla přijata do sborové pokladny.
Hydranty se připojí dne 23. srpna 1924 na vodovod. Vykopávku hradí sbor, na muže 20 Kč za
den. Po vyzkoušení hydrantů má se nádrž před domem čís. 6 ze zdravotních důvodů zavézt.
Dne 23. září 1924 o 10 ¾ hod. dopolední vypukl požár ve stodole Josefa Humplíka čp. 17
ve Zbrašově. Obytné budovy a stodola byly dřevěné, doškem kryté a spojené. Oheň měl
dobrou potravu ve sklizni a slaměné krytině, takže v malé chvíli bylo vše v jediném plameni.
Domácí lidé i většina sousedů byla na poli v plné práci. Na poplašné znamení trubkou a
zvonění v kapli sbíhali se jak členové sboru, tak občané z polí kvapem k požáru. V malé
chvilce vyjel stroj ke studně u čp. 18 a sbor zahájil práci zachraňovací hájením čp.
19{Zlámalovo} a 31{Hantkovo}. Čp. 18{Ryškovo} a 27 {Oravovo-Jedličkovo} byla hájena
berlovkou. Dobytek byl zachráněn, jiného se mnoho zachránit nedalo, jelikož budovy byly
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trvajícím suchem vyschlé, takže shořely do základů. Poprvé bylo použito též hydrantů
požárních, na vodovodu do sanatoria namontovaných. Budovy a sklizeň byly jen skrovně
pojištěny. K požáru, ačkoliv to bylo ve dne, se nedostavil žádná se sborů sousedních. Počasí
bylo suché, vítr severovýchodní. Sbor pracoval do 3 hodin odpoledne a hlídky na požářišti
odbýval po 2 noci. Požár vznikl neopatrností.
Z výboru dne 25. října 1924: Hasičský sbor dostal účet ve výši 2982 Kč 90 hal, za
postavení hydrantů od fy Hubert Pavezka, který dosud zaplacen nebude, neb se dá
k rozdělení, část bude platit náš sbor a část Nemocenská pokladna v Moravské Ostravě.
Rok 1925.
Ples pořádal sbor dne 10. ledna 1925 se ziskem 228,06 Kč.
Valná hromada odbývána dne 24. ledna 1925 v 8 hod. večer v hostinci Vojtěcha Rýpara.
V listinu přítomných zapsáno 18 členů.
Předseda Čeněk Chromý zahajuje schůzi, vítá přítomné a přikračuje k bodu 2.- Čtení
protokolů, protokoly schváleny. Letních cvičení odbýváno 8, zimních 4.
Pokladník František Ryška ve své zprávě uvádí:
Příjem 4561,58 Kč
vydání 4352,97 Kč
zbytek 208,61 Kč jest ve spolkové pokladně.
Volby činovníků provedeny lístky a zvoleni byli:
Čeněk Chromý
Cyril Humplík
František Kohout
Augustin Mikšík
Do výboru aklamací:
Vavřík aklamací.

za předsedu
10 hlasy
za náčelníka
16 hlasy
1. podnáčelníkem 11 hlasy
2. podnáčelníkem 8 hlasy
Josef Duchoň, Bohuslav Orava, František Ryška, František

Za účetní dozorce Jan Jednorog a Ludvík Velecký.
Do smírčího soudu Josef Orava, Ludvík Velecký a František Vavřík.
Za náhradníky do výboru Jan Jednorog a Adolf Orava ml.
Ve výboru dne 7. února 1925 zvoleni: místopředsedou František Kohout, jednatelem a
pokladníkem František Ryška, zbrojmistrem Adolf Orava ml., vzdělavatelem Čeněk Chromý.
Do samaritánského odboru byli zvoleni Vojtěch Rýpar, Ludvík Velecký a Josef Duchoň.
Ve výborové schůzi dne 20. května 1925 usneseno: Sbor odbývati bude no 30ti leté výročí
trvání sboru okrskové cvičení dne 14 června a bratři František Kohout a Josef Orava vyřídí se
župním náčelníkem Antonínem Urbanem uskutečnění toho. Volné návrhy. Výbor vzdává díky
zakládajícím členům br. Josefu Oravovi a br. Františku Oravovi za dlouholetou činnost ve
sboru a osvobozuje je od konání veřejných cvičení.
Při oslavě dne 14. června 1925 zaznamenáno: Slavnostní schůze v hostinci br. Vojtěcha
Rýpara. Slavnostní řeč zahájil v 10 hod. dopoledne župní jednatel br. Josef Cvek z Radíkova.
V řečí té vzpomíná založení našeho sboru a zasloužilých členů, kteří jsou ve sboru od počátku
činní, jsou to bratři Josef Orava, Čeněk Chromý a František Orava. Závěrem přeje sboru
v dalším trvání mnoho zdaru.
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Okolní sbory vyslaly na slavnost následující počet zástupců: Drahotuše 2, Hranice 14,
Milenov 1, Olšovec 2, Rakov 2, Radíkov 1, Špičky 8 a Ústí 15.
Odpoledne o 1 hod. začíná cvičení našeho sborů s poplachem. Sbor náš hájí objekt čís. 19
a vodu čerpá ze studny před čís. 18. Pak přijel sbor Ústí, který hájí objekt čís. 17 a vodu čerpá
z nádržky u čís. 6. Poté přijíždí sbor Hranice, který hájil objekt čís. 19 z druhé strany a vodu
odebíral z hydrantu před čís.21. Cvičení ta provedeno bylo přesně.
Po cvičení pak byl nástup na výletní místo na Baránku, kdež jsme se bavili až do 4 hod.
odpoledne. Pak přišel déšť a výlet se dokončil v hostinci br. Vojtěcha Rýpara. Na výletě byl
krásný bufet, o kterýž se přičinily všechny hospodyňky ze Zbrašova, za což jim sbor náš
vzdává srdečný dík.
Večer se v hostinci odbývala taneční zábava, při které byly vydraženy dva dorty. Tím
slavnost ukončena.
Hrubý příjem byl 2104,80 Kč
vydání
1437,80 Kč
výtěžek
667,— Kč.
Rok 1926.
Ples sboru odbýván dne 9. ledna 1926 se ziskem 138,60 Kč.
Valná hromada konána dne 23. ledna 1926 o 7 ½ hod. večer v hostinci Vojtěcha Rýpara.
Zápis do presenční listiny, do které se podepsalo 16 přítomných členů. Program obvyklý.
Předseda br.Čeněk Chromý zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členstvo. Čtení
protokolů od poslední valné hromady. Protokoly předčítá jednatel br. František Ryška a jsou
schváleny až na připomínku br. Cyrila Humplíka, že objekty hájené při cvičení ke slavnost 30.
výročí trvání sboru, jsou špatně očíslovány. Bylo opraveno.
Zpráva náčelníka: br. Cyril Humplík hlásí že bylo odbýváno 6 letních a 5 zimních cvičení.
Zprávu pokladniční podává br. František Ryška: Příjem za rok 1925 je 2 031,77 Kč,
vydání činí 2 011,15 Kč a zbytek je 20,62 Kč. Na vkladní knížce je uloženo 13,74 Kč.
Ku dnešnímu dni čítá sbor finanční jmění 34,36 Kč. Účty přehlédli revisoři bratři Jan
Jednorog a Ludvík Velecký a uznali je za správné.
Volby činovníků, byly provedeny lístky a dopadly následovně:
Za předsedu obdržel
Čeněk Chromý 11 hlasů a byl zvolen
Josef Orava
4 hlasy,
František Vavřík 1 hlas ze 16 odevzdaných,
Za náčelníka zvolen
Cyril Humplík,
za 1. podnáčelníka
František Kohout,
za 2. podnáčelníka
Augustin Mikšík.
Do výboru zvoleni: Josef Duchoň, Bohuslav Orava, František Ryška a František Vavřík.
Náhradníci do výboru: Adolf Orava a Jan Jednorog.
Za dozorčí účetní zvoleni Ludvík Velecký Jan Jednorog.
Do smírčího soudu zvoleni Ludvík Velecký, Josef Orava a František Vavřík.
Volné návrhy: Při stavbě hotelu Bedřicha Bláhy {dnes penzion Zora nebo Diana} brala se
voda, s dovolením lázní Teplic, z hydrantu. Nestačila odtéct a následkem mrazů byl hydrant
roztržen, čímž vznikla sboru škoda. Sbor žádá, by hydrant ten, nechal pan Bláha svým
nákladem opravit.
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Přítomní a podepsáni byli: František Ryška zapisovatel, Ludvík Velecký, Čeněk Chromý
předseda, Adolf Orava, Bohuslav Orava, František Orava, František Vavřík, Jan Jednorog,
Augustin Mikšík, Josef Orava, František Kohout, Vojtěch Rýpar, Cyril Humplík, Oldřich
Chromý, Josef Duchoň, Alois Pospíšil.
Výlet pořádán dne 18. července v Mariánském údolí a vynesl 520 Kč.
Při mimořádné valné hromadě dne 18. září 1926 usneseno, aby všichni členové sboru byli
přihlášeni za členy župní podporovací pohřební pokladny.
Při sborovém večeru dne 3. prosince 1926 zahajuje br. náčelník Cyril Humplík schůzi vítá
přítomné členy a sděluje smutnou zprávu o tragické smrti předsedy sboru bratra Čeňka
Chromého dne 1. prosince 1926 a žádá přítomné mu vzdali poslední poctu. Sbor se zúčastní
pohřbu zemřelého v krojích dne 4. prosince 1926 o 8. hod. ráno na hřbitov ke Kostelíčku.
Rok 1927.
Dne 15. ledna 1927 odbýval sbor ples, který vynesl 145,20 Kč.
Župní podporovací pohřební pokladna započala činnost dnem 1. ledna 1927.
Valná hromada odbývána dne 5. března 1927 o 8. hod. večer v hostinci Vojtěcha Rýpara
s obvyklým pořadem. Přítomno bylo následujících 16 členů sboru, Josef Orava, Cyril
Humplík, František Vavřík, František Ryška, Adolf Orava, Jan Jednorog, Vojtěch Rýpar,
Ludvík Velecký, Karel Mikšík, Oldřich Chromý, Antonín Gadas, Josef Duchoň, Jan Orava,
František Orava, Augustin Mikšík a Jan Šindel. Bratr Josef Orava zahajuje valnou hromadu a
vzpomíná zemřelého bratra Čeňka Chromého, dřívějšího předsedu sboru a žádá členy, by
povstáním byla jemu poslední pocta vzdána.
Protokoly od poslední valné hromady předčítá jednatel br. František Ryška. Protokoly jsou
jednohlasně schváleny. Zpráva jednatele a pokladníka. Účty prozkoumány jsou revisory účtů
Janem Jednorogem a Ludvíkem Veleckým a uznány za správné. Příjem 1 323 Kč 52 h, vydání
865 Kč 22 h, zbývá 458 Kč 30 h. Na vkladní knížce uloženo 13 Kč 74 h.
Náčelník Cyril Humplík uvádí, že letních cvičení odbýváno 3, zimních 7. Nejvyšší účast
na cvičení je 10, nejnižší 5 členů a průměrná účast činí 8 členů. Dále velitel oznamuje, že
konané požárové hlídky byly v pořádku. Sbor se zúčastnil dne 26. září 1926 okrskového
cvičení v Rakově se strojem v plném počtu.
Zbrojíř br. Adolf Orava předčítá stav nářadí a všech potřeb hasičských, což je uznáno za
správné.
Volby činovníků byly provedeny aklamací s čímž všichni souhlasí. Br. Augustin Mikšík
navrhuje, aby
za předsedu byl zvolen zasloužilý člen sboru br. Josef Orava, dále:
náčelníkem sboru zvolen br.
Cyril Humplík,
1. podnáčelníkem
Augusti Mikšík,
2. podnáčelníkem
František Vavřík.
Do výboru zvoleni Josef Duchoň, Jan Jednorog, František Orava, Antonín Gadas,
František Ryška, a jako náhradníci Ludvík Velecký a Karel Mikšík.
Do rozhodčího soudu zvoleni Josef Orava, Ludvík Velecký a František Vavřík.
Vyslancem do župního sboru zvolen Josef Duchoň a náhradníky František Vavřík a
František Ryška.
Za samaritského četaře zvolen Josef Duchoň.
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Za dozorčí účetní zvoleni Antonín Gadas a Jan Jednorog.
Ve schůzi výboru dne 12. března 1927 zvoleni:
Josef Duchoň za místopředsedu
František Ryška za jednatele a pokladníka
Cyril Humplík za vzdělavatele
Adolf Orava ml. za Zbrojíře.
Rok 1928.
Dne 8. ledna 1928 odbýván sborový ples s výtěžkem 202 Kč.
Dne 28. ledna 1928 odbývána valná hromada o 7. hod. večer v hotelu „Rýpar“ ve
Zbrašově, přítomni byli Josef Orava, Cyril Humplík, Jan Jednorog, Ludvík Velecký, Augustin
Mikšík, Oldřich Chromý, Adolf Orava ml, František Vavřík, Jan Šindel, František Králík,
Karel Mikšík, František Ryška, Vojtěch Rýpar a Bohuslav Orava. K podpisu protokolu zplnomocněni Ludvík Velecký a Oldřich Chromý. Pořad obvyklý:
Starosta sboru Josef Orava zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy. V listinu
presenční zapsáno 14 členů.
Náčelník Cyril Humplík podává zprávu o konání letních i zimních cvičení a o pořádání
župního sjezdu ve Špičkách, kde se sbor zúčastnil 5 členy a okrskových cvičeních v Rakově a
v Ústí, kdež sbor cvičil v obou případech se stříkačkou. Dále napomíná členstvo, by se více
zúčastňovalo zimních cvičení. Připomíná, by hlídky požárové odbývaly se v pořádku.
Členové, když hlídku odbývají a klíček na hlídku od člena, který má klíček od skladiště
vezmou, zas na druhý den by hned klíček odevzdali, by jej mohl zase půjčiti následujícímu
členu, který hlídku má.
Jednatel a pokladník br. František Ryška podává zprávu jednatelskou, předčítá všechny
protokoly, které jsou jednohlasně schváleny. Ve zprávě pokladní za r. 1927 uvádí příjem
2232,80 Kč, vydání 1453,25 Kč. Zbývá 779,55 Kč pro rok 1928. Účty zkoumány bratry
Janem Jednorogem a Františkem Králíkem a uznány za správné.
Přečtena zpráva zbrojíře, která uvádí stav inventáře sboru. Vše uznáno za správné a
uděleno plné uznání zbrojíři br. Adolfu Oravovi za vedení.
Starosta Josef Orava navrhuje by knihy, které potřebuje sbor i zbrojíř se koupily. Starosta
navrhuje, by sbor pořídil hasičskou kroniku. Bratr Bohuslav Orava se hlásí, že kroniku pořídí
sboru darem.
Starosta sboru připomíná, by cvičení letní byla pilně navštěvována. Bratr předseda děkuje
členům za hojnou účast a provolává Nazdar! presidentu Masarykovi, čímž valná schůze
ukončena.
Za sborového večera dne 28. dubna 1928 jednáno o zájezdu do Brna a delegováni byli
bratři Cyril Humplík, František Ryška a František Vavřík. Dále podává resignace starosta
sboru Josef Orav na svou funkci.
Na mimořádné valné hromadě konané dne 9. června 1928 o 9. hod. večer v hostinci p.
Rajmunda Nyčmana, přítomni byli Ludvík Velecký, Adolf Orava, František Vavřík, Antonín
Gadas, František Orava, Oldřich Chromý, Bohuslav Orava, Cyril Humplík, Jan Jednorog,
Josef Duchoň, Augustin Mikšík, Jan Šindel a František Ryška. K podpisu protokolu zmocnění
Ludvík Velecký a František Vavřík. V listinu přítomných zapsáno bylo 13 členů.
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Místopředseda br. Josef Duchoň zahajuje mimořádnou valnou hromadu a vítá přítomné
členy. Oznamuje,že na programu je volba starosty sboru na místo odstoupivšího br. Josefa
Oravy.
Volba byla provedena lístky a obdrželi Josef Duchoň 9 hlasů, František Vavřík 2 hlasy,
Augustin Mikšík 1 hlas, František Ryška 1 hlas. Předsedou zvolen br. Josef Duchoň, který
volbu přijímá.
Volba místopředsedy provedena lístky a František Vavřík obdržel 12 hlasů a František
Orava 1 hlas. Zvolen místopředsedou byl František Vavřík, který volbu přijímá.
Bratr Bohuslav Orava daruje sboru „Pamětní knihu Sboru dobrovolných hasičů na
Zbrašově“, za kterýžto dar mu jménem sboru děkují starosta Josef Duchoň a náčelník Cyril
Humplík. Kdo povede „Pamětní knihu“, ponechá se ujednání výboru.
K jubilejní slavnosti do Zámrsk delegováni bratři Antonín Gadas, Adolf Orava a Bohumil
Orava. Diety 1 Kč pro každého muže.
Sbor pořádal dne 26. srpna 1928 dožínkovou zábavu s výtěžkem 472,85 Kč. Usneseno
jednohlasně, by dárkyním do bufetu byl vysloven dík, který odevzdán bude každé dárkyni
jednotlivě.
Divadelním představení „V červáncích svobody“ konáno dne 4. listopadu 1928 Čistý
výtěžek činil 11,90 Kč. Panu řídícímu zdejšímu, Aloisi Doleželovi se vysloví srdečný dík za
vedení divadla. Ochotníkům zdejším, kteří účinkovali při divadle, poděkování se vysloví
v oběžníku, jež každému dodán bude.
Rok 1929.
Dne 12. ledna 1929 pořádán sborem v hostinci br. Leopolda Prášila ples se ziskem 153,70
Kč.
Dne 2. února 1929 o 7 ½ hod. večer v hotelu Rýpar, se odbývala valná hromada. V listinu
přítomných zapsáno bylo 16 bratrů: František Ryška, Augustin Mikšík, Ludvík Velecký, Jan
Šindel, Josef Duchoň, Cyril Humplík, Josef Orava, Jan Hapala, Jan Orava, František Hapala,
František Vavřík ml., Adolf Orava, František Vavřík st., Jan Jednorog, Oldřich Chromý,
Vojtěch Rýpar.
Program: 1. Zápis v listinu přítomných
2. Zahájení
3. Zprávy funkcionářů
4. Volba zbrojíře
5. Volné návrhy
Předseda br. Josef Duchoň zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy a přistupuje
k dalšímu bodu.
Jednatel a pokladník br. František Ryška předčítá všechny protokoly od minulé valní
hromady, které jsou jednohlasně schváleny. Dále podává zprávu pokladní. Příjem za rok 1928
činí 2643,20 Kč, vydání činilo 1700,53 Kč, zbývá pro rok 1929 částka 942,67 Kč.
Náčelník br. Cyril Humplík podává zprávu o činnosti: Sbor pořádal 4 letní cvičení
s nejvyšší účastí 10 členů, nejnižší účastí 6 bratrů. Dále odbývána byla 4 zimní cvičení
s nejvyšší účastí 12 a nejnižší účastí 8 bratrů.
Hasičským sborem byla pořádána 2 divadelní představení. Výstava soudobé kultury
v Brně byla obeslána br. Františkem Vavříkem st.
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Dále odbýván byl samaritánský kurs v Opatovicích, jež obeslán byl našimi samaritány,
kteří se všichni 3 zúčastnili, mimo nich se zúčastnilo 7 bratrů sboru.
Na župní sjezd ve Stříteži nad Ludinou vyslal sbor 2 členy a na okrskový sjezd
v Zámrskách 4 bratry. Dále sbor vyslal zástupce na okrskový sjezd a otevření hasičského
skladiště v Kelči. Náčelník uznává a je spokojen s konáním nočních požárových hlídek,
vykonávaných od 1. do 30. srpna 1928.
Bratr Adolf Orava podává zprávu zbrojíře. Vyzbrojeno je 15 členů, 9 členů nemá úplný
výzbroj, dále má sbor 200 m hadic dobrých, 2 pryžové hadice à 2 m, pojízdnou stříkačku, 1
berlovku, 1 hákový žebř, 3 svítilny, 1 pochodeň, 2 koše na vodu, 2 povelky, 1 trubku, 1
sanitní tašku, 1 sanitní nosítka a obvazový materiál.
Volba zbrojíře. Jelikož je těžké volbu zbrojíře provést, hlásí se dobrovolně za zbrojíře br.
Jan Hapala, což sbor s povděkem přijímá.
Knihu „Kronika Sboru dobrovolných hasičů na Zbrašově“zhotovil br. Bohuslav Orava a
materiál do ní obstarají bratři Josef Orava, Cyril Humplík a František Vavřík, by všechny
zprávy od založení sboru mohly se do kroniky zapsat.
Sbor obdržel prostřednictvím československého červeného kříže pro naše samaritány
1 nosítka, obvazy velké i malé, kteréžto věci předal br. Čeněk Hantek, župní dozorce, sboru.
Bylo zjištěno, že hydrant před Veleckým stavením (čís. 28) je poškozen následkem mrazu,
ježto v něm zůstala voda a byl špatně uzavřen. Kdo na tom má vinu nebylo zjištěno.
Předseda br. Josef Duchoň děkuje za hojnou účast bratrů a prohlašuje valnou hromadu za
ukončenou.
Dne 20. dubna 1929 byl poškozený hydrant u Veleckého jako nepotřebný vykopán a
koupen nový od firmy Antonín Kunz v Hranicích a znovu Františkem Vavříkem osazen.
Dne 21. července 1929 pořádal sbor výlet na zahradě Františka Mastila s čistým výnosem
1232,10 Kč.
V neděli dne 28. července 1929 pořádal Autoklub Morava–Slezsko v Moravské Ostravě
závody v Teplicích na louce Smetánce, k čemuž byl náš sbor vyzván co bezpečnostní stráž.
Oblek: pracovní a čepice „poděbradka“, bez výstroje. Mužstvu bude poslán oběžník. Odchod
o 12 ½ hod. odpoledne od skladiště po vytroubení.
Ve výboru dne 10. listopadu 1929 byl zplnomocněn náčelník Cyril Humplík, aby v obecní
radě vyjednal propůjčení místnosti v novostavbě radnice pro účely sboru.
Rok 1930.
Dne 12. ledna 1930 konán hasičský ples a vynesl 143,45 Kč. Výbor se usnesl, že těm,
kteří zaslali vyšší vstupné, by poděkováno jim bylo písemně.
Sbor požádal obecní radu o propůjčení místnosti ku konání zimních teoretických cvičení a
schůzím členským. Obecní zastupitelstvo ve své schůzi dne 22. listopadu 1929 se usneslo, by
obecní místnost (čítárna v 1. poschodí) byla sboru propůjčena včetně otopu a světla. Obecní
zastupitelstvo si vyhrazuje, by při používání této místnosti byl zachován klid a čistota v domě
a nedošlo k jakémukoli poškození budovy za což ručí hasičský sbor. Kdyby snad nějaká
škoda se stala, taktéž za ni zodpovídá sbor.
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Valné hromada se konala dne 30. ledna 1930 o 8 hod. večer v obecním domě
v 1. poschodí s obvyklým programem. V listinu přítomných zapsáno 19 členů: Josef Duchoň,
Bohuslav Orava, Jan Jednorog, Oldřich Chromý, František Ryška, Karel Mikšík, Adolf
Orava, Ludvík Velecký, Augustin Mikšík, Leopold Prášil, Antonín Gadas, Jan Hapala,
František Vavřík, František Hapala, František Vavřík ml., Cyril Humplík, Josef Orava, Čeněk
Hantek a František Králík.
Předseda Josef Duchoň zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy.
Jednatel František Ryška čte zprávu jednatelskou a protokoly od poslední valné hromady,
jež se jednohlasně schvalují.
Pokladník František Ryška čte pokladní zprávu: Příjem sboru za rok 1929 činí 3906 Kč
47 h, vydání za rok 1929 je1946 Kč 5 h. Vkladní knížka čís. 1314 u městské spořitelny
v Hranicích zní na obnos 1133 Kč 2 h. Ve sborové pokladně je 827 Kč 3 hal. Revisoři Jan
Jednorog a Antonín Gadas přehlédli účty a schválili je.
Volby byly provedeny aklamací s následujícím výsledkem a zvolení členové funkce
přijímají:
Předseda
Josef Duchoň,
náčelník
Cyril Humplík,
1. podnáčelník
Augustin Mikšík,
2. podnáčelník
František Vavřík st.,
členové výboru
Adolf Orava, František Ryška, Jan Jednorog a Antonín Gadas,
vzdělavatel
František Dohnal, řídící učitel,
zbrojíř
Karel Mikšík,
revisoři účtů
Ludvík Velecký a Karel Mikšík,
samaritský četař
Josef Duchoň,
vyslanec do župy
František Vavřík, - náhradník František Ryška,
do smírčího soudu Josef Orava, František Dohnal a Leopold Prášil,
do zábavního výboru Frant. Dohnal, Karel Mikšík, Leop. Prášil, Čeněk Hantek a Ad. Orava.
Předseda Josef Duchoň informuje o župní výborové schůzi konané dne 26. ledna 1930
v Hranicích. Změna stanov župní pohřební podporovací pokladny. Časopis Hasičský věstní
jest povinný každý sbor odebírati. Sbor náš obdržel od Hasičské pojišťovny 37 Kč, jakožto
podíl z čistého zisku.
Bratr starosta děkuje za hojnou účast a končí valnou hromadu.
Ve výborové schůzi dne 18. února byl za místopředsedu zvolen František Vavřík st., za
jednatele a pokladníka František Ryška. {Br. František Kohout odstěhoval se následkem
přidělení služby do Strážnice na Slovácko a pracovní oblek odevzdal sboru, který mu za to
zaplatil 45 Kč. Oblek ten obdržel br. František Králík, který tento obnos bude nucen zaplatit.}
Ve výboru dne 5. dubna 1930 bylo účtováno po divadelním představení, z 30. března 1930
„Helmice bez poskvrny“. Čistý výtěžek 128 Kč 18 h bude na postavení jeviště. Bratr náčelník
Cyril Humplík sdělil smutnou zprávu o úmrtí {† 4.dubna 1930} našeho zakládajícího a
čestného člena bratra Františka Juřeny}, správce a ředitele naší školy na odpočinku ve
Valašském Meziříčí, jemuž poslední pocta byla povstáním vzdána a ujednáno, by pohřbu,
který se koná dne 6. dubna 1930 o 3. hod. odpoledne zúčastnila se deputace sboru, jíž hrazena
bude cesta 10 Kč.
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Rok 1931.
Dne 10. ledna 1931
Na valné hromadě, konané dne 14. února 1931 o 8. hod. večer v obecním domě bylo
přítomno 13 členů sboru, zapsaných v listinu přítomných.
Jelikož předseda br. Josef Duchoň onemocněl, raněn byv mrtvicí, valnou hromadu zahájil
místopředseda František Vavřík, uvítal přítomné a vylíčil činnost sboru.
Jednatel František Ryška předčítá všechny protokoly od poslední valné hromady, které
jsou schváleny, jen br. Čeněk Hantek připomíná, by maškarní ples odbývala samaritská stráž,
ač o tom hasičský výbor věděl, by pro podruhé zaneseno to bylo do protokolu. Dále podotýká,
že místo br. Svatoslava Chromého, který byl samaritán a nastoupil vojenskou službu, je
samaritánem zdejší učitel br. František Dohnal, který je také župním samaritním jednatelem.
František Ryška, jednatel a pokladník předčítá zprávu jednatelskou, která zní:
Bratři! Opět uplynul rok našeho spolkového života a my jsme se opět sešli, by jsme si
řekli o činnosti našeho sboru za rok 1930. Sbor náš čítal na začátku roku 22 činných členů a 1
připívajícího (čestného), kterýžto 4. dubna 1930 zemřel a byl to br. František Juřena, dřívější
dlouholetý správce zdejší školy, zakládající a činný člen našeho sboru, který žil ve výslužbě
na odpočinku ve Valašském Meziříčí. Věnujíce mu vřelou vzpomínku, uctěme jeho památku
povstáním z místa. Pohřbu jeho se zúčastnilo 5 bratrů sboru.
Sbor odbýval jednu valnou hromadu a 9 schůzí, z toho 5 výborových a 4 sborové. Pak
pořádal 5 letních cvičení s nejvyšší účastí 12 a nejnižší účastí 6 členů. Zimních cvičení bylo
pořádáno 7 s nejvyšší účastí 13 a nejnižší účastí 6 bratrů. Sbor pořádal po dobu 1 měsíce
noční požárové hlídky, které v pořádku konány nebyly, poněvadž některému bratru nenapadlo
by na hlídku šel, ač lístek na hlídku měl.
Dále musíme připomenout, že naše obec o sbor náš se všemožně stará, přičiněním našeho
pana starosty Josefa Oravy obecní rady, jelikož sbor náš obdržel 1500 Kč subvence za rok
1930.
Sbor zúčastnil se župního hasičského sjezdu v Hluzově 9 bratry. Požáru ve Valšovicích se
stříkačkou počtem 13 bratrů, ač přijel již pozdě, přece pracoval se stříkačkou, z okolních obcí
se nezúčastnil nikdo, ač mají blíž.
Dne 6. června 1930 se zúčastnil sbor 5 bratry přivítání p. presidenta Masaryka na nádraží
v Hranicích, který jen projel Hranicemi ze zájezdu do Těšínska. Dále sbor, který zastupoval
br. František Vavřík, se zúčastnil 2 výborových a 1 župní valné hromady. Sbor pořádal 1 ples
12. ledna 1930. Zábavní odbor našeho sboru byl zvolen dne 20. ledna 1930 a pořádal taneční
zábavu, která pro špatnou návštěvu skončila deficitem 400 Kč. Sbor odebírá časopisy
Hasičskou ochranu, Hasičský věstník a Slezský hasič.
Pro případ úrazu je 22 členů pojištěno v podporovací hasičské pokladně v Rosicích u
Brna. Za každého člena se platí příspěvek 1 Kč ročně. Pro případ úmrtí je pojištěno 20 členů
v hasičské pohřební pokladně.
Dopisů došlo na sbor 39, z toho vyřízeno 17, ponejvíce došlo ceníků. Tím jednatelská
zpráva skončena.
Zpráva pokladní:

Příjem za rok 1930
Vydání za rok 1930
Zbývá pro rok 1931

1740 Kč 48 h
1230 Kč 75 h
509 Kč 73 h.
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Vkladní knížka zní na obnos 1133 Kč 2 hal. Revisoři účtů Ludvík Velecký a František
Králík, zvolený za nepřítomného Karla Mikšíka, přehlédli účty a prohlásili je za správné.
Náčelník br. Cyril Humplík připomíná členům, že špatně navštěvují cvičení jak letní, tak
zimní, tak i noční požárové hlídky.
Samaritánský náčelník br. Čeněk Hantek sděluje, že čistý výtěžek z maškarních plesů a
vinobraní, které pořádali samaritáni, bude použit na zakoupení elektrického přístroje
radiostatu.
Bratr místopředseda děkuje za účast a končí valnou hromadu a přeje mnoho zdaru a lepší
činnosti sboru.
Dne 7. listopadu 1931 výbor hasičský jest svolán za tím účelem, že jsou pozváni občané
Valšovic, kde za širší debaty jednáno o zřízení hasičského sboru ve Valšovicích, totiž
prozatímně jen o zakoupení berlovky a hadic. V neděli dne 15. listopadu 1931 o 3. hod.
odpoledne byla svolána schůze občanů ve Valšovicích, za přítomnosti našich bratrů Josefa
Oravy, Josefa Duchoně, Cyrila Humplíka, Čeňka Hantka, Adolfa Oravy, Jana Jednoroga a
Františka Ryšky. Na schůzi promluvil jednatel XXII. župy br. Josef Cvek, správce školy ve
Velké, o významu hasičských sborů. Za samaritský odbor přednášel župní samaritský náčelní
br. Čeněk Hantek ze Zbrašova. Valšovských občanů byla malá účast, ale přece se hned
zapsalo 14 občanů, bude-li sbor zřízen, za jeho členy.
Rok 1932.
Dne 9. ledna 1932 odbýval sbor ples v „Hotelu Bláha“ ve Zbrašově. Ples ten vynesl
1156,90 Kč čistého zisku.
Dne 30. ledna odbýval se ples samaritské stráže v restauraci „U Prášilů“ s čistým
výtěžkem 850,10 Kč, kterýžto obnos věnován na zakoupení léčiv.
Valná hromada konána dne 6. února 1932 o 8. hod. večer, v obecním domě v místnosti
knihovny v 1. poschodí. Přítomni byli František Vavřík st., Ludvík Velecký, Augustin
Mikšík, Josef Orava, Leopold Prášil, Cyril Humplík, Adolf Orava, Josef Duchoň, Čeněk
Hantek, František Hapala, František Vavřík ml., František Ryška a Bohuslav Orava.
Program obvyklý. V listinu přítomných zapsáno 13 členů. Starosta sboru br. Josef Duchoň
zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy. Vzpomíná zemřelého br. Vojtěcha Rýpara a
žádá přítomné členy, by povstáním z místa byla mu věnována posmrtná vzpomínka.
Jednatel a pokladník br. František Ryška předčítá všechny protokoly od poslední valné
hromady a ty jsou jednohlasně schváleny. Dále čte zprávu pokladní. Účty přehlédli revisoři
účtů Ludvík Velecký a Leopold Prášil, který byl zvolen za nepřítomného Karla Mikšíka a
účty uznali za správné.
Peněžní stav za rok 1931 se jeví následovně:
Příjem
2725 Kč 43 h,
vydání
2354 Kč 10 h,
zbývá pro rok 1932 částka
371 Kč 33 h.
Vkladní knížka zní na obnos 1086 Kč 41 h.
Pokladníkovi uděleno absolutorium, tj. propouští se z odpovědnosti za vedení účtů.
Náčelník sboru br. Cyril Humplík podává zprávu o konání letních a zimních cvičení.
Nejprve podotýká, že cvičení jsou málo navštěvována, zvláště mladší členové a někteří
členové vůbec nebyli jak na letním, tak na zimním cvičení, přítomni. Je jim lhostejno jsou-li

54
ve sboru nebo ne. Sbor musí vůči členům též konati svoje povinnosti v župě a ve Svazu čsl.
hasičstva a příspěvky za každého člena platit. Žádá, by se v tom u členů stala náprava.
Cvičení zimních bylo konáno 5 s nejvyšší účastí 12 a nejnižší 7 členů, letní cvičení byla
konána 2, s účastí 10 a 6 členů.
Zpráva zbrojíře odpadá jelikož zbrojmistr Karel Mikšík nebyl valné hromady přítomen.
K tomuto bodu byla delší debata a navrženo, jak náčelníkem tak některými členy, by byla
věnována větší pozornost, co se týká funkce zbrojmistra. Bratr náčelník podotýká, že již bylo
několikrát sděleno i oběžníkem, by se všichni členové zúčastnili prvního cvičení, že bude
přehlédnut výzbroj a co není v pořádku se nechá opravit, ale nepřišla ani polovina, což jest
liknavost členů.
Samaritánský náčelníka Josef Duchoň uvádí, že bylo 65 případů onemocnění a obvazů.
Bratr Josef Orava podotýká, by pro příště, kvůli pořádku, byl zřízen samaritní deník a do něho
byl každá případ zakročení samaritánů zanesen včetně jména ošetřeného. což bylo přijato.
Vzdělavatel br. František Dohnal, zdejší učitel, se stal správcem školy v Černotíně a místo
něj zvolen za vzdělavatele jednohlasně br. Josef Orava, který volbu přijal. Skončeno a
podepsáno.
Ve schůzi dne 7. května 1932 oznámeno, že zemřel dlouholetý náčelník sboru hranického
a II. náměstek župní František Merunka. Pohřeb se koná v neděli 8. května 1932 a sbor náš se
jej zúčastní.
První letní cvičení se bude konati dne 16. května 1932 o 1 hod. odpoledne. Ke cvičení
tomu přijde hasičský sbor z Valšovic, který si pořídil stříkačku a chce vysvětlit, jak se strojem
zachází. Cvičit se bude za Dolní Branou u nádržky. Další cvičení se budou odbývati dle
možnosti vždy za týden.
Ve výboru dne 20. listopadu navrženo, by do našeho sboru přibráni byli mladí hoši, buď
jako členové nebo jako dorost. Další návrh, by zdejší řídící učitel p. Karel Šnitzer byl
požádán, by jako vzdělavatel působil v našem sboru. Při schůzi se přihlásil p. Ant. Vrána,
vrchní číšník u p. Bláhy zde, jako přispívající člen do našeho hasičského sboru.
Dne 15. prosince 1932 se do našeho sboru, do samaritního odboru, přihlásila Zdeňka
Hantková, kterou výbor jednohlasně přijímá.
Dále se za činného člena přihlásil Antonín Oplatek, kterého výbor jednohlasně přijímá.
Zdejší řídící učitel p. Karel Šnitzer se přihlásil za přispívajícího člena, výbor ho
jednohlasně přijímá. Činný člen sboru br. Oldřich Chromý jest přeložen za přispívajícího
člena. Přispívající členové budou do sboru platit příspěvek 10 Kč ročně.
Dne 30. prosince 1932 ve výborové schůzi se za činné členy přihlásili Josef Roreček, Cyril
Kohout, Cyril Humplík ml., Čeněk Hantek ml. a byli jednohlasně přijati.
Rok 1933.

Dne 8. ledna 1933 odbýval sbor v restauraci U Prášilů ples s výnosem 223,70 Kč.
Výroční valná hromada byla odbývána dne 21. ledna 1933 o 6. hod. večer v radnici
v místnosti knihovny, přítomni byli tito členové: František Ryška, Adolf Orava, Čeněk
Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, Jan Orava, František Orava, Bohumil Orava,
Antonín Gadas, František Vavřík, Antonín Oplatek, Cyril Humplík st., Cyril Humplík ml.,
Josef Roreček, Zdeňka Hantková, Josef Duchoň, Leopold Prášil, Cyril Kohout, František
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Králík, Jan Hapala, Josef Orava, Karel Šnitzer, Ludvík Velecký, František Kohout a Antonín
Šenovský, jako vyslanec župy XXII. V listinu přítomných zapsáno 25 členů.
Předseda br. Josef Duchoň zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy s potěšením, že
se tak v hojném počtu zúčastnili a dále vítá br. Antonína Šenovského, který byl župou vyslán
na naši valnou hromadu.
Čtení protokolů od poslední valné hromady. Protokoly předčítá jednatel br. František
Ryška a jsou jednohlasně schváleny. Zpráva jednatele, kterou předčítá František Ryška zní:
Bratři! Každý rozumný člověk, dříve než práci začne konati, ohlíží se po prostředcích,
kterých by měl použíti, by se mu práce zdařila. Po vykonané práci ohlíží se opět zpět, jak se
mu práce zdařila, tak i my máme za sebou jeden rok hasičské činnosti, k čemuž jsme se sešli,
by jsme si pověděli o činnosti naší za minulý rok, která jest následující.
Sbor náš čítal 20 členů a konal 6. února 1932 valnou hromadu, při níž podány zprávy
spolkové, dále odbýval 7 schůzí výborových, 1 schůzi členskou, dále pořádal 1 ples v Hotelu
Bláha, druhý samaritský maškarní ples v restauraci Prášil a 1 taneční zábavu.
Pak odbýval sbor 6 teoretických cvičení zimních s nejvyšší účastí 12 a nejnižší účastí 6
členů. Praktická letní cvičení konána byla 4 s největší účastí 11 a nejnižší účastí 7 členů.
Sbor se zúčastnil počtem 5 bratrů zakládající valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
ve Valšovicích dne 20. března 1932. Dne 8. května 1932 se sbor zúčastnil v počtu 6 bratrů
pohřbu Františka Merunky, dlouholetého náčelníka sboru v Hranicích a II. župního náměstka.
Dne 16. května 1932 konal sbor cvičení se stříkačkou a 29. května 1932 lezecké cvičení,
při nichž byl účasten i sbor z Valšovic a náš sbor jim v zastoupení velitele br. Cyrila
Humplíka podal různá vysvětlení. Dne 5. června 1932 konán župní sjezd XXII. župy
v Drahotuších, kde se náš sbor zúčastnil počtem 8 bratrů.
Dne 17. července 1932 konal sbor ve Valšovicích slavnost založení hasičského sboru a
svěcení stříkačky. Dopoledne bylo zúčastněno 10 bratrů našeho sboru a odpoledne byl sbor
přítomen se stříkačkou okrskovému požárovému cvičení v počtu 15 bratrů. Cvičily sbory
Valšovice, Zbrašov, Opatovice, Rakov a Ústí.
Dne 14. dubna 1932 konala zdejší místní osvětová komise přednášku se světelnými obrazy
„Návrat čsl. legie z Ruska“. Přítomno bylo 15 bratrů v sále Leopolda Prášila.
Sbor se zúčastnil požárů ve Valšovicích dvakrát. Jednou 10 bratrů se stříkačkou a 10. října
1932 5 mužů bez stříkačky. Sbor konal po dobu jednoho měsíce noční požárové hlídky. Dne
5. listopadu 1932 byl zpozorován požár v Opatovicích, kdež se zúčastnilo 6 bratrů bez
stříkačky.
Sbor byl přítomen 4 župních schůzí, kde nás zastupoval delegát František Vavřík, jedné
župní valné hromady se zúčastnili naši 2 zástupci.
Do sboru našeho přistoupilo 5 bratrů: Čeněk Hantek ml., Cyril Humplík ml., Cyril
Kohout, Antonín Oplatek a Josef Roreček, k samaritní službě přistoupila Zdeňka Hantková.
Jako přispívající členové přistoupili řídicí učitel Karel Šnitzer, Josef Machálka a Antonín
Vrána, číšník u p. Bláhy. Br. Oldřich Chromý z činného člena převeden na člena
přispívajícího, poněvadž jako majitel autotaxi nemůže pro neurčitou dobu služby zastávat
činnost, jak se na něho ve sboru patří.
V Pohřební pokladně jest pro případ úmrtí pojištěno 20 bratrů. Sbor odebírá časopisy
Hasičská ochrana, Hasičský věstník a Záhorská kronika. Dopisů došlo sboru 32, z nichž
nejvíce ceníky, vyřízeno 12.
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Br František Ryška podává zprávu pokladní, která se jeví následovně.
Příjem za rok 1932
3586 Kč 33 h
vydání za rok 1932
3414 Kč 29 h
zbývá pro rok 1933
172 Kč 4 h.
Na vkladní knížce je uloženo
1604 Kč 24 h.
Pokladní zpráva prozkoumali revisoři účtů Leopold Prášil a Ludvík Velecký a uznali ji za
správnou. Pokladníkovi br. Františku Ryškovi uděleno absolutorium, tj. zbavení
zodpovědnosti z vedení účtů.
Zbrojíř Karel Mikšík nebyl na schůzi přítomen, nebyla zpráva podána.
Br Josef Duchoň podává zprávu, že samaritská stráž zakročila v 53 případech.
Volby starosty, náčelníka, 2 podnáčelníků, 4 členů výboru a 2 revisorů účtů. Br. Čeněk
Hantek navrhuje, by volba byla provedena lístky. Za skrutátory navrženi František Kohout a
František Králík, což valná hromada schvaluje.
Na funkci starosty z odevzdaných 24 hlasů obdrželi: František Vavřík 10 hlasů, Josef
Duchoň 7, František Kohout 5, František Ryška 1 a Adolf Orava 1 hlas. Br Josef Duchoň se
vzdává volby, koná se volba mezi Františkem Vavříkem a Františkem Kohoutem, kteří
obdrželi nejvíce hlasů v 1. kole. Z 24 hlasů obdržel František Vavřík 15 a František Kohout 9
hlasů.
Starostou zvolen František Vavřík st. 15 hlasy.
Na funkci náčelníka z 24 odevzdaných hlasů obdržel Cyril Humplík 23 hlasů, 1 lístek
odevzdán prázdný.
Náčelníkem zvolen Cyril Humplík st. 23 hlasy.
Na funkci 1. podnáčelníka z odevzdaných 24 hlasů obdrželi František Kohout 14 hlasů,
František Ryška 3, František Králík 3, Leopold Prášil 2, Jan Hapala 1 a František Vavřík 1
hlas. 1. podnáčelníkem zvolen František Kohout 14 hlasy.
Na funkci 2. podnáčelníka z odevzdaných 24 hlasů obdrželi František Králík 12 hlasů,
Leopold Prášil 4, František Kohout 4, Jan Hapala 2, Adolf Orava 1 a František Ryška 1 hlas.
2. podnáčelníkem zvolen br. František Králík 12 hlasy.
Ve volbě za členy výboru obdrželi z 24 odevzdaných hlasů František Ryška 23 hlasy, Jan
Hapala 20, Jan Jednorog 19, Adolf Orava 18, Antonín Gadas 15 a Leopold Prášil 14 hlasů.
Do výboru zvoleni František Ryška, Jan Hapala, Jan Jednorog a Adolf Orava.
Náhradníky do výboru Antonín Gadas a Leopold Prášil.
Delegátem do župy zvolen aklamací jednomyslně František Vavřík, náhradníkem
František Ryška.
Do rozhodčího soudu zvoleni Josef Orava, Karel Šnitzer a František Orava.
Vzdělavatel br. Karel Šnitzer zakončil valnou hromadu proslovem, který pronesl ke všemu
členstvu. Čeněk Hantek st. navrhuje, by proslov ten byl dán do časopisu Hasičská ochrana,
což se jednohlasně schvaluje.
František Králík navrhuje, by sbor podal žádost na obec k vyhlédnutí místa na nové
skladiště. Skončeno a podepsáno.
Při výborové schůzi dne 2. února 1933 byl zvolen místopředsedou Josef Duchoň,
jednatelem a pokladníkem František Ryška. Zbrojmistrem Adolf Orava, revisory účtů
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Leopold Prášil a Ludvík Velecký. Funkci vzdělavatele přijal opět řídící učitel br. Karel
Šnitzer.
Dále podal předseda František Vavřík návrh, aby br. Josefu Oravovi byl udělen diplom
čestného členství, za zásluhy o sbor získané, kterýžto diplom byl dotyčnému slavnostním
způsobem při sborovém večeru dne 25. února 1933 odevzdán.
Předseda dále navrhuje, by byl poslán pozdravný přípis MZHJ k jejímu 50ti letí, což bylo
jednohlasně přijato.
Dne 5. února 1933 pořádán byl hasičsko-samaritský ples, který vynesl 425,90 Kč čistého
výtěžku do spolkové pokladny.
Ve výborové schůzi dne 4. května 1933 podává zprávu župní delegát František Vavřík
zprávu ze župního výboru. Jednáno o upisování půjčky práce, navrženo zavedení spojek na
hadice, namísto šroubení.
Nato vzdělavatel přečetl sestavený přípis pro MZHJ v Brně tohoto znění: U příležitosti
dovršení vzácného jubilea 50 let svého trvání, s blahodárným působením ku povznesení
krásné a vznešené myšlenky hasičské, vyslovuje také Sbor dobrovolných hasičů vesničky
Zbrašova u Hranic své bratrské upřímné blahopřání. Hasičský sbor ve Zbrašově přeje ze srdce
Moravské zemské hasičské jednotě v dalším jejím trvání plného zdaru v práci ku
uskutečňování lidumilných ideálů hasičských, to jest – pravého bratrství, samaritství a lidství.
Hasičský sbor zbrašovský slibuje, že pilným plněním svých povinností hasičských bude
v každé době MZHJ v jejich krásných snahách podporovati.
Dne 28. května 1933 konal se župní sjezd v Malhoticích, jehož se zúčastnil za náš sbor
delegát František Vavřík.
Župní hasičské školy, která se konala dne 21. května 1933 v měšťanské škole v Hranicích,
se zúčastnili tito činovníci: předseda František Vavřík, náčelník Cyril Humplík, župní
samaritský náčelník Čeněk Hantek st.,1. podnáčelník František Kohout, samostatný četař
Josef Duchoň, jednatel a pokladník František Ryška a vzdělavatel Karel Šnitzer.
V říjnu 1933, při rozšiřování okresní silnice ve vsi za účelem předláždění, byly stávající
hydranty, které sobě sbor na vodovodním potrubí vedoucím do sanatoře před 8 léty postavil a
letos pro poškození tohoto potrubí za nepotřebné uznal, odstraněny a ve zbrojnici uloženy.
Dne 23. listopadu 1933 zemřel nejstarší člen sboru František Orava, při jehož pohřbu
u Kostelíčka zúčastnilo se 11 bratrů.
Dne 26. prosince 1933 sehráno divadelní představení „Poslední muž“, kteréž dík
obětavosti a trpělivosti režiséra p. řídícího učitele Karla Šnitzera a přičinlivostí všech herců,
mravně velice uspokojivě dopadlo. Hrubý příjem po tomto divadle byl 275 Kč, režie 153 Kč,
zbylo tudíž 122 Kč, jež odvedeny byly do pokladny sboru.
Rok 1934.
Výroční valná hromada se konala dne 9. ledna 1934 o 7 ½ hod. večer v radnici,
v místnosti knihovny. Přítomní činní členové: Karel Šnitzer, Josef Orava, Adolf Orava, Karel
Mikšík, František Ryška, Cyril Humplík st., Cyril Humplík ml., Čeněk Hantek st., Čeněk
Hantek ml., Josef Duchoň, Ludvík Velecký, Leopold Prášil, Jan Jednorog, Josef Roreček,
Zdeňka Hantková, Antonín Oplatek, Cyril Kohout, Jan Hapala, František Vavřík a připívající
členové Oldřich Chromý a Josef Machálka, který jako obecní starosta zastupoval současně i
obec
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V listinu přítomných zapsáno 19 činných a 2 přispívající členové. Předseda sboru
František Vavřík zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy a zároveň vítá starostu obce
Josefa Machálku.
Protokoly od poslední valné hromady předčítá František Ryška a všechny jsou
jednohlasně schváleny.
Jednatel František Ryška podává zprávu jednatelskou:
Bratři! Sešli jsme se opět po roce, abychom přehlédli činnost našeho sboru za uplynulý
rok. Sbor náš na začátku roku 1933 čítal 22 činných a 4 přispívající členy, z toho 1 -František
Orava zemřel dne 23. listopadu 1923 a 1 -Jan Orava {v protokolech je napsáno, že vystoupil}
byl pro nekonání svých povinností ze sboru vyloučen.
Sbor konal 21. ledna 1933 valnou hromadu, 1 schůzi členskou a 12 schůzí výborových.
Odbýval 16 cvičení, z toho 7 teoretických zimních, 8 praktických letních a 1 noční požárové,
s nejvyšší účastí 15 a nejnižší účastí 9 členů. Po dobu 1 měsíce sbor vykonával noční
požárové hlídky. Sbor se zúčastnil okrskového cvičení ve Valšovicích se 16 členy. Sbor se
zúčastnil 3 župních výborových schůzí, 1 župní valné hromady a župního sjezdu
v Malhoticích, kde sbor zastupoval sborový delegát František Vavřík.
Sbor pořádal 2 plesy, jeden hasičský a druhý samaritánský, 2 taneční zábavy a 1 divadelní
představení.
V pohřební pokladně je pojištěno pro případ úmrtí 20 členů. Sbor odebírá časopisy
Hasičskou ochranu, Hasičský věstník a Záhorskou kroniku.
Pokladník František Ryška podává zprávu pokladní:
Příjem za r. 1933
2772 Kč 24 h
Vydání za r. 1933
2387 Kč 40 h
Hotovost v pokladně
384 Kč 84 h
V městské spořitelně
2536 Kč 03 h
Jmění sboru k 12. XII. 1933 2920 Kč 87 h.
Zprávu pokladní prozkoumali revisoři účtů Leopold Prášil a Ludvík Velecký a účty
prohlásili za správné. Pokladníkovi uděleno absolutorium a je zbaven další zodpovědnosti.
Bratr Adolf Orava podává zprávu zbrojíře. Vyzbrojeno je 20 mužů a dále popisuje stav
nářadí ve zbrojnici.
Samaritánský četař Josef Duchoň zakročil v 15 případech a Čeněk Hantek, župní samaritní
dozorce v 19 případech.
Velitel Cyril Humplík čte z knihy cvičení, kterou vede Adolf Orava, jak jednotliví členové
cvičení navštěvovali.
Vzdělavatel br. Karel Šnitzer čte zprávu vzdělavatelskou.
Předseda František Vavřík oznamuje, že František Orava, který zemřel, byl delegován do
smírčího soudu a měl by být zvolen nový člen. Dává návrh, by byl zvolen Josef Duchoň, což
je jednohlasně schváleno.
Dále má býti provedena volba kronikáře. Adolf Orava navrhuje, by byl zvolen František
Vavřík, což jednohlasně schváleno a on volbu přijímá.
Čeněk Hantek informuje, že v lednu se bude odbývati protiplynová škola, o čemž bude
sbor ještě informován a nabádá členy, by se v hojném počtu zúčastnili. Dále oznamuje, že
z každého sboru má být 1 člen samaritní stráže v obecní zdravotní radě, což se zvolí ve
výboru.
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Br. Josef Duchoň podává ústně přihlášku za svého syna Josefa Duchoně ml., za člena
sboru.
Starosta obce p. Josef Machálka podává zprávu o vodovodu, bude-li postaven, jak se
k tomu postaví sbor a jak budou zřízeny hydranty, o čemž se rozvinula delší debata, ale nic se
neujednalo.
Předseda sboru br. František Vavřík končí valnou hromadu a nabádá členy k větší
činnosti, volá Nazdar!
Dne 21. ledna pořádán ples hasičský, který vynesl 346,40 Kč.
—
Dne 4. března 1934 o 3. hod. odpoledne pořádal sbor v součinnosti obce a samaritského
sboru v hostinci Leopolda Prášila přednášku o brannosti civilního obyvatelstva se světelnými
obrazy. Byli pozváni i občané z blízkých Valšovic, a že byla neděle, sešlo se na tuto schůzi na
200 účastníků. Když se páni řečníci z Hranic pplk. Alex Jiříček, mjr. Emil Svoboda a MUDr.
Zdeněk Štekl dostavili, zahájil předseda sboru František Vavřík schůzi následujícími slovy:
Vážení přátelé!
Z historie, nebo-li z dějin naší vlasti i z vlastní zkušenosti víme, že
všichni sousedé zemí koruny svatováclavské bez výjimky, odedávna pohlížejí závistivýma
očima k nám přes hranice a rádi by se vlasti naší zmocnili a popřípadě se o ni rozdělili.
Bylo mnohdy potřebí síly opravdu nadlidské, aby si naši předkové svobodu svou uhájili,
zvláště v 15. století, kdy křižáci skoro z celé Evropy hrnuli se do Čech a ten Husův národ
chtěli na kopytech koňských po světě roznést.
To se jim však nepodařilo a byl to tehdy český cep, který držel v šachu téměř celou
Evropu.
Malý byl národ náš počtem, ale přec nad nepřáteli vítězil, ale až nesvornost se v něm
zahnízdila až bratr bratra počal hubit, pak musela nastat katastrofa. Toho dokladem byly
Lipany a po nedlouhém čase Bílá Hora, kdež na 300 let ustláno bylo české samostatnosti.
Však i to jsme přečkali a potoky krve našich bojovníků za hranicemi ve světové válce, a
pak i spolupráce odvážných nejlepších lidí našich doma, získaly nám zase tu starou českou
samostatnost, která byla vyhlášena 28. října 1918.
Od této doby sotva 16 let uplynulo a již zase to za hranicemi vře, ba můžeme říci, že po
celém světě.
Na jedné straně jedná se už léta v Radě národů o odzbrojení a na straně druhé se ale
překotně zbrojí a ty stovky námořních válečných obrů, které se v různých loděnicích stavějí,
dokumentují to staré známé „chceš-li mír – připravuj se na válku“.
V době rychlopalných pušek, dalekonosných děl, v době tanků, letadel a různých plynů,
byl by ten náš kdysi tak slavný cep malichernou zbraní, proto musíme s duchem času. My už
teď víme, že příští válka bude většinou ve vzduchu vedena a budou v ní postiženy všecky
složky národa, nejen armáda. Jak budeme na válku připraveni, tak pro nás dopadne. Za tím
účelem je třeba míti pohotovou, dobře vyzbrojenou armádu, ale i civilní obyvatelstvo náležitě
poučené, jak se i v sousedních státech pilně činí.
Aby i u nás na venkově měli jsme nějakou vědomost o takové obraně obyvatelstva,
pozvali jsme si na to na slovo vzaté odborníky, příslušníky armády, by nás poučili a se vším
obeznámili. Tím předsedající skončil a předal slovo pplk. Jiříčkovi, který objasnil způsob
válčení kdysi ve středověku, pak ve světové válce a probral co nás čeká ve válce budoucí.
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Popsal ochranu nejen vojska, ale i civilního obyvatelstva, které v ruku v ruce budou muset
spolupracovat a se chránit.
Další řečník mjr. Svoboda obeznámil posluchače s různými plyny, jejich upotřebení a
účinky ve světové i v možné budoucí válce a svou poutavou přednášku doložil asi 70
světelnými obrazy z různých bojišť.
Následující řečníci MUDr. Štekl a župní samaritský náčelník br. Hantek museli se pro
nedostatek času svých referátů zřeknout.
Schůzi ukončil a řečníkům poděkoval starosta obce Josef Machálka, který zdůraznil
dobrou shodu obyvatelstva s armádou v demokratické republice.
—
Dne 20. května 1934 konal se v Opavě hasičský svazový sjezd, kterého se za náš sbor
účastnili 3 členové {František Vavřík st., Čeněk Hantek ml., František Vavřík ml.}.
Dne 24. května 1934 konala se volba presidenta republiky a zvolen byl zase T. G.
Masaryk. Sbor oslavil jeho zvolení večer lampiónovým průvodem a přátelským večírkem.
Dne 11. června 1934 zúčastnil se sbor požáru v Ústí u p. Šuláka i se strojem, ale nezasáhl
činně.
—
Dostala se nám do rukou „Záhorská kronika“, v níž Florian Zapletal píše o minulosti
Zbrašova a pokládáme proto za svou povinnost zvěčnit zprávu tuto v naší sborové kronice
{Florian Zapletal: O vzniku lázní Teplice nad Bečvou, In: Záhorská kronika, roč. XVI., č. 4,
str. 99 a další, r. 1934. – Pozn. L. Ch.}:
»....Při vkladu hranického panství do Zemských desk olomouckých r. 1548 Václavovi
Haugvicovi z Biskupic se strany Jana z Pernštejna byl vepsán od helfenštejnského panství
novému majiteli také hrad pustý Svrčov, ves pustá Lhotka, ves Hluzov, ves Černotín, ves
Ústí, ves Opatovice i s lesem Jedlovcem, a pustou vsí Zimotínem pod Valšovicemi, což
k Opatovicím přísluší, ves Zbrašov i s těmi lesy nad Bečvou až po Křivou cestu a až k potoku
pod Mezeříčkem a tak mezi grunty valšovské a z druhé strany od Zbrašova až k Jedlovci
(XXV. fol. 52 v).
R. 1548 uvádí se tedy Svrčov jako pustý hrad, jako součást helfštýnského panství a jako
majetek pánů z Pernštejna. K tomuto panství příslušela tehdy také celá obec Zbrašov, v jejímž
katastru jsou dnes lázně Teplice.
Zbrašov uvádí se v soudobých pramenech, pokud vím, po prvé roku 1329. Listem, daným
a psaným v Olomouci v den sv. Stanislava, tj. 7. května 1329, vyznal Velina, řečený
z Opatovic, že jeho zemřelý otec pan Štěpán z Opatovic daroval premonstrátskému klášteru
Hradišti u Olomouce, jemuž tehdy patřily i Hranice, půl vsi Zbrašova se vším příslušenstvím.
Velina z Opatovic potvrdil klášteru dar svého otce (Josef Teige, Zpráva o pramenech dějin
kláštera hradišťského u Olomouce do r. 1300, r. 1893, str. 71).
Druhá polovice vsi Zbrašova patřila k Helfenšteinu. Slavný Lacek z Kravař , držitel
helfštýnského panství a později hejtman markrabství Moravského, zapsal roku 1385 Crhovi
z Kokor u Přerova 505 hřiven grošů na všem, co měl na vsi Zbrašově, s výjimkou lesů (Desky
olomoucké IV. 711).
Týž Lacek, hejtman země Moravské, zapsal r. 1412 Bavorovi z Prus u Přerova a jeho ženě
Anně a jejich dětem třicet hřiven grošů na svém podílu na vsi Zbrašově s výjimkou lesů
k tomu příslušných, které podržel pro sebe a své dědice (VIII. 316).
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Jiří z Kravař a ze Strážnice vložil a vepsal Vokovi ze Sovince do desk roku 1447
helfštýnské panství s městem Lipníkem a s celou řadou vsí, mezi kterými je také polovina vsi
Zbrašova (Desky olomoucké X. 575).
Vok ze Sovince a jeho synové Ctibor a Jaroslav prodali dne 6. května roku 1467
helfštýnské panství a s ním i půl Zbrašova Albrechtovi Kostkovi z Postupic, fojtu markrabství
Lužického (Archiv český XVI. 165. 211).
Albrecht Kostka z Postupic, nejvyšší komorník desk a soudu zemského v Olomouci,
prodal dne 22. dubna 1475 hrad Helfenštein s příslušenstvím Vilémovi a Janovi z Pernšteina
(Archiv XVI. 190). Jan byl Vilémovým otcem.
Tak se dostala polovice vsi Zbrašova v majetek pánů z Pernštejna. Jestli Jan z Pernštejna,
syn pana Viléma, prodal roku 1548 Václavu Haugvicovi z Biskupic od helfštýnského panství
celou ves Zbrašov, znamená to, že Pernštejnové získali také druhou polovinu Zbrašova, o
které se bohužel od roku 1329 nedovídáme nic v souvěkých pramenech.
Uvedeného roku patřila klášteru Hradišti u Olomouce. Nevíme, jaké byly její další osudy.
Protože Hranice byly od roku 1296 po celé 14. století v moci zástavních držitelů, je nasnadě
domněnka, že také polovina vsi Zbrašova, darovaná klášteru na počátku 14. věku, dostala do
cizích rukou. Jejím držitelem stal se podle všeho pán, který vystavěl na pravém břehu Bečvy
hrad Svrčov.Stalo se tak ve 14. století. Hrad opustl, když pánové z Pernštejna, kteří měli od
22. dubna 1475 také zástavní list na Hranice, získali po roce 1475 polovinu vsi Zbrašova,
území dnešních Teplic a hrad Svrčov. Hrad pozbyl tehdy významu....«
—
Dne 8. července 1934 zúčastnil se sbor župního sjezdu v Hranicích, který byl konán na
oslavu 60 let založení sboru V hranicích a 40 let od založení župy XXII.
Dne 12. srpna 1934 pořádala se taneční zábava v hostinci Leopolda Prášila a vynesla 66
Kč čistého zisku do sborové pokladny.
V Hranicích počal dne 4. listopadu 1934 40 hodinový kurs samaritský, jehož se i naši
samaritáni zúčastnili a závěrečnou zkoušku složili Zdeňka Hantková a František Vavřík ml.
Dne 26. prosince 1934 pořádal sbor divadelní představení „Když člověk zdědí milión“pod
vedením učitele Karla Šnitzera. Hra byla velice dobře nastudována a obecenstvu se líbila.
Hrubý příjem byl 336 Kč, vydání 132 Kč, takže čistý výnos byl 204 Kč byl uložen na
zakoupení nového jeviště.
Rok 1935.
Dne 6. ledna konal se v restauraci br.Leopolda Prášila ples sboru. Při účtování po plese
zjištěno bylo: hrubý příjem
1208,60 Kč
vydání
631,— Kč
zbylo tedy čistých
577,60 Kč
Dne 26. ledna 1935 konala se řádná valná hromada o 7. hod. večer v radnici, v místnosti
knihovny, přítomno bylo 18 členů činných a 2 členové přispívající: Josef Orava, Čeněk
Hantek, Antonín Oplatek, František Vavřík st., František Ryška, Josef Duchoň st., Adolf
Orava, Leopold Prášil, František Vavřík ml., Cyril Humplík st., Cyril Humplík ml., Josef
Duchoň ml., Ludvík Velecký, Jan Jednorog, František Králík, Josef Roreček, Karel Šnitzer,
Zdeňka Hantková — Oldřich Chromý, Antonín Vrána.
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Za župu nikdo přítomen nebyl ač byla pozvána a přislíbila vyslat zástupce. Z obecního
zastupitelstva byl přítomen br. František Králík.
Jednatel František Ryška čte protokoly od poslední valné hromy, které jsou schváleny až
na jeden, ke kterému připomíná Čeněk Hantek, že z každého hasičského sboru má být 1 člen
samaritní stráže přítomen v obecní zdravotní radě, jelikož se tak nestalo bude v příští schůzi
výborové zvolen.
Zpráva pokladní: Příjem sboru
vydání sboru
zbývá v pokladně
uloženo v měst. spořitelně
jmění sboru činí

1327 Kč 24 h
1110 Kč 70 h
217 Kč 54 h
3124 Kč 55 h
3342 Kč 09 h.

Účty prozkoumali revisoři účtů Leopold Prášil a Ludvík Velecký a prohlásili je za
správné. Pokladníku uděleno absolutorium a zbavuje se další zodpovědnosti.
Samaritánský četař Josef Duchoň hlásí, že zakročil první pomocí v 36 případech.
Náčelník br. Cyril Humplík st. oznamuje, že jak letní tak zimní cvičení a požárové hlídky
proběhly v pořádku, jen připomíná že žádný člen nemá do požární knihy psát poznámky,
jenom ti, funkcionáři, kteří konají kontroly.
Zbrojíř Adolf Orava čte zprávu o stavu členstva a návštěvě letních i zimních cvičení, o
inventáři skladiště a všeho výzbroje, což se jednohlasně schvaluje.
Jan Šnejdrla se přihlásil za člena našeho sboru a je jednohlasně přijat.
Josef Růžička (z č.p. 55-Rozmarýn)se přihlašuje za přispívajícího člena.
Předseda sboru František Vavřík st. končí valnou hromadu a přeje naší další hasičské
činnosti mnoho zdaru.
Na maškarním plese konaném dne 2. února 1935 byl výtěžek 189,50 Kč.
Za náhradníka do výboru místo Antonína Gadase, který vystoupil, navržen a zvolen
Ludvík Velecký.
Dne 6. března 1935 v předvečer svátku a narozenin našeho presidenta T. G. Masaryka
postavena byla na Baránce, z dříví darovaného od občanů, na místě pozorovatelném z velké
části Hranic, vysoká hranice. Večer pak se konal slavnostní průvod s hudbou v čele k této
hranici, načež byla zapálena a starosta sboru František Vavřík přečetl provolání, které Svaz
česko-slovenského hasičstva k tomuto účelu vydal. Po návratu do vesnice k radnici měl delší
pěknou řeč starosta obce Josef Machálka, načež po zahrání hymny se účastníci rozešli.
Po dlouhé době konal sbor opět dne 5. května 1935 kácení máje, čistý výtěžek však nebyl
velký, pouze 42,80 Kč.
Na svátek sv. Petra a Pavla dne 29. června 1935 pořádala župa hranická XXII. župní sjezd
ve Zbrašově v rámci oslav 40. výročí založení a trvání sboru. Přičiněním obecní rady byla
vesnice dána do vzorného pořádku, sbor postaral se o slavnostní vyzdobení návsi {i s pomocí
místních děvčat při zhotovování věnců a prodeje vstupenek} a proto všichni cizí návštěvníci
byli zřejmě překvapeni.
Ve schůzi sborového výboru dne 8. července 1935 byl průběh oslav a vyúčtování
hodnocen následovně:
Hodnocení po župním sjezdu a slavnosti 40 let trvání sboru, konané dne 29. června 1935:
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V 6 hod. budíček, v 8 hod. mše svatá v místní kapli, kterou sloužil D. P. farář Antonín
Pospíšil z Hranic a kteréžto se zúčastnili místní hasiči a občané Zbrašovští, a pak přišli hasiči
z Valšovic, Malhotic a pomalu se scházeli hasiči okolních sborů. Při mši svaté promluvil pan
farář několik slov k hasičstvu.
Po mši sv. byl odchod k hasičskému skladišti. O 9. hod. seřazení celé župy a odchod na
náves před starou školu č.p. 31. Župní sjezd zahájil starosta župy Josef Klumpler a předal
slovo br. župnímu jednateli Josefu Cvekovi učiteli z Velké, který udělal krátký proslov
k hasičstvu takto:
»Kvapem přiblížil se den, tak významný pro místní Sbor dobrovolných hasičů i celou
obec Zbrašov, den našeho župního svátku, na než jsme se jistě všichni těšili. Sešli jsme se
dnes i z té příčiny, abychom se radovali s bratry Zbrašovskými, kteří oslavují dnes 40leté
trvání svého sboru.
Bylo to roku 1895, kdy založen byl místní sbor dobrovolných hasičů. Zakladateli jeho byli
spoluobčané Josef Chromý, František Juřena, Josef Orava, Jan Kohout a Čeněk Chromý.
Starostou obce byl tenkrát rolník Jan Humplík. V obecním zastupitelstvu byli rolníci Jan
Duchoň, Jan Kohout, František Kohout, Cyril Kohout, Jan Tomečka a František Machálka a
domkáři Josef Humplík a František Mastil. Tito všichni, jak praví župní kronika, byli sboru
velice přízniví, což dokázali tím, že zakoupili dvouproudovou stříkačku, čtyřkolovou
odpruženou, ruční berlovku, 120 m hadic a 21 hasičských výzbrojí, vše za úhrnnou cenu 1200
zlatých, postavili hasičské skladiště a vodní nádržku a povolili z obecní pokladny pravidelnou
roční podporu.
Prvním starostou a náčelníkem sboru byl tehdejší správce školy František Juřena a
jednatelem Josef Chromý. Členy sboru byli ještě Antonín Tomečka, František Orava, Antonín
Bajer, František David, Jan Machálka, Antonín Mikšík, Čeněk Chromý, Josef Orava, Jan
Kohout, František Kohout, František Tomečka, Karel Šmiták, Josef Vinkler, Jan Duchoň,
Cyril Kohout a Jan Orava, později ještě Adolf Orava a Arthur Kallus.
Čtyřicet let, jako by rukou mávl, uplynulo od založení místního hasičského sboru. A tu
zajisté starším bratřím procházejí dnes myslí různé vzpomínky, veselé i snad neveselé, jak už
to v životě veřejném ano, i ve spolkovém bývá. Oni vzpomenou dnes oněch bratrů, kteří sbor
založili, oni jistě v duchu přehlíží tu první řadu a pátrají kdo vytrval až dodnes při záslužné
činnosti hasičské a koho už z té doby není. A skutečně se scvrkla řada prvních bratří - zůstal
ve sboru jen jeden Josef Orava, jemuž jménem sboru i župy, jakož i všeho občanstva této
obce děkuji za jeho záslužnou, obětavou a vytrvalou práci v hasičství a přeji, aby se ještě
dlouho ve zdraví těšil výsluní svého života. Bratře Oravo, buď nám ještě dlouho živ a zdráv!
Dále ve sboru jsou činní 35 roků bratři Josef Duchoň a Cyril Humplík.
Bratři, nechci dnes zvlášť zdůrazňovati význam a potřebu dobrovolných hasičských sborů,
neboť to je věc každému myslícímu člověku jistě jasná a samozřejmá. Nechť přece, dovolte
mi několik slov. Dobrovolné hasičstvo má pro každou obec veliký význam; ono je čestnou
stráží své obce, v jeho rukou spočívá bezpečnost majetků a často i životů spoluobčanů. To
chápe se dnes i na místech povolaných a potvrdil to i sám pan president státu T. G. Masaryk,
když v roce 1930 po veřejném cvičení 17 hasičských sborů v Brně-Židlochovicích prohlásil
»Byl jsem spokojen, pokračujte! Vidím, že i v hasičství možno pokračovati, proto jen dále ku
prospěch občanstva!«.
Bratři Zbrašovští !
Máte 40 let poctivé a náročné práce hasičské za sebou. Vy nejlépe víte, co jste za tu dobu
vykonali na poli lásky k bližnímu. Vaše skutky mluví jistě za vás samy. Nemáme dnes
upřímnějšího přání, než abyste vytrvali, dále se zdarem pracovali na poli hasičském a dočkali
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se všichni 50let své blahodárné činnosti! A k tomuto dovršení půlstoletí práce hasičské vám
přejeme mnoho zdaru a zasloužených úspěchů. Zdar !«
Po ukončení proslovu odebral se župní výbor k mimořádné valné hromadě do radnice.
Po valné hromadě byla prohlídka sanatoria, lázní Teplic a Zbrašovských aragonitových
jeskyní.
Ve 12 hod. společný oběd.
Ve 13.30 hod. požární poplachové cvičení. Cvičným objektem byla stodola u čp. 1.
Zasahovaly sbory Zbrašov, Valšovice, Hranice, Drahotuše a sbory Rakov a Ústí byly
v záloze. Voda braly dva sbory z obnovené nádržky u čp. 4, jeden ze studny Františka Hapaly
čp.6 a jeden ze studny před čp. 18.
Po cvičení odchod na výletní místo v zahradě p. Františka Mastila, kde po příchodu byla
vztyčena státní vlajka a zahrána státní hymna. Počasí bylo nádherné, takže slavnost se dobře
vydařila.
Účtování po župním sjezdu s slavnosti:
Příjem
3552,50 Kč
Vydání 2376,60 Kč
Zbylo
1175,90 Kč,
jež byly uloženy na vkladní knížku do městské spořitelny v Hranicích.
Dne 14. prosince 1935 před Vánočními svátky přineslo rádio a hned také noviny zprávu,
že náš první president T. G. Masaryk vzdal se dobrovolně z důvodů zdravotních svého úřadu
a že doporučuje za svého nástupce Dr. Edvarda Beneše, dosavadního ministra zahraničí.
Hned nato 18. prosince 1935 byla konána ve Vladislavském sále na Hradčanech v Praze
volba, při níž byl také Dr. Edvard Beneš 340 hlasy ze 440 hlasů zvolen za nového presidenta
republiky Československé.
—
Nechť jest nový president dlouhá léta dobrým vůdcem národa, jako jím byl Masaryk. Úřad
presidentský nemohl býti vložen do rukou lepších. Celý život dra Beneše je stálá práce.
Jako syn drobného zemědělce z Kožlan neměl na růžích ustláno, stejně jako president
Masaryk. Svou pílí a vytrvalostí za pomoci sourozenců studoval vinohradské gymnasium a na
universitě poslouchal se zápalem přednášky filologické, filosofické a sociologické.
Již tehdy s úctou přilnul k profesoru Masarykovi. Po ukončení studií universitních odebral
se na Sorbonnu pařížskou, kdež se věnoval studiu politických a sociologických věd. V Dijonu
promován doktorem a jako disertační práci předložil „Rakouský problém a otázka česká“.
Vzdělání své rozšířil pobytem v Londýně a na universitě berlínské. Teprve po návratu do
Prahy byl roku 1908 promován doktorem filosofie na universitě v Prase a jmenován
profesorem národohospodářství na pražské obchodní akademii.
V začátcích světové války věnoval značné obnosy na zahraniční propagandu a udržoval
stálé spojení s Masarykem, který dlel v cizině. Na podzim roku 1915 odešel dr. Beneš do
Ženevy a pak do Paříže, kde byl sekretářem československé Národní rady.
Po celou dobu trvání republiky zůstal dr. Beneš ministrem zahraničí.
—
Ve svátek sv. Štěpána, 26. prosince 1935 sehráli místní ochotníci za režie učitele Karla
Šnitzera veselohru „Tvoje teta – moje teta“ v obsazení 4 mužů a 3 žen. Souhra i návštěva byla
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pěkná a po pilném nastudování byl úspěch jak mravní, tak hmotný, dobrý. Čistý výnos
věnován na pořízení nového, lepšího jeviště.
Rok 1936.
Dne 4. ledna 1936 konal sbor svůj pravidelný ples, který vzdor špatnému nepříznivému
počasí se vydařil nad očekávání, neboť při účtování 11. ledna 1936 konstatován čistý výnos
200 Kč.
Výroční valná hromada se konala dne 18. ledna 1936 o 8. hod. večer v radnici, přítomní
byli František Králík, František Kohout, Josef Duchoň st., Čeněk Hantek, Ludvík Velecký,
Jan Šnejdrla, Antonín Oplatek, Josef Duchoň ml., Zdeňka Hantková, Josef Orava, Jan Hapala,
Adolf Orava, Leopold Prášil, Karel Šnitzer, František Ryška, Cyril Humplík, František Vavřík
st., Jan Jednorog a přispívající člen Antonín Vrána.
V listinu přítomných zapsáno 18 členů činných a 1 člen přispívající. Starosta František
Vavřík zahajuje valnou hromadu a vítá přítomné členy.
Jednatel František Ryška čte všechny protokoly od poslední valné hromady, které jsou
schváleny. Čeněk Hantek st. činí připomínku k protokolu č. 2, kde bylo opomenuto zvolení
dvou členů do zdravotní rady.
Zpráva jednatelská:
Bratři !
Uplynul opět rok hasičské činnosti sboru a my jsme se opět sešli, bychom si přehlédli
činnost naši. Sbor náš čítá 22 členů, kteří jsou pojištěni pro případ úrazu v podporovací
pokladně v Brně a 20 členů je pojištěno pro případ úmrtí v pohřební pokladně. Poslední valná
hromada se konala 26. ledna 1935 a bylo jí přítomno 18 členů činných a 2 členové
přispívající. Od ní odbýval sbor 3 schůze sborové a 7 schůzí výborových. Dále konal
6 zimních a 10 letních cvičení, kterých bylo přítomno nejméně 9 a nejvíce 15 členů.
Sbor pořádal 6. ledna 1935 hasičský ples a 2. února 1935 samaritánský maškarní ples. Dne
5. května 1935 bylo pořádáno kácení máje.
Dne 5. května 1935 se zúčastnili František Vavřík st., František Kohout a Čeněk Hantek
st. hasičského samaritního kursu v Hranicích. Dne 6. března 1935 se sbor zúčastnil počtem
13 bratrů lampiónového průvodu s hudbou na Baránku, na počest 85. narozenin presidenta
T. G. Masaryka.
Dne 29. června 1935 pořádána byla slavnost 40. výročí trvání sboru, spojená s župním
sjezdem, kteréhož se zúčastnilo 26 sborů s 164 bratry.
Dne 14. července 1935 se sbor zúčastnil slavnosti otevření nového hasičského skladiště ve
Valšovicích, spojené s okrskovým cvičením, kde se stříkačkou cvičilo 15 bratrů. Okrskového
cvičení v Ústí se zúčastnili 4 bratři.
Sbor byl na župní valné hromadě zastoupen 3 bratry a na 3 župních schůzích byl
zastoupen delegátem br. Františkem Vavříkem, starostou sboru.
Sbor odebírá Hasičskou ochranu, Hasičský věstník 8. kraje, Hasičskou samaritskou stráž a
Záhorskou kroniku.
Pokladník František Ryška čte zprávu pokladní, která se jeví takto:
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Příjem
Vydání
Hotovost
V městské spořitelně uloženo
Jmění sboru je tedy

4132 Kč 42 h
3612 Kč 66 h
519 Kč 76 h
514 Kč 45 h
5669 Kč 21 h

Pokladní zprávu a účty schválili revisoři účtů Leopold Prášil a Ludvík Velecký. Při
kontrole byla zjištěna jedna chyba v příjmu, což bylo ihned na místě opraveno.
Zbrojmistr Adolf Orava čte zprávu o vystrojení členstva, o inventáři skladiště a návštěvě
zimních i letních cvičení.
Volby: Josef Orava dává návrh, by volby provedeny byly aklamací, Čeněk Hantek
navrhuje, by starosta a náčelníci byli voleni aklamací a členové výboru hlasovacími lístky,
což se jednohlasně schvaluje.
Za starostu byl jednohlasně zvolen

František Vavřík st.

Za náčelníka jednohlasně zvolen Cyril Humplík st., ale volbu nepřijal. Navržena tedy tajná
volba. Skrutátory zvoleni Josef Duchoň ml. a Antonín Oplatek. Z odevzdaných 18 lístků
obdrželi: Cyril Humplík st. 13, Jan Jednorog 2, František Kohout 2, František Králík 1 hlas.
Cyril Humplík volbu opět nepřijal.
Bratr Josef Orava dává návrh, by volba náčelníka provedena byla aklamací a navrhuje, by
náčelníkem byl zvolen František Kohout. Návrh byl přijat jednohlasně a František Kohout
volbu přijímá.
Za 1. podnáčelníka aklamací zvolen František Králík,
Za 2. podnáčelníka zvolen aklamací Jan Jednorog.
Další volby byly provedeny aklamací a jednohlasně zvolení bratři funkce přijali: 4 členové
výboru Cyril Humplík st., Adolf Orava, František Ryška a František Vavřík ml. Náhradníci
do výboru Antonín Oplatek a Ludvík Velecký.
Za místopředsedu Josef Duchoň st.
Za vzdělavatele zvolen řídící učitel Karel Šnitzer.
Revisoři účtů zvoleni Leopold Prášil a Ludvík Velecký.
Za samaritského četaře Josef Duchoň st.
Do smírčího soudu Josef Orava, Cyril Humplík st. a Josef Duchoň st.
Vzdělavatel br. Karel Šnitzer přednesl následující zprávu:
Bratři !
Nežli přikročím ku podání zprávy vzdělavatelské, chci vzpomenouti při této dnešní valné
hromadě, osudově významné chvíle pro naši republiku, která nadešla 14. prosince minulého
roku kdy v poledne z vedoucího místa ve státě president Osvoboditel T. G. Masaryk.
President Osvoboditel testamentem svým odevzdal svůj odpovědný úřad do rukou
nejpovolanějších, do rukou toho, s nímž od vypuknutí války spolupracoval, odevzdal svůj
úřad do rukou svého milovaného žáka a přítele Dr. Eduarda Beneše. Náš nový president
Beneš zachoval mu při jeho práci věrnost. Beneš s Masarykem vytvořil stát, aby jej pak jako
zachránce minulosti upevnil a jeho vážnost zvýšil ve všech dílech světa. A tak třeba se těžko
smiřujeme s vědomím, že Masaryk - Osvoboditel není již našim presidentem, vítáme přece
s radostí jeho nástupce Dr. E. Beneše. Ať žije ještě dlouho president Osvoboditel, ať žije i
jeho spolupracovník, pokračovatel a nástupce Dr. Eduard Beneš.
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Dále jako vzdělavatel mám podati zprávu, co členové sboru v tomto roce vykonali ku
svému vzdělání. Dne 6. ledna pořádán hasičský ples a 2. února 1935 hasičský ples maškarní.
Oba měly slušný průběh a zdařily se i finančně.
Ve dnech 6. a 7. března 1935 oslavil sbor s ostatními spoluobčany a zde dlícími
lázeňskými hosty 85. narozeniny presidenta T. G. Masaryka. Ve středu 6. března 1935
zúčastnilo se několik členů sboru slavnostní schůze konané o 11. hod. dopoledne v zasedací
síni radnice, kdež byl pan president zvolen čestným občanem obce Zbrašova. Téhož dne večer
zúčastnili se členové sboru v slavnostním stejnokroji lampiónového průvodu a pálení hranice
na Baránce. Starosta sboru František Vavřík přečetl, po srdečném uvítání přítomných,
manifest vydaný ústředím čsl. hasičstva.
Dne 12. května zúčastnili se někteří členové sboru oslavy svátku matek, kde předvedli žáci
školy některé ukázky poskytování první pomoci. Při nacvičování ochotně pomáhal správci
školy br. Čeněk Hantek, k čemuž zapůjčil potřebné obvazy. Dne 15. května byla
vzdělavatelem svolána první schůze nově utvořeného zábavního kroužku za přítomnosti
vedoucích Františka Kohouta a Čeňka Hantka, čehož bylo zapotřebí k župnímu sjezdu.
Dne 29. června 1935 pořádán župní sjezd s oslavou 40. výročí založení našeho sboru,
který se za krásného počasí dobře vydařil. dne 26. října zúčastnili se bratři ve slavnostním
stejnokroji lampiónového průvodu pořádaného ku oslavě 17. výročí naší samostatnosti. Tím
končím svoji zprávu. Zdar !
Čeněk Hantek navrhuje, by samaritské činnosti byla v novém roce věnována větší činnost
se strany hasičů, než v předešlém roce.
Starosta František Vavřík zakončil valnou hromadu a povzbuzuje členstvo k větší hasičské
činnosti poněvadž teď se požaduje víc a více po dobrovolném hasičstvu a volá další práci
zdar. Skončeno a podepsáno.
{Bratr Bohumil Orava zemřel 6. února 1936 a pohřbu, který se konal 9. února 1936 se
zúčastnilo 7 bratrů v kroji: Čeněk Hantek, František Králík, František Ryška, František
Vavřík st., Josef Duchoň ml., Jan Hapala a Ludvík Velecký.}
Dne 15. února 1936 konala v sále U Prášilů omladina, která mínila při našem sboru založit
zábavní odbor, maškarní ples, který skvěle odměnil práci odvedenou při výpravě sálu a
propagaci, neboť po všem vydání, jež nebylo malé, zbylo čistých 765 Kč, jež pěkně
rozmnožily obnos na pořízení nového jeviště reservovaný. {Ráz plesu byl ‚Cesta kolem světa‘
a sál byl vyzdoben tak, jako snad dosud nikdy.}
{Do sboru přihlásili za činné členy Stanislav Orava, Josef Králík, Jakub Kundrát a byli
dne 16. února 1936 výborem jednomyslně přijati.}
Dne 7. března 1936 konal sbor oslavu narozenin odstoupivšího prvního presidenta našeho
T. G. Masaryka. O půl 7. večer byl sraz hasičů, školních dětí a ostatního občanstva u radnice a
pak za zvuků hudby odchod na Baránku k připravené hranici. O 7. hod. zapálena hranice,
načež starosta sboru František Vavřík těmito slovy zahájil Vatru Masarykovu:
„Milí bratři, vážení občané!
Dost dlouho skláněli jsme šíje pod jhem cizáckých
Habsburků, dost dlouho jejich černo-žlutý orel rozpínal perutě své na štítech našich úřadů,
dost dlouho zpívali jsme hymnu ‚zachovej nám Hospodine císaře‘.
Proto není divu, že vzpomínáme vděčně na ty , kteří zasloužili se nejvíce o naši
znovunabytou svobodu po 300-leté nevoli.
Jest to v prvé řadě náš první president „president Osvoboditel“ T. G. Masaryk. My víme,
že 14. prosince minulého roku vzdal se svého úřadu pro otřesené již zdraví a odešel po 17ti
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letém spravedlivém řízení mladé naší republiky na zasloužený odpočinek. My si jej přes to
dále vážíme a vidíme v něm dále svého prvního presidenta a proto dnes na počest jeho 86.
narozenin koná celý český národ tyto vatry. I my jsme se sešli, abychom při záři těchto
plamenů složili jemu svůj povinný hold. Nato přečetl delší projev, vydaný Svazem
československého hasičstva v Praze.
Potom přednesl slavnostní řeč řídicí učitel Pospíšil, v níž osvětlil celý životopis
Masarykův od dětských jeho let tam na Slovácku až do dneška. Když skončil zahrála hudba
obě naše státní hymny a průvod čítající na 150 lidí vrátil se zpět do naší vesničky.
Ve dnech 24. a 31. března, 3. a 4. dubna 1936 konaly se v obci kursy samaritské vedené
lékaři Dr. Sternem a Dr. Urbanem ze Sanatoria a Dr. Rosíkem z Hranic o bojových plynech,
účincích jejich, ochraně a pomoci proti nim a léčení následků. Pplk. Jiříček od 108.
dělostřeleckého pluku z Hranic přednášel o leteckých náletech, obraně a ochraně proti nim.
Účastno bylo každý z těchto dní přes sto bedlivých posluchačů z obce.
V měsíci dubnu 1936 ustavil se při sboru našem zábavní čili dramatický odbor v počtu 40
členů za předsednictví řídicího učitele Karla Šnitzera a převzal tím na sebe pořádání zábav a
divadel v místě. Čisté výtěžky těchto zábav ukládaly se pak dále na vkladní knížku, sborem
již dříve založenou. Dne 17. května 1936 nový zábavní odbor hasičského sboru pořádal
kácení máje, při čemž předvedl scénu „Stínání májového krále“, která se obecenstvu velice
líbila a přispěla tak ke zdaru slavnosti.
V květnu konal sbor oslavu narozenin presidenta Eduarda Beneše za spoluúčasti školních
dětí a občanstva.
Dne 19. července 1936 pořádal zábavní odbor zahradní slavnost „U Bláhů“.
V listopadu a prosinci konal sbor na popud okresní politické správy výcvik nevojákůnehasičů v zacházení se stříkačkou.
Dne 26. prosince 1936 sehrál dramatický odbor hasičského sboru divadelní hru „Na té naší
vesnici“. Byla to hra se zpěvy opět jednou po dlouhé době. Nácvik a provedení byly dobré,
návštěva ještě lepší. {Zpívali Ludmila Mikšíková, Čeněk Hantek a Karel Lukas, na piano
doprovázel Antonín Valenta z Hranic a na housle Alois Vašek, holič.}
Rok 1937.
Dne 1. ledna zahynula tragickým způsobem členka samaritské stráže našeho sboru sestra
Zdeňka Hantková, přejeta byvše v Moravské Ostravě vlakem i se svým hochem Aloisem
Vláčilem, odbývajícím si presenční vojenskou službu v Hranicích. {Obecní kronika uvádí, že
to bylo 30. prosince 1936, - pozn. L. Ch.} Pohřeb měli společný dne 3. ledna 1937 na
městském hřbitově v Hranicích.
Výroční valnou hromadu pořádal sbor dne 22. ledna 1937 {protokol uvádí datum 29.
ledna 1937}o 7. hod.večer v radnici, přítomní byli: František Ryška, František Kohout, Jan
Jednorog, Ludvík Velecký, Adolf Orava, Stanislav Orava, Josef Duchoň ml., Čeněk Hantek
st., Josef Orav, Cyril Humplík st., Jan Šnejdrla, Josef Králík, Čeněk Hantek ml., Vilém
Roreček, Cyril Humplík ml., František Vavřík st., Karel Šnitzer, Leopold Prášil a František
Králík; přispívající členové Oldřich Chromý a Adolf Orava st.; členové zábavního odboru
František Velart a Zdeněk Orava.
V listinu přítomných zapsáno 19 činných, 2 přispívající členové a 2 členové zábavního
odboru. Předseda sboru František Vavřík zahájil valnou hromadu a uvítal přítomné.
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Protokoly od poslední valné hromady jsou jednohlasně schváleny.
Jednatel František Ryška čte zprávu:
„Bratři!
Opět uplynul rok spolkového života a my jsme se zde opět sešli, abychom přehlédli
činnost za celý rok. Sbor náš čítá 25 členů činných a 5 členů přispívajících.
Poslední valná hromada byla odbývána 18. ledna 1936. Dále sbor odbýval 4 schůze
výborové a 3 sborové, 5 cvičení letních a 6 cvičení zimních. Župního sjezdu v Kelči se
zúčastnili 3 bratři František Ryška, Josef Králík a Jakub Kundrát. Slavnosti svěcení nové
motorové stříkačky v Hluzově se zúčastnili rovněž 3 členové. Všech 4 výborových župních
schůzí se zúčastnil náš delegát František Vavřík st. Jedné župní valné hromady se zúčastnili
3 bratři František Vavřík st., František Ryška a Čeněk Hantek st.
V pohřební hasičské podporovací pokladně bylo pojištěno 18 členů. Sbor odebírá 2
výtisky Hasičské ochrany, Slezského hasiče, Hasičsko- samaritní stráž a Záhorskou kroniku.“
Zpráva pokladní se jeví takto:
Příjem za rok 1936
2353,82 Kč
vydání za rok 1936
2023,50 Kč
hotovost
330,32 Kč
v měst. spořitelně uloženo
7788,01 Kč
jmění sboru k 31.XII.1936 činí 5114,33 Kč.
Pokladní zprávu a účty přezkoumali revisoři Leopold Prášil a Ludvík Velecký a prohlásili
je za správné a pokladníkovi bylo uděleno absolutorium.
Náčelník František Kohout podává zprávu o konání letních a zimních cvičeních, kterých
bylo konáno 11 při průměrné účasti 12 členů. Dále podotýká, by někteří členové dbali většího
pořádku při požárových hlídkách a někteří členové se na hlídku vůbec nedostavili.
Vzdělavatel Karel Šnitzer, řídící učitel, podává zprávu o všem, co sbor a dramatický odbor
vykonal za uplynulý rok.
Členové dramatického odboru František Vellart a Zdeněk Orava podali zprávu o
finančním stavu odboru: Příjem činil 344 Kč a vydání 2820 Kč. Na vkladní knížku uložen
obnos 620 Kč na zakoupení nového jeviště. Čeněk Hantek st. navrhuje, by do dramatického
odboru byli zvoleni dva revisoři z hasičského sboru, což valná hromada schvaluje. Josef
Orava navrhuje Františka Kohouta a Čeňka Hantka, s čímž všichni souhlasí a jmenovaní
volbu přijímají.
Předseda František Vavřík sděluje nařízení župy, že všichni členové byli pojištěni
v pohřební podporovací pokladně. Pak končí valnou hromadu a přeje další hasičské činnosti
mnoho zdaru.
Výtěžek z plesu konaného 30. ledna 1937 činil 220 Kč.
Dramatický odbor sehrál dne 7. března 1937 divadelní hru „Královnička“, která se nad
očekávání skvěle vydařila jak souhrou, tak i finančně.
Dne 6. Župního sjezdu ve Velké dne 6. června 1937 se zúčastnilo 6 bratrů František
Kohout, František Vavřík, Čeněk Hantek st., Oldřich Jiříček, Stanislav Orava, František
Ryška a 3 sestry Vlasta Hantková, Ludmila Vavříková a Božena Oplatková. Župní sjezd se
odbýval až odpoledne, poněvadž dopoledne bylo deštivé počasí.
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Zborovské, legionářské slavnosti v Hranicích dne 9. června 1937 se zúčastnili dopoledne
ve stejnokroji František Ryška a Jan Hapala, odpoledne František Vavřík st., Čeněk Hantek
st., Jan Jednorog a Jan Šnejdrla.
Dne 18. července 1937 bylo konáno u nás okrskové cvičení za účasti sborů se stříkačkami:
místní - Zbrašov, Valšovice, Rakov a Hranice s 62 členy. Přehlídku vykonal okrskový
náčelník Antonín Šenovský. Bratr Čeněk Hantek st., spolu s řadou sester a bratrů, předvedl
asanační a samaritní cvičení před č.p. 18, které bylo velmi dobře provedeno a přihlíželo mu
mnoho občanů a bratrů hasičů. Výtěžek finanční 1124,70 Kč.
Při příležitosti vyřazení důstojníků v hranické vojenské akademii dne 29. srpna 1937,
konal hasičský sbor hranický závěrečné cvičení v Hranicích na náměstí, při kterém
spoluúčinkoval také i náš sbor v počtu 15 mužů se stříkačkou.
Dne 17. října 1937 zahajoval provoz na přebudované dvojkolejné železniční trati HraniceHorní Lideč ministr železnic Rudolf Bechyně a náš sbor byl v civilu tomu přítomen u
Černotínských vápenek {dříve zastávka Černotín-Kelč, za naši obec pozdravil ministra
náměstek starosty František Králík}.
Dne 14. září 1937 časně z rána rozletěla se celou vlastí naší smutná zpráva, že náš milý
president „Osvoboditel“ na zámku v lánech naposled vydechl. Byla to zpráva ohromující,
vzdor tomu, že při tak vysokém věku, kterého se zemřelý president dožil a jeho už tříleté
chorobě, takřka očekávaná.
Odešel od nás předčasně, odešel Ten, jehož měli všichni rádi, ale naše láska a vděčnost ho
nemohla tu zadržet, jehož krutý nemilosrdný Osud vyrval z našeho středu.
Jménem Masarykovým počaly se dějiny naší mladé republiky, s jeho jménem půjdou však
i dále v budoucnu.
Odešel navždy a celý náš národ, ba celý kulturní svět, sklání se v hlubokém smutku nad
těžkou ranou Osudu, který vzal lidstvu učence filosofa a státníka a nám Osvoboditele a
budovatele našeho mladého státu. Památku Jeho uctíme, když půjdeme cestami, které nám
ukázal a vytýčil a jistě to bude ku prospěchu celého našeho národa a celé Republiky.
Buď věčná paměť našemu tatíčkovi, presidentu Osvoboditeli Tomáši Gariku Masarykovi.
Rok 1938.
Události tohoto roku jsou v celé naši vlasti zaznamenány písmem nesmazatelným, ač by
bylo lépe, kdyby roku toho ani nebylo.
Již v zimních měsících dostala se k nám přes hranice na Opavsku z Německa dobytčí
epidemie slintavka a kulhavka, která postupně, vzdor veškerým opatřením, zamořila skoro
celé naše území a natropila mezi dobytkem ohromných škod. Koncem dubna vypukla u nás
také slintavka a kulhavka, která celé 4 měsíce u nás zle řádila.
Minulého roku ustavila se u nás také na popud okresního úřadu civilní protiletecká obrana,
jejímž velitelem byl ustanoven Cyril Vavřík {čp. 45}. Ten spolu s Čeňkem Hantkem st.
absolvovali kurs protiletecké obrany v Lutíně u Olomouce, na základě toho pak cvičili ostatní
občanstvo po celou zimu jak v používání protiplynových masek a asanačního skafandru, tak
v obeznámení se s bojovými plyny a následky jejich a také se samaritskou první pomocí
v každém případě.
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Veškeré občanstvo, mimo vojáků do 50 let, bylo rozděleno na skupiny, kterým přidělen
byl instruktor a ten dle směrnic vládou vydaných obeznamoval své přidělence se vším co
v jeho obor spadalo.
Výnos stíhal výnos až přišli na to, že dosavadní velitel C. P. O. je ještě vojákem, proto
udělali velitele nového a sice Františka Vavříka st., starostu hasičského sboru.
V zimě se také jednalo ve sboru o zřízení nového jeviště, jež by lépe vyhovovalo
požadavkům na něj kladeným. Na základě informací získaných v okolních obcích a hlavně
v Hranicích a Drahouších, kde si pořídili v poslední době nová jeviště od firmy Alois Drobný
z Místku, požádala obecní rada spolu s hasičským sborem jmenovanou firmu o dodání
nabídky na zhotovení nového jeviště pro Zbrašov.
Pan Alois Drobný přijel dne 15. ledna 1938 na Zbrašov a ukázal na miniaturním jevišti,
které sebou přivezl, zástupcům obce i hasičského sboru a dramatického odboru, jak by jeviště
ve skutečnosti vypadalo. Všem se nám to líbilo a proto jsme zadali stavbu nového jeviště
firmě této za obnos 7606,50 Kč, s dodáním a postavením do měsíce. Jeviště došlo 25. února
1938 na nádraží do Hranic odkud je zdarma dovezli František Kohout čp. 4 a Cyril Humplík
čp. 11. Hned následujícího dne přijeli dělníci od firmy a jeviště postavili. pódium a kulisy
byla pak uskladněny v přistavěné místnosti. Opona, kruhový horizont a některé další
součástky musely se uskladniti v radnici, poněvadž se do zmíněné přístavby nevešly.
Činnost na novém jevišti byla zahájena divadelním kusem bratří Mrštíků „Maryša“ dne
13. března 1938 a dne 4. prosince 1938 byl sehráno představení „Lída – děvče z Krkonoš“.
Nové jeviště se všem líbilo.
Ples odbýval sbor dne 8. ledna 1938 s výtěžkem 77 Kč.
Valná hromada, která se měla odbývati 15. ledna 1938, byla v důsledku nařízení okresního
úřadu o dobytčí nákaze odvolána a usneseno, by se s povolením okresního hejtman odbývala
15. února 1938 v radnici. Přítomní byli: František Vavřík st., Josef Orava, Jan Šnejdrla,
František Ryška, Adolf Orava, Ludvík Velecký, František Králík, Josef Duchoň ml., Čeněk
Hantek ml., Oldřich Jiříček, Josef Králík, Cyril Humplík, Leopold Prášil, Jakub Kundrát,
František Vavřík ml., Vilém Roreček, Karel Šnitzer, Vlasta Hantková, Adolf Orava st., Josef
Růžička.
V listinu přítomných zapsáno 20 bratrů činných, 2 samaritánky, 2 přispívající členové a
2 pánové ze zábavního odboru. Starosta sboru František Vavřík st. zahajuje valnou hromadu a
vítá přítomné.
Jednatel František Ryška čte následující jednatelskou zprávu za uplynulý rok :
Sbor čítá 22 členů činných, 2 přispívající a 3 samaritánky. Poslední valná hromada se
konala 29. ledna 1937 za účasti 19 členů činných, 2 přispívajících a 3 samaritánek. Sbor
odbýval 9 schůzí výborových, 2 sborové večery. Ples se konal 29. ledna 1937. Dne 18.
července se konalo okrskové cvičení za účastí sborů z Hranic, Rakova, Valšovic a našeho se
stroji v počtu 64 bratrů. Přehlídku sborů provedl přítomný náčelník II. okrsku Antonín
Šenovský z Hranic. Při tomto cvičení předvedl Čeněk Hantek st. se členy asanační služby,
samaritány a samaritánkami, asanační cvičení samaritní před domem čp. 18. Ukázkové
cvičení bylo dobře nacvičeno a ukazovalo, jak si máme počínat v případě války, kdyby část
naší vesnice byla zamořena otravnými plyny. Cvičení tomu přihlíželo hojně občanů. Hlídky
t.r. konány nebyly.
Pohřbu br. Vilíma z Hranic se zúčastnilo 5 bratrů. Župního sjezdu ve Velké, ač bylo
nevlídné deštivé počasí, se odpoledne zúčastnilo 6 bratrů a 3 samaritánky. Hasičského sjezdu
v Bratislavě ve dnech 3.-6. července 1937 se z našeho sboru zúčastnil Čeněk Hantek st.
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Legionářské slavnosti, konané 7. června 1937 v Hranicích, se dopoledne zúčastnili 2 a
odpoledne 4 bratři. Dne 29. srpna 1937 se sbor zúčastnil se stříkačkou závěrečného cvičení
v Hranicích na náměstí počtem 15 bratrů a 3 sester. Sbor cvičil na náměstí před lékárnou.
Sbor se dne 20. září 1937 zúčastnil smuteční tryzny za zemřelého presidenta Osvoboditele
T. G. Masaryka v počtu 15 bratrů, kterou pořádalo obecní zastupitelstvo spolu s osvětovou
komisí. Dne 28. října se zúčastnilo 17 bratrů lampiónového průvodu a oslavy samostatnosti
spojené se sázením Masarykovy a Benešovy lípy za Dolní Branou.
Všech župních výborových schůzí se zúčastnil starosta br. František Vavřík, jakožto
delegát našeho sboru.
Sbor odebírá Hasičskou ochranu, Hasičskou samaritní stráž a Záhorskou kroniku.
Pokladník František Ryška podává zprávu pokladní:
Příjem za rok 1937
vydání za rok 1937
hotovost
v městské spořitelně uloženo
Jmění sboru k 31.12.1937

5174,32 Kč
4593,75 Kč
580,57 Kč
5693,61 Kč
5984,18 Kč.

Zprávu zbrojíře podává František Vavřík ml. Inventář obnáší 180 m hadic, 6 m savic, 60
m starých hadic, 19 přileb, 20 pásů a 2 berlovky.
Za nepřítomného samaritánského četaře podává zprávu samaritánka sestra Vlasta
Hantková. Samaritská stráž čítá 7 členů: 4 muži a 3 sestry, hlášené u župy pouze 2.
Ošetřených případů bylo 34, z toho 28 lehkých a 6 těžkých. Všichni členové jsou vybaveni
samaritními brašnami. Všichni členové se zúčastnili 20 hodinového opakovacího kurzu ve
dnech 30. ledna až 30. března 1937. Přednášeli teorii MUDr. Bojda, MUDr. Böhm, praktické
ukázky Čeněk Hantek st. a zkoušky prováděl MUDr. Antonín Rosík a uspěli jsme
s prospěchem dobrým. V přídělu obdržela stráž brašny malé, 10 obvazů, 10 g vaty, 1 m gázy,
50 g jódu, 50 g hofmanských kapek, 50 g čpavku, 50 g benzinu. Dále se stráž zúčastnila
závěrečného cvičení v Hranicích a okrskového cvičení ve Zbrašově.
Karel Šnitzer, vzdělavatel sboru a zdejší řídicí učitel, podává zprávu vzdělavatelskou, jež
pro obsáhlost není v zápise uvedena, ale bratr starosta mu za ni vřele poděkoval.
Valná hromada jednohlasně potvrzuje volbu výboru, br. Čeňka Hantka st. za
samaritánského četaře.
Starosta sboru František Vavřík st.děkuje všem funkcionářům sboru za zprávy a všem
bratrům za veškerou jejich činnost ve sboru a přeje další činnosti sboru mnoho zdaru. Tím
valná hromada skončena.
Dne 12. března obsadil Hitler Rakousko a přivtělil je k říši Německé. Od té doby zavládlo
to pohraniční napětí, celý svět jakoby byl nějakou třaskavinou naplněn, která každou chvíli
hrozila vybuchnout.
Dne 25. března 1938 splatili jsme na nové jeviště 3350 Kč a ostatek nám půjčila obec,
kteroužto půjčku budeme splácet z výtěžků divadel a jiných zábavních podniků.
Neshody v pohraničním území vyvrcholily 21. května 1938 a jen částečnou mobilisací a
rychlým obsazením hranic oddálilo se na čas to – k čemu na podzim došlo.
Mladí hoši od 14 do 20 let byli zařazeni do brannosti národa, konali cvičení každou neděli
a staří vojáci od 40 roků nahoru také byli vyzváni ku cvičení do kasáren 108. dělostřeleckého
pluku. Cvičilo se s maskami plynovými, puškami, kulomety, strojními puškami, házení

73
ručními granáty a na konec ostrostřelba na vojenské střelnici, kde každý účastník vystřelil 5
ran z pušky a 8 ran z kulometu.
Dne 7. srpna 1938 pořádali jsme okrskové cvičení na oslavu nového obecního vodovodu a
odevzdání 11 nových hydrantů obcí sboru hasičskému. Zúčastnily se sbory z Hranic, Valšovic
a Rakova, celkem 45 hasičů. Zkoušeny byly hydranty jaký mají tlak v motorových hadicích
hranického sboru, což tento ochotně provedl. {Hydranty předal náměstek František Králík
pěkným proslovem. O svorné spolupráci občanstva s hasičským sborem promluvil okrskový
náčelník bratr Šenovský z Hranic. Na théma „Hasič jindy a nyní“ hovořil vzdělavatel sboru a
řídicí učitel Karel Šnitzer. Předání konalo se před radnicí. Následoval průvod k restauraci
Leopolda prášila, kde se konala pak veselice.}
Měsíc nato šly pak události za sebou takovým tempem, že jsme je sotva stačili sledovat.
Hned 12. září 1938 řeč německého říšského kancléře Hitlera, v níž činil nárok na území
našeho státu, a již 21. září 1938 rozhodla se naše vláda k odstoupení pohraničního území
Německu v důsledku hrozby války a po zjištění naší úplné osamocenosti.
Dne 22. září 1938 se vzdal president Beneš svého úřadu.
23. září 1938 provedena mobilisace záložníků do 40 let a obsazeno celé pohraničí.
V den sv. Václava 28. září 1938 měla se dát německá armáda na pochod do
Československa, k tomu ale nedošlo, neboť den nato 29. září 1938 na konferenci čtyř
mocností v Mnichově: Německa Itálie, Francie a Anglie byli jsme obětováni, bylo
rozhodnuto: „O nás – bez nás“.
A následek? Nedosti na tom, že celé pohraničí i s osazenstvem českým jsme ztratili, ale i
ten zbytek, co nám zůstal, budou naši odvěcí nepřátelé volně křižovat jak auty, tak
železnicemi a my bez odmluvy musíme ten diktát přijmout – vždyť dle slov armádního
generála Syrového – moc, která se proti nám postavila, nás nutí uvědomiti si její přesilu a
jednat podle toho.
Na příkazy okresního hejtmanství po dobu mobilisace a největšího napětí konala místní
CPO zatemnění celé obce a zároveň s členy hasičského sboru, kteří mobilisací nebyli
povoláni do pole, konaly se strážní a bezpečnostní hlídky po celé noci. Také samarita měla
v radnici pohotovost.
Pro lepší vybavení samarity v CPO zakoupila obec 2 větší kolekce obvazů, léků a
pomůcek pro první pomoc při leteckých útocích za obnos 700 Kč.
Dne 30. října 1938 byla provedena volba nového presidenta Republiky a byl jím zvolen
Dr. Emil Hácha, dosavadní president nejvyššího soudu v Praze.
Dne 4. listopadu 1938 {Sic! - správně je 4. prosince 1938 - L. Ch.} sehrál náš dramatický
odbor divadelní kus „Lída – děvče z Krkonoš“. Hra byla pečlivě nastudována i sehrána, což
na novém jevišti pěkně vyniklo a celému obecenstvu se líbilo. Hlediště bylo do posledního
místečka obsazeno, i hosty přespolními. Čistý výtěžek přes 500 Kč věnován na přikoupení
některých nezbytností k jevišti.
Tak prošel ten jubilejní rok v samém, pro náš národ zlu a nejvíc zaráží, že sousední
slovanský národ polský využil naší všeobecné tísně a oloupil nás o celé Těšínsko, kdežto zase
Maďaří nejúrodnější kraje Slovenska zabrali pro sebe.
Ó národe český – kdyby ten náš starý Žižka – jehož zásadou bylo „oko za oko“, „zub za
zub“, kdyby měl možnost nynější naši situaci spatřit – co by řekl ?
—X—

74
{Konec kroniky připravené Františkem Vavříkem st., Cyrilem Humplíkem st.
a Josefem Oravou.}
—X—
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{Zde začíná psát Adolf Orava koncept kroniky pro léta 1939 až 1948.}
Rok 1939.
V malé okleštěné republice začíná život stale tísnivější.
Stále a stále se valí na naši zem hrozivé mraky. Koruna stromu naší vlasti je osekána, ale
kořeny národa tkví pevně v jeho zemi.
Sestupme ke kořenům, soustřeďme všechnu starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve
svých dějinách učinili již tolikrát, a koruna opět po čase vyrazí novými ratolestmi.
Dne 27. ledna 1939 koná sbor výroční valnou hromadu v místnosti radnice ve Zbrašově.
Účastnilo se 19 členů činných, 2 přispívající a 2 sestry.
Podání zpráv všech činovníků sboru.
Pak byly provedeny volby činovníků a zvoleni byli:
starosta
František Vavřík st.
náčelník
František Kohout
1. podnáčelník František Králík
2. podnáčelník Jan Jednorog
do výboru:
Adolf Orava
František Ryška
Vilém Roreček
Antonín Oplatek
náhradníci:
František Vavřík ml.
Josef Králík
do zábav. odb.: Čeněk Hantek st.
František Kohout.
V únoru 1939 odjíždí z Anglie president dr. Edvard Beneš s chotí do Ameriky na
Chicagskou university, by promlouval o své vlasti svým krajanům. Počítal s tím, že i to
zmrzačelé torso republiky se jaks takž podaří uchovat do počátku války. V tom mu však
události nedaly za pravdu.
V březnu povolal Hitler do Berlína presidenta dr. Emila Háchu a dr. Jozefa Tisa. S Tisem
bylo spaktováno odtržení Slovenska od zemí českých a utvoření Slovenské republiky. Země
koruny české zůstaly samotné klínem do německé říše a dávným snem Hitlerovým bylo klín
vyrvat a republiku zničit. Proto 15. března 1939 říšskoněmecká armáda valila se přes hranice
republiky do zemí koruny české. Hitler pod tlakem bere tyto země pod protektorátní ochranu,
odzbrojuje naši armádu, která se nebránila. Český národ si tuto pohanu od němců nenechává
líbit a tisíce českých synů prchá za hranice, kde nadešel okamžik ke tvoření druhého
zahraničního odboje.
Dne 22. května 1939 jede první transport čs. důstojníků-uprchlíků z polského přístavu
Gdyně do Francie loděmi Varšava a Bátory.
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Sborové kursy pro náčelníky,podnáčelníky, četaře, jednatele a pokladníky, které se měly
konat v Hranicích, pro zákaz shromaždování se nekonají.
Do sboru se přihlásili Miroslav Kohout a František Roreček a Jaroslav Vavřík a byli ve
výborové schůzi dne 6. června 1939 jednohlasně přijati.
Dne 9. července 1939 byla pořádána letní slavnost v zahradě restaurace Leopolda Prášila.
V srpnu 1939 odešel náš sborový vzdělavatel a učitel zdejší školy do výslužby a
odstěhoval se do Drahotuš. Do sboru se přihlásil Karel Pudil, který byl členem hasičského
sboru v zabraném území na Opavsku.
Dne 13. záři 1939 zemřel {ve věku 71 let, *9.3.1868} zakládající člen sboru bratr Josef
Orava. Pohřeb se konal 15. září 1939 u Kostelíčka, členové sboru se zúčastnili v slavnostních
stejnokrojích.
Sborovým vzdělavatelem se přihlásil řídicí učitel zdejší školy František Dohnal.
Nadešel čas válečné lítice. Německá armáda napadla Polskou republiku. Dne 1. září 1939
v časných hodinách pluje vzduchem stroj za strojem, by rozsévaly v polských městech smrt.
Dne 3. září 1939 vypověděly Německu válku Francie a Anglie. Dr. Edvard Beneš
přihlašuje Československo do řad spojenců bojujících proti Německu.
Dne 9. září 1939 počíná bitva o hlavní město Polska Varšavu. Dne 17. září vidí Sovětský
svaz veliké nebezpečí pro svoji zemi a proto nařídil okamžitý vstup Rudé armády do
umírajícího Polska v západní Ukrajině.
Dne 19. září, Dr. Beneš: První vyzvání do boje. Všichni Čechoslováci se shromažďují
v Agde. Varšava kapituluje 27. září 1939.
V září vydán zákaz nošení všech druhů odznaků i včetně Červeného kříže.
Dne 2. října 1939 založena čs. zahraniční armáda v Agde v jižní Francii. Uzavřena dohoda
s francouzskou vládou o obnovení čs. armády.
Dne 14. listopadu střílí Němci do českých studentů v Praze. České vysoké školy v Praze i
v Brně uzavřeny.
Dne 30. listopadu 1939 vyhlašuje Sovětský svaz obranný boj finským reakcionářům.
Dne 19. prosince 1939 pořádána mikulášská zábava.
V roce 1939 bylo 5 letních a 4 zimní cvičení, 7 výborových schůzí, 1 řádná a 1 mimořádná
valná hromada.
Rok 1940.
V roce 1940 čítá sbor 17 činných, 2 přispívající členy a 2 sestry. Dne 28. ledna 1940
přihlásil se za přispívajícího pan František Poledna i se svou chotí.
Podle nařízení MZHJ v Brně a okresního úřadu v Hranicích, ruší se hasičská župa XXII. –
Hranická.
Dne 7. března 1940 jest dalším mezníkem československé historie, neb skládá slib čsl.
armáda bojující ve Francii.
Dne 12. Března 1940 uzavírá Finsko mír se Sovětským svazem.
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Dne 19. března byli vyznamenáni první čsl. letci, za statečnost při hájení Francouzské
republiky, Válečným křížem.
Dne 9. dubna postihl další osud další dvě země nacistickou knutou, a to Dánsko a Norsko.
V Norsku byly sváděny tuhé boje a 10. dubna 1940 byla největší bitva o Narvik mezi
německou armádou a armádou Velké Británie.
Dne 27. dubna 1940 zemřel po operaci nejlepší čs. letec akrobat kapitán František Novák
v Paříži.
Dne 9. května 1940 odevzdán čsl. divizi v Arrasu první prapor obnovené Republiky.
Dne 10. května 1940 čsl. letci zahájili slavnou bitvu leteckou o Francii.
Německo přepadá další pokojné země a to jsou Belgie, Holandsko a Lucembursko. Němci
po prvé užívají parašutisty vysazené za frontou v zázemí. Britské oddíly vstupují do Belgie,
kde se ale dlouho neudrží proti přesile německé armády, která dělá bleskovou válku.
Dne 15. května kapituluje Holandsko po strašlivém náletu na město Rotterdam;
Francouzská fronta proražena od belgické strany.
Dne 28. května 1940 belgická armáda kapituluje po marném boji proti přesile. Narvik
dobyt Němci.
Dne 10. června 1940 vypovídá Itálie válku Francii a Velké Británii.
Pracovní schůze okresní hasičské jednoty čís. 11 v Hranicích se konala dne 16. června
1940 v budově měšťanské školy pro všechny činovníky hasičských sborů: starosty, jednatele,
pokladníky, náčelníky, matrikáře, vzdělavatele a samaritské dozorce.
Podle nařízení sbor provedl na ruční stříhačce nápis německo – český.
Němci obsadili hlavní město Francie Paříž. Dne 22. června Francie uzavírá příměří
s Německem.
Dne 24. června 1940 nalodění posledního čsl. leteckého transportu do Anglie. Francie
uzavírá příměří s Itálií.
Dne 12. července 1940 vzniká prví čsl. letecké peruť v Anglii, 310. stíhací. Od tohoto dne
provádějí letci čs. armády za hranicemi prví nálety na říši Německou.
Dne 2. srpna 1940 vzniká druhá letecká peruť RAF, 311. bombardovací.
Den 8. srpen 1940 je počátkem letecké bitvy o Anglii.
Od 10. srpna 1940 se zavádějí noční požárové hlídky vždy o 2 mužích. Sbor nemá
pořádati žádné zábavy. Troubiti se může jen na oheň neb povodeň.
Zábavní odbor hasičského sboru ve Zbrašově sehrál divadelní před-stavení v Hranicích
v kině Universum, „Z českých mlýnů“.
Od srpna až do října vynikající účast čs. letců na rozhodující bitvě o Anglii.
Dne 1. září 1940 hromadné zatýkání rukojmích v Protektorátě Čechy a Morava.
Dne 27. září uzavření paktu tří velmocí (Německa, Itálie a Japonska).
V říjnu 1940 přepadení Řecky Itálií.
Sbor odbýval v roce 1940: 1 valnou hromadu
7 schůzí výborových,
2 schůze sborové,
5 letních cvičení,
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7 zimních cvičení
Finanční příjem za rok 1940
vydání za rok 1940
zbývá čistý zisk

5.395 K 33 h
898 K 80 h
4.496 K 53 h.
Rok 1941.

Do tohoto roku vkročil sbor dobrovolných hasičů s povoleným plesem, který se konal 4.
ledna 1941 v sále p. Leopolda Prášila.
Sbor dostal dopis od firmy Baťa ve Zlíně prostřednictvím okresního úřadu v Hranicích,
ohledně pracovních bot kožených. Poukazů došlo na 5 párů gumových a 7 párů pracovních
bot kožených. Boty si musí každý bratr zaplatit sám.
Divadelní odbor sboru sehrál ve středu dne 19. února 1941 v kině Universum v Hranicích
divadelní hru „Dcerušky tatíčka Berušky“.
Bulharsko obsazeno německým vojskem. Přistoupení zrádcovské vlády v Jugoslávii
k paktu tří.
Dne 27. března 1941 státní převrat v Jugoslávii. Německo napadlo Jugoslávii 13. dubna
1941, a po strašlivém bombardování obsadilo německé vojsko Bělehrad.
Dne 2. května ve výborové schůzi se čte dopis od MZHJ, v němž se zakazuje všem
sborům konání náboru členstva, jiným způsobem než se stanoví zákon o policii, požární.
Od okresního úřadu došel dopis na obecní radu o opatření pro sbor, motorový agregát a 40
m hadic.
Ve schůzi obecního zastupitelstva ve Zbrašově přednesl starosta sboru br. František
Vavřík nutnost motorové stříkačky. Pan Krampla, zástupce fy Bratři Sigmundové v Lutíně
sděluje, že dojde-li ke koupi tohoto stroje u jejich firmy, bude dodán z dobrého předválečného
materiálu s motorem o 25 HP, a speciálním čerpadlem 4 stupňovým. Barva červená, nápis
dvojjazyčný „Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově.“
Tento stroj došel 28. prosince 1941 od fy Sigmund drahou, za cenu 2480 korun. Dodaný
stroj není podle učiněné objednávky a tudíž sboru nevyhovuje, a sbor nemůže za něj vzíti
odpovědnost. Stroj byl drahou poškozen a není z předválečného materiálu.
Dne 10. května 1941 byla postavena stíhací peruť čís. 313 ve Velké Británii.
Dne 8. června 1941 Angličané a Francouzi vstupují vítězně do Sýrie za účasti 11. čs.
praporu.
Dne 22. června 1941 napadení Sovětského svazu Německem. Tohoto dne došlo právě
k jedné z nejdůležitějších událostí válečných; nacistické Německo přesně podle dávno
připravovaného plánu napadlo Sovětský svaz. Sovětská svaz je tedy společně s námi ve válce
proti Německu.
Dne 26. září 1938, těsně před „Mnichovem“ – řekl Hitler v berlínském Sportpalastu na
ohromné schůzi, v níž za pustého řevu nacistické berlínské spodiny a za účasti celého
slušného světa, neslýchaně sprostě spílal a náš stát nestoudně napadal, dávaje naší Republice
znovu své ultimatum: „Zde stojím já a tam stojí Beneš a ta celá československá lež. Mezi
mnou a jím musí býti rozhodnuto a bude rozhodnuto!“
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Právě tímto dnem, kdy vypovědělo Německo válku Sovětskému svazu si můžeme my
Čechoslováci říci: Zde stojíme my a tam stojí Hitler a celá ta sprostá, vulgární, nevzdělaná,
nekulturní a nemravná nacistická a fašistická špína a mor.
Dne 18. července je podepsána první smlouva v této válce spojenecká ČeskoslovenskoSovětská.
Jelikož Hitler měl armádu připravenou, nemohl Sovětský svaz tomuto náporu ihned
zameziti, vnikají německé hordy daleko do země Ruské a 9. září obsadili Němci Kyjev. Dne
25. září odřízli Krym.
Dne 28. září přijel do Prahy největší a nejkrvavější barbar Heydrich, který začal
československý lid zatýkat a vraždit.
Dne 6. října 1941, počátek bitvy o Moskvu, hlavní město Sovětského svazu, která trvala
do 6. prosince.
Dne 26. listopadu velký obrat na východní frontě: Rudá armáda na prvním postupu a 70
mil na Ukrajině.
Dne 4. prosince 1941 zemřel bratr Josef Duchoň a byl na poslední cestě doprovozen na
hřbitov ke Kostelíčku.
Zpráva pokladní za rok 1941: Příjem
Vydání
Zbývá

7323 K 53 h
1776 K 60 h
5546 K 93 h.

Cvičení konáno 16, z toho 7 zimních a 9 letních.
Sbor se zúčastnil záchranných prací při povodni řeky Bečvy v Teplicích a jedné přespolní
divadelní hlídky v Paršovicích. Hlídky požární se tohoto roku nekonaly, a konaly se hlídky
bezpečnostní po celý rok.
Rok 1942.
Rok 1942 je pro nás dalším mezníkem ve válečném pokračování a hubení lidstva všech
národů v německém područí.
Dne 16. ledna Moskevský rozhlas vysílá výzvu k čs. občanům v SSSR, aby se hlásili do
čs. jednotky.
Dne 19. ledna t. r. byla v Praze ustavena neblahá protektorátní vláda se zrádcem Moravce.
Dne 20. ledna 1942 byla vytvořena v Anglii čs. letka v rámci britské noční stíhací perutě
68.
Dne 24. února 1942 československá vláda vydává náborové prohlášení k Čechoslovákům
celého světa.
Hasičský sbor se usnáší ve schůzi dne 24. února 1942 jednohlasně, by se na obecní radu
poslal přípis ohledně automobilové stříkačky násle-dujícího znění:
Sbor dobrovolných hasičů žádá, aby sboru byla zakoupena automobilová stříkačka
nabízená firmou Hrček-Neubauer, Brno-Královo Pole. Jelikož je sestavena z dobrého, starého
materiálu, za poměrně nízkou cenu. Obcí zakoupený agregát od firmy Sigmund, vzala by
firma Hrček-Neubauer zpět na protiúčet za kupní cenu, ovšem se schválením obecní rady.
Cena automobilové stříkačky se pohybuje od 65.000 do 70.000 korun.
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Z koupě této automobilové stříkačky sešlo se strany obce.
Na sbor došel 24. února 1942 přípis, že veškerý hasičský majetek sboru, dle Sbírky
zákonů nového řádu, stává se majetkem obce.
V neděli 15. března 1942 byla provedena zkouška motorového agregátu u rybníka p. Jana
Hapaly, montérem fy Sigmund z Olomouce-Lutína.
Zkouška byla provedena v 10 hod. dopoledne s dobrým výsledkem a obecní rada i sbor
jsou se strojem spokojeni.
Dne 21. května 1942 jest dnem vzniku Čs. 200. lehkého proti-letadlového pluku na
středním úseku východní fronty.
Atentátem 27. května 1942 na Heydricha vyřčen ortel nad českým lidem. Atentát vykonali
por.Gabčík a por. Kubiš. Počátek hrůzovlády v tak zvaném Protektorátu Čechy a Morava. Po
atentátu žil Heydrich ještě nějaký čas a 4. června 1942 zemřel.
Za dobu jeho působení v Praze od 27. září 1941 až 27. května 1942 přiznali Němci
v novinách v úředních zprávách 462 poprav českých vlastenců. A kolik jich nepřiznali?
Jelikož zatímně nemohlo gestapo chytit pachatele atentátu, byla dána lhůta, a po této době,
kdyby se pachatel nenašel, bude zastřelen každý 10. Čech.
Dne 10. června 1942 je zapsán v českých dějinách smutnou vzpomínkou, neb byla
vypálena obec Lidice. Ženy byly odeslány do pracovních táborů, z kterých se málokterá
vrátila. Děti byly odvezeny do polských obcí, kde byly v koncentračních táborech. Muži od
15 let výše byli všichni za Horákovým statkem, v počtu asi 174, zastřeleni.
Lidice jsou symbolem české věrnosti k vlasti, její samostatnosti, práva, až k smrti.
Dne 18. června 1942 bojovali v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze, v Rezkově ulici,
npor. Opálka, por. Gabčík, por. Kubiš, por. Valčík, rtn. Švarc a čet. aspirant Bublík hrdinně
v nerovném zápase s oddíly gestapa, v kterém podlehli, způsobivše nepříteli značné ztráty.
24. červen 1942 byl zase černým dnem, neb po vypálení a zničení Lidic u Kladna, které
žalovaly zničenými pahýly svých domků a hromadným hrobem popravených hrdinů, na zvůli
německých okupantů. Na bolestnou Kalvárii českého národa vystoupila trpkou křížovou cestu
i malá vesnička Českomaravské vysočiny – Ležáky.
Když se k bolestnému sevření srdcí rozlétá úřední zpráva o tragickém zničení Lidic,
nevěřil nikdo, že by se podobný čin opakovat mohl, že by se nacistická zvůle ničení a
terorisování vystupňovala a vybrala si k tomu další oběť, tiché závětří východních Čech.
A přece se 24. června 1942, v nešťastném středu Ležáků, vznesl nad údolíčkem říčky
hustý stoupající dým hořících stavení, a v noci duněly salvy popravčí čety v pardubickém
zámečku. Obyvatelé Ležáků věřili sobě a věřili svým. A tak když v prosinci 1941 se podařilo
několika českým parašutistům seskočit u Králova Městce, usadili se i s vysílačkou
v Ležákách.
Tak jako Lidice byly zničeny zpupností německou za spáchaný atentát na Heydricha
nevinně, tak zaplatily Ležáky za české hochy, kteří bojovali za samostatnost českého národa.
Obětí z Ležáků bylo 14 mužů a 19 žen. Jsou ležácké děti živy? Žádný neví.
Čest jejich památce.
Dne 16. srpna 1942 byl dle přípisu MZHJ v Brně oceněn sborový majetek, který přechází
do vlastnictví obce Zbrašova na 4070 korun, s čímž starosta obce p. Jan Hapala souhlasí.
Peníze za inventář musí býti zaslány MZHJ do Brna.
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Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě zasílá všem velitelům přípis k sestavení
rozpočtu na rok 1943.
Br. náčelník František Kohout sestavil s hasičským výborem a starostou obce rozpočet,
který je rozepsán v hasičském protokolu. Rozpočet zní celkem na 18.070,- K.
Všechny sbory, které mají motorová vozidla musí si podati žádost o osvobození od daně.
Dne 3. listopadu 1942 byl hlášen ve 20.20 hod. požár v lázních Teplicích. Během 10 minut
dostavily se na místo požáru sbory Zbrašov a Hranice.
Hořícím objektem byla bývalá stará strojovna za lázeňskou budovou. Jelikož t.č. byly v ní
uloženy staré matrace, dřevěná vlna a dřevo, měl oheň řádnou potravu. Střecha byla pokryta
lepenkou, pro dostatek vody úplně neshořela.
Během 1 hod. byl požár zdolán a sbor náš Zbrašovský nechává na místě stroj u řeky
Bečvy a dvoučlennou hlídku do rána.
Příjem za rok 1942 5 871 K
vydání
5 649 K
zbývá pro rok 1943 221 K.
Schůzí bylo konáno 10, z toho 8 výborových a 2 sborové,
5 cvičení zimních,
18 cvičení letních,
1 cvičení veřejné,
3 cvičení lezecká,
60 žňových hlídek,
305 jiných požárních hlídek
Rok 1943.
Tok 1943 bude rok ohromných rozhodujících událostí válečných, jež nám vítězství přinese
a to jedině Rudá armáda, která zahájila velikou ofensivu u Stalingradu a hned obsazuje města
Stalingrad, Kotelnikov, Velikije Luki, Vorošilov, Voroněž.
Plukovník Ludvík Svoboda, velitel 1. čs. samostatného praporu v SSSR, převzal bojový
prapor věnovaný presidentem republiky Edvardem Benešem. Kotel, který Rudá armáda
uzavřela v okolí Stalingradu se vzdal i s polním maršálem Paulusem a 16 německými
generály.
Rudá armáda se nezadržitelně valí na západ a dobývá Krasnodar, Rostov, Vorošilovgrad a
Charkov.
V březnu je veliká bitva u Sokolova, v níž se ponejprv vyznamenali českoslovenští vojáci
na východní frontě.
Dne 8. března 1943 hrdinně umírá nadporučík Otakar Jaroš a Rudá armáda obsazuje
Vjazmu.
V dubnu je velká ofensiva britské armády v Tunisu, kde se též vojsko „Osy“ 13. května
vzdalo.
Dne 10. července 1943 se vylodilo britské a americké vojsko na Sicílii.
Dne 8. září 1943 kapituluje Itálie, 5. severoamerická armáda obsazuje Palermo.
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Dne 9. září 1943 oslavil sbor 60leté trvání Moravské zemské hasičské jednoty za
přítomnosti 24 činných členů.
Čteny byly články z Hasičské ochrany. Dále vzpomněl sbor všech zemřelých bratrů od
založení sboru, kterých bylo na poslední cestě vyprovozeno 34 bratrů.
Vydání sboru za rok 1943 bylo
Na vkladních knížkách a jmění sboru je

4500,— K
6188,20 K.

Cvičení bylo 22 letních a 7 zimních.
5 schůzí pracovních v Lipníku,
2 obvodové školy,
Sbor byl při 1 požáru v Těšicích u Kelče.
Do konce tohoto roku Rudá armáda dobývá města Orel, znovu Bělgorod, Taganrog,
Novorosijsk, Brjansk, Smolemsk, Dněpropetrovsk, přešla přes řeku Dněpr, osvobodila Kyjev
a Žitomir.
Dne 13. října 1943 vypovídá Itálie Německu válku.
Rok 1944.
Rok 1944 je dále ve znamení velikých bojů, a hned 4. ledna Rudá armáda s I.
Československou samostatnou brigádou osvobozují Bílou Cerkev. Za hrdinství v těchto
bojích vyznamenává gen. Stalin Čs. brigádu Řádem Bohdana Chmelnického I. stupně.
Dne 22. ledna se přihlásili do sboru František Zlámala, Josef Orava a Vojtěch Mastil.
Jsou pořádány sborové školy každý týden a programy těchto škol jsou pro členstvo cenné
obsahem. Do jedné školy se dostavili i bratři sboru z Valšovic v počtu 20 bratrů. Celkový
program těchto škol je vypsán v jednacím protokolu.
Bratři, kteří jsou zařazeni do hasičských hlídek sboru, nesmějí býti zařazování do hlídek
závodních.
Přepravení {předělání} spojek u agregátu a rozdělovače bylo pro-vedeno firmou Kunz
Hranice.
Dne 27. dubna 1944 stanoveno družstvo pro případ lesních požárů.
V dubnu t. r. dosáhla Rudá armáda hranic Československých na Zakarpatské Ukrajině.
Dne 11. května 1944 nastává změna v pohotovostním družstvu domácím a jmenováni jsou
tito bratři: Vilém Roreček, Oldřich Jiříček, František Vavřík ml., Cyril Kohout, Čeněk Hantek
ml., Josef Duchoň, Antonín Oplatek, Adolf Orava a František Hapala.
Dne 1. června 1944 byla konána prohlídka komínů v obci, nařízená okresním úřadem.
Dne 4. června 1944 nastoupil úplný sbor v stejnokrojích před hasičskou zbrojnicí. Za
dvouřadem stál motorový vůz a agregát. Z pozvaných zástupců OHJ se nikdo nedostavil.
Místní obecní starosta p. František Dohnal, řídicí učitel jako zástupce obecního úřadu,
převzal složený slib od br. Františka Kohouta, jakožto velitele sboru, do svých rukou.
Skládání slibu zahájil povelem a krátkou připomínkou br. velitel, načež předal slovo
vzdělavateli sboru br. Karlu Pudilovi, který v proslovu připomněl povinnost každého bratra
vůči sboru i vůči celku a svým bližním a také ku své vlasti, která v pohnutých dobách
potřebuje celé muže, jež v pádu potřeby jsou vždy na svém místě a konají svou povinnost, jak
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čest hasičská a bratrská žádá. Aby staré české rčení „hr - já jsem Čech“, mělo za sebou sílu,
čin a odvahu a obětavost. Svůj projev skončil přáním zdaru vlasti a sboru.
Br. Vilém Roreček, jako zástupce velitele sboru, přečetl text slibu, načež bratři hlučným
„Slibujeme!“ svou poctivou práci zpečetili. Přistupuje starosta obce a br. velitel a každý bratr
podáním ruky zvlášť slibuje. Pan starosta krátkými slovy sboru připomíná, že bere slib na
vědomí a doufá, že sbor i slíbené zachová.
Br. velitel zakončuje slovy zdaru, pak následují povely a akt je zakončen.
Hasičský slib:
Slibujeme při všem, co je nám svato a plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že
věrně budeme sloužiti myšlence hasičské.
Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu ve všech nehodách.
Slibujeme, že budeme poslušní všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich
rozkazy a nařízení.
Slibujeme, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se
neopouštěti, ale mužně si pomáhati, jak nám káže naše svědomí a hasičská čest.
Slib tento podepsalo 28 bratrů.
Dne 22. června 1944 zahájení velké ofensivy z Britského ostrova, všemi prostředky, jak
letadly, tak loďmi všeho druhu, největšího rozsahu tak zvané invase na Francouzskou půdu.
Proražení Hitlerovy linie tak zvaného západního valu, kanadskými, britskými a americkými
oddíly.
Dne 30. června 1944 v 10 hod. a 30 minut objevily se nad naší obcí anglo-americká
letadla, která přiletěla z jihu a letěla směrem severním, kde shodila bomby nad východním
Německem, pak se vrátila zase směrem k jihu a do Itálie. Tento poplach, kdy začaly ponejprv
sirény hučet, trval 1 ½ hodiny a přeletělo při něm několik set letadel krásně se třpytících.
Od této doby do konce roku 1944 bylo 40 poplachových pohotovostí při náletech.
V jednom leteckém boji, dne 22. srpna 1944, bylo sestřeleno německé letadlo, které spadlo
v lese u Paršovic a shořelo, a sbor dostal rozkaz jet tam hasit.
Obec Horní Nětčice koupí ruční stříkačku, která se dá do pořádku.
Dne 13. října 1944 bylo na letadla, při poplachu, vystřeleno z Bělotínského kopce, když
shazovala protiněmecké letáky. Letadla letěla směrem na Moravskou Ostravu, kde se obrátila
a vrátila se směrem na Hranice, kde shodila 104 pumy na pole a železnici kolem Čajkovy
{Czeikeho} cihelny a bývalých dělostřeleckých kasáren {tzv. 108. děl. pluku, později kasárna
Jaslo}.
Železnice byla rozbita, ale během několika hodin opět upravena. Pumy, které spadly do
pole, zastihly žáky, kteří měli nařízeno letáky posbírat, kde zůstalo několik mrtvých.
Ještě několikrát spadly bomby, z naši vesnice viditelné.
Ofensivy jak na východě, kde se Rudá armáda valí nezadržitelně k naší vlast, tak na
západě, kde se angloamerická vojska Spojenců valí přes Francii a Německo též směrem k naší
vlasti.
V říjnu 1944 – překročení hranic československých I. Čs. armádním sborem v SSSR, pod
vedením generála Ludvíka Svobody, u Dukelského průsmyku.
Dne 19. října Rudá armáda překročila všechny Karpatské průsmyky.
Za rok 1944 bylo, dle zprávy jednatelské, konáno:
39 pracovních schůzí,
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5 sborových škol,
5 sborových schůzí,
5 zimních cvičení,
40 pohotovostí při náletech,
360 požárních hlídek.
Pošty a dopisů vyřízeno 134.
Sbor čítá

32 členů činných,
5 samaritánek,
5 členů přispívajících.
Rok 1945.

Rudá armáda zahájila velkou revoluci, která se valí nezadržitelně na západ a do naší vlasti
Dne 20. ledna 1945 koná sbor výroční valnou hromadu za účasti 28 členů. Všichni
funkcionáři podávají zprávy o činnosti ve sboru.
Dne 10. února 1945 se koná přednáška o požáru, jeho hašení, podstatě hoření, příčinách a
pod. Zavedena rozprava o zkušenostech nabytých při požárech staršími členy.
Dne 1. dubna 1945 obklíčení Němců v Porúří – do 19. dubna zničeno 21 divisí.
Dne 4. dubna 1945 osvobozena Bratislava Rudou armádou. President Edvard Beneš
jmenuje v Košicích vládu československou.
Dne 13. dubna dobyla Rudá armáda Vídeň a 21. dubna angloamerická vojska město
Bologna v Itálii. Rudá armáda v předměstí Berlína.
Nad naší obcí každý večer krouží ruská letadla {tzv. Rata}. Za humny jižní strany na poli
{na „Zbylku“, bylo jich, pokud mě paměť neklame asi 6 – pozn. L.Ch.} jsou rozestavěny
kulomety protiletadlové {tzv. flacky, na polích v okolí Tomečkovy vily čp. 69 byl těžký kulomet
pocházející ještě z výzbroje československé armády typu „Zbrojovka“ – pozn. L.Ch.}.
Jednou večer dali 204 střelné rány po letadle, ale ani jedna jej nezasáhla. Toto letadlo
shodilo bomby v Miloticích nad Bečvou.
Dne 23. dubna 1945 osvobozeno Brno Rudou armádou pod vedením maršála
Malinovského.
Dne 24. dubna 1945 spojení sovětských a amerických vojsk na Labi poblíž Torgau.
Dne 29. dubna 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace německých vojsk v Itálii
v Casertě – nepřátelství zastaveno v poledne 2. května 1945.
Dne 30. dubna 1945 osvobozena Moravská Ostrava Rudou armádou pod vedením
generála Jeremenka.
Dne 1. května 1945 oznámení smrti Hitlera v Berlíně. {V Přerově vypuklo povstání proti
Němcům – první povstání v českých zemích.}
5. Května 1945 počátek Pražského povstání; od 6. do 9. května pouliční velké boje
v Praze.
Dne 7. května naše obec ve frontovém pásmu. Rudá armáda se svými tanky a děly v Ústí a
v Černotíně. V naší obci jsou rozestavěna děla za Dolní Branou za obecním domkem {viz
mou pozn. výše na tzv. Zbylku} a v Solnicích u kříže. Ráno letí do povětří ve 30 ranách
muniční skladiště v lese mezi Zbrašovem a Opatovicemi. Pak dělostřelecká palba na tanky
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Rudé armády na silnicích v Černotíně a ve Skaličce. Večer asi v 6 hod. útěk německého
vojska z naší obce. Noc probíhala dosti klidně až na několik granátů vybuchlých v okolí obce.
Dne 8. května ráno v ½ 6. hod. hasičská trubka svolává své členy do práce na úpravu
vyhozených mostů do povětří a odklízení tankové přehrady na Baránce. {Přesněji: tento
protitankový zátaras byl v místech obecní hranice Zbrašov-Hranice pod Tebichovým čp. 55.}
Rudá armáda se žene směrem Bystřice pod Hostýnem, Hranice – Lipník – Přerov –
Olomouc.
Dne 9. května 1945 Praha osvobozena vojsky Prvního Ukrajinského frontu maršála
Koněva.
Konec války v Evropě.
Dne 10. května 1945 přijíždí vláda Československé republiky do svobodné Prahy.
Radostné je uvítání našeho druhého presidenta dr. Edvarda Beneše s chotí v Praze.
Sbor se zúčastnil oslavy osvobození Československé republiky, konané v naší obci dne
27. května 1945, spojené s odhalením busty pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. 2)
Dne 7. června 1945 uvítal br. František Kohout, jako velitel, všech 18 bratrů na členské
schůzi, všechny v nové Československé republice.
Bylo vzpomenuto br. Karla Nováčka, který byl 4. května 1945 zatčen, vězněn v Hotelu
Klíč, usmrcen a vhozen do Bečvy se spoutanými údy.
Slavnostním způsobem vzpomněl hrdinných činů Rudé armády a velkého maršála Stalina.
Pak Spojenců, kteří se přičinili o vítězství a osvobození naší republiky, dále naší
4eskoslovenské armády, která bojovala po boku Rudé armády a na bojištích s Angličany a
Američany, pak našeho presidenta dr. Edvarda Beneše, kteří mají velkou zásluhu o
znovunabytí naší svobody.
Pak byla uctěna památka všech padlých hrdinů v této světové válce, ať již z řad Spojenců
neb Rudé armády, či naší Čs. armády, neb všech národních bojovníků, kteří zaplatili svými
životy v táborech koncentračních. Památka byla uctěna povstáním všech bratrů po jednu
minutu.
Pak byl přečten přípis OHJ č. 11, ve kterém bylo provolání k Československému
hasičstvu, aby pracovalo dále s nezmenšenou silou k bližnímu ku pomoci a vlasti k ochraně.
Jelikož br. Karel Pudil se odstěhoval zpět do pohraničí, do svého pracoviště v Opavě, byl
zvolen za jednatele br. Čeněk Hantek ml.
Dne 25. června 1945 ve členské schůzi byl na pořadu pohřeb br. Karla Nováčka, který byl
4. května zatčen a vhozen do řeky Bečvy, byl z ní vytažen u vyhozeného betonového mostu
v Hranicích a na městském hřbitově pochován jako pohan. Pak byl znovu exhumován a
zjištěna jeho totožnost jeho rodinou.
2)

V úvodu obrazové publikace, kterou z této oslavy zhotovil Zdeněk Orava (*1912 †1985), poznamenal Viktor Langer:
“Smutné, bezútěšné dny. Naše svobodná republika leží v troskách. Německý dráb vládne ohněm a mečem t rajském kraji od
Šumavy k Tatrám. Jen zaťaté zuby, ruka sevřená v pěst a v srdci nezměrná víra v spravedlivý zítřek jsou jedinou zbraní proti
prušácké soldatesce. Markýz Gero je překonán, krvavý Nero je překonán. „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni
budoucím!“
17. březen 1939, pozdě večer. Zbrašovská radnice šeptá hlasy neohrožených. Čeněk Hantek st., František Kohout, František
Vavřík st., František Ryška, Karel nováček a stařičký pan řídící Karel Šnitzer musí zachránit bustu presidenta Osvoboditele
před zneuctěním germánských barbarů. Vesnice už spí, když statečné paže u hospodáře Fr. Vavříka Tebe, presidente náš,
musely zakopat před slídivým zrakem SS. Až dnes po dusných, krví a potem nasáklých letech teutonské zuřivosti, je busta
Masaryka ze skrýše vyzvednuta a postavena tam, kde je její místo. Celá vesnice ji provází, celá vesnice ji vítá. Září oko, srdce
jásá. Masaryk, toť svoboda, a my se svobody s ním opět dočkali.“
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Pohřeb církevní určen na den 26. června 1945 ve 14 hod. odpoledne. Bratři se dostaví ve
stejnokrojích s přilbami.
Mimořádná valná hromada se konala dne 19. července 1945 v 9 hod. večer za účasti 24
členů činných a 5 přispívajících.
Starostou zvolen br.
místostarostou
náčelníkem
1. podnáčelníkem
2. podnáčelníkem
vzdělavatelem

František Vavřík st.,
Cyril Humplík,
František Kohout,
František Králík,
Jan Jednorog,
Jaroslav Bartončík,

Další program byl vytýčen slavností 50ti letého trvání sboru Zbrašovského.
Jubilejní valná hromada konala se dne 22. července 1945 u příležitosti 50ti letého trvání
Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově o 10. hod. dopolední v místnosti radnice, za účasti
hostů a bratří z okolních sborů Hranice, Milotice a Kunčice. Jako zástupce OHJ č. 11 byl
přítomen br. Antonín Rosík, starosta OHJ, z Hranic. Za místní sbor se zúčastnilo 24 bratrů.
Bratr František Vavřík st., předseda našeho sboru, uvítal všechny přítomné, a obzvláště
naše milé hosty, při této slavnosti.
Po krátkém proslovu, ve kterém vzpomněl všech nesnází se kterými sbor začínal a musel
bojovat celou dobu až do nynějších časů a proto vyzývá všechny bratry aby svorně a bratrsky
pracovali ku prospěchu celku a ve prospěch obce a národa.
Po něm promluvil br. Antonín Rosík, který blahopřál k našemu jubileu a naznačil cestu,
po které se musí bratři dáti, aby si náš sbor jeden z nejlepších udržel svoje dobré jméno, které
si získal svou poctivou prací. Pak nám vyložil, že se jednalo o vymazání slova „hasič“, ale jak
vše zase zůstalo při starém názvu, na protest všeho českého hasičstva. Pěkně oceněná práce
daná jménu „hasič“ má nejlepší vysvědčení. Máme prý se držet 3 hlavních bodů a sice:
Za prvé, poctivost jak ve spolkovém životě, tak i v soukromém.
Za druhé, bratrství při pomoci bližnímu, nehledě k tomu, zda je to náš nepřítel či člen
nějaké politické strany, kterou snad nenávidíme.
Za třetí, býti dobrými Čechy, jak nám to káže naše národní povinnost.
Nezpronevěřili jsme se po celou tuto válku, kdy jsme byli utlačováni, a přece jsme zůstali
Čechy a tak i teď musíme státi na svých místech, aby-chom si udrželi naši těžce vydobytou, a
krví nevinných lidí prolitou, svobodu.
Právě z našich řad vzešlo nejvíce bojovníků za svobodu národa,jelikož naše hasičská
organisace byla jediným spolkem, který Němci povolili a my měli možnost pracovat pro lepší
zítřek své vlasti. Hasičská práce pro bližního nebude nikdy dostatečně oceněna a proto záleží
na nás samých, abychom si své heslo „Bližnímu ku pomoci, a vlasti k ochraně a Bohu ku cti“,
které máme ve svém štítě udrželi na věky čisté a neporušené. S přáním mnoho zdaru v práci
do další padesátky, končil br. Antonín Rosík svůj proslov.
Z řeči bratra starosty Františka Vavříka st. u pomníku presidenta Osvoboditele
T. G. Masaryka:
„Milí bratři!
Mám milou povinnost pozdravit vás v naší malé vesničce u příležitosti oslavy 50ti letého
trvání sboru dobrovolných hasičů u nás. Radost naše je tím větší, neb letošního roku skončily

87
naše útrapy válečné, kterými i to naše hasičstvo trpělo a celou 6ti letou tvrdou odpovědnost
Němci nám vnucenou, šťastně přečkalo.
Díky za to, jsme povinni panu presidentu Dr. Edvardu Benešovi a statečné Rudé armádě,
která tu svobodu nám vybojovala.
Hasičstvo v osvobozené vlasti podřizuje svou práci a své snažení potřebám státu a jeho
obraně, a věří že zřízení nové republiky demokratické je zárukou míru a pokoje.
Věříme, že republika naše bude věčně žíti týmiž ideály, jakými byla vytvořena, a náš
starostlivý president Osvoboditel bude se na nás spokojeně dívati.
Láska k vlasti, láska k svobodě byla vůdčím heslem v době odboje a tato láska doplněná
svorností, najde nás připraveny i v těžkých dobách, kdybychom byli povoláni hájiti vlast,
která byla krví našich nejlepších synů z područí germánského vysvobozena.
Hasičstvo má ve svém štítě heslo „Na pomoc!“ Ano, jest připraveno do boje nejen
v neštěstí, ale ono dá své upracované a tvrdé paže do služeb obrany státu.“
Pak promluvil krásnou řečí k občanům a k hasičstvu vzdělavatel br. Jaroslav Bartončík.
Odpoledne bylo požárové cvičení za účasti okolních sborů. Pak odchod na výletní místo
k zábavě.
Celkový příjem ze zábavy činil 37.768,20 Kč
vydání
17.950,80 Kč
čistý zisk
19.817,40 Kč.
Sbor se zúčastnil oslav 28. října a oslav 28.výročí Ruské revoluce.
Členských schůzí bylo
5,
výborových schůzí
3,
pracovních schůzí
13,
valná hromada
1,
mimořádná valná hromada
mimořádná valná hromada
sborové školy
3.

1, s volbami,
1, jubilejní,

Dopisů došlo 88, vyřízeno a odesláno bylo 39.
Rok 1946.
Rok 1946 zahájil sbor členskou schůzí dne 17. ledna 1946 za účasti 15 bratrů.
Sborová škola 24. ledna byla zahájena po delším čekání, jelikož přišlo málo členů, br.
starosta zahájil toto cvičení s politováním, že se tak málo bratří tohoto cvičení zúčastnilo.
Smutný zjev nepochopení myšlenky hasičské. Pak byly čteny články z Hasičské ochrany.
Dne 7. února 1946 se konala valná hromada za účasti 22 bratrů ve sborové místnosti
v radnici.
Po zprávách všech funkcionářů byla velmi rušná debata br. Františka Ryšky s Vilémem
Rorečkem, ale ku konci nedošlo. Br. Vilém Roreček řekl, že vedení sboru zavádí nepořádek
ve sboru.
Proto bylo na návrh br. Františka Rorečka oznámeno, že má býti svolána mimořádná valná
hromada s novými volbami, jelikož členstvo není spokojeno se svými funkcionáři.
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Dne 6. dubna 1946 byla konána mimořádná valná hromada za účasti 21 bratří,
s následujícím programem:
1. Br. starosta František Vavřík st. vítá přítomné.
2. Čtení protokolu z valné hromady.
3. Br. starosta oznamuje členstvu, které bylo nespokojeno s vedením sboru se konají tyto
volby. Snad prý to bylo bezpředmětné, jelikož členů, kteří s tím nesouhlasili bylo málo. Br.
jednatel říká, že stačí 1/3 členů, kteří si přejí to neb ono a členů bylo tehdy 10, což je víc než
třetina. Potom mu předkládá podepsanou listinu bratří, kteří s tím souhlasí a těch je podepsáno
23, počet dostatečný a jasný. Br. jednatel podává navrženou kandidátku, kterou navrhli bratři
sboru. Bylo usneseno hlasovati o každém členu jednotlivě – zvednutím ruky. Změny
kandidátky jsou možné a přípustné. Hlasování započalo, zvoleni byli:
Starostou
místostarostou
velitelem

František Kohout,
Čeněk Hantek st.,
Vilém Roreček, který volbu přijímá, přeje si aby nebylo nějaké
nepochopení ze strany starších bratrů, chce ve sboru pružnější vedení,
1. zástupcem velitele Josef Duchoň,
2. zástupcem velitele František Zlámala, byl na návrh br. Josefa Králíka pozměněn a
navržen další kandidát br. Jan Jednorog,
jednatelem
Čeněk Hantek ml.,
pokladníkem
Jan Oplatek,
zbrojmistrem
František Roreček,
samaritánský dozorce František Vavřík ml., zvolen v nepřítomnost,
členové výboru
Oldřich Jiříček a Adolf Orava.
Ve výborové schůzi 6. května 1946 byl br. František Vavřík st. jmenován čestným
starostou za jeho dlouholetou práci a bude mu odevzdán diplom.
Stran oslav osvobození Dne vítězství 9. května 1946 zúčastní se sbor slavností pořádaných
místní osvětovou radou a Místním národním výborem ve Zbrašově. Sbor vyšle hasičskou
štafetu od pomníku T. G. Masaryka na městský hřbitov v Hranicích ke hrobu br. Karla
Nováčka, kde štafeta zabodne na hrobě hořící pochodeň a položí trnovou korunu.
Do sboru byli přijati Vladislav Zlámala, Emil Orava a Ladislav Brada.
Noční požárové hlídky začaly dnem 28. července 1946, a sice 1 bratr od 21.00 hod. do 0.30
hod. a druhý bratr od 0.30 hod. do 4.00 hod. ráno.
Dne 28. srpna byl projednán rozpočet na rok 1947 a činil 23.040 Kčs.
Do sboru se přihlásil Ladislav Velecký.
Sbor se zúčastnil 1 slavnosti ve Valšovicích; 3 požárů v Opatovicích, Potštátě a Radíkově.
Cvičení konáno praktických
zimních
sborové večery
výborové schůze
výroční valná hromada
mimořádná valná hromada
letní slavnost
taneční zábava

12,
2,
3,
6,
1,
1,
1,
1.
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Rok 1947.
Na stráži stojí hotovy k boji,
hasičstva řady - den ať či noc,
majetky bránit, životy bránit,
požárů zlomit ničivou moc.
Na stráží stojí v hasičské zbroji,
s odvahou, v srdcích sílu a vzdor,
život svůj celý, jak příkaz velí,
bližnímu sloužit chrabrý chce sbor.
Pro blaho vlasti v oběť vše klásti,
požárům nésti zkázu a zmar,
dobré všem přáti, k sobě se znáti,
pro lásku lidství: Hasičstvu zdar!
Ve výborové schůzi dne 3. ledna 1947 o ½ 8. hod. večer v místnosti radnice, je zahájen
tento rok. Br. starosta zahájil schůzi a br. jednatel předčítá protokol z minulé schůze.
K bodu ohledně špatného hospodaření s benzinem, se přihlásil br. Jakub Kundrát a
vysvětluje, že nádrž na autě je prasklá a s autem jezdí kde kdo, což se nesmí opakovat.
Pak je určeno konání valné hromady na den 24. ledna 1947.
Br. Josef Králík je pověřen vyjednat s elektrárnou odstranění omezovače proudu
v hasičském skladišti, který tam byl dán za okupace, a místo něho tam byly dány hodiny, by
se mohl zapnout ohřívač k vůli motoru auta.
Dne 30. ledna 1947 na zimním cvičení vysvětleno proč a za jakým účelem se konají zimní
cvičení a vždy ve čtvrtek pracovní schůze. Členstvo se na nich bude školit a zdokonalovat
v myšlence hasičské.
Dále br. velitel přečetl články z Hasičské ochrany č. 10, na téma: Ženy a vznik požárů, O
omrzlinách, Síla hasičské myšlenky spočívá v dobro-volnosti a obětavosti.
Ve výborové schůzi 4. března 1947 se jednalo o oslavách 97. narozenin presidenta T. G.
Masaryka. Došel přípis od MNV, že se nemůže dělat pro nedostatek paliva. Ale br. starosta
bere si celou věc na sebe a na oslavu narozenin pana presidenta bude fatra hořeti. Úcta
k němu se musí projevovat, je toho plně hoden.
Na tuto slavnost se napíše oběžník. Sraz členů ve stejnokrojích o ½ 7. hod. večer u
radnice. Věnec k pomníku udělá paní Ludmila Jednorogová a stuhu koupí br. Vilém Roreček.
Zástupcem do Místní osvětové rady zvolen br. Čeněk Hantek ml.
Do sboru se přihlásil Oldřich Chromý ml, a jelikož není námitek je přijat jednohlasně.
Výbor schválil odebírání Záhorské kroniky pro sborovou knihovnu.
Za pumpování vody v hotelu „Klíč“ ze sklepa, vybere sbor částku 150 Kčs za
spotřebovaný benzin.
Pak následoval rozhovor stran spolupráce starých členů ve sboru s mladými členy. To je
věcí br. Viléma Rorečka, který jako velitel sboru má jít vzorem a nedávat žádným způsobem
znát odstrkování a snažit se spolupracovat jak se starými, tak s mladými, kteří tvoří dnešní
devítku.
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Dne 26. července 1947 bylo usneseno uspořádat dne 10. srpna 1947 okrskové cvičení za
účasti okolních sborů. Pozvou se sbory Ústí, Hranice, Valšovice, Velká, Paršovice, Rakov,
Opatovice, Malhotice a Černotín.
Požární hlídky po čas žní a výmlatu zařídí br. velitel. Doba je dva měsíce. Hlídka začíná
v 9 hod. večer a končí ve 3 hod. ráno. Hlídá se po 1 bratru od 19. července 1947.
Ve výborové schůzi dne 10. října 1947 bylo jednáno o pořádání plesu v sobotu dne 3.
ledna 1948 u Prášilů. Sál zařídí br. Vilém Roreček a Josef Duchoň. Hudbu z Paršovic objedná
též Vilém Roreček.
Vzdání se funkce velitele br. Vilémem Rorečkem. Br. místostarosta navrhuje, aby to
nechal až do valné hromady. Br. Vilém Roreček udává své důvody. Je přetížen pracemi a
nemá čas, aby mohl funkci řádně plnit. Trvá na vzdání se bezpodmínečně. Jelikož do valné
hromady zbývá doba 2 měsíce, je hlasováno, a 5 hlasy ze 7 schváleno, aby funkci podržel do
valné hromady. Br. velitel tedy souhlasí a funkci si zatím nechá. Valná hromada stanovena ne
den 22. ledna 1948.
Jelikož vysouvací kolový žebř je většinou na zahradě než uschován, je usneseno jej prodat
za jakoukoli přijatelnou cenu.
Sbor požádá obec o uvolnění 3 m3 dříví kládového na desky.
Vysouvací kolový žebř prodán firmě Kunz, a.s., továrna na pumpy v Hranicích za cenu
která za něj byla zaplacena, tj.1000 Kčs.
Činnost sboru v roce 1947:
Dopisů za rok 1947 došlo 67 a odesláno bylo 58,
1 valná hromada,
7 výborových schůzí,
4 členské schůze,
7 zimních cvičení,
16 praktických cvičení s prům. účastí 10-16 členů
2 plesy,
1 kácení máje,
1 hasičská letní slavnost,
dále se sbor zúčastnil slavností v Ústí a v Bělotíně.
Hašení požárů se sbor zúčastnil 3× a sice – v Boškově požár lesa – nad Zbrašovem požár
lesa zvaný „Hluboček“ – v Hranicích požár knihtiskárny na náměstí.
Zpráva pokladní.
Hotovost z minulého roku
1.211,80 Kčs
příjem za rok 1947
49.753,50 Kčs
celkem
50.965,30 Kčs
vydání
37.396,— Kčs
zůstává
13.569,30 Kčs
po zjištění omylu a zaplacení šeků
21,60 Kčs
Zbývá
13.547,70 Kčs.
Rok 1948.
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Do roku 1948 vešel sbor vesele, neb dne 3. ledna 1948 pořádal ples ze kterého byl:
příjem
9.495,- Kčs
vydání
4.722,- Kčs
zůstatek zisku 4.772,- Kčs.
Ve výborové schůzi dne 12. ledna bylo ujednáno: stran sušení hadic v zimním období,
dovoluje v pádě potřeby správa lázní Teplice n. Bečvou ve své strojovně kotelny,
v kteroukoliv dobu po čas lázeňského provozu zdarma.
Příprava na valnou hromadu.Bylo navrženo, aby byla vypracována kandidátní listina
všech činovníků, výborem do valné hromady. Br. starosta dal jiný návrh, a sice aby byla
navržena volební komise ve složení br. Vilém Roreček, František Králík, Josef Duchoň a
Čeněk Hantek ml., což bylo schváleno.
Valná hromada se konala dne 22. ledna 1948 v 7 hod. večer v radnici za účasti 17 bratrů.
Před zahájením přečetl br. místostarosta článek z Hasičské ochrany „Poselství Svazu
československého hasičstva k valným hroma-dám“. Na to uvítal přítomné a za neúčast
předsedy zahájil valnou hromadu.
Po zahájení byla uctěna památka zemřelého přispívajícího člena br. Josefa Honeše
povstáním.
Br. jednatel přečetl kandidátku navrženou volební komisí. Bylo navr-ženo, aby se
hlasovalo ruky zvednutím, všichni jsou pro. Výsledek voleb:
Starosta
František Kohout obdržel 14 hlasů,
místostarosta
Čeněk Hantek st.
17 hlasů,
velitel
Vilém Roreček
10 hlasů,
1. zást. vel.
Josef Duchoň
14 hlasů,
2. zást. vel.
Jan Jednorog
14 hlasů,
jednatel
Čeněk Hantek ml.
14 hlasů,
pokladník
František Ryška
14 hlasů,
vzdělavatel
Viktor Langer
16 hlasů,
zbrojmistr
František Roreček
16 hlasů,
strojmistr
Oldřich Chromý ml.
16 hlasů,
členové výboru
Josef Králík
12 hlasů,
za přispívající čl.
Leopold Král
15 hlasů,
náhradníci
Jan Oplatek a Vladislav Zlámala,
revisoři
Vilém Roreček a Jan Oplatek,
delegáti do obvodu Vilém Roreček a Jan Oplatek,
delegáti do OHJ
Čeněk Hantek st. a Josef Duchoň.
Br. Čeněk Hantek ml. navrhuje, aby si každý člen sboru dělal po-známky od roku 1938 po
dnešek za účelem dopsání Hasičské kroniky našeho sboru, která po čas okupace nebyla psána.
Kronikářem sboru byl navržen br. Adolf Orava a byl také všemi přítomnými odhlasován.
Kroniku si ponechá u sebe.
Dne 1. února 1948 se koná valná hromada okrsku v Opatovicích. Za náš sbor se zúčastnili
bratři starosta, velitel a jednatel.
Na zimní škole dne 19. února 1948 bylo jednáno ohledně příspěvků pro přispívající členy
po 10,- Kčs, a mohou si doplatit 50 Kčs ročně a budou míti ta samé výhody jako činní
členové.
Byly podány referáty z okrskové schůze v Opatovicích a z valné hromady I. obvodu OHJ
č. 11 v Hranicích.
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Br.Čeněk Hantek st. se dále dotázal,kdy by se členové sešli, aby se dala do pořádku
hasičská kronika. Br. Hantek navrhuje někdy v neděli, velitel chce ve čtvrtek. Br. kronikář,
který o tomto ujednání neví, si udělal sám poznámky za roky 1939 až 1948.
Do sbory byli za členy přijati Rostislav Honeš a Oskar Orava.
Br. Vilém Roreček dává návrh, aby po dobu jeho funkce okrskového velitele, jej
zastupoval buď br. Josef Duchoň nebo br. Jan Jednorog. On, jako velitel sboru zodpovídá za
výcvik a pořádek ve sboru, a proto není vyhnutí a jeden druhého musí doplňovat, to znamená,
když nebude mít čas jeden, bude pracovat první, po případě druhý zástupce velitele.
V předvečer narozenin presidenta T. G. Masaryka se sbor zúčastni pálení vatry na
Baránce. Byla to slavnost spojená naší obce s městem Hranice a s vojenskou posádkou. Na
programu byly proslovy jak našich, tak hranických řečníků. Dále přednášeli básně školní děti
z obecné školy i studenti z reálného gymnasia. Občané z Hranic ukončili slavnost hymnou a
odešlo zpět do města s vojenskou hudbou. U vatry zůstala dvoučlenná hlídka hasičského
sboru a ostatní odešli k pomníku presidenta Masaryka, kde školní děti přednesly ještě několik
krásných recitací.
Dne 10. března 1948 v časných hodinách ranních skončil dobrovolně svůj život naplněný
prací pro vlast a národ, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
Jan Masaryk také dokázal svým životem, že si zasloužil lásky a důvěry všeho
československého lidu. V historických únorových dnech, kdy bylo rozhodnuto o dalším
životě našeho státu, pravil: Mé krédo v této dramatické době bylo jasné. Když se přiostřila
situace, neuvažoval ani minutu, kde je jeho místo. Je s lidem, s Čechy a Slováky, které
miloval.
Ale prudké nervové vypětí únorových dnů ještě více podlomilo jeho beztak již otřesené
zdraví. A tak celý národ se smutkem v srdcích slyšel toho dne bolestnou zprávu o smrti Dr. h.
c. Jana Masaryka.
Dne 7. června 1948 vzdal se ze zdravotních důvodů svého úřadu president Dr. Edvard
Beneš.
Dne 14. června 1948 se konala volba presidenta Československé republiky. Presidentem
byl zvolen Klement Gottwald. Presidentská standarta je opět vztyčena nad sídlem českých
králů.
Ve dnech 1. až 8. července 1948 konal se v Praze všesokolský slet, mohutné vyspělosti
naší tělovýchovy. Přijeli hosté z mnoha zemí z Jugoslávie, Francie, Polska, Ruska a z jiných
zemí. Byl to velký národní svátek.
Září jest velkým smutkem národa Československého.
Dne 3. září 1948 v 18.10 hodin zemřel v Sezimově Ústí druhý president naší vlasti
Dr. Edvard Beneš.
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi,
znovu a znovu budem si klást,
otázku bez odpovědi.
Kdo nám to vyrývá do čela,
dny tvoje přeostrým radlem?
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Proč slova nedoletěla,
třeba se zlomeným křídlem?
Na místo hroznů, dozrál žal,
jakoby nebylo zbytí.
Jaké jsi nahořklé víno dal
našemu lidu však píti?
Květen je láska. Už nebude,
pro lásku krásnější doby.
Pro smutek dal jsi nám, osude,
v tesklivém září dva hroby.
Dnes opět půjdeme se zvony,
za rakví, jak jsme šli kdysi.
Není zas v záhybech opony,
ukryta vyhrůžka čísi?
Nenaklání se nad propastí,
svět ve svém posupném hledí?
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi.
Nebe je modré, zalité poledním sluncem. Hluboké ticho se rozprostřelo v této chvíli na
Sezimovým Ústím. Až sem k domu druhého presidenta Dr. Edvarda Beneše zaznívá hlas
zvonů z kapličky.
Je několik minut po jedenácté hodině dne 10. září 1948 když důstojníci čs. armády
vynášejí po zahradní cestě rakev ku hrobce. Za nimi kráčí paní Hana Benešová a bratr Vojta
Beneš.
Po vysvěcení hrobu promluvil nad rakví pražský arcibiskup dr. Josef Beran, který
vzpomenul v několika slovech život presidentův. Členové pěveckého sboru z Tábora
zazpívali pak píseň „Ach synku, synku“. Na to byla rakev s ostatky druhého presidenta
Republiky za zvuků státní hymny spuštěna do hrobky.
Čest budiž jeho památce!
—x—
{V sešitě Adolfa Oravy se ještě na str. 52 nachází seznam přítomných na členské schůzi
dne 2.2.1949 a na str. 53 a 54 zápis o členské schůzi dne 17.10.1948 a 27.12. 1948. — To
jsem uvedl do Protokolů o schůzích, na místo odpovídající jejich datování. — L. Ch.}

