1895
Protokol čís. 1.
O odbývání valné hromady ze dne 28. dubna 1895 o 5. hod. večer. Valné hromady se
zúčastnilo 22 členů a konala se dle následujícího pořádku:
1. Zápis členů
2. Volba velitele a jeho náměstka
3. Volba 2 náčelníků
4. Volba 3 důvěrníků
5. Rozdělení hasičského výzbroje mezi činné mužstvo
Výsledek voleb:
Za velitele

obdržel:

18 hlasů
3 hlasy
1 hlas
Za podvelitele obdržel:
18 hlasů
3 hlasy
1 hlas
Za náčelníka lezců obdržel:
4 hlasy
1 hlas
Za náčelníka stříkačníků obdržel: 9 hlasů
1 hlas
Za důvěrníka obdržel:
17 hlasů
8 hlasů
3 hlasy

František Juřena,
Josef Chromý,
Cyril Kohout.
Josef Chromý,
Josef Orava,
Jan Kohout.
Jan Kohout,
Čeněk Chromý.
Josef Orava,
Cyril Kohout
František Kohout starší,
Cyril Kohout,
Josef Vinkler.

Zvolen byl tedy za velitele
František Juřena,
za podvelitele
Josef Chromý,
za náčelníka lezců
Jan Kohout,
za náčelníka stříkačníků Josef Orava,
za důvěrníka
František Kohout starší,
za důvěrníka
Cyril Kohout,
za důvěrníka
Josef Vinkler.
Načež ihned spolkovým výborem jednohlasně zvolen byl za jednatele Josef Chromý,
za pokladníka
Jan Kohout.
Dále spolkovým výborem zvolen byl
za zbrojmistra
Čeněk Chromý.

Ve Zbrašově dne 30. dubna 1895
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a předseda, Josef Chromý t. č. jednatel,
Jan Kohout, Josef Orava, Cyril Kohout.
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Protokol čís. 2.
Z výborového sezení spolku dobrovolných hasičů dne 22. června r. 1895 v obecní
kanceláři o 8. hod. večerní u p. Jana Humplíka, starosty. Sezení byli přítomní níže podepsaní.
Rokováno o pořadu slavnosti založení Dobrovolného hasičského spolku a sice:
1. Budíček o páté hodině ranní v den 14. července r. 1895.
2. V 10 hod. mše svatá, kázání, svěcení nové stříkačky a skládání slibu.
3. O 2. hod. odpolední poplach a veřejné cvičení požárové, pak přehlídka zúčastněných
sborů a deputací hasičských župním starostou.
4. O 3. hod. odpolední společný výlet do prostorných a pohostinných zahrad obce zdejší,
kdež o dobré pivo, zákusky, hry a zábavu bude s dostatek postaráno. Na výletním místě
najdou pp. návštěvníci ochutnávárnu dobrou chmelovinu, ‚poštu‘, ‚telegrafní úřad‘ et etc.
5. O 8. hod. večerní taneční věneček v sále lázní Teplických.
6. Vstupné bez omezení dobročinnosti na místo výletní 20 kr. za osobu, ku tanečnímu
vínku za osobu 30 kr.
7. Hudbu obstará chvalně známá kapela hranická, s jich kapelníkem p. Schnaubeltem
v čele.
8. Čistý výnos se věnuje účelům spolkovým.
Za nepříznivého počasí bude odložena slavnost na neděli příští.
9. Kdo by si přál společný oběd v místnostech zdejšího hostince a zahrady, ať se laskavě
přihlásí u p. Antonína Chromého, hostinského na Zbrašově.
Na tomto programu se ostalo a pomýšleno o jednotlivých odstavcích jeho, by se provedly
takto:
1. Kapelu, pozvánky a vstupenky vzal si na starost k objednání velitel p. František Juřena,
2. Stanoveno, by o kněze, kmotru a matku se postaralo velitelství spolku,
- o svíce, svícny a věnčení zdejší pany,
- o kazatelnu, stoly a lávky i boudy na výletním místě členové všichni s velitelem Janem
Kohoutem v čele,
- o místo výletní pan starosta Jan Humplík a to tak, by poplatek, který by se snad odvésti
měl, nepřesahoval 7 zl.
3. Návrh, by se zjednala ku zábavě kuželna o 1 kouli a 9 kuželkách na výletním místě,
nepřijat, že by se výdaje moc zvětšily.
4. Návrh, by se panu hostinskému oznámilo, že výčep u slavnosti se mu ponechává, musí
ale spolek podporovati a to tak, že z každého ¼ hl. piva vyčepovaného 50 kr. spolku odvésti
má se všemi hlasy přítomných přijímá a sním k projednání ponechává.
5. Různé: O prapory ku slavnosti uvolil se postarati p. Josef Orava. Hliněné pivní korbílky
ponechánu ku objednání p. veliteli.
6. V jednom z dřívějších obecních výborových sezení usneseno postaviti nové hasičské
skladiště ku plotu p. Františka Tomečky č.p. 6 a Jana Tomečky č.p. 7. - Ku návrhu p. velitele
Františka Juřeny, s dorozuměním p. obecního starosty Jana Humplíka, však usneseno a
přijato, by skladiště to, se postavilo ku plotu Humplíkovému č.p. 10 a Králíkovému č.p. 11
po druhé straně cesty, načež protokol ukončen a podepsán.
Na Zbrašově dne 22. června 1895
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Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Jan Kohout, Josef
Orava, Cyril Kohout.
Protokol čís. 3.
O sezení výborového Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, ze dne 2. července 1895,
v místnosti obecní kanceláře p. Jana Humplíka, tč. starosty na Zbrašově. Přítomni byli
podepsaní.
Jednáno dle programu následního:
1. Volby zbrojmistra.
2. Projednání stran výčepu piva u slavností, k čemuž se p. Antonín Chromý, zdejší
hostinský pozývá po druhé.
3. Zpráva pokladníkova o placení oděvů hasičských.
4. Hasičské skladiště.
5. Volné návrhy.
Ad. 1. Poděkovavši se bez příčin jakýchkoliv Čeněk Chromý, zbrojmistr spolkový, zvolen
aklamací znovu, což mu, zda-li hodnosť opět přijímá, p. jednatel Josef Chromý sděliti a
výboru co nejdříve oznámiti má.
Ad. 2. Dohodnuto se zástupcem hostinského Josefem Chromým stran výčepu piva při
slavnosti „Založení hasičského spolku“ v ten rozum, že poplatek z výčepu má obnášeti
od 1 až do 10 vyčepovaných čtvrtek piva
od 10 -"- 20 vyčepovaných čtvrtek piva
od 20 -"- 30 vyčepovaných čtvrtek piva
od 30 -"- 40 vyčepovaných čtvrtek piva

10 kr
15 kr
20 kr
25 kr

( 5 kr)
(10 kr)
(15 kr)
(20 kr).

Dále hostinský bude ochoten dáti hudebníkům pivo, večeři a hradit poloviční plat na
povolení taneční zábavě, když věneček ne v Teplicích, nýbrž u něj v hostinci se odbývati
bude.
Ad 3. Stran placení oděvů hasičských má se povinnosť dotyčným při příštím cvičení
hasičském připomenouti.
Ad 4. Na skladišti se 3. července bude v práci pokračovati, podává dílovedoucí p. Jan
Kohout.
Ad 5. Návrh p. velitele, by zvolení dva hasiči požádali hospodyně zdejší spolku přející o
dárky vhodné do ochutnávárny a zároveň pobídli dívky k účasti za přítomnosti rodičů se
přijímá a tím sezení ukončuje.
Na Zbrašově, dne 2. července r. 1895.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Jan Kohout, Josef
Orava, Cyril Kohout.

Protokol č. 4.
O sezení spolkového výboru dobrovolné hasičské jednoty ze dne 22. září 1895 o 1 ½ hod.
odpoledne, v místnostech zdejší školy. Sezení přítomní byli podepsaní členové.
Rokováno dle následujícího programu:
1. Jednáno o určení doby, od které členové přispívající, vázaní jsou měsíční příspěvky
dobrovolné hasičské jednotě odváděti a jejich výše.
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Ad. Určen k tomu prvý měsíc, před kterým stanovy spolkové u sl. c. k. místodržitelství
schválení došly; to jest měsíc květen 1895. Výše příspěvků určena na 20 kr měsíčně.
2. Prohlídka spolkového inventáře. Shledáno vše v pořádku.
3. Úrada o zjednání chybujícího hasičského nářadí ve skladišti jako: požárové háky,
pantok, hnojné vidly, metly atd.
Ad. Ujednáno, by nechaly se u p. Fr. Kunische, kováře v Hranicích, 2 požárové háky
zhotoviti. O vyřízení toho postará se jednatel. Dále usneseno, aby zakoupené byly houně, po
případě staré, ku zhotovení plácaček. Vyřízení toho vzali na sebe p. Jan a Cyril Kohout.
4. Pan velitel podává zprávu o rozeslaných žádostech od spolku na rozličné úřady a
soukromé osoby o podporu, které jen částečně vyřízené byly.
5. Ujednáno, aby požárové hlídky noční až do neurčita prodloužené byly.
6. Přednešená žádost p. Fr. Rose z Hranic, o přijmutí za člena přispívajícího. Jednohlasně
přijato.
7. Jednatel podává návrh, aby svolána byla mimořádná valná hromada za příčinou změny
stanov a podání ročních zpráv a účtů spolkových. Odloženo až na měsíc prosinec 1895.
Dále velitel podává návrh, by zvoleni byli delegáti do župní jednoty. též na pozdější dobu
odloženo.
Sezení ukončeno o 3. hod. odpoledne.
Ve Zbrašově, dne 22. září r. 1895.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Josef Orava, Josef
Vinkler, Jan Kohout, Cyril Kohout.

Protokol čís. 5.
O sezení spolkového výboru dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, se dne
3. listopadu 1895 o 3. hod. odpoledne v místnosti obecního kanceláře, za přítomnosti
podepsaných členů.
Program:
1. Podání zpráv o vyřízení žádostí od spolku rozeslaných a sice na c. k. okr. hejtmanství,
občanskou záložnu, J. V. císaře pána a jiné. podal p. velitel.
2. Usneseno, aby podána byla žádost za podporu občanské záložně v Hranicích.
3. Adolf Orava, který za přijmutí do spolku žádal, přijat za člena činného v druhém
oddělení stříkačníků.
Sezení výborové ukončeno o 4. hod. odpoledne.
Ve Zbrašově, dne 3. listopadu r. 1895.
Podepsáni: Josef Chromý t. č. jednatel, František Juřena t. č. velitel, Josef Orava, Jan
Kohout, Cyril Kohout, Josef Vinkler.

Protokol čís. 6.
O sezení spolkového výboru dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne
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26. prosince 1895 o 2. hod. odpoledne u pána Jana Kohouta, za přítomnosti podepsaných
členů.
Jednáno dle následujícího programu:
1. Pokladník podává zprávu o veškerém příjmu a vydání, co za celý rok až do dnešního
dne přijal a vydal.
Nato zvoleni za revisory těchto účtů pp. Josef Chromý a Josef Orava, kteří správnost
těchto zpráv ihned zkouší.
Podané účty uznané od pp. revisorů úplně za správné; a sice obnáší celý příjem 198 zl
47 kr a vydání 69 zl 86 kr.
Nato účtováno celým výborem následující:
Příjem pokladníkův
paní Kohoutovou přidané
za obleky vybrané
ve spořitelně
Dohromady

198.47 zl
0.06 zl
54.16 zl
17.23 zl
269.92 zl

Vydání pokladníkovo
splátka R. A. Smékalovi
poštovní zásilka téhož
Dohromady

Celá peněžní hotovost
Celé peněžní vydání
Zbývá

69.86 zl
124.— zl
.20 zl
194.06 zl

269.92 zl
194.06 zl
75.86 zl.

2. Přednešená žádost Cyrila Březiny za členství; přijato jednohlasně a sice za člena
činného a udělena mu hodnost trubače.
3. Za delegáty do XXII. župní hasičské jednoty zvoleni pp. František Juřena velitel, Josef
Chromý místovelitel, Jan Kohout pokladník.
4. Ujednáno, by zakoupeno bylo další potřebné nářadí jako: pantok, vidly, kopáč a lopata.
Vyřízením toho béře na sebe jednatel. Dále ujednáno svolání mimořádné valné hromady na
den 5. ledna 1896 s následujícím programem: Zpráva účtů, skládání slibu, vybírání poplatku
na obleky, rokování o změně stanov, volné návrhy.
Sezení ukončeno o 5 ½ hod. odpoledne.
Ve Zbrašově, dne 26 prosince 1895.
Podepsáni: Josef Orava, Jan Kohout, Josef Vinkler, Josef Chromý t. č. jednatel, Cyril
Kohout, František Juřena t. č. velitel.
1896
Protokol čís. 7.
O odbývání mimořádné valné hromady, ze dne 5. ledna 1896 v místnostech zdejšího
hostince o 7. hod. večer, za přítomnosti 27 členů a sice 19 činných a 8 přispívajících.
Jednáno dle následujícího programu:
1. Zahájení valné hromady p. velitelem.
2. Čtení protokolů p. jednatelem
3. Zpráva účtů podaná p. pokladníkem.
4. Volba přehližitelů účtů. Většinou zvoleni aklamací pp. František Orava a Jan Králík,
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kteřížto ihned účty zkoumají a uznávají je za úplně správné.
5. Členové Josef Vinkler, Adolf Orava a Cyril Březina skládají slib do rukou p. velitele.
6. Přednešený návrh o změně stanov, avšak většinou hlasů aklamací tento zamítnut.
7. Pan velitel prohlašuje valnou hromadu za ukončenou.
Konec mimořádné valné hromady o 9. hod. večer.
Ve Zbrašově, dne 5. ledna 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Jan Kohout, Josef
Vinkler, Josef Orava, Cyril Kohout.

Protokol čís. 8.
O sezení výboru Dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne 25. ledna 1896, o
7 ½ hod. večer, v hostinci p. Antonína Chromého, za přítomnosti p. obecního představeného a
podepsaných členů.
Program:
1. zahájení schůze p. velitelem, dále čtení posledního protokolu p. jednatelem a
podepisování tohoto od přítomných členů.
2. Pan velitel podává zprávu o vnitřním stavu spolkovém, totiž o zaslaných psaních o
podporu a jejich vyřízení, dále vyzvednutí subvence od Moravského vysokého výboru
zemského a požadavky téhož, jakož i všech došlých dopisů.
3. Pan velitel činí oznámení došlých pozvání ku hasičským zábavám na den 26. února
1896.
4. Předkládá p. velitel došlý časopis „Hasičská ochrana“ na ukázku, s tím návrhem, aby
ujednáno bylo, zdali by se měl časopis tento odebírati čili nic.
Návrh odebírání časopisu toho jednohlasně přijat a ustanoveny následující podmínky:
A. Jakmile časopis tento na velitelství sboru přijde má si jej velitel ihned přehlédnouti a
během téhož dne do hostince p. Ant. Chromého, kde se členové jednoty scházejí, poslati.
B. Přišlé číslo časopisu toho nesmí, po dobu než-li jiné číslo nově přišlé veřejně pro členy
vyloženo bylo, nikomu do domu zapůjčeno býti . v pádě však, když by některý ze členů
jednoty sobě přál, by mu časopis tento do domu zapůjčen byl, tedy mohou mu býti zapůjčena
jen předešle přišlá čísla, nikoliv však poslední přišlé číslo. Půjčení může se státi jen pod tou
výjimkou, když člen, jenž sobě časopis vypůjčiti žádá, za tento, že jej opět v nejlepším
pořádku odvede, ručí. Člen jenž časopis vypůjčil, nesmí jej nikomu jinému půjčovati a po
přehlédnutí toho, jej opět na patřičné místo doručiti. Jestli se při vypůjčování nějaká škoda
stala, vyšetří tuto výbor jednoty a vinník této škody jest povinen ihned bezodkladně tuto
nahraditi. Časopis tento má býti po dobu, pokud celý ročník pohromadě není, na onom
určeném místě uschován a dle přání členům na místě tom ku čtení půjčován, členové jež si
časopis ku čtení vypůjčili, musí na to dbáti, by tento nijak poškozen nebyl a poslední jenž byl
v něm četl, má jej na patřičné místo odevzdati.
5. Velitel žádá p.zbrojmistra o podání zprávy stran hasičského nářadí a výzbrojů.
Zbrojmistr dokládá, že jest vše v nejlepším stavu.
6. P. velitel předkládá výboru aby zakoupen byl služební řád pro činné mužstvo. Přijato a
ujednáno zakoupiti 20 exemplářů služebního řádu po 5 kr. Obstarání toho béře na sebe
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p. velitel, a sice na účet pokladny spolkové.
7. Pan velitel předkládá dále ve smyslu § 7 spolkových stanov o neplnění členských
povinností a sice členů přispívajících. Vyřízení toho ponechává se až na konec spolkového
roku.
8. Předkládá p. velitel, aby podána byla žádost zdejší obci o zapravení zapůjčeného
obnosu peněžního, který obec od spolku vypůjčila. Vyřízení toho ponecháno p. starostovi
obce.
9. Ujednáno výborem,aby 16. února 1896 pořádán byl hasičský ples. K tomu účelu zvolen
pořádací výbor a sice z přítomných členů, předsedou tohoto pak zvolen p. velitel.
10. Pan velitel podává návrh o zakoupení jedné berlovky. Návrh tento přijat a ujednáno,
že příležitostně náčelnictvo sboru postará se o vhodné zakoupení jedné berlovky.
11. Pan Josef Moschuta, knihtiskařský faktor z Hranic, který za členství žádost podal,
přijímá se jednohlasně za člena přispívajícího.
Sezení ukončeno o 9. hod. večer.
Ve Zbrašově, dne 25. ledna 1896
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Josef Vinkler,
Jan Humplík {starosta obce}, Josef Orava, Jan Kohout, Cyril Kohout a František Tomečka.
Protokol čís. 9.
O sezení výboru Dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne 22. února 1896,
o 7. hod. večer ve zdejším hostinci, za přítomnosti p. obecního starosty, členů plesové komise
a podepsaných členů.
Jednáno dle následujícího pořádku:
1. Pan velitel zahajuje schůzi a zároveň činí vzpomínku na zemřelého členy Antonína
Bajera, vybízí pány přítomné členy, aby památku jeho poctili povstáním z místa. (Všichni
vstanou.)
2. Přikročeno ku účtování po 16. února 1896 konaném plesu. Výsledek jest následující:
Celý příjem
13 zl 70 kr
Vydání:
Hudba
10 zl – kr
povolení
1 zl 75 kr
špagát
— 20 kr
Úhrnem vydání 11 zl 95 kr
Čistý výtěžek tedy zbývá 1 zlatý 75 krejcarů. Věnován jest pokladně spolkové.
3. Podání zpráv p. velitelem o došlých dopisech a podporách, jako od Hellera,
Zámorského, Rýpara, Fabriciuse. Oznámení zemského výboru stran pojištění členů, redakci
brněnských Moravských novin a hranicko-Lipnických novin o pořádání plesu. Dále zaslání
žádosti o podporu na Č.H.M.J. a na Jeho Veličenství Císaře Pána. Konečně zaslání továrně
R. A. Smékal na stříkačky v Čechách u Prostějova 100 zlatých, co splátku na odebrané zboží,
které továrna obratem pošty kvitovala.
4. Rozděleny služební řády mezi mužstvo a sice obdrželi: Jan Kohout, Cyril Kohout, Jan
Duchoň, Čeněk Chromý, Josef Orava, Josef Vinkler, Adolf Orava, František Kohout, Jan
Orava, Jan Králík, František Orava, František David, František Juřena a Josef Chromý, každý
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po jednom exempláři. Ostatní nepřítomní činní členové mají se u velitelství o služební řád
přihlásiti.
5. Podání zprávy o ruční stříkačce p. Janem Kohoutem, kterážto stříkačka jím u Pitzmana,
obchodníka v Hranicích, obhlížená byla. Stříkačka tato se výboru nezamlouvá a určeno
pozeptati se někde jinde po takovéto stříkačce.
6. Pan velitel oznamuje, že dne 1. března konána bude župní volba.
7. Pan starosta obce se vybízí, aby jakmile počasí tomu dovolí, se postaral o opravu
reservoáru a výjezd u skladiště.
8. Pan Josef Orava předkládá výboru, jemu došlé plátno na dobírku poštou, aby od členů
jež ho sobě zakoupti hodlají, rozebráno bylo. Ujednáno plátno zaslati zpět, neb na dobírce
není udána cena a ani mnoho-li ho jest a za druhé, že proti žádosti Josefa Oravy jej na dobírku
poslal.
9. Pan velitel navrhuje, aby zhotovené byly dvě skřínky ku vyvěšení spolkových
oznámení. Přijato.
10. Pan František Kohout mladší žádá, aby jemu vydána byla hubka proti kouři. Obdržení
této se jemu přislibuje.
11. Ujednán na 29. února v 7 hod. večer „Sborový večer“ za příčinou cvičení signálů a
přednášky o služebním řádu a hasičství.
Výborem ujednáno dvakráte v měsíci zimní dobou takové večery odbývati.
Sezení ukončeno o 9. hod. večer a protokol podepsán.
Ve Zbrašově, dne 22. února r. 1896.
Podepsáni: Josef Chromý t. č. jednatel, František Juřena, Jan Kohout, Josef Orava Cyril
Kohout, Josef Vinkler.
Protokol čís. 10.
O sezení výboru dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne 24. února 1896 o
½ 7 hod. večer, v budově školní za přítomnosti podepsaných členů.
Sezení odbýváno dle následujícího pořádku:
1. Pan velitel předkládá žádost magistra Arthura Kalluse z Hranic za členství a sice za
člena činného; žádost tato příznivě vyřízena a magistr Kallus výborem za člena činného
přijat.
2. Volné návrhy; nikdo však z přítomných se o slovo nehlásí.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Ve Zbrašově, dne 24. února r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Jan Kohout, Cyril
Kohout, Josef Vinkler, Josef Orava.
Protokol čís. 11.
O sezení výboru dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne 25. března r. 1896 o
1. hod. odpolední ve zdejší škole za přítomnosti podepsaných členů.
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Jednáno dle udaného pořádku:
1. Pan velitel podává zprávu o stavu věcí spolkových jako, že objednána byla jedna
stříkačka berlová od továrny R. A. Smékal v Čechách u Prostějova.
2. Přednešená p. velitelem žádost Františka Pešla z Hranic, který se za člena činného
hlásí. Žádost tato se výborem neschvaluje a František Pešl za člena přijat není. Dále přijatý
jest za člena přispívajícího Jan Ryšavý z Hranic.
3. Pan velitel předkládá výboru stran hasičského skladiště uváděje, žena severní straně
téhož skladiště potřebí jest, aby stoka vodní byla lépe prohloubena, by takto skladiště
poškozováno nebylo. Ujednáno, že věc tato se má předložiti ústně představenstvu obce, by
ono se o vyřízení věci této postaralo.
4. Volné návrhy: Nejsou žádné přednešené.
Ve Zbrašově, dne 25. března r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Jan Kohout, Josef
Orava, Cyril Kohout, Josef Vinkler.
Protokol čís. 12.
O sezení výboru dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově, ze dne 7. dubna r. 1896 o 7.
hod. večer v obecní kanceláři, za přítomnosti podepsaných členů.
Jednací pořádek:
1. Čtení protokolů čís. 9, 10, 11. Při předčítání protokolu čís. 11 upozorňuje ještě jednou
p. velitel v odstavci třetím uvedenou opravu skladiště a žádá znovu přítomného pana
obecního starostu o brzké a správné vyřízení záležitosti této.
2. Předložena žádost p. Františka Pešla z Hranic, kterýžto žádá býti členem přispívajícím.
Žádost tato výborem odmítnuta.
Dále předložená žádost p. Karla Machálky za člena přispívajícího. Přijímá se.
Konečně přednesena žádost p. Antonína Bočka obchodníka z Hranic, za člena
přispívajícího. Jednohlasně výborem přijato.
3. Zbrojmistr p. Josef Orava předkládá inventář a seznamy veškerého nářadí a výzbroje
hasičského s dokladem, že veškeré nářadí a výzbroje v pořádku se nalézají.
4. Pokladník p. Jan Kohout předkládá výboru, že při pohřbu Antonína Bajera dne 7. února
t. r. vydán byl obnos 2 zl 78 kr pro členy, kteří pohřbu toho se zúčastnili z pokladny spolkové
a dále, že přijal obnos 10 zl od občanské záložny v Hranicích.
5. Pan velitel podává výsledek zkoušky, která dne 6. dubna 1986 s novou stříkačkou
berlovou na stavení čís. 4 konána byla. Stříkačka tato metá nejsilnější proud vody na
vzdálenost 18 m, celý dostřik obnáší přes 20 m a osvědčila se při zkoušce této nad míru dobře
a uspokojivě.
6. Ujednáno výborem, aby na den 26. dubna t. r. svolána byla ve zdejším hostinci o 2.
hodině odpoledne řádná valná hromada s následujícím programem:
1. Čtení protokolů a celoroční zpráva jednatelská,
2. zpráva pokladníkova a revisorů účtů,
3. přijímání členů,
4. jmenování čestných členů,
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5. volba velitele a jeho náměstka, přehlížitelův účtů, dvou náčelníků družstev a
ostatních funkcionářů ve smyslu §§ 13 a 14 spolkových stanov,
6. volné návrhy.
Sezení ukončeno o 9. hod. večer
Ve Zbrašově, dne 7. dubna r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel, Josef Chromý t. č. jednatel, Josef Orava, Jan
Kohout, Josef Vinkler, Cyril Kohout.
Zpráva jednatelská
za prvý správní rok 1895 – 1896, dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově.
Milí soudruhové!
Podávajíc vám celoroční zprávu o činností naší dobrovolné hasičské jednoty za rok, který
zajisté pro nás hasiče, a vůbec pro každého občana naší rodné vesničky Zbrašova památným
bude, počínám za příčinou doplnění této zprávy, která co upomínka na památný tento rok
sloužiti má, s vypravováním ještě dříve nežli naše dobrovolná hasičská jednota založena byla.
Dříve ještě než-li české hasičstvo na naší drahé Moravěnce pučeti počalo a když v roce
1867 první český dobrovolný hasičský sbor v městečku Buchlovicích na Moravě založen byl,
obírali se otcové naší rodné vesničky myšlenkou – nikoliv však, aby založili hasičský sbor –
ale aby pouze mohli aspoň nějakou stříkačku ku hašení požárů sobě zaopatřiti.
Z toho vidno jest, že předkové naši zajisté dobře věděli, jak naší chudé osadě pomoc
hasičská nutně potřebná jest, a jak nebezpečný host jest pro ni požár, který ji též občas
navštěvoval a velmi lehce celou zničiti mohl. Avšak myšlenka tato, ač dobrá byly, přece
nezdála se jim býti k provedení možná, neb jak se jim zdálo nedostávalo se jim tolik peněz na
zakoupení stříkačky této a pročež provedení myšlenky této ve skutek bylo stále odkládáno na
příznivější dobu, kterážto doba dle jejich zdání byla tak vzdálená, že ani žádný netroufal, že
by se někdy skutkem státi mohla a pročež také časem v zapomenutí přišla.
Pozdější dobou utvořil se v obci zdejší, přičiněním p. Františka Juřeny správce zdejší
školy,malý kroužek divadelních ochotníků, kteřížto sobě za úkol vytkli pořádati divadelní
představení a čistý výnos z těchto her pak 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 velmi skvělý.
Mezi tímto časem a sice roku 1892 navštívil opět naši vesničku zlý škůdce požár a
vyžádal si za oběˇdva domky, 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
v pravý 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 vědouce, že k tomu třeba vlastní vůle k dílu a že každému dal tvůrce sílu, býti ke cti
rodině a k blahu své dědině, počali za tím účelem pořádati divadelní představení ve prospěch
založení hasičského fondu.
Podnik tento, ač byl chvály a následování hoden, přece byl jen od málo občanů za dobrý
uznán a podporován. Však vzdor tomu, nebyla zlomena neb zeslabena práce našich
divadelních ochotníků a vzdor tomu, že mnohdy namísto čistého výtěžku, museli útraty
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divadelní hrou povstalé ze svého hraditi, neustali v práci již započaté, vědouce, že každý
začátek jest zlý a že jen vytrvalou a společnou prací dojdou k cíli, a pořádali do konce roku
1894 sedm a na začátku roku osmé divadelní představení ve prospěch založeného hasičského
fondu. Založený tento hasičský fond zakládal se koncem roku 1894 na 48 zl a 35 kr, 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
tenkráte žádného výtěžku, naopak byl asi skoro 10 zl deficit.
Když koncem roku 1894 české hasičstvo na Moravě se valně rozšířilo, takže čítáno bylo
asi 700 českých dobrovolných sborů hasičských, které se spolčovaly ve 34 hasičských
župních sborů a v okrese Hranickém založeno bylo též asi 18 dobrovolných hasičských sborů,
pak z Moravského hasičského zemského fondu, který koncem roku 1882 založený byl,
poskytovány byly podpory dobrovolným hasičským sborům, ano i obcím, které dobrovolné
hasičské sbory zřizovaly, tu počali divadelní ochotníci vážněji o věci té přemýšleti a vědouce,
že jimi založený hasičský fond teprve za dlouhá léta té výše dostoupiti může, by pak z fondu
tohoto založen býti mohl dobrovolný hasičský sbor, pročež spoléhajíce se na podporu a
nabízenou pomoc Vysokým moravským výborem zemským z hasičského fondu zemského,
přikročili ku zařizování nynějšího hasičského sboru.
Za tímto účelem byla dne 3. března roku 1895, se svolením obecního představenstva,
svolána schůze občanů Zbrašovských a večer téhož dne v hostinci p. Antonína Chromého
odbývána byla. Schůze této se zúčastnilo 18 občanů a zahájena byla p. obecním starostou
Jenem Humplíkem. Dále přednešeno bylo p. Josefem Chromým o účelu a prospěchu
dobrovolných hasičských sborů a na jaký způsob by se mělo provést zřízení hasičského sboru
ve 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 z úmyslně výtržnostmi překazili, takže většina z občanů, nechtíce býti svědky těchto
tragických 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
domů obejíti a takto se dobrovolně přihlásilo celkem 28 občanů. Nato sepsány byly dle
návrhu přistouplých členů stanovy a dne 19. března 1895 obecním výborem schváleny.
Stanovy tyto byly pak dne 24. března toho roku vysokému c. k. místodržitelství ku schválení
podány.
Dne 20. března 1895 bylo se zástupcem firmy R. A. Smékala v Čechách u Prostějova
ujednána kupní smlouva na jednu čtyřkolovou stříkačku jednoproudní na pérách, 120 metrů
hadic a 21 hasičských výzbrojů za úhrnnou cenu 1200 zl. na 6% směnečné splátky
šestiměsíční do 10 roků. Dne 27. března roku 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 neb přispívající členy, pak k volbě prozatímního výboru. Za členy činné
přistoupilo 18 a za přispívající 8 členů. Do prozatímního výboru zvoleni byli: Za předsedu p
František Juřena učitel, za výborníky pánové Jan Kohout rolník, Josef Chromý krejčí, Josef
Orava krejčí, Josef Vinkler obuvník, Čeněk Chromý a František Orava. Za jednatele zvolil
výbor p. Josefa Chromého, za pokladníka p. Jana Kohouta.
Dne 15. dubna 1895 došly drahou tři bedny s hasičskými výzbroji pro 21 mužů. Dne 16.
dubna 1895 vyslána byla dvoučlenná deputace do továrny Smékalovy. K tomuto účelu
zvoleni panové František Juřena a Josef Chromý, kteří téhož dne do továrny zajeli a při
zkoušení nové stříkačky pro náš sbor určené, přítomní byli. Dále vyjednáno bylo v továrně, že
na místě žebřů, které v kupní smlouvě zapomenuté byly, odeberou se 40 metrů hadic se
šroubením a dvě hupé {t. zn. - dvě houkačky, z německého: „Die Hupe“ = houkačka; - pozn.
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L. Chromý}. Z té příčiny zvýšen dluhující obnos 1200 zl na 1224 zl. Zároveň postaráno bylo
při té příležitosti o záměnu nevyhovujících výzbrojů.
Dne 21 dubna 1895 došla drahou nová objednaná stříkačka, však dvouproudní,
s příslušenstvím pro 1 proud a 140 m hadic. Stříkačka ta byla ještě téhož dne do obce
dovezena a za přítomnosti zástupce továrny a župního starosty p. Artura Kalluse zkoušená,
pak do obecní kůlny na kočáry uschována. Téhož večera konána byla u této kůlny hasičská
hlídka, aby se všelikému poškození nové stříkačky, jak někteří zdejší občané v úmyslu měli,
předešlo.
Dne 26. dubna r. 1895 došly od vysokého c. k. místodržitelství schválené stanovy. Dne
28. dubna 1895 konáno bylo prvé hasičské cvičení se strojem, které spolkovým cvičitelem
Josefem Chromým provedeno bylo. Cvičení odbýváno kroji občanském, jelikož obleky
hasičské dosud zhotovené 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 1985 obsaženo
jest. Od tohoto dne započíto bylo každou neděli se cvičením hasičským a přípravami ku
slavnosti založení naší dobrovolné hasičské jednoty a se stavbou skladiště a reservoáru.
Slavnost tato konána byla dne 14. července 1895 a sice následovně:
Po poledni asi o jedné hodině vytroubeno bylo „do sboru“, načež se sešlo 18 členů
služebním obleku a plné výzbroji. Tito se shromáždili u stříkačky, která od zdejších děv
ozdobená na návsi před kaplí na návsi stála. Nato sešly se i děvy zdejší v národních krojích a
přišla hudba. Jelikož tato slavnost v naší malé vesničce něco nevídaného bylo, scházeli se již
hned po poledni zdejší i cizí (přespolní) lidé, aby byli od prvého počátku přítomní pro nás tak
památné slavnosti.
Nato hrnuli se ustavičně ze všech stran hosté a hasičské sbory, takže návsí před kaplí a
školou bylo přeplněné nejen hasičskými sbory, ale i obecenstvem a hosty, kteří se ku
slavnosti této dostavili.
Jakmile ukončeno uvítání hostí, rozestaven náš sbor ve dvou řadách kolem stříkačky
čelem k této obrácení a započato důst. pánem Aloisem Sládečkem kaplanem z Hranic svěcení
stříkačky, který po ukončených obřadech pronesl tklivou řeč, Svatopluka a syny za příklad
uváděje, všechny členy sboru ku svornosti napomínal.
Načež pronesl též pan velitel František Juřena krátkou a vřelou řeč na uvítání přítomných
hostí a po proneseném blahopřání novému sboru přijímal slib od činných přítomných členů.
Nato uložena byla stříkačka do nového skladiště a sbor dostavil se zpět ku kapli,načež dáno
znamení na poplach a provedeno požárové cvičení na stavení čís. 1 a 2 s uspokojivým
výsledkem. Po ukončení cvičení uložena byla stříkačka a nářadí do skladiště.
Po cvičení následovalo seřadění sborů hasičských, pak přehlídka župním starostou a nato
defilování a slavnostní průvod na výletní místo do zahrady p. Františka Mastila ve Zbrašově.
Slavnosti této zúčastnilo se 7 sousedních sborů hasičských jako: Hranický, Černocký,
Skaličský, Hluzovský, Drahotušský, Jezernický a Olšovský a čítáno i s naším sborem,
156 hasičů ve stejnokrojích. Po ukončení výletní zábavy učiněn slavnostní průvod skrz
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 onen
daleký cíl a skutkem stala se ona myšlenka, jížto se naši předkové jen tak na zdař bůh obírali.
Z toho též vidno jest, že pravdivá jsou slova, jež nám loučiv se s námi, c. k. okresní komisař
Rytíř Roth z Rothendorfu písemně s peněžitou podporou poslal praviv: Nezáleží na velikosti
obce a aniž by záviselo dobro spolku na majetku jejím, ale na zdatných mužích.

12

Nyní přikročuji ku podání zprávy o činnosti spolkové:
Naše Dobrovolná hasičská jednota čítala během tohoto prvního správního roku 22 členů
činných a 17 členů přispívajících, z těchto vystoupili 2 činní a 1 zemřel; přispívající jeden.
Zbývá tedy: 19 členů činných a 16 přispívajících, dohromady 35 členů.
Výbor odbýval 1 mimořádnou valnou hromadu, 10 řádných sezení výborových a 2 večery
sborové. Cvičení bylo pořádáno 8 se strojem a zároveň cvičení pořadová, 5 cvičení
pochodových, 1 cvičení lezecké, 3 požárové cvičení a za těmi 1 slavnostní s poplachem a 1
noční cvičení požárové s poplachem, 5 cvičení signálů.
Slavnosti se zúčastnil náš sbor v Jezernici při svěcení stříkačky a národní slavnosti
v Hranicích, konané ve prospěch české reálky v Lipníku. Výletů se zúčastnil v Hranicích,
Černotíně, Drahouších, Opatovicích, Skaličce a v Malhoticích.
Dále pohřbu Antonína Bajera, našeho milého soudruha a věrného hasiče a pročež při
vzpomínce na něj oslavme památku jeho povstáním z místa.
Při požáru pracoval náš sbor jednou a sice dne 21. prosince r. 1895 byl náš sbor o 6. hod.
35. min. ráno vyplašen trubkou ku požáru na Pasekách u Hranic, kterýžto ve stodole
zahradníka Kyjovského se byl o 6. hod. 15. min. ráno neznámým způsobem vzňal. Při vzniku
požáru toho byla tak hustá mlha, že nebylo zde ve vsi možno ani nejmenší záře ohně spatřiti.
z té příčiny nikdo o vzniku požáru toho nevěděl až jej zámečnický učedník Cyrill Orava,
který do Hranic jdouc a již skoro u samého města se nacházeje, požár spatřiv se vrátil a sboru
to oznámil. Sbor dostavil se na místo požáru o 6. hod. 55. min., ještě za úplné tmy a husté
mlhy. V patách za ním dorazil sbor hasičů z Hranic. Při požáru tomto nebylo potřeba obávati
se dalšího šíření požáru, neb stodola stála skorem osamělá a vítr táhl příznivým směrem, kde
žádní jiná stodola a stavení se nenalézalo. Na zamezení požáru nebylo možno ani pomýšleti,
neb v okolí nebylo žádné vody, protož vystavená byla pouze u stavení, které víc než 50 kroků
stálo, hlídka a ostatní mužstvo zabývalo se odstraňováním dosud neshořelých trámů. Mezi
tímto mlha pomalu ustupovala a počínalo se dníti. O ½ 8. hodině když požár úplně klesl
ustanovena hlídka a sice František Kohout ml. a Čeněk Chromý, tato hlídka zesílena byla 2
členy sboru z Hranic a setrvala na požářišti až do 11 hod. v poledne až požár úplně zničen
byl.
Po ½ 8. hodině navrátili se sbory již za dne domů, mlha ustoupila nahoru, počasí bylo
vlhké blátivé a úplně bez sněhu. Při požáru zúčastnilo se 14 členů a sice: František Juřena,
Josef Chromý, Čeněk Chromý, František Kohout ml., Cyrill Kohout, Josef Orava, Jan Orava,
Antonín Bajer, Jan Duchoň, František Tomečka, Jan Králík, František David, Josef Vinkler a
Karel Šmiták.
Dále poskytoval náš sbor obci požárové noční hlídky po dobu 2 měsíců a 6 dní. Hlídky
tyto byly dosažené zdejšími občany, kteří hasiči nejsou aneb ani hasiče v domácnosti nemají.
Ukončujíce tímto svoji roční zprávu jednatelskou, přeji i na další léto naší hasičské
jednotě mnoho zdaru, by se mohla každým časem honositi plným právem heslem: „Bohu ku
cti, bližnímu ku pomoci a nám, obci i naší vlasti k oslavě.“
Ve Zbrašově, dne 26. dubna r. 1896.

Josef Chromý t. č. jednatel

Protokol . čís. 13.
Ze II. řádné valné hromady odbývané 26. dubna r. 1896 o 2. hod. odp. v místnostech
hostince Antonína Chromého.
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Přítomní byli následující pánové jednoty hasičské:
a) činní: 1. František Juřena
7. Josef Orava
13. Antonín Mikšík
2. František Tomečka
8. Josef Chromý
14. František David
3. Jan Orava
9. Cyrill Kohout
15. Cyrill Březina
4. Josef Vinkler
10. František Kohout ml. 16. Mgr. Arthur Kallus
5. Jan Duchoň
11. František Orava
17. Adolf Orava
6. Jan Kohout
12. Karel Šmiták
b) přispívající:
1. Jan Tomečka, rolník
2. Antonín Chromý, hostinský
3. František Kohout starší
4. František Kunisch, mistr kovářský z Hranic
5. Ferdinand Siegl, typograf z Hranic
6. Antonín Boček, obchodník z Hranic
7. Karel Machálka, kovářský tovaryš z Hranic.
Nepřítomní:
a) z činných:
1. Čeněk Chromý 2. Jan Králík.
b) z přispívajících: 1. Josef Brhlík
2. František Horák ml.
3. Jan Hapala čís. 21
4. Jan Humplík, starosta obce !
5. Josef Pittner z Teplice
6. Tomáš Langer z Teplice
7. František Rosa, krejčovský mistr z Hranic
8. Josef Moschuta, faktor tiskárny v Hranicích.
Zúčastnilo se tedy valné hromady ze členů činných z 19 sedmnáct, a ze členů přispívajících ze 16 sedm, úhrnem 23.
Z počátku velitel zahajuje valnou hromadu, srdečnými slovy vítá přítomné členy,
konstatuje jich počet a schopnost ku usnášení, vybízí p. jednatele ku čtení protokolů
dřívějších za uplynulou část roku od 1.I. 1896 a za celoroční zprávu jednatelskou, což tento
činí a čte protokoly čís. 7., 8., 9., 10., 11., 12. a zprávu svou v této protokolární knize před
protokolem čís. 13. uvedenou.
Velitel nyní doplňuje sám zprávu tuto rozdělenou na činnost:
a) 1 valné řádné hromady
1 mimořádné valné hromady
b) činnosť výboru hasičského
c) činnosť velitele
d) různé.
Za pokladníka uvádí celoroční bilanci, která se jeví takto:
příjem
450.77 ½ zl
vydání
344.31 zl
spolkové jmění 106.46 ½ zl
z něhož 98.35 zl je v hranické záložně a 8.11 ½ zl u spolkového pokladníka,
k čemuž sluší připočíst nedoplatky za oděv činných členů v obnosu 7.96 zl a četné
nedoplatky členů přispívajících.
Nyní provedena volba, jejíž výsledek je následující:
Za velitele zvolen na rok 1896-97 František Juřena 15 hlasy z 23 hlasů,dále Josef Chromý
obdržel 7 hlasů a Jan Kohout 1 hlas.
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Za podvelitele zvolen Josef Chromý 13 hlasy, ale poněvadž vzdal se hodnosti této a
zvolen na jeho místo Jan Kohout.
Četařem lezců zvolen 2 hlasy Adolf Orava a četařem stříkačníků z 10 hlasů 7 hlasy Josef
Orava.
Do výboru pak z 15 hlasů

Cyrill Kohout
10 hlasy
Jan Duchoň
9 hlasy
Josef Vinkler
8 hlasy
ostatní volení obdrželi
Josef Chromý
6 hlasů
František Kohout ml. 3 hlasy
František Orava
3 hlasy
František Tomečka
4 hlasy
František David
2 hlasy
Cyrill Březina
2 hlasy.
Skládá se tudíž výbor nynější z následujících členů:
Františka Juřeny, Jana Kohouta,Josefa Oravy, Adolfa Oravy, Cyrilla Kohouta,
Jana Duchoně a Josefa Vinklera.
Za revisory účtů zvoleni aklamací Cyrill Kohout a Josef Chromý.
Mezi volbou ujal se slova Magistr Athur Kallus, náš činný člen sboru a župní dohlížitel
župy XXII., povzbuzuje členstvo ku svornosti a uvádí, že sbor náš má v okresu chvalnou
pověst tím již, že z něho byli zvoleni při zasedání delegací a župního výboru dozorce župní
p. Artur Kallus a župní jednatel p. František Juřena.
Ku konci přihlašuje se p. František Kubín, obchodník módním zbožím z Hranic za člena
přispívajícího. Byl jednohlasně přijat a zanešen do členské matriky pod č. 40.
Vřelými slovy p. velitele, jimiž děkuje všem příznivcům jednoty naší a povzbuzením ku
činnosti svorné další prohlašuje valnou hromadu za ukončenou.
Na Zbrašově dne 26. dubna r. 1896.

František Juřena t. č. velitel a jednatel.

Dále podepsáni: Jan Kohout, Josef Orava, Adolf Orava, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Josef
Vinkler.
Protokol čís. 14.
Sepsaný při zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 1. května
r. 1896 v učírni zdejší školy.
Přítomní byli podepsáni:
Jednáno o následném:
1. Velitel poukazuje na nutnost záměny zámku u depa z příčin členům výboru známým,
což se schvaluje a ku obstarání klíče téhož určen p. Jan Kohout, místovelitel.
2. Velitel předkládá pozvání z Týna od hasičského sboru, který sbor náš zve ku slavnosti
svěcení nové stříkačky dne 3. května 1896. Pro skrovný počet (3 členů) přihlásivších se
účastníků z výletu sešlo. Slavnost se také v Týně 3. května neodbývala pro špatné počasí a
odložena byla do neurčita.
3. Vybízí velitel členstvo, by se svátku sv. Floriana, který co patron hasičstva, připadá na
pondělí 4. května četně zúčastnili a po vytroubení o 7. hod. ranní k bytu velitele se sešli. Pro
deštivé počasí sbor však se ani nesvolal.
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4. Velitel navrhuje, by se písemná žádost na obecní představenstvo podala stran správy
nádržky vodní, pak vydláždění výjezdu a prohloubení vodní stoky u skladiště hasičského.
Návrh se přijímá a žádost s vrchu uvedeného obsahu se 3. května 1896 představenstvu zasílá
s podotknutím, jestli do týdne se s pracemi nezapočne, jest velitelstvo nuceno si vést stížnost
u slovutného c. k. okresního hejtmanství.
5. Volné návrhy: Velitel činí návrh, by oněm pánům přispívajícím členům jednoty, kteří
za celý uplynulý správní rok ani krejcarem spolku nepřispěli, byli písemně za dlužící členský
obnos upomenuti, což se také přijímá.
6. Velitel ku konci vyslovuje potěšení nad zájmem členů výboru pro dobro spolku, vybízí
ku stálé součinnosti i v 2.hém správním roce a prohlašuje sezení za ukončené.
Na Zbrašově, dne 1. května r. 1896.

František Juřena t. č. velitel a jednatel.

Dále podepsáni: Josef Orava, Cyril Kohout, Jan Kohout, Jan Duchoň, Adolf Orava,
Jan Humplík, starosta.
Protokol čís. 15.
Sepsaný při zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 13. května
r. 1896 v učírně zdejší školy.
Rokování se zúčastnili podepsaní.
Jednáno o následném:
1. Čten a podepisován protokol ze dne 1. května r. 1896.
2. Projednává se upravení dluhu za spolkové stroje a výzbroj u firmy R. A. Smékal
v Čechách u Prostějova váznoucí na základě došlé od firmy té listiny ze dne 10. května 1896
v ten rozum, že výbor souhlasí s návrhem firmy stran splacení dluhujícího obnosu (1000 zl.)
do 1. června a s výhodami z toho plynoucích, nemůže však přesně a určitě tvrditi, zda do
1. června vysoký zemský výbor, u něhož představenstvo obce o půjčku dluhujícího obnosu
zažádalo, věc vyřídí a představenstvo obecní k výplatě do té doby poukáže. V tom smyslu
bylo firmě odepsáno 13. května 1896.
3. Velitel čte dopis p. Ludvíka Poppa, zpravodaje u zemského výboru pro hasičství,
v němž žádá o zprávu o stavu spolku, jeho dluhu a výše obecních přirážek, jakož i potřebné
chybující nářadí hasičské, které nutno tomto roce poříditi,na základě spolkem podané žádosti
k zemskému výboru za subvenci pro rok 1896 a oznamuje, že tak bylo učiněno ku žádosti
zpravodaje obratem pošty dne 11. května 1896.
4. Oznamuje dle došlých pozvání „Slavnost založení hasičského spolku“ a) v Býškovicích
u Všechovic, b) ve Lhotě u Lipníka na den 17. května r. 1896. Ujednáno, že sbor pro stávající
počasí nepříznivé i vzdálenost míst se slavností nezúčastní.
5.Při volných návrzích činí podepsaný jednatel návrh, by se dávalo opět po dlouhé pause
ochotnické divadlo v Teplicích. Návrh se na papíře přijímá a tím schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 13. května r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a jednatel, Jan Kohout, Josef Orava, Adolf
Orava, Jan Duchoň, Cyril Kohout.
Protokol čís. 16.
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Sepsaný při zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 25. května
r. 1896 v učírni zdejší školy.
Přítomní byli podepsáni.
Jednáno o následním:
1. Čten a podepisován protokol ze dne 13. května 1896.
2. Po návrhu velitele usnešeno, by sbor příští neděli počínaje konal co čtrnáct dní letní
praktická cvičení jak pochodová,tak i se strojem. Určen a stanoven zároveň rozvrh cvičební
dle návrhu České Ústřední jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko.
3. Předkládá tiskopisy Č. Ústř. Has. Jednoty pro upisování podílu po 50 zl. ku založení
české hasičské pojišťovny s přáním, by i u nás ne-li více, aspoň 1 podíl sbor a 1 obec upsala..
Jeden podíl je ochoten převzíti sám. Věc se však odkládá, až jak se vyřídí v župě XXII.
4. Velitel žehrá na nečinnost mladých členů, že se nemohou odhodlat by ve prospěch
sboru sehráli divadelní kus v Teplicích a skládajíce jen na příspěvky dobrodinců a fedrování
těmto písemných žádostí.
5. Volné návrhy. K těmto se žádný nepřihlásil, načež schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 25. května r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a jednatel, Josef Orava, Jan Kohout, Adolf
Orava, Jan Duchoň.
Protokol čís. 17.
Sepsaný při zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 28. června
r. 1896.
Přítomní byli podepsaní:
Usnášeno o následním:
1. Čtení a podepisování protokolu ze dne 25. května 1896.
2. Jednáno, jak zachovati se firmě R. A. Smékal, který na sbor zaslal 24. června 1896
německé směnky znějící na plný obnos 1224 zl. k podpisu, ač sbor na obnos ten 27. prosince
r. 1895 124 zl a 18. února r. 1896 100 zl. zaslal a tudíž směnky jen na 1000 zl. dlužících
vyhotoveny býti měly. Ujednáno německé směnky vrátiti s opravným dopisem.
3. Pan pokladník podává zprávu o dlužících obnosech za minulý správní rok a jest
vyzván, by písemně dotyčné upomenul.
4. Velitel předkládá pozvání o výletech v Rakově a Hluzově,pak o divadle v Hranicích
v den 28. června 1896. Sbor v týž den oslavuje své jednoroční trvání a jest jen velitelem
zastoupen u divadla ženským spolkem „Libuší“ pořádaného v Mor. Hranicích.
5. Navrhuje týž, by se teď zařídil hasičský výlet a to 19. července do Mariánského údolí.
Jednohlasně přijato a doplněno tím, že se výlet má předčasně ohlásit v novinách v HranickoLipnických, má se nechat tisknout 50 kusů plakátů a hudba má se obstarat z Malhotic.
6. Usneseno, by se při hasičském výletě i tombola pořídila, čímž schůze tato ukončena.
Na Zbrašově, dne 28. června r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a jednatel, Jan Kohout, Cyril Kohout, Adolf
Orava, Josef Orava.
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Protokol čís. 18.
Sepsaný při zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 19. července
r. 1896 o 7. hod. večerní v učírni zdejší školy.
Přítomní byli všichni členové výboru až jako vždy p. Josef Vinkler.
Jednáno bylo:
1. O odložení výletu pro deštivé počasí na neděli příští (26. července r. 1896).
2. O tiskové chybě na plakátech v knihtiskárně p. Prokopa Zapletala zaviněné a usnešeno
jemu zaslati dopis následního obsahu:
Z výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově.

(Čís. 1)

Vašemu Blahorodí!
3. července r. 1896 doručil Vašemu Blahorodí p. velitel František Juřena manuskript ku
vytištění plakátů pro hasičský výlet na Zbrašově určený na 19. července, kdež mimo jiné stálo
také, že za deštivého počasí se výlet ten odkládá na příští neděli, což také tentýž nechal
vytisknout v Hranicko-Lipnických novinách čís. 27 ze dne 3. července. Plakáty se po
chlapcích hranických na Zbrašov poslaly dne 10. července, avšak o přeložení výletu za
deštivého počasí nebylo na nich vytištěno; na což se přišlo, až tyto poštou na sbory rozeslány
byly. Zatím pro špatné počasí se odbývati nemohl a kapela objednaná z Malhotic přišla, se na
tyto plakáty odvolávala a udělala nám na 5 zl. výloh. Též i mnohé sbory musely býti z půl
cesty vyslanými námi posly vráceny, což přes 1 zl. stálo. Jelikož nám Vámi zaslané plakáty
s tak dalekosáhlou chybou vytištěny byly, nejsme povinni následky nevytištěného nésti a
žádáme:
1. By se nám do středy večer (22. VII.) plakáty nové téhož obsahu (50 kusů) dle
přiloženého a dopsaného zdarma vytiskly (příloha plakát A).
2. Výdaje tiskovou chybou Vaší zaviněné, v obnosu 6 zl., se sboru zbrašovskému hradily.
Usnešení toto ve výborovém sezení ze dne 19. čerbence1896 se Vašemu Blahorodí ku
vědomí přivádí.
Na Zbrašově, dne 19. července 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a jednatel, Jan Kohout, Josef Orava.

Protokol čís. 19.
Sepsaný při zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 2. srpna
r. 1896 o 1. hod. odp. v učírni zdejší školy.
Přítomni byli tito pánové: František Juřena velitel, Jan Kohout podvelitel, Josef Orava a
Adolf Orava četaři, Cyril Kohout, Jan Duchoň a Josef Vinkler z výboru. Mimo členy výboru
obcovali rokování na pozvání velitelství i ostatní členové sboru zdejšího až na Františka
Tomečku a Cyrilla Březinu, by:
1.) se nechal sbor ku návrhu velitele podobizniti,
2.) by ku přání, v žádosti písemně ze dne 1. srpna 1896 uvedeném, Josefa Chromého,
Čeňka Chromého, Jana Duchoně a Cyrilla Březiny místo 4 jen 2 inspektoři, za žatvy zdejší,
při požárových hlídkách nočních zřízeni byli. Stalo se.
Pro opoždění se p. Ferd. Helsnera byl sbor v neděli příští (9. srpna) až na nepřítomného
Cyrilla Březinu vypodobizněn a po něm i švarné družice zdejší v národních krojích.
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Dle jednacího řádu čten a podepsán nyní protokol schůze předešlé a přikročeno:
1. Ku účtování o příjmech a vydáních z 1. hasičského výletu ze dne 26. července 1896.
Výsledek jeví se tento:

povšechný příjem
vydání
výtěžek

43 zl 3 kr
38 zl 43 kr
4 zl 60 kr.

2. Čteno ohlášení v Úředním věstníku čís. 14. roč. 1896 o vydané německé knize
„Feuerlöschtaktik für Landesgemeinden“. Ujednáno objednati 1 exemplář pro sbor a o
1 exemplář se přihlašuje Josef Chromý.
3. Velitel předčítá opis župního protokolu o výborové župní schůzi čís. 1. ze dne
10. července 1896 a co potřebného k jednotlivým jeho odstavcům dokládá a vysvětluje.
4. Pan Josef Chromý podává návrhy stran požárové noční hlídky, které až na některé
změny se přijímají, čím schůze tato se ukončuje.
Na Zbrašově,dne 2. srpna r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. velitel a jednatel, Jan Kohout, Adolf Orava, Cyril
Kohout, Jan Duchoň.

Protokol čís. 20.
Sepsaný o zasedání výboru dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 13. září {?-viz
konec zápisu} r. 1896 v místnosti zdejší školy. Přítomní byli všichni členové výboru
hasičského.
Jednací pořádek byl tento:
1. Byl čten a podepisován protokol ze dne 2. srpna 1896.
2. Velitel podával zprávu co delegát o delegační schůzi hasičské župy XXII. v Lipníku
dne 2. září 1896 odbývané, které pro nutné práce delegáti p. Jan Kohout č. 1 a p . Josef
Chromý zúčastniti se nemohli a byli ústně p. velitelem Františkem Juřenou u výboru župního
omluveni.
3. Ku pobídce velitele a na základě usnešení se delegátu župy XXII., by totiž každý
hasičský sbor aspoň jednu akcii na zřízení české hasičské pojišťovny upsal, dohodl se výbor
sboru našeho, by neostal za sbory ostatními a také aspoň jeden podíl po 50 zl. upsati nechal.
By v obci naši podíl sboru neostal ojedinělý, upsali také po jedné akcii p. František Juřena
správce školy zdejší t. č. velitel hasičského sboru a p. František Kohout rolník čís. 13, takže
na Zbrašově 3 akcie upsány jsou.
4. Velitel upozorňuje na vetchou střechu skladiště a na desky bez vší odpovědnosti a
dovolení v depu uložené. Navrhuje, by se střecha znovu dehtem natřela a desky ne patro
skladiště přeložily. Přijímá a o prvé uvoluje se vykonati p. Adolf Orava, o druhé pp. Jan
Kohout, Josef Orava a Adolf Orava.
5. Podvelitel p. Jan Kohout podává zprávu o přenesené na něj působnosti:
a) stran nedržené hlídky Antonínem Hapalou, což starostou mělo býti vyšetřeno; obecní
starosta p. Jan Humplík nechal však po podveliteli vzkázat, by si velitelství věc vyřídilo již
samo.
b) dále uvádí p. podvelitel zažilosti deputace při slavnosti založení hasičského sboru ve
Velké odbývané dne 6. září 1896 jíž se zúčastnili tito pp.členové: Jan Kohout podvelitel,
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Josef Orava, František Tomečka, Adolf Orava, Jan Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták.
6. Oznamuje velitel, že se 1 exemplář podobizny sboru hasičského zakoupil pro týž sbor
z prostředků spolkových a bude tato po zjednání důstojného pro ni rámu, vyvěšena ve
skladišti. Ve spolkovém inventáři je zanešena tato pod čís. 60.
7. Čte nyní p. velitel písemné se rozloučení činného člena naší hasičské jednoty p. Mgr.
Arthura Kalluse, který přesídlil z Mor. Hranic do Uherského Hradiště a z naší hasičské
jednoty na Zbrašově a zároveň ze župy XXII., v níž fungoval t. č. jako župní velitel, dne
8. září r. 1896 vystoupil.
8. Podotýká dále týž, že ku památce založení české školy v Mor. Hranicích odbývaly
všecky české spolky a korporace v Hranicích velikou „Slavnost založení školy české“, pří níž
sbor dobrovolných hasičů na Zbrašově zastupoval p. velitel s rodinou svou.
9. Dne 13. října {?} 1896 odbýval výbor své mimořádní sezení ve zdejší škole stran
půjčky peněz a 3% slevy z těch povolené ku žádosti velitele firmou R. A. Smékal v Čechách
u Prostějova. U přítomnosti pp. velitele, podvelitele, četařů pp. Josefa Oravy a Cyrilla
Kohouta ujednáno, by dne 18. října r. 1896 se firmě R. A. Smékal zaslal obnos 1000 zl., které
od pp. sousedů a členů hasičské zdejší jednoty obcí na 5% zapůjčeny byly od 15. dne měsíce
října r. 1896 počínaje na roční splátky po 100 zl. Sleva 3% činí 30 zl. které v obnosu 1000 zl.
ponechané na úrok dluhující od 1. ledna 1896 připojené dne 18. října v peněžním psaní
zaslány byly nadzmíněné firmě do Čech.
10. Ve schůzi této byl činný člen Cyrill Březina pro nečestné a svornost ohrožující jednání
ve sboru ze sboru výborem vyloučen.
Volné návrhy nebyly podány žádné, čímž schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 13. října {?} r. 1896.
Podepsáni: František Juřena t. č. předseda a velitel, Josef Orava, Adolf Orava, Josef
Vinkler, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Jan Kohout.

Protokol čís. 21.
Sepsaný při sedění výboru dobrovolné hasičské jednoty dne 7. listopadu r. 1896 v místnosti hostince pana Antonína Chromého na Zbrašově.
Zúčastněni byli všichni členové výboru za účastenství členu činných dobrovolné hasičské
jednoty až na nepřítomné:Josefa Chromého a Františka Tomečky; též p. František Kohout
senior a Jan Tomečka čís. 7, co členové přispívající se této schůze zúčastnili.
Pořádek jednací byl tento:
1. Čten a podepisován protokol o výborovém sedění ze dne 13. září {října?}r. 1896.
2. Velitel podává zprávu o potvrzení příjmu 1000 zl. firmou R.A. Smékal v Čechách u
Prostějova, jemuž zástupce sboru a představenstvo obce, obnos ten 18. října 1896 peněžním
psaním zaslalo a připojuje, že dotčená firma žádá ještě 17.5 zl. úroků.
3. podává, týž, zprávu:
a) o výsledku účtování ze dne 25. října za ochotnické divadlo, členy has. jednoty dne 18.
října provozované s tímto výsledkem: Příjem 48 zl., vydání 38 zl., z 10 zl. čistého výtěžku
věnovány 4 zl. české škole v Moravských Hranicích a 6 zl. hasičské pokladně.
b) zmiňuje se o požáru 29. října v Hranicích vypuklém a o jeho průběhu, jehož se celý
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hasičský sbor zúčastnil až na dva (Josef Vinkler, Jan Orava), kteří obstarávali obecní hlídku
noční.
4. J. V. císař František Josef I. daroval ze své soukromé pokladny zdejšímu hasičskému
sboru obnos 40 zl. (ze dne 24. října). Velitel žádá, by Jemu za šlechetný čin se povstalo a
provolalo 3 kráte „Sláva!“. Stalo se.
5. Velitel navrhuje, by se opětně zimní dobou odbývaly teoretická hasičská cvičení.
Přijímá se a ujednáno, by prvou sobotu každého měsíce v místnosti obecního hostince se
cvičení odbývala. Načež velitel s cvičením prvým, za souhlasu všech přítomných, započíná a
probírá taktiku při požáru, dle Hasičské ochrany, čís. 21, roč.
6. Volné návrhy: Přijat Cyrill Orava, ku jeho písemné žádosti, za člena a udělena mu
hodnost trubače, čímž schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 7. listopadu 1896.

František Juřena, velitel a jednatel.

Dále podepsáni: Adolf Orava, Jan Kohout, Josef Orava, Jan Duchoň

Protokol čís. 22.
Sepsaný při sedění výboru dobrovolné hasičské jednoty dne 13. prosince r. 1896 v učírni
zdejší školy na Zbrašově, za přítomnosti všech členů výboru. Jednáno dle stanoveného
programu, členům oběžníkem uveřejněného a sice:
1. Čten a podepisován protokol předešlé výborové schůze ze dne 7. listopadu 1896.
2. Velitel podává zprávu o došlých a odeslaných spolkových dopisech, a čte obsah
žádosti, zaslané na c.k. vzájemnou pojišťovnu do Brna za podporu.
3. Úrada, jak naložiti vhodně s císařským darem 40 zl. Ujednáno, by se z obnosu toho
zpravila část zbývajícího dluhu firmě R.A.Smékal v Čechách u Prostějova v obnosu 17.5 zl. a
za ostatní objednala ssavice 2 m dlouhá se šroubením normal (24 zl.), by v čas potřebí sbor i
z hlubší studny vodu stříkačkou čerpati mohl, což při nynější 4 m délce ssavic to u nás nešlo.
Velitel upozorňuje při té příležitosti na periodickou vodu studny školní a ponavrhuje, by se
nebrala voda sklesnuvší povrchem svým tak hluboko pod normál, že jen na ½ m vody v ní
jest, rolníky, kteří koně a lejty po ruce majíce, lehce si potřebné množství vody včas dovézti
mohou z blízké studny s bohatým pramenem židelným a tak trochu vody ponecháno bylo ve
studni školní, by včas potřeby aspoň pro berlovku krapet na rychlo zbylo, neb jinak se vždy
vybere až do dna. Mnozí s návrhem souhlasili a považovali jej většinou za důležitý, mnozí
však popírali jeho uskutečnění. Velitel znovu stojí na tom, jak neocenitelný jest v nutné
příhodě krapet vody a dovozuje, že prozíravý a řádný rolník může vždy předem předvídati,
bude-li pro domácnost jeho větší množství vody potřebí, by si ji včas dovezl a ne narychlo
vybral ze studny školní poslední. Na toto ohrazuje se pan podvelitel Jan Kohout, rolník čís. 1.
a zakazuje si jednou pro vždy, by se o řádných rolnících tak nemluvilo! Tím důležitý návrh
tento nedošel vyřízení žádného.
4. Zpráva pokladniční. Tato byla poodložena až na příště, jelikož p. pokladník Jan Kohout
účty sepsány neměl.
5. Dohodnutí se o způsobu vybírání členských příspěvků a případné výběrčího jmenování.
Velitel odůvodňuje, pro č tato položka přišla na program schůze dnešní a konstatuje, že mu
dosud není možno udati určitý počet členů přispívajících za celé, brzy dvouleté již, trvání
spolku hasičského, jelikož mnozí páni členové, přihlásivše se sice za členy přispívající do
jednoty buď jen za 2-3 měsíce neb zcela nic nepřispěli, a § 5. a 7. stanov jednoty zadost
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neučinili, ač jim povinnost p. pokladníkem připomenuta byla. Za příčinou tou zvolen jest
výběrčím p.Josef Vinkler, člen výboru jednoty, který se uvoluje službu tuto zastávati rokem
1897 počínaje a to tak, že za každý uplynulý půlrok obejde p. členy a půlroční příspěvky
vybere. Každý p. člen si sám svůj příspěvek zanese a v příslušnou rubriku se zapíše. Za
vybírání obdrží výběrčí 10 % z vybraných a odevzdaných peněz.
6. Sestavení programu mimořádné valné hromady na den 3. ledna r. 1897 projektované.
Program sestaven následní:
1. Čtení protokolů všech, od poslední valné hromady.
2. Přehlídka účtů závěrečných za správní rok 1895-1896.
3. Ohlášení usnešení výboru o způsobu vybírání členských příspěvků p. Josefem
Vinklerem, zvoleným spolkovým výběrčím.
4. Volba dvou přehlížitelů účtů na rok 1986-1987.
5. Doplnění a změna stanov v § 2., 13., 14., 23.-26. + 26.
6. Volné návrhy (čemuž předchází přijímání přihlášeného činného člena).
7. Volné návrhy nebyly podány žádné, čímž schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 13. prosince r. 1896.

František Juřena, velitel a jednatel.

Podepsáni: Jan Kohout, Adolf Orava, Jan Duchoň, Josef Vinkler, Cyril Kohout, Josef Orava.
1897
Protokol čís. 23.
Sepsaný za II. mimořádné valné hromady odbývané dne 3. ledna 1897 v místnostech
hostince p. Antonína Chromého o 2. hodině odpolední, dle následujícího programu:
1. Zahájení schůze velitelem.
2. Čtení všech protokolů z výbor. schůzí po poslední valné hromadě odbývaných.
3. Oznámení usnesení výborového o způsobu vybírání členských příspěvků p. Jos.
Vinklerem, zvoleným to spolkovým výběrčím.
4. Pozměnění spolkových stanov ku přání ČÚHJ a ku pobídce starosty župy XXII.
5.Přehlídka a schválení účtů závěrečných za rok 1896.
6. Volné návrhy, kteréž 24 hodiny před valnou schůzí, velitelství podány býti musí,
má-li býti o nich rokováno.
Před jednáním zapisují se přítomní v praesenční listinu, dle níž schůze se zúčastnilo 12
činných a 5 přispívajících členů a sice:
– Z členů činných přítomní byli tito pánové: Jan Duchoň, Josef Orava, Čeněk Chromý,
František Tomečka, Cyrill Orava, Karel Šmiták, Josef Vinkler, Josef Chromý, František
Juřena, Adolf Orava, Jan Kohout, Cyrill Kohout.
– Z členů přispívajících tito pánové: Jan Tomečka, Antonín Chromý, Jan Humplík, František
Kunisch, František Kohout senior.
– Z činných se mimořádné valné hromady nezúčastnili, mlčením se omluvivše tito pánové:
Jan Orava, František Kohout junior.
Průběh schůze byl následní:
1. Srdečnými slovy vítá velitel p.František Juřena všechny přítomné, jak činné, tak i
přispívající pány členy, konstatuje dostatečný počet zúčastněných ku platnému se usnášení
dle § 11spolkových stanov; předesílá pak několik vhodných slov v úvodu, přirovnávaje
spolky ku rodinám, obcím a státům v malém, líčí činnost bdělé a pokrokumilovné hlavy
rodiny jak v letní, tak v zimní době, by seznala stav svého hospodářství, zaznamenává pilně
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příjmy a vydání a tyto často v roce porovnává, by vydání, které na nejnutnější omezuje,
nepřesahovaly příjmy, dbá však také na prvém místě toho, opomenutím malé a skrovného
vydání vyžadující správky nebyla učiněna škoda velká, tím pak větší, škodí-li nejen jemu
samému, ale též i sousedu, jeho bližnímu. Hospodář takový, nejen že udrží své hospodářství
v dobrém stavu, on ho hledí čím dál tím více zvelebiti, zdokonaliti a rozmnožiti, k čemuž
nutno, by pokračoval sám s duchem času, by dbal pokroku a přál všemu ušlechtilému.
Přechází nyní ve své řeči z hospodáře na správu spolku, porovnává toho s oním a vybízí
přítomné, by z průběhu rokování vůbec a ze skládání závěrečných, celoročních účtů zvláště
soudili na jakost hospodářství hasičského spolku našího, čímž prohlašuje mimořádnou valnou
hromadu za zahájenou.
2. Čte nyní týž všechny protokoly z výborových 6schůzí od 26. dubna r. 1896, poslední to
valné hromady odbývaných, jichž celkem bylo 10.
3. Oznamuje dále usnešení výborové schůze ze dne 13. prosince r. 1896, v němž zvolen
člen výboru p. Josef Vinkler spolkovým výběrčím, který co ¼ roku od pánů přispívajících
členů příspěvky členské vybírati bude, začež se mu v odměnu dostane 10 % z vybraných
peněz, což vzato ku vědomí.
4. Uvádí dle 4. odst. programu, že během téměř dvouletého trvání hasičského spolku
seznány stanovy spolkové co neúplné ohledně § 2. Jak a čím § tento doplniti vhodně by se
měl, nyní uvádí.
Čte dále usnešení a pobídku výboru župy XXII. ze dne 2. září r. 1896, na všechny
hasičské sbory učiněné, by volby spolkové zařídily sobě počátkem příštího roku, na dobu tří
let, což také ve smyslu ujednání výboru župy odůvodňuje, ohledně čehož stanovy naše též
musí pozměněny býti, k čemuž p. Josef Chromý dodává, že se stanovy nynější i vnitřní
organisací liší od stanov příštích. Velitel vybízí přítomné, by, kdo si přeje, se k slovu hlásil
stran změny stanov. Jelikož nikdo se k slovu nepřihlásil, žádá týž, by přítomní povstáním dali
najevo souhlas, přejí-li si, by stanovy nynější ve smyslu v předu vytknutém pozměněny byly.
Jednohlasně se přijímá s dodatkem p.Františka Kohouta seniora, když změna tato hasičské
jednotě ku prospěchu bude, proč by se státi neměla.
Velitel činí poznámku, že se p. jednatel postará, by do příštích voleb pozměněné stanovy
schválení došly.
5. Žádá nyní p. spolkového pokladníka, by podal celoroční účetní zprávu svou za rok
1896.
Pan Jan Kohout, t.č. spolkový pokladník, probírá různé položky pečlivě sestavených
svých účtů o příjmu a vydání, kteréž mělo výsledek tento:
Úhrnný příjem činil
226.03 zl
úhrnné vydání
129.29 zl
činí tedy přebytek
96.74 zl.
Velitel žádá pány revisory účtu, by se vyslovili, jak tyto byli shledali. Pan Josef Chromý
za souhlasu s p. Cyrillem Kohoutem prohlašuje, že osobně při účtování byl a shledal ve všem
účty za správné, což také prohlašuje a oba nadzmínění páni revisoři účty svými podpisy, na
vyzvání p. velitele, opatřují.
6. Z podaných volných návrhů přijímá se prvý, učiněný p. Josefem Chromým, by totiž
malý signál sborový platil pro theoretická cvičení, k nimž se členové scházejí bez výzbroje, velký signál by pak svolával členy s výzbrojí ku praktickým cvičením, slavnostem, etc.
Velitel ku konci vzdává díky všem přítomným za obeslání valné hromady a za učiněné
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zájmy pro věc hasičskou, čímž prohlašuje mimořádnou valnou hromadu za ukončenou.
Na Zbrašově, dne 3. ledna r. 1897.

František Juřena, velitel a jednatel. Dále podepsáni:

Jan Kohout-hasičský výborník, Adolf Orava, Josef Vinkler, Josef Orava, Cyril Kohout.

Protokol čís. 24.
Sepsaný za sedění hasičského výboru dne 17. ledna r. 1897 o 2. hod. odpolední v učírni
zdejší školy, za přítomnosti všech členů výboru, až na Jana Duchoně.
Průběh schůze byl tento:
1. Velitel čte protokol mimořádné valné hromady ze dne 3. ledna t.r. a předkládá týž p.
členům k podpisu.
2. Pročítá, týž, žádost na Vysoké c.k. místodržitelství za schválení pozměněných stanov
spolkových. které v pěti exemplářích ku podpisu dává.
3. Dle stanoveného odstavce 3. programu schůze, sestavuje se rozpočet pro rok 1897, jak
následuje:
a) župní příspěvek
3.00 zl.
b) Podporovací pokladně nemocenské do Rosic
1.40 zl.
c) zápisné do Č.Ú.H.J. jednou pro vždy
1.06 zl.
d) věž u skladiště na sušení hadic
50.00 zl.
e) žebříky na stříkačku 3metrové
10.00 zl.
f) obálky s firmou sboru
4.00 zl.
g) kancelářské potřeby
1.50 zl.
h) správní výlohy
2.00 zl.
i) žárnice
16.60 zl.
j) šroubení na rozdvojení proudu
25.00 zl.
k) 2 háky a 2 kopáče na tyčích
2.50 zl.
l) svítivo a mazadlo
2.00 zl.
m) předplatné na „Hasičskou ochranu“
3.06 zl.
n) spolkovému poslovi
1.00 zl.
20.00 zl.
o) nepředvídané výlohy
Úhrnem 142.06 zl.
4. Ustanoveno, aby se hasičský ples pořádal 14. února 1897, o čemž pozvání má se
uveřejniti zavčas v novinách, aniž by se pozvánky zvláštní tisknouti nechaly. Hudbu uvolil se
obstarati p. Čeněk Chromý a Josef Orava.
5. Velitel oznamuje došlé a zaslané dopisy, jakož i pozvání různá na hasičské plesy a
vysílá deputace dvou i vícečlenné k těmto.
6. Vyřizuje se přiměřeně žádost člena p. Karla Šmitáka, o čemž se jemu zpráva podává.
7. Volné návrhy žádné, čímž schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 17. ledna 1897.
František Juřena, velitel a jednatel. Dále podepsáni:
Jan Kohout, Josef Orava, Josef Vinkler, Adolf Orava, Jan Duchoň, Cyril Kohout.

Protokol čís. 25.
Sepsaný za sedění hasičského výboru, dne 11. dubna r. 1897 o 1 hod. odpolední, v učírni
zdejší školy, za přítomnosti všech p. členů výboru.
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1. Dle předem stanoveného programu čte p. jednatel protokol výborové schůze předešlé
ze dne 17. ledna r. 1897, kterýž se schvaluje a podpisy přítomných opatřuje.
2. Podává, dále týž, zprávu činnostní od poslední výborové schůze, z níž zřejmo, že dle
podacího protokolu 17 dopisů zaslal 20 různých dopisů a listin přijal.
3 Čistění požárové stříkačky po činnosti požárové a sušení hadic je spojeno s obtížnou
avšak s velenutnou prací a velitel navrhuje, by za čistění toto p. zbrojmistr honorován byl. Ku
důležitému odstavci tomu mluví téměř všichni p. výborníci a souhlasí s návrhem velitele, by
za čistění stříkačky a sušení hadic, když se sní u požáru bylo, se 1 zl. zaplatil ze spolkové
pokladny, když o něj p. zbrojmistr požádá, což si p. zbrojmistr t.č. Josef Orava výslovně
vyhradil.
4. Velitel předkládá valnou hromadou dne 3. ledna 1897 změněné a Vysokým c.k.
místodržitelstvím 10. února r. 1897, pod čís. 4762. schválené spolkové stanovy, což
s potěšením vzato ku vědomí.
5. Týž dává k nahlédnutí, na ukázku firmou R.A.Smékal - Čechy u Prostějova zaslanou,
knihu „Nauka o hasičství“ v ceně 1.5 zl., a dává k ní přirovnati cenný spis „Rádce hasičský“
vydaný od Gudricha, kterýž objemnější, všestrannější, praktičtější a lacinější jest. Ujednáno
tedy, by se „Nauka o hasičství“ firmě R.A.Smékal vrátila a příležitostně Gudrichův „Rádce
hasičský“ pro hasičský sbor se objednal.
6. Členové si nyní prohlíží ceníky sboru zaslané od firem R.A.Smékal v Čechách u
Prostějova a Karla Churiana v Hlinsku v Čechách a obeznamují se s jich obsahem.
7. Sbor potřebuje 2-3 kusy žebříků na stříkačce převozných nastavovacích. Velitel
oznamuje, že p. Malchárek dřevo jasanové, na hasičské žebříky nejlepší, ve svých zásobách
na skladě má a ukládá p. místoveliteli, by co znalec potřebné zakoupil a v příhodné chvíli o
zhotovení žebříků se postaral, což týž na se přijímá.
8. Jelikož správní rok spolkový tímto měsícem se ukončí, ustanoveno, by na 25. dubna se
odbývala III. řádná valná hromada, k níž sestaven program následní:
Program
III. řádné valné hromady odbývané na Zbrašově dne 25. dubna r. 1897 o 2. hodině
odpolední, v neděli v hostinci p. Antonína Chromého, ku výroční památce založení
hasičského sboru.
1. Zápis členů v praesenční listinu.
2. Zahájení schůze velitelem.
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady.
4. Zpráva jednatele za správní rok 1896-97.
5. Zpráva spolkového pokladníka a revisorů účtů za občanský rok 1986.
6. Zpráva zbrojmistrova.
7. Volba spolkových funkcionářů dle nových stanov na dobu tří let, a sice:
a) starosty a tří členů výboru,
b) náčelníka, I. a II. podnáčelníka,
c) dva náhradníky,
d) dva přehlížitele účtů.
8. Volné návrhy, kteréž 24 hodiny před valnou schůzí velitelství sboru podány býti
mají, má-li býti o nich jednáno.
Na Zbrašově, dne 11. dubna r. 1897.

František Juřena, t.č. velitel a jednatel.
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Jednatelská zpráva
dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově za druhý správní
rok 1896-97.
Milení bratři v povolání a přátelé hasičstva!
Učený a podnikavý národ řecký zakládal v šedé dávnověkosti a 500 let př. Kr. osady své
v Malé Asii. Tyto si však znenáhla podmanil perský král Darius, učiniv je sobě poplatnými,
krutě nad nimi vládl. Pokus osad řeckých, by jho perské se sebe svrhli se nezdařil, a od té
doby pomýšlel perský král zmocniti se i říše řecké v Evropě. Vypravil r. 490 př. Kr. 100.000
mužů do evropského Řecka, kde u Marathónu jen s 10.000 Řeky se pustili v nerovný boj. A
ejhle, Řekové dobyli vítězství, ač jich 10 krát méně bylo. Peršanů padlo 6.400, Řeků pak jen
192 mužů. Syn a nástupce perského krále Daria jménem Xerxes I., chtěje smýti hanbu,
strašnou porážkou svému otci u Marathónu Řeky způsobenou, zbrojil po dvě léta a r. 480 př.
Kr. vytáhl s ohromným vojskem čítajícím 1,700.000 pěších, 80.000 jízdních, 1.200 lodí
válečných a 3.000 převozných k říši Řecké, dobyv zradou Řeka Ephialta průsmyku
Thermopylského, hájeného 700 Řeky thepijskými s králem Leonidasem I. v čele a hnul se
k hlavnímu městu říše, k Athénám, kteréž naleznuv liduprázdné, spáliti dal, neboť
obyvatelstvo jeho ze strachu před ohromnou sílou nepřítele odstěhovalo se na ostrovy.
Ku radě chytrého Řeka Themistoklese mořská úžina Salaminská řeckým loďstvem byla
uzavřena, v níž 380 helénských, skrovnou posádkou opatřených lodí nemělo jiného vyhnutí,
než buď padnouti přesile nebo zvítěziti. Bitva na to svedená skončila úplnou porážkou
trojnásob silnějšího loďstva perského. Xerxes I., jenž s pevniny na porážku svého lidu
pohlížel, bolestí nad ní roztrhnul roucho své a aby zpáteční pochod do vlasti jemu zatarasen
nebyl, kvapně odtáhnul do Malé Asie.
S dějepisnou událostí touto dá se velmi dobře porovnati náš malý hlouček členů sboru
našího, oproti podvratným živlům ostatním v obci. Sbor trvá teprve dvě léta a kolik šarvátek a
jakých půtek, a Bohu díky vítězných bojů musel se podjati v obci, na uhájení svých práv,
svých vymožeností, své samostatnosti, povětšinou víte sami.
I ve sboru samém ukazovaly se různé výstřelky podvratných živlů těch a proto neželeli
jsme oněch tří činných členů, kteří nebyvše do šarží neb výboru zvoleni, hned po loňských
volbách k naší radosti ze sboru vystoupili. Plevel i malinký vánek vášně pozvedne a tato
odlítne. Ostal tedy až dosud sboru věrný ten nepatrný hlouček nás neohrožených, přesily se
nebojících a za heslem Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci se beroucích, to zrno a ne plevel,
kteréž jest bernou mincí a zaslouží si úcty. Sláva Vám.
Zlobou času vystoupil odstěhováním se do Uherského Hradiště z našeho sboru v měsíci
září r. 1896 činný náš člen p. Magistr Arthur Kallus, t.č. župní dozorce v okresu hranickém a
jeden člen byl pro nečestné jednání ze sboru v měsíci říjnu r. 1896 vyloučen. Jeden
prozatímní člen 7. listopadu 1896 přistouplý, dne 17. března r. 1897 výzbroj odevzdav, se
odstěhoval, tak že čítá náš sbor teď 13 činných členů. Ze 16 dříve přihlášených a zanešených
členů přispívajících pro celoroční neplacení členských příspěvků a odmítavé se ke sboru
chování, bylo 6 členů dle § 7 spolkových stanov ze seznamu členů vymazáno, tak že nyní čítá
jednota jen 10 členů příspěvky členské platících.
Málo nás, - zato však stojíme, jako ti Řekové oproti většině, pevně seřadění v nerozborný
hlouček, dožili jsme se vítězství marathónsko-zbrašovského a členové bohdá nedají si ujíti ani
vítězství zbrašovsko-salamínské tím, když každý muž bude jak z křemene, bude celý sbor
jako z kvádru – a co muž, to hejtman. Neboť kdo pravým vzdělancem, kdo dobrým
vlastencem, kdo přítelem lidu a kdo srdce má na pravém místě, kdo vůbec celým člověkem,
ten nemůže býti nepřítelem myšlence hasičské, založené na pouhé čisté lásce křesťanské a
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vlastenecké, a hledí k ní přispěti svým obolem. Blaze pak spolku, ve kterém láska rozkazy
dává a láska je plní, kde si svornost s láskou podávají ruce, kde představenstvo lne láskou ku
členstvu a spolku, a láskou tuto splácejí členové opětně láskou. Kde tato ctnost všechny
ovládá, tam nebe své požehnání dává. Až na malinké výjimky byla i u nás ve sboru dobrá
shoda a tudíž dle toho i výsledek činnostní druhého správního roku, jak následuje:
I. Valná hromada odbývána dvakráte a to:
1) 3. ledna 1897 mimořádní, v níž hlavně výroční účtování provedeno, dohodnuto o
vybírání členských poplatků a schválena změna stanov.
2) 25. dubna 1897, dnešní řádná, při níž zpráva funkcionářů a jich nová volba na
programu jest.
II. Hasičský sbor odbýval praktická cvičení pochodová i se stroji po dvakráte a sice
31. května a 14. června r. 1896.
Při požárech byl pětkráte a sice:
1) dne 9. května r. 1896 ve Skaličce, kde účinně pracoval do půlnoci při požáru
arcibiskupského dvora a za což 10 zlatými odškodněn byl.
1) dne 29. října r. 1896 v Hranicích, kde v Nádražní třídě u p. Janečky chlévy a kůlny
hořely. Mužstvo, bez upotřebení svého stroje, zasáhlo činně v akci zachraňovací.
3) dne 10. prosince r. 1896 u požáru v Černotíně v mlýně p. Maliny, kde za oběť kůlna
jakás padla, sbor náš sice nebyl, neboť plameny brzy udušeny byly, sbor k odjezdu
však připraven.
4) dne 27. prosince r. 1896 sbor vyplašen požárem opět v Hranicích, kde na Farářství
domek v plamenech stál. Sbor vyjel o ½ 6. hodině večerní s 8 muži. Uprostřed
jízdy se u stříkačky přední spojivo nad péry polámalo a mužstvo sboru, pro
špatnou jakost továrního materiálu, bylo odsouzeno nečinně k požáru z dálky
pozírati, od porouchané stříkačky. Části tyto jsou firmou R. A. Smékal nahryzeny
bezplatně pevnějšími.
5) dne 17. března r. 1897 jel sbor k požáru do Hluzova. Vyjel o 8 ½ hod. večerní s 12
muži a přijel prvý po sboru z Černotína. Zasáhl činně se stříkačkou v akci
zachraňovací.
Výletů a slavností zúčastnil se sbor 8kráte a sice:
1) dne 21. června r. 1896 u slavnosti založení hasičského sboru v Ústí.
2) dne 12. července r. 1896 při slavnosti v Kelči ku památce 10letého trvání has. sboru.
3) dne 26. července r. 1896 odbýval sbor náš 1. hasičský výlet do Mariánského údolí,
kde měl tu čest uvítati hodnostáře Sokola hranického s jich starostou v čele,
deputaci sboru z Ústí a velitele hasičského sboru z Velké.
4) dne 6. září r. 1896 byl sbor zastoupen 7 člennou deputací u slavnosti založení
hasičského sboru a svěcení stříkačky ve Velké.
5) dne 27. září r. 1896 zastupoval sbor velitel František Juřena s rodinou u národní
slavnosti v Hranicích, ku památce zřízení české národní školy pořádané.
6) dne 18. října r. 1896 pořádali členové hasičského sboru ochotnické divadlo v Teplicích ve prospěch hasičství a české školy hranické, jíž 4 zl. a sboru 10 zl.
odevzdáno bylo. Hrána byla veselohra Dr. Tlučhuba.
7) dne 24. ledna r. 1897 byl sbor náš zastoupen na hasičském plese v Hranicích
velitelem a místovelitelem s dámami; a hasičský ples v Ústí byl 4 členy obeslán.
8) dne 14. února r. 1897 odbýval náš sbor hasičský ples v hostinci u p. Antonína
Chromého, k němuž 4 členové deputace hasičského sboru z Ústí zavítala.
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Dne 9. srpna roku 1897 nechal se sbor fotografovati p. Ferdinandem Helsnerem z Hranic
a všichni členové si po 1 exempláři zakoupili.
V zimní době odbýval sbor theoretická cvičení v místnostech hostince a sice:
1) dne 7. listopadu r. 1896 probíral velitel taktiku hašení při požáru, dle „Hasičské
ochrany“.
2) dne 5. prosince r. 1896 různé nahodilé překážky při požáru dle „Hasičské ochrany“.
3) dne 2. ledna r. 1897 opakovány požární signály.
4) dne 6. února r. 1897 přednášel velitel o organisaci hasičstva českého na Moravě a p.
Josef Chromý prováděl praktická cvičení požárová na zhotoveném plánu,
znázorňující okolí zdejší školy.
III. Spolkový výbor odbýval v tomto správním roce 12 řádných a 1 mimořádné výborové
sedění. Doba a látka těchto porad byla tato:
1. května r. 1896: Jednáno o úpravě nádržky vodní a o písemných upomínkách o
členské příspěvky.
13. května r. 1896: Administrační zprávy velitele a projednávání stran dluhu spolkového
u firmy R. A. Smékal.
25. května r. 1896: Určen a stanoven rozvrh cvičení letních a) pochodových, b)
s nářadím. Velitel přimlouvá se za podporu členů ku zřízení hasičské pojišťovny.
28. června r. 1896: Ujednáno německé směnky firmou R. A. Smékal ku podpisu zaslané
nepříjimati a dluh jí hotovými penězi zapraviti.
19. července r. 1896: Mimořádné výborové sedění stran pořádání hasičského výletu
v den 26. července t.r.
2. srpna r. 1896: Účtování o hasičském výletu a pročítání zprávy župy XXII.
13. září r. 1896: Zpráva velitele co delegáta, podána o vyslanecké schůzi v Lipníku dne
2. září r. 1896 odbývané. Upsány 3 podíly na hasičskou pojišťovnu po 50 zl. a to
sborem hasičským 1 podíl, velitelem 1 podíl a p. Františkem Kohoutem seniorem
1 podíl. Ujednáno dále, by střecha skladiště se znovu dehtem natřela. Čte se přípis
bývalého činného člena p. Mgr. Arthura Kalluse na rozloučenou se sborem.
13. října r. 1896: Ujednána půjčka u zdejších sousedů a firmě Smékal zasláno 18. října
1896 1.000 (tisíc) zl.
25. říjne r. 1896: Účtováno o příjmech a vydáních při IX. ochotnickém představení
v Teplicích odbývaném.
7. listopadu r. 1896: Čten přípis firmy R. A. Smékal, v němž potvrzuje příjem 1.000 zl.
a žádá úroky 17.5 zl. Oznámeno, že J. V. císař pán daroval sboru 40 zl., jemuž
povstáním a 3× slávy provoláním patřičná čest vzdána. Konečně dle návrhu
velitele stanoveno každou prvou sobotu v měsíci odbývati zimní dobou
theoretická cvičení.
13. prosince r. 1896: Ujednáno, by z císařského daru se zaplatily úroky Smékalovi a
přikoupila se 2 m dlouhá ssavice se šroubením, což činilo (15.5+19) 36.50 zl.
17. ledna r. 1897: Sestaven rozpočet prorok 1897, určena doba odbývání hasičského
plesu na den 14. února 1897.
11. dubna r. 1897: Podává jednatel zprávu o své činnosti od posledního výborového
sedění. Ujednáno, by zbrojmistr byl přiměřeně honorován. Schváleno zakoupiti
1 výtisk Gudrichova „Hasičského rádce“. Místovelitel zplnomocněn zakoupiti
jasanového dřeva na žebříky nastavovací. Sestaven program III. řádné valné
hromady na 25. dubna 1897 určené.
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IV. Jelikož velitel zastával i funkci jednatele, tímto správním rokem jest působení těchto
shrnuto v jedno:
1. Přijal dle podacího protokolu:
a) 38 dopisů, knih neb ceníků a sice od: fy. Smékal
14 dopisů
c.k. okr. hejtmanství
4 dopisy
České ústř. hasič. jednoty
3 dopisy
hasič. podporovací pokladny 2 dopisy
Vysokého zemského výboru 2 dopisy
župy XXII.
1 dopis
Vzájemné poj. z Brna
2 dopisy
Občanské záložny z Hranic
2 dopisy
soukromníků z Lipníka
1 dopis
soukromníků z Frenštátu
1 dopis
soukromníků z Brna
1 dopis
soukromníků Hranic
1 dopis
soukromníků z Olomouce
1 dopis
soukromníků ze Zbrašova
1 dopis
p. Gudricha z Raduně
2 dopisy
b) 3 žádosti a to od:
zpravodaje zem. výboru
1 žádost
obce Zbrašov
2 žádosti.
c) pozvání 22 a to:
z Hranic
8 pozvání
po jednom pozvání z Kelče,
Černotína, Hluzova, Drahotuš,
Ústí, Velkého Újezda, Stříteže,
Opatovic, Skaličky, Malhotic,
Velké, Jezernice, Špiček
a župy XXII.
14 pozvání.
2. Odeslal:
a) spolkových dopisů 42 dopisů z toho: v r. 1896
27 dopisů
v r. 1897
15 dopisů
b) žádostí spolkových 9, z toho:
v r. 1896
7 žádostí
v r. 1897
2 žádosti
c) blahopřání 5, z toho:
v r. 1896
4 přání
v r. 1897
1 přání
d) pozvání:
18 pozvání
e) oběžníků spolkových
15 oběžníků.
Ad a) Dopisy spolkové zaslány roku 1896:
1. Představenstvu obce Zbrašova 2
2. Spolkovému pokladníkovi
1
3. Časopisu Hasičské ochraně
1
4. Zemskému has. důvěrníku
1
5. Firmě R. A. Smékal
8
6. C.k. okres. hejtmanství
5
7. České Ústř. has. jednotě
3
8. Podporovací has. pokladně
2
9 Matici moravské
1
10. Velitelství do Kelče
1
11. Jednotlivcům
2
12. Firmě Churain v Hlinsku
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roku 1897:

celkem:
1

1
1

1

3
1
1
1
8
6
4
2
1
1
2
1

13. Vysokému zemskému výboru
14. Do hranicko-lipnických novin
15. Do brněnských novin
16. W. Flor's Wittve & Sohn, Vídeň
17. Župě XXII.
Ad b) Žádosti spolkové zaslány roku 1896:
roku 1897:
1. Starostovi Č. Ú. has. jednoty
2
2. p. Josefu Moschutovi
1
3. Firmě Smékal
2
4. C. k. okr. hejtmanství
1
5. C.k. vzájemné pojišťovně
1
6. Místostarosta Ústř. jed. Raffeeisenov
7. Vysokému zem. výb. moravskému
8. Občanské záložně v Hranicích
Ad c) Spolkových oběžníků rozesláno:
1. ku valným hromadám
2 oběžníky
2. ku řádným výborovým schůzím
10 oběžníků
3. ku mimořádným výborovým schůzím
1 oběž.
4. různá návěstí
2.
Ad d) Blahopřání zasláno:
1. Ku slavnosti založ. has. sboru do Velké
1
2. Jeho Excelenci Dr. Theodoru Kohnovi do Olomouce 1
3. Jeho Vysokorodí p- Max. Coudenhovu do Hranic
1
4. Slečně Marii Krausové do Hranic
1
5. Pánu Titovi Krškovi do Velkého Meziříčí
1.

2
3
2
1
1

2
3
2
1
1
celkem:

1

3
1
2
1

1
1
1

1
1
1

V. Ku písemným žádostem, velitelem psaným a stranám zaslaným, zaslali tyto dary:
v roku 1896:
v roku 1897 do 25. dubna:
p. Šindler z Černotína
5 zl. J. V. císař František Josef I. 40 zl.
p. Jos. Moschuta z Hranic
5 zl. Vzájemná poj. v Brně
30 zl.
p. Heller, továrník z Hranic
2 zl. Vysoký výbor zemský
100 zl.
p. Edv. Zámorský z Hranic
5 zl. Důst. pán P. Alois Sládeček
2 zl.
p. Karel rytíř Roth, c.k. okr. kom10zl. p. Jos. Pitzmann z Hranic
1 zl.
ct. akc. pivovar v Lipníku
5 zl. Slav. obč. záložna z Hranic
5 zl.
ct. záložna obč. v Hranicích
10 zl.
178 zl.
p.Jan Kurfürst, mlynář
3 zl.
P. Fr. Hynek, děkan z Drahotuš 3 zl.
48 zl. Dohromady dary 48 + 178 = 226 zl.
VI. Celoroční bilance od 1. ledna 1896 do 25. dubna 1897 jeví se takto:
Roku 1896: příjem
226.03 zl. vydání 229.35 zl. schodek
-„-

1897: příjem
Σ

příjem

144.82 zl. vydání 254.81 zl. schodek
370.85 zl. vydání 484.16 zl

30

schodek

3.32 zl.
109.99 zl.

113.31 zl.

Rok

Příjem

Σ

Vydání

260.88½
67.70 zl
1895 100.00 subv 379.23½ 124.06sm
18.35 zálož
129.29 zl
1896 226.03 zl 226.03 zl
100.06 sm
100.00 subv
54.81 zl
144.82 zl 200.00 Koht
1897 30.00 zl
14.82 zl

Σ
191.76
zl

Přebytek Schodek
187.47 zl

229.35
zl

254.81
zl

—

Zakoupeno
věcí za

Poznámka

14.35 zl

Sbor dluží 800 zl

VII. Bilance od založení hasičského sboru po dvouletém jeho trvání
(od 15. III. r. 1895 až do 25. IV. r. 1897.)

—

3.32 zl

51.58 zl

—

109.99 zl

31.51 zl

VIII. Inventární jmění spolkové:
a) Požárová stříkačka s příslušenstvím
b) Výzbroj a hasičské nářadí dle inventáře: 496.75 zl
302.30 zl
c) Doplňky roku 1897 pořízené
Úhrnná cena spolkového jmění
na němž lpí dluh

900.60 zl
799.05 zl
33.95 zl
1733.60 zl
800 zl.

IX. Rozpočet pro rok 1897 dle výborového sezení ze dne 17. ledna 1897 čís. 24 protokolu
jest vyměřen na 142 zl. 60 kr.
Ku konci jednatelské zprávy jest mou povinností, abych připomenul Vám milení bratři
v povolání hasičském, byste svého sboru, který tak pracně zbudován a nyní Bohu díky na
dobrých základech stojí, klesnouti nedali. Když jste si vytkli krásný úkol čestný, býti ochránci
a pomocníky nešťastných, tedy čest Vaše toho vyžaduje abyste sbor snáď pro malichernosti
neopouštěli, naopak ho hleděli přáteli a příznivci podepřít, by jeden druhému byl druhem a
rádcem upřímným a věrným, byli jeden za všechny a všichni za jednoho – pak bude dobrá
shoda a svornost ve sboru tom navždy a on dosáhne cíle stanovami vytknutého. A aby tak
bylo, čiňme všichni naproti sboru svou povinnost, majíce své představené ve vážnosti a úctě,
by tito našli ve Vás všestrannou podporu a této činnosti každého z Vás i sboru celého
provolávám 3 kráte „Na zdar!“.
Na Zbrašově, dne 24. dubna r. 1897.

František Juřena,
t.č. velitel a jednatel sboru a župní jednatel.

Protokol čís. 26.
Ze III. řádné valné hromady, odbývané dne 25. dubna 1897 o 2. hodině odpoledni
v místnosti hostince pana Chromého.
Přítomní byli následující pánové hasiči jednoty:
a) činní
1. Adolf Orava
2. Čeněk Chromý
3. Jan Duchoň
4. Jan Orava
5. Karel Šmiták
6. Cyril Orava
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7. Josef Vinkler
8. František Kohout mladší
9. František Tomečka
10. Jan Kohout
11. Josef Chromý
12. Josef Orava
13. Cyril Kohout
14. František Juřena
b) přispívající
1. Jan Tomečka
2. Franz Kunisch
3. Antonín Chromý
4. František Kohout starší
c) nepřítomní z přispívajících 1. Ferdinand Siegel
2. František Rosa
3. Antonín Boček
4. Jan Ryšavý
5. Jan Humplík
6. Josef Moschuta
7. František Kubín
Zúčastnilo se tedy valné hromady ze členů činných 14, a z 11 členů přispívajících jen 4,
úhrnem 18 členů.
1. Z počátku velitel zahajuje valnou hromadu srdečnými slovy, vítá přítomné členy,
konstatuje jich počet a schopnost ku platnému usnášení se.
Nato měl p. jednatel podat celoroční zprávu, poněvadž ale p. velitel zastupoval i funkci
jednatele, ustanovil na místo velitele prozatímně p. Františka Kohouta staršího. Pak čte
protokole od II. mimořádné valné hromady odbývané dne 3. ledna 1897 v hostinci p.
Antonína Chromého a podává celoroční zprávu jednatelskou a uvádí jaké byly a z čeho
pozůstávají příjmy a vydání hasičské jednoty.
Nato ukončuje a přeje hasičskému sboru další rozkvět, s provoláním 3 krát „Na zdar!“.
2. Velitel vybízí p. pokladníka o přednešení výsledků účtů za obecný rok 1896, což tento
učiní.
3. Velitel vybízí p. zbrojmistra o přečtení inventáře, které věci se během roku 1896-97
pořídily, což tento tak učiní. Po ukončení toho přikročeno ku volbě funkcionářů.
4. Výsledek volby je tento:
Za předsedu obdržel ze 17 odevzdaných
Do výboru zvoleni tito

dále obdrželi

František Juřena
15 hlasů
Jan Kohout
1 hlas
Josef Chromý
1 hlas
Jan Duchoň
10 hlasy
Cyril Kohout
7 hlasy
Josef Orava
6 hlasy
Josef Vinkler
6 hlasy
Jan Orava
6 hlasy
František Tomečka 3 hlas
Jan Kohout
3 hlasy
Josef Chromý
2 hlasy
František Kohout st. 2 hlasy
Jan Tomečka
2 hlasy
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vzdali se oba
proto zvolen

Adolf Orava
1 hlas
Dále zvolen aklamací Jan Kohout za místopředsedu, za spolkového pokladníka a
jednatele.
Za velitele zvolen ze 13 hlasů
Jan Kohout
6 hlasy
dále dostali
František Juřena
4 hlasy
Josef Chromý
2 hlasy
Josef Orava
1 hlas.
Za podvelitele byli zvoleni Jan Kohout 7 hlasy a Josef Orava 6 hlasy. Poněvadž se ale tito
vzdali volby, byli zvoleni a sice
František Kohout ml. podvelitel od lezců
František Tomečka podvelitel od stříkačníků.
Tato volba má platnost na dobu 3 let. A skládá se výbor z následujících členů: Františka
Juřeny, Jana Kohouta, Františka Kohouta ml., Františka Tomečky, Cyrila Kohouta, Jana
Duchoně a Jany Oravy.
Za revisory účtů zvoleni byli aklamací František Kohout ml. a Josef Orava.
Vřelými slovy pana velitele, jimiž děkuje všem příznivcům našim a povzbuzením ku další
činnosti, prohlašuje valnou hromadu za ukončenou.
Ve Zbrašově, dne 25. dubna 1897.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

Dále podepsáni: Juřena předseda, František Kohout, František Tomečka, Jan Orava,
Cyril Kohout, Jan František Duchoň.

Protokol čís. 27.
Sepsaný o zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, dne 4. července
1897 v místnosti zdejší školy. Přítomní byli všichni členové výboru hasičského.
Jednací pořádek byl tento:
1. Předseda dobrovolné hasičské jednoty zahajuje sezení a vítá přítomné členy nově
zvoleného výboru a povzbuzuje je k horlivé činnosti a projevuje přání, aby sbor náš i nadále
mohutněl a rozkvétal.
2. Projednáváno stran výletu, který se odbývati má v neděli 18. července 1897 a po
rozličném rokování přijat návrh p. předsedy, aby se výlet odbýval zase v Mariánském údolí.
Dále ujednáno, aby se nechalo natištit 50 plakátů k výletu.
Předseda podává návrh, aby se nechalo natištit větší množství plakátů, což ale nepřišlo
ještě k uskutečnění. Hudba se má obstarat jek obyčejně, a je poukázáno 12 zl. a ujednané
dále, aby de vyšlo na místo výletní po třetí hodině.
3. Přijati byli 3 činní členové a sice: Antonín Chromý, Karel Machálka a Klement Štafa.
4. Předseda upozorňuje výbor stran odebírání časopisu draka, poněvadž předplatné došlo
a ujednáno, aby se dluhující obnos 1 zl 50 kr. zaslal a aby se dále časopis ten neodebíral.
5. Jednáno o slavnosti ve Špičkách a předseda upozorňuje, že to povinnost hasičská káže,
aby se slavností takových sbory zúčastňovaly, což se také hojně přislíbilo. Dále ujednáno, aby
se všem účastníkům slavnosti té vstupné zaplatilo z hasičské pokladny.
6. Ujednáno, aby se odbývalo letní cvičení a sice pochodové, signálové, lezecké a se
stříkačkou. Nato sezení ukončeno.
Ve Zbrašově, dne 4. července 1897.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.
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Podepsáni: František Juřena předseda, Jan Orava, František Kohout, František Tomečka,
Cyril Kohout, Jan Duchoň.

Protokol čís. 28.
Sepsaný o zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově dne 26. listopadu r.
1897, v hostinci p. Antonína Chromého. Přítomní byli všichni členi výboru hasičského.
Jednací pořádek:
1. Čtení a podepisování protokolu z předešlé schůze ze dne 4. července 1897.
2. Po přečtení protokolu v němž stálo mezi jiným: p. předseda podává návrh, by se
nechalo natištit větší množství plakátů; předseda znovu podotýká, že k vůli ušetření výdajů
tak při posledním výborovém sezení navrhl, poněvadž čím větší množství, tím laciněji to
přijde a že se mohou jen přidati datum a místo výletní, a po všecka další léta se upotřebiti
mohou.
3. Jednáno o zimním cvičení: Předseda připomíná, že Č.Ú.J.H. nařizuje, by se zimní
cvičení odbývalo od 1. listopadu do 1. dubna. Ujednáno, by se cvičení odbývalo od. 1.
prosince r. 1897 každou sobotu od 7 hod. do 9. hod. večer do 1. dubna r. 1898.
4. Porada všech členů o zaslání fotografie do Hasičské kroniky: Velitel navrhuje by se
zaslal spolková podobizna a každý člen dal 1 zl., že to přijde mnohem laciněji, nežli kdyby
každý jednotlivě se podobizniti nechal. Předseda proti tomu navrhuje, že by to bylo pro členy
ještě mnoho, by sbor na to uhradil polovici, t. j. 6 zl.. a členové druhou polovici, následkem
čehož připadne na 1 člena 50 kr. jednohlasně přijato a ujednáno, by předseda sborovou
podobiznu na patřičné místo zaslal.
5. Volné návrhy: Pan předseda podotýká by se v novém roce účtovalo a by se příspěvky
do Č.Ú.J.H. zasílaly ne přímo, nýbrž župnímu pokladníku p. Karlu Heinischovi nadučiteli
v Týně.
Když se nikdo více z přítomných členů nehlásil k slovu, prohlásil p. předseda schůzi za
ukončenou.
Ve Zbrašově, dne 26. listopadu 1897.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

František Juřena předseda, Jan Duchoň, Cyril Kohout, Jan Orava, František Kohout,
František Tomečka.

Protokol čís. 29.
Podepsaný z naléhavých příčin nechal „Oznámením“ svolati schůzi hasičského výboru na
5. prosince r. 1897 o 2. hod.odpolední v učírni zdejší školy s poznámkou, bylo-li by v tutéž
dobu náboženské cvičení, by se schůze po tomto odbývala, s následujícím programem:
1. Čtení protokolu předešlé schůze.
2. Určení doby a sestavení programu valné hromady za rok 1987.
3. Sestavení a) účtu ku valné hromadě
b) rozpočtu spolku pro rok 1898.
4. Úrada o směnce firmou R.A.Smékal dosud sboru nedoručené.
5. Nynější poměry v hasičském sboru a úrada o nápravě.
6. Jak oslaví sbor nový jubilejní rok 1898.
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7. Volné návrhy.
Jelikož se do schůze z neznámé dosud příčiny nikdo nedostavil, ač všichni na
„Oznámení“ podepsání jsou, zplnomocňuje se p. velitel, jednatel sboru by oběžníkem členy
výboru znovu na středu (8. prosince 1897) ku 2. hod. odp. v učírnu zdejší školy svolal, za
příčinou projednání dřívějšího programu.
Na Zbrašově, dne 6. prosince r. 1897.

František Juřena t.č. předseda.

Protokol čís. 30.
Sepsaný za sedění hasičského výboru, dne 7. prosince 1897 o 6 ½ hod. večerní, v učírni
zdejší školy za přítomnosti všech členů výboru.
Průběh schůze byl tento:
1. Jednatel čte protokol ze dne 26. listopadu 1897 a předkládá jej ku podepsání.
2. Předseda upozorňuje na chybu v protokolu ze dne 26. listopadu 1897 učiněnou, kdež
mělo státi na místě do 1. března do 1. dubna a každou druhou sobotu.
3. Sestaven program mimořádné valné hromady, která se má odbývati 2. ledna 1898,
podle následujícího pořadu:
1. Skládání přísahy 2 činných členů.
2. Přednáška o praktickém zacházení se stříkačkou, což na sebe převzal p. předseda.
3. Zpráva jednatelská.
4. Přehlížení účtů a rozpočet na rok 1898, sestavený asi takto:
a) župní příspěvek
3.00 zl
b) Podporovací pokladně nemocenské v Rosicích 1.40 zl
c) členský příspěvek do Ú.H.J. pro r. 1898
0.70 zl
d) věž u skladiště na sušení hadic
50.00 zl
e) žebříky 3 metrové na stříkačku
10.00 zl
f) obálky s firmou sboru
4.00 zl
g) kancelářské potřeby
1.50 zl
h) správní výlohy
2.00 zl
i) žárnice
16.00 zl
j) šroubení na rozdvojení proudu
25.00 zl
k) svítivo a mazadlo
2.00 zl
l) předplatné na „Hasičskou ochranu“
3.06 zl
m) spolkovému poslovi
1.00 zl
n) nepředvídané výlohy
20.00 zl
Úhrnem
140.26 zl.
4. Ujednáno, aby se R. A. Smékalovi poslal dopis s vyhrůžkou, jestli nám do 8 dnů naši
směnku znějící na 400 zl nenavrátí, že se budeme muset obrátit na právní cestu.
5. Ujednáno, aby když by si 2 nebo 3 z výboru přáli odbývati výborové sezení, tak mají
sestavit program a podati předsedovi, což také p. předseda, když něco má, má svolat výbor.
6. Pojednáno o oslavě jubilejního roku 1898 a usneslo se, aby výboři, kteří jsou zároveň
ve výboru obecním, tlačili na to, aby se holé stráně vysadily ovocnými stromy, což oni také
přislíbili.
7. Dále ujednáno, aby se každý sešit Hasičské ochrany posílal od jednoho hasiče ke
druhému, aby si jej mohl každý přečíst a aby ho neměl žádný déle než 1 den.
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Když se žádný z přítomných nehlásil ku slovu, prohlásil p. předseda schůzi za ukončenou.
Ve Zbrašově, dne 7. prosince 1897.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

František Juřena, František Kohout, František Tomečka, Cyril Kohout, Jan Duchoň.
1898
Protokol čís. 31.
Sepsaný za sezení III. mimořádné valné jubilejní hromady, odbývané dne 2. ledna 1898,
v místnostech hostince p. Antonína Chromého o 2. hodině odpolední, s následujícím
programem:
1. Čtení protokolů od poslední valné hromady.
2. Skládání přísahy 1 činného člena.
3. Přednáška o praktickém zacházení se stříkačkou.
4. Přehlížení účtů a rozpočet na rok 1898.
5. Volné návrhy.
Valné hromady se zúčastnili všichni členové činní až na Karla Machálku, který se
mlčením omluvil; a dva přispívající; z členů činných přítomní byli tito p. František Kohout
ml., František Tomečka, Cyrill Kohout, Jan Duchoň, Jan Orava, Josef Chromý, Josef Orava,
Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Antonín Chromý, Cyrill Orava, Jan Kohout, František Juřena;
z přispívajících byli přítomní Jan Humplík a František Kunisch.
Průběh schůze byl následující:
Pan předseda František Juřena zahajuje valnou hromadu, srdečnými slovy vítá přítomné
jak činné, tak přispívající, přistupuje po delší řeči ku programu. Vybízí p. jednatele, by přečetl
protokoly čís. 26, 27, 28, 29 a 30 od minulé valné hromady, což tento činí. Při čtení protokolů
vybízí p. předseda přítomné, jestli má někdo něco proti protokolům, byly však jednohlasně
schválené.
Dále p. předseda zahajuje přednášku o praktickém zacházení se stříkačkou. Připomíná
stříkačky za dob dávných, jejich sestrojení, až po naše doby. Jak mnoho jsou stříkačky
zdokonaleny poukazuje na stříkačce naší a vykládá dále o opatrnosti při čistění stříkačky,
ventilů zvláště. poukazuje na to, by upotřebeno bylo vždy co nejméně ssavic, vyhledány vždy
nejmenší hloubka, ssavice by byly vždy dobře přišroubované. Ostré oblouky hadic a ssavic
byly vždy zamezeny, ssací koš se smyčkou upevněn, by stříkačka vždy co možná rovně stála,
by netrpěly klapky při ventilech se nalézající a mnohá jiná poučení byla s největší pozorností
vyslechnuta a s díky přijata.
Po té prozkoumány účty p. revisory Josefem Oravů a Františkem Kohoutem ml., přečteno
vydání a příjmy, konstatován přebytek 19 zl 76 kr. Vzdány díky p. pokladníkovi Janu
Kohoutovi a na to účty podepsány.
Volné návrhy nebyly žádné.
Na to schůze ukončena o 4. hod. odpolední.
Ve Zbrašově, dne 2. ledna 1898.

Jan Kohout, t.č. jednatel a velitel.

František Juřena t.č. předseda, František Tomečka, Jan Duchoň, Cyril Kohout, Jan
Orava, František Kohout.
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Protokol čís. 32.
Sepsaný při zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, dne 3. února
1898 o 6. hod. večer v místnostech zdejší školy. Přítomní byli všichni až na p. předsedu.
Na programu bylo následující:
I. Čtení protokolů od druhé mimořádné valné hromady.
II. Pojednání o přijetí činných členů.
III. Úrada o zaplacení parádní blůzy.
IV. Volné návrhy.
1. Schůzi zahajuje, za nepřítomného předsedu, p. místopředseda Jan Kohout a konstatuje
dostatečný počet výborů k usnášení se. Poněvadž p. předseda přítomen nebyl, usnešeno, by
čtení protokolů odloženo bylo až na první nastávající schůzi.
2. Přistoupeno bylo k odstavci druhému, přijímání činných členů. Přihlásili se p. Antonín
Machálka a František Duchoň. Místopředseda předkládá žádosti jejich výboru, a po úradě
jednohlasně přijati byli.
3. Místopředseda přednáší žádost zbrojmistra p. Josefa Oravy, že na parádní blůze po
Františku Davidovi, který ji sboru navrátil, lpí dluh 250 kr., a které aby zaplaceny byly
zbrojmistr upomínán je. Usnešeno, by se dluh tento zaplatil a blůza se tomu, kdo za ni nejvíc
podá, prodala.
4. Poněvadž se k volným návrhům žádný nehlásil, prohlásil místopředseda schůzi za
ukončenou.
Na Zbrašově, dne 3. února 1898.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

Jan Duchoň, Jan Orava, František Tomečka, František Kohout, Cyril Kohout.

Protokol čís. 33.
Sepsaný při zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově dne 10. března
1898 o 7. hod. večer, v místnostech zdejší školy. Přítomní byli všichni členi výboru.
Program následovní:
I. Čtení dvou předešlých protokolů.
II. Přijímání činných členů.
III. Porada o žebři na sušení hadic.
IV. Volné návrhy.
1. Předseda zahajuje schůzi a vítá přítomné a přikročuje k odstavci prvému, vybízí
jednatele, by přečetl protokole čís. 31 a 32., což tento činí.
Po přečtení protokolů poukazuje p. předseda na nesprávné vyslání oběžníku. Připomíná,
že tento obchází členy výboru ten sám den, co jest schůze výborová, tak že se mu stalo již
dvakráte, že se nemohl v určitý čas dostaviti. Usnešeno, by oběžník byl posílán vždy 24 hodin
před každou výborovou schůzí.
Dále ujednáno za příčinou připojení Humplíkova plotu ke skladišti, by bylo zaneseno do
obecního protokolu, by vždy byl volný průchod ku skladišti Humplíkovou zahrádkou zajištěn,
by stoka za skladištěm, a skladiště samé ku opravě bylo přístupno.
2. Jednatel předkládá žádosti přistouplých občanů za činné členy a sice jsou to: Antonín
Tomečka, Jan Králík, František Mastil a František Orava. Po společné úradě byli přijati
vesměs ke druhému oddělení.
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3. V odstavci třetím ujednáno, by p. Čeněk Chromý a František Tomečka žebř ku sušení
hadic zhotovili.
4. Volné návrhy:
Dále usnešeno na podaný návrh p. předsedou, kdy se má konati valná hromada, by se
odbývala jak obyčejně v dubnu, přičemž se má vykonat slib nově přistouplých členů.
P. předseda také navrhuje, aby k vůli jubilejní slavnosti se spolčil obecní výbor s výborem
hasičským a ujednáno, by se to dalo na program k valné hromadě.
Nato podpisovány předešlé protokole a když se více žádný nehlásil, byla schůze
ukončena.
Na Zbrašově, dne 10. března 1898.

Jan Kohout, t.č. jednatel.

František Juřena t.č. předseda, Jan Duchoň, Cyril Kohout, Jan Orava, František Kohout,
František Tomečka.

Jednatelská zpráva
dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově za třetí správní
rok 1897-98.
Bratři hasiči!
Účelem naším jest vykonávati čestně úkol lásky vzájemné, poskytovati pomocnou ruku,
obmezovati požáry, chrániti majetek a život lidský. Toť přední pohnutky, jež přiměly nás
k utvoření dobrovolné hasičské jednoty; jest to ovšem těžký ale záslužný úkol.
Kdo z Vás nepamatuje se na nějaký zhoubný požár, kdy vše stojí v plamenech, silné
trámy hoří jako dračky, vysoké stromy jako svíce, kdy oheň stráví i vodu, ničí zeleň
stromovou, ano i pevnými zdmi proráží! Majetky i životy lidské jsou v nebezpečí, ozývá se
smutný hlahol trubky, lkaní zvonu, lid úpí, pláče, sotva jest schopen leknutím by sám se
odvlékl ze stavení, jehož krov je v plamenech, jenž chumáče jisker chrlí po celé osadě. Jak
vítaná jest pomoc v takovém okamžiku, jak důležito každé ruky vztažení, jak vydatná jest
sebemenší posila! A k tomu cíli šlechetnému založili jsme v osadě naší dobrovolný hasičský
sbor.
Hasič za tím účelem nasazuje a obětuje svůj život, nejsa nikdy jist, zdali z nebezpečí
zdráv vyvázne. Pročež spolek tak obětavý, tak užitečný, vší chvály a podpory hoden jest a
přáti si jen musíme, by co nejvíc se rozšiřoval, mohutněl a vzkvétal. To však jest jen tehdy
možno, když členové věrní zůstávají zásadám ve stanovách určeným, zvláště pak
zachovávají-li mezi sebou svornost a kázeň; neb hasič vždy pamětliv musí býti přísloví:
Svorností i malé věci rostou, nekázní i velké zanikají.
Otážeme-li se co jest toho příčinou, že mnohý spolek tak bídně živoří a málem by vzal za
své, tu dozvíme se, že nesvornost a nekázeň členů jest tím upírem, životní sílu jeho
vysávajícím.
By svornost, k rozkvětu spolku žádoucí, ovládla mysle členů, staví nám v popředí
zkušenost jako základní podmínku bratrské shody skromnost. – Jak neznámá to vlastnost i
mnohému hasiči! Člověk domýšlivý jest svéhlavý, neústupný, neposlušný, závistivý,
opovrhuje jinými – kdo by mohl s ním v přátelství a míru s ním žíti?
Věru, kdyby všichni členové sdružení tak nezištného, jakým jest právě spolek hasičský,
skromně si vedli nebylo by nemilých výstupů při výročních schůzích a volbách, kdy mnohý
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nejsa zvolen sám, jiného nechce poslouchat a závidí mu té hodnosti, opovrhuje jím a pro svoji
domýšlivost, nejen že ze spolku vystoupí, ale stane se i nepřítelem hasičstva.
Druhá, důležitá vlastnost hasiče jest snášenlivost. Uvažte jak potřebné jest nám této
smířlivosti ve styku se soudruhy a zvláště u nás s osobami, mimo spolek stojícími, má-li sbor
těšiti se úctě a vážnosti všech. Snášenlivostí a tichostí dovedeme opanovati všeliké hnutí
nevole, zášti a nelásky v srdcích ozývajících se, ba i že zlomyslníka upoutáme k sobě a
z protivníků stanou se naši nejupřímnější přátelé. – Dělník jeden, zapoměv se v hněvu tak, že
ctihodného starce, jej káravšího, uhodil a povalil. Stařec s namáháním se zdvihl a kráčel dále,
jako by byl náhodou klopýtnul. Dověděvše se synové stárce o pohanění svého otce chtěli se
pomstíti. Stařec však seznam úmysl jejich, ukryl škůdce v příbytku svém, a nedopustil by mu
bylo ublíženo. Onen dělník, vida to nemálo, byl dojat a chtěl dobrovolně rozhněvaným synům
se vydati. Stařec však objal jej a o úplném mu prominutí ho ujišťoval.
Když zazní smutný hlahol trubky, jenž hlásí, že ohrožený jest majetek i život lidský, tu
nebudeme se tázat zdali pomoci naší třeba jest nepříteli či příteli a poznavše úmysl strašného
živlu, uchráníme i nepřítele svého a ujistíme jej, jako onen stařec, o úplném prominutí. Tak
zvítězíme nad nepřítelem a přivedeme jej k poznání bezpráví nám učiněného.
Jako osvěžující déšť na nivy úrodné suchem a větrem vadnoucí, tak působí v životě
spolkovém vlastnosti hasiči potřebné: smířlivost, který bývá nejvíce pohřešována.
Mnohý ukřivdiv nám, ale smířil by se a podal by ruky své k přátelství opětnému rád,
nezapuzujme jej, promiňme křivdu, prospějeme tím sobě i celému spolku a dokážeme, že
dovedeme oceniti smířlivost.
Jednou z nejšlechetnějších vlastností člověka a hasiče zvláště jest – obětavost. Síla spolku
hasičského spočívá v obětavosti jeho členů.
Bychom pochopili snáze co jest obětavostí, uvedu příklad: Polodivoký lid Gallové vtrhli
v úrodné krajiny italské. Pochod jejich věstily, za dne sloupy dýmu ze zapálených dědin, pláč
a nářek zubožených. a za noci krvavá záplava na nebi.
Římská vojska jenž zdála se nepřemožitelná, prchala před nimi až k Lentinu, kdež došlo
k bitvě rozhodné. Vojevůdce jenž velel na levém křídle, vida kterak rytíři, kteří stávali dosud
proti nepříteli jako hradba, coufají, zasvětil se vůči všemu vojsku smrtí za vlast a za svůj
národ, vrhl se, kde řady nepřátel nejhustší a nalezl smrt. Římané, majíce za příklad takovou
rekovnost, sbírali se poznovu a hnali na nepřítele útokem podruhé a zvítězili. – To jest
obětavost! Hasiči buďme obětaví! Když za temné noci pohrouženi jsme v libý spánek, za dne
v nejlepší práci, zazní poplašné znamení volající nás k požáru, spějme a nedbejme pohodlí,
neposlouchejme hlasů nás zdržujících, že se to tam tentokráte i bez nás spraví. Pomněte, že
hasič bez obětavosti jest lucernou bez světla, zvonem bez zvuku, protivou sám v sobě –
i spějme k dílu, jemuž věnovali jsme své síly. Statečně a obětavě za heslem: „Jeden za
všechny – všichni za jednoho!“ Chraňme majetky i životy lidské, obětavostí sjednáme čest a
vážnost sobě i celému spolku.
Přikročuji ku své jednatelské zprávě:
Při loňské řádné valné hromadě čítala jednota naše 14 členů činných a 10 přispívajících,
dohromady 24 členů. Během doby přistouplo 9 členů činných a vystoupili za příčinou
odchodu 3 činní členové, tak že dnešního dne čítá jednota naše 20 členů činných a 8
přispívajících.
I. Valná hromada odbývána dvakráte a sice:
a) 2. ledna 1898 mimořádná jubilejní, na oslavu 50letého panování našeho milostivého
císaře a krále Františka Josefa I., při níž vyřízeny celoroční účty.
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b) 24. dubna 1898 řádná dnešní, při níž zprávy funkcionářů a skládání slibu nově
přistouplých členu na pořadu jest.
II. Cvičení praktická se strojem a pochodová 3 kráte a to: 20. dubna, 4. července a
25. července roku 1897.
Theoretická cvičení odbývala se 7 kráte, vždy každou druhou sobotu a sice:
11. prosince 1897, 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 26. března roku 1898.
III. Hlídky požárové odbývala jednota v čas žní, v dobu dvou měsíců od 15. července do
20. září r. 1897.
IV. Požáru zúčastnila se jednota 4 kráte a sice:
7. července r. 1897 vypukl požár o 1. hod. odpoledne v Hranicích v Nádražní třídě kde
strávil jeden domek, k němuž se vypravilo se stříkačkou 11 mužů, když však
dojeli o 2. hod. do Hranic, vráceni byli starostou města dr. Plachkym
s poznámkou, že jest požár lokalisován.
7. září 1897 o 7. hod. večer zpozorován požár v Opatovicích, sbor byl svolán, ale jelikož
požár klesl a cesta byla k jízdě nezpůsobilá, zůstala stříkačka doma a dva členové
vypravili se k požáru.
16. září 1897 o 6 ¼ hod. večer svolán byl sbor poplachem k požáru do Rakova, kdež
stálo v plamenech 17 budov. Sbor se vypravil se stříkačkou a s 8 muži, dojel do
Rakova o 7 ½ hod. večer {a zahájeno zdolávání požáru} do 1 hod. po půlnoci.
11. března 1898 o 5. hod. odpolední poplachem svolán sbor k požáru do Hluzova, kdež
padly za oběť zhoubnému živlu dvě chaloupky. Sbor dojel k požáru o 6. hod.
večer s 12 muži, kteří rozděleni byli ku pomoci jiným sborům, jelikož se s naší
stříkačkou nepracovalo.
V. Povodně se sbor zúčastnil v lázních Teplicích dne 29. července 1897, kde nastoupil
s 12 muži hlídku v 9 hodin večer a kdež setrval na místě do 4 hodin ráno.
VI: Slavností a výletů se sbor zúčastnil 5 kráte a sice:
22. června 1897 s 5 člennou deputací výletu v Ústí.
11. července 1897 s 9 členy slavnosti založení hasičského sboru ve Špičkách.
18. července 1897 odbýval sbor náš výlet do Mariánského údolí, kterého zúčastnil se
sbor hasičský ze Špiček a deputace z Ústí.
8. srpna 1897 zúčastnil se sbor župní hasičské slavnosti v Hranicích s 10 muži, která
odbývány byla ve prospěch škol českých.
13. února 1898 odbýval sbor náš v hostinci p. Antonína Chromého ples, jež se skvěle
vydařil.
VII. Výbor spolkový zasedal v tomto správním roce 8 kráte, doba a průběh těchto sezení
jest tento:
4. července 1897 jednáno o určení doby a místa výletu a usnešení se o účastenství
slavnost ve Špičkách.
26. listopadu 1897 pojednáváno o zimním cvičení a zaslána spolková podobizna do
Kroniky hasičské.
5.prosince 1897 úrada o směnce firmou R. A. Smékal dosud sboru nedoručenou.
7. prosince 1897 sestaven program mimořádné jubilejní valné hromady a rozpočet na
rok 1898.
2. ledna 1898 při mimořádné jubilejní valné hromadě čtení protokolu od poslední valné
hromady, skládání slibu jednoho člena, přednáška o praktickém sestrojení
stříkačky, přehlížení účtů za rok 1897 a rozpočtu na rok 1898.
3. února 1898 přijímání činných členů.
10. března 1898 přijímání činných členů a úrada o žebři na sušení hadic.
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V roce 1897 sbor zúčastnil se svými delegáty schůze delegátů a župního výboru
v Hranicích.
VIII. Dopisy a tiskopisy dle podacího protokolu přijato 52 dopisů, tiskopisů, knih a
žádostí a sice od: redakce „Hasičské ochrany“
11 tiskopisů
Františka Juřeny
1
firmy R.A.Smékal
3 dopisy
firmy F. Wichterle
3 dopisy
výboru župy XXII.
5 dopisů
Pojišťovací pokladna v Rosicích
2 dopisy
p. Gudricha z Raduně
2 dopisy
Vysokého zemského výboru
1 dopis
ministerstva vnitra
1 dopis
důvěrníka Zemského výboru z Hranic 1 dopis
Ústeckého sboru hasičského
3 pozvání
hasičského sboru z Hluzova
2 pozvání
hasičského sboru z Velké
2 pozvání
hasičského sboru z z Opatovic
2 pozvání
hasičského sboru z z Olšovce
1 pozvání
hasičského sboru ze Špiček
1 pozvání
hasičského sboru z Drahotuš
1 pozvání
hasičského sboru z Jezernice
1 pozvání
spolku Sokol z Hranic
1 pozvání
Čtenářského spolku Záhořan Opatovice 1 pozvání
ze Zbrašova
7 žádostí.
Dopisů a tiskopisů odeslaných bylo 35 a sice těmto:
župě XXII.
5 dopisů
p. Gudrichovi do Raduně
2 dopisy
Pojišťovací pokladně v Rosicích
2 dopisy
c.k. okres. hejtmanství v Hranicích
2 dopisy
firmě R.A.Smékal
1 dopis
důvěrníkovi Vysokého zem. výboru
1 dopis
župním delegátům zde
3 legitimace
spolkovému výboru
8 oběžníků
činným členům
2 oběžníky
členům ku valným hromadám
2 oběžníky
členům na jejich vyřízené žádosti
7 odpovědí.
IX. Bilance za třetí správní rok 1897 – 1898.
Příjem
242 zl 61 kr
Vydání
224 zl 79 kr
Přebytek
17 zl 82 kr.
X. Jmění spolkové dle inventáře:
1733 zl 60 kr
doplněk r. 1897-98
10 zl
Úhrnem
1743 zl 60 kr.
XI. Rozpočet pro čtvrtý správní rok 1898-99 : 140 zl 26 kr.
————
Na konec drazí bratři hasiči připomínám, že jest nám brániti každý domek proti
zhoubným plamenům, který vyžádal velkou práci, námahu a stál mnoho peněžních obětí nežli
byl postaven, a že jest naší svatou povinností hájiti cizí majetek; což teprv náš spolek, který
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stál také velkou práci, námahu a peněžní oběti, a jest vlastnictvím jednoho každého člena, jak
jest nám dbáti, by v něm nevyšlehly plameny nesvornosti a nekázně, by sbor náš jako ten
domek v plamenech se rozpadající, v nich se nerozpadával.
Zasadíme na památku 50letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále, jenž jest velkým
příznivcem hasičstva, nejen stromy, ale také v srdcích naších kořen lásky a obětavosti, by
v tom památném roce se vznešeným heslem „Sbor náš, spojenými silami vzrostl ne jen
počtem členů, ale i naší činností, bychom prospívali – Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci –
lidem k ochraně – vlasti a císaři k oslavě, jemuž provolávám třikrát Sláva!“
Na Zbrašově, dne 24. dubna r. 1898.

Jan Kohout, t.č. jednatel.

Jan Duchoň, Cyril Kohout, Jan Orava, František Kohout, František Tomečka.

Protokol čís. 34.
Sepsaný za IV. řádné valné hromady obývané dne 24. dubna 1898 v místnostech
p. Antonína Chromého o 2. hodině odpolední, dle následujícího programu:
1. Zahájení schůze.
2. Čtení protokolů od předešlé mimořádné valné hromady.
3. Zpráva činovníků: a) starosty
b) jednatele
c) zbrojíře
d) pokladníka
4. Skládání přísahy nově přistouplých členů.
5. Volné návrhy.
Schůze se zúčastnilo 18 činných členů a sice: 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, František Hapala.
Z činných členů se nezúčastnili 2 a sice: František Juřena nemocen a Jan Duchoň
neomluvený.
Z přispívajících se nezúčastnili tito: Jan Humplík ze Zbrašova, Ferdinand Siegl, František
Rosa, Antonín Boček, Jan Ryšavý, František Kunisch, Josef Moschuta, František Kubín
vesměs z Hranic.
Průběh schůze byl následovní:
1. Poněvadž se předseda pro nemoc nezúčastnil, zahajuje schůzi místopředseda Jan
Kohout, srdečnými slovy vítá všechny přítomné členy a konstatuje dostatečný počet ku
platnému odbývání valné hromady, a přistupuje k odstavci druhému.
2. Čtení protokolů, poněvadž je ale sám jednatelem, vybízí pana starostu obce Cyrila
Kohouta, který je též členem jednoty, aby nastoupil na místo předsedovo, na to čte všechny
protokole od III. mimořádné valné hromady a podává zprávu jednatelskou. Po přečtení této
přistupuje k odstavci třetímu.
3. Zpráva starosty, na místě starosty předčítá zbrojmistr Josef Orava z „Hasičské
ochrany“, co se dělo při valné hromadě Podporovací pokladny hasičské v Brně. Nato pak
sděluje zbrojíř z inventáře, celkové jmění sboru hasičského.
4. Teď přistoupeno k odstavci 4.: Skládání přísahy nově přistouplých členů. Dříve však
jest přijat František Hapala do sboru. Velitel vybízí podvelitele Františka Kohouta ml., aby
sestavil starší členy zvlášť a nové také zvlášť do řady. Pak jim velitel předčítá spolkové
42

stanovy a pak nově přibylým členům předříkuje přísahu, což oni za ním opakují a podáním
ruky ztvrzují.
5. Volné návrhy.
Poněvadž se žádný k slovu nepřihlásil, prohlašuje místopředseda schůzi za ukončenou.
Na Zbrašově, dne 24. dubna 1898.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

Cyril Kohout, Jan Orava, Jan Duchoň, František Kohout, František Tomečka m.p.{=v.r.}

Protokol čís. 35.
Sepsaný při zasedání výboru Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, dne 18. července
1898, večer o osmé hodině v učírni zdejší školy. Přítomní byli všichni členi výboru.
Program následovní: 1. Čtení protokolu.
2. Předběžná úrada o pořádání hasičského výletu.
3. Zúčastnění se slavností: a) v Kelči; b) výletu v Hluzově
4. Volné návrhy.
1. Pan předseda zahajuje schůzi, vítá přítomné členy výboru a konstatuje dostatečný počet
ku řádnému usnášení se.
2. Po přečtení protokolu, raděno se o odbývání hasičského výletu. Usnešeno, aby se výlet
odbýval jak obyčejně v Mariánském údolí. Dále, aby se nechalo natištit 300 plakátů, což se
také stalo. Ostatní přípravy jak obyčejně.
3. Dále ujednáno, že do Kelče, pro vzdálenost, se nepůjde, ale do Hluzova, že by se mělo
jíti, poněvadž jsme jim dlužni ještě od naší slavnosti.
4. Volné návrhy. Poněvadž se ale žádný k slovu nehlásil, prohlašuje předseda schůzi za
skončenou.
Na Zbrašově, dne 18. června 1898.

Jan Kohout, t.č. jednatel a velitel

František Juřena, t.č. starosta sboru.

Protokol čís. 36.
Sepsaný při zasedání hasičského výboru a sborového večera, dne 27. července 1898,
v hostinci pana Antonína Chromého. Přítomní byli všichni.
Pořádek byl následující:
I. Výbor : 1. Účtování po výletu.
2. Ustanovení doby ku započetí požárové hlídky noční.
3. Určení doby veřejného cvičení.
II. Sbor : 1. Volba deputací na 14. a 14. srpna do Hodslavic
2. Volné návrhy.
Za přítomnosti 17 členů zahajuje p.předseda zasedání výboru a vítá srdečnými slovy
všechny přítomné a přistupuje k odstavci
1. Účtování po výletu dne 3. července 1898 odbývaném.
Shledáno, že obnášel příjem
34 zl 20 kr
vydání
25 zl 32 kr
zbývá
8 zl 88 kr, což jest s pochvalou přijato.
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2. Dále jednáno o ustanovení požárové hlídky noční a usnešeno, by se hlídky započaly jak
obyčejně od 1. srpna až do 10. října 1898. Zároveň byly služební lístky rozdány.
3. Dále přikročeno k určení doby ku veřejnému cvičení. Velitel poukazuje, že sbor byl
župou vybídnut, by pořádal jednou za rok veřejné cvičení a to nejdéle do měsíce října, v pádě,
že by byl nečinným, ustanoví župa jednoho ze svého výboru, který si dobu cvičení ustanoví
sám a za jeho přítomnosti se cvičení provede. Předseda chápe se slova a poukazuje na některé
nepřístojnosti při cvičení povstalé, které při cvičení dne 3. července 1898 {při výletě}
odbývaném zpozoroval, zvlášť, že voda po signálovém znamení vyšla až za 6 minut, což má
býti málo? Dále, že někteří hasiči při smotávání hadic vedli si opačně a že při přetahování
hadic se s nimi smýká po zemi, čímž se derou.
4. Pan starosta žádá sbor, by veřejné cvičení se odbývalo někdy ve všední den, poněvadž
p. přehlížitel Jan Zapletal je v neděli zaneprázdněn v Černotíně. Doba ku cvičení veřejnému
ještě určena není. Velitel žádá členy, by cvičení pilně navštěvovali.
5. Teď přistoupeno k bodu zúčastnění se slavností ve Frenštátě a v Hodslavicích. Ku věci
této rozproudil se všeobecný rozhovor, ku konci však z účasti sešlo za příčinou velké
vzdálenosti a velikých s tím spojených výloh. Poukázáno, že ve dnech 20. a 21 srpna koná se
slavnost župní v Hranicích, které se sbor zúčastniti má.
Nato schůze výboru a sborový večer ukončen byl.
Ve Zbrašově, dne 27. července 1898.

Jan Kohout, t.č. velitel a jednatel.

František Juřena t.č. předseda sboru, Cyril Kohout, František Kohout, František
Tomečka, Jan Duchoň, Jan Orava.

Protokol čís. 37.
Sepsaný při sedění výboru Dobrovolného hasičského sboru na Zbrašově, dne
13. listopadu r. 1898, v místnosti zdejší školy, dle pořádku následního:
1. Zahajujíc schůzi vítá p. předseda přítomné členy, upozorňuje na ¼ letní přestávku,
v níž výbor žádné schůze neodbýval. Zmiňuje se o výsledku veřejného cvičení hasičského
sboru zdejšího, u přítomnosti p. župního vyslance co inspektora Jana Zapletala nadučitele
z Černotína a velitele sboru tamtéž, odbývaného dne 9. října 1898 o 5. hod. odpolední.
2. Čten protokol předešlé výborové schůze a schválen podpisy.
3. Usnešeno, by jak vloni, tak i letos zimní cvičení odbývalo se listopadem počínaje,
každou druhou sobotu o 7. hod. večerní po 4 zimní měsíce. Cvičení první hasičskou trubkou
svolané, odbýváno bylo 19. {? Sic! A byla to skutečně sobota; proč se o tom píše v protokolu
schůze, která se podle data měla konat dříve?-L. Ch.} listopadu 1898 za přítomnosti 16 členů.
Přítomni nebyli František Tomečka čís. 6, Antonín Tomečka, František Hapala jun., Jan
Duchoň, Antonín Machálka jun.
4. Blahodárné 50leté jubilejní nastolení, na trůn Habsbursko-Lotrinský v Olomouci dne
2. prosince r. 1848, oslaví sbor 2. prosince r. 1898 zúčastněním se slavnostních služeb Božích
v neděli, pak 4. prosince slavnostní valnou hromadou s tímto pořádkem: 1. Uvítání., 2. Čtení
protokolů., 3. Slavnostní řeč o žití a působení nejvyššího jubilára Jeho Veličenstva císaře a
krále Františka Josefa I., 4. Zprávy funkcionářů: a) starosty, b) velitele-pokladníka-jednatele,
c) zbrojíře. 5. Rozpočet na rok 1899, 6. volné návrhy.
5. Volné návrhy nebyly podány žádné.
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Provoláním „slávy“ jeho Veličenstvu schůze ukončena.
Zbrašov, dne 13. listopadu r. 1898.
František Juřena t.č. předseda,
František Kohout, František Tomečka, Cyril Kohout, Jan Duchoň.

Protokol čís. 38.
Sepsaný za sezení IV. mimořádné valné jubilejní hromady, odbývané dne 4. prosince
1898, v místnostech hostince p. Antonína Chromého o 2. hodině odpolední, s následujícím
programem.
1. Čtení protokolu od předešlého výborového sezení.
2. Jubilejní slavnostní řeč.
3. Zprávy činovníků: starosty, jednatele, zbrojíře a pokladníka.
4. Zpráva revisorů účtů.
5. Volné návrhy.
Valné hromady se zúčastnili z činných členů p.: František Juřena, Jan Kohout, František
Tomečka, Jan Duchoň, Cyril Kohout, Jan Orava, Josef Chromý, Čeněk Chromý, Josef Orava,
František Masti, Jan Králík, Karel Šmiták, František Orava, Antonín Tomečka, Antonín
Machálka.
Omluven z činných členů byl František Kohout; neomluveni byli: František Duchoň,
Antonín Chromý, Josef Vinkler, František Hapala, Karel Machálka.
Průběh schůze byl následující:
1. Předseda František Juřena zahajuje schůzi, vítá přítomné srdečnými slovy, konstatuje
dostatečný počet členů ku platnému usnášení se a vybízí jednatele, by přečetl protokol od
předešlého výborového sezení.
2. Po přečtení protokolu ohlašuje velitel Jan Kohout, že p. předseda vzal na se úkol
přednésti slavnostní řeč o padesátiletém panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. a
žádá předsedu, aby ji přednesl, což on také učinil a bylo mu za jeho krásnou řeč srdečně
děkováno.
3. Předseda oznamuje, že bylo od něho několik žádostí o podporu podáno, že však jsou
dosud všechny nevyřízeny. Dále jednatel Jan Kohout čte kolik výborových sezení bylo od
poslední valné hromady odbýváno. Nato žádán zbrojmistr, aby podal zprávu o majetku
dobrovolné hasičské jednoty a sice cenu jeho, což on učinil a činí spolkový majetek v úhrnné
ceně 1763 zl 60 kr.
4. Pokladník Jan Kohout předkládá účty pánům revisorům Josefu Oravovi a Františku
Mastilovi k prozkoumání, kteří je po náležitém prozkoumání a malé opravě uznali za správné,
takže celkový výsledek účtů je následovní: Příjem
48 zl 73 kr
Vydání
30 zl 72 kr
Zbývá
18 zl 01 kr.
5. Velitel předkládá žádost Františka Veleckého za přijetí za činného člena do hasičského
sboru, který také byl jednohlasně přijat.
Žádost druhou Antonína Machálky činného člena, aby mu povoleno bylo býti druhým
trubačem sboru, což mu také povoleno bylo, s připomenutím když by se někdo hlásil
k prvému oddělení ke kterému on teď patří, že by musel lezecký výzbroj vyměnit. Jelikož
nechtěl složiti lezecký výstroj, žádost jeho odpadá.
6. P. předseda se vyjadřuje, že se postaral k jubilejnímu roku o hasičskou knihovnu a že
k tomu účelu má již pohromadě 53 knížek dílem zábavných, dílem poučných a navrhuje aby
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k tomu účelu byl zvolen knihovník a zároveň také pokladník, který by od nečlenů vybíral
poplatek za půjčení knihy a sice podle velikosti do 100 stránek 1 kr. atd. s tím, že každý do
týdne knihu vrátí; člen sboru hasičského dostane knihu vypůjčit zdarma. Nato přistoupeno
k volbě a zvolen za knihovníka Josef Chromý.
Dále připomíná p. Josef Chromý, že brzda na stříkačce nevyhovuje svému úkolu a má
býti zesílena, jak se již dříve o tom jednalo a sice aby byl dán do zadu ještě jeden šroub a
kladky aby se daly dřevěné, k tomu se žádal p. Jan Králík, aby opravu tu provedl.
Když se žádný více ke slovu nehlásil, prohlásil předseda schůzi za ukončenou.
Ve Zbrašově, dne 4. prosince 1898.
Jan Kohout t.č. velitel a jednatel,
František Juřena t.č. předseda sboru, František Tomečka, František Kohout, Cyril Kohout,
Jan Duchoň.
1899
Protokol čís. 39.
Sepsaný při sezení následních členů hasičského výboru, dne 6. ledna r. 1899 v místnosti
zdejší školy o 1. hod. odpolední. Přítomní byli p.: František Juřena, Jan Kohout, Cyril
Kohout, František Kohout jun., František Tomečka, Jan Duchoň a Jan Orava.
Předseda zahajuje schůzi novoročním přáním na členy hasičského výboru a sboru celému,
by tento neumdlévající činností, bratrskou svorností a láskou k věci samé hleděl se udržeti na
výši doby, a takto připočten býti mohl ku sborům nejlepším.
Čten dále protokol čís. 38. o mimořádné valné hromadě ze dne 4. prosince r. 1898 a obsah
jeho s dodatkem páně předsedovým, že knihovna hasičská při převzetí spolkovým
knihovníkem čítala již 60 svazků, byl schválen a podpisy opatřen.
Ujednáno dále, že má sbor v tomto roce pořádati hasičský ples. Kdy neustaveno, až by se
členové výboru dověděli, kdy budou plesy v Hranicích, by ples, ten který hranický,
nepoškodil náš. Zprávu o tom mají podati včas předsedovi, by vybraný druh pozvánek čís. 10
od Neuberta na Smíchově ve 100 výtiscích objednal i s obálkami.
Vstupné ustanoveno pro stejnokroj hasičů zdejších i cizích 20 kr, pro nečleny 40 kr, pro
dámy 20 kr, pro rodinu ku návrhu předsedy 80 kr, ač hlasy byly pro 1 zl.
Hudebníky k obstarání a s nimi projednání při mírné ceně vzal na se velitel sboru. Počátek
plesu určen na 6. hodinu večerní. Ku kassy ponavržen František Kohout jun., jemuž ku
výpomoci bude velitelem spolehlivý muž přidělen.
Za volných návrhů upozorňuje předseda, by se loňský ročník „Hasičské ochrany“ vázat
nechal, což schváleno.
Velitel se táže, co se státi má s darovanými a nevázanými knihami. Předseda jest pro to,
by se každému dárci vyslovil dík hasičské jednoty a knihy ty v příhodné době pozdější se
svázat nechaly, čímž schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 6. ledna r. 1899.
František Juřena
František Kohout, František Tomečka, Cyril Kohout, Jan Duchoň.
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t.č.

předseda,

Protokol čís. 40.
Sepsán při sezení výboru hasičské jednoty dne 5. února 1899, v místnosti zdejší školy o
1. hod. odpoledne, za přítomnosti podepsaných členů výboru.
Jednáno dle následujícího pořádku:
Předseda vítá přítomné a zahajuje schůzi, načež vybízí by spolkový jednatel přečetl
protokol sepsaný o poslední výborové schůzi. Protokol přečten, za správný uznán a
přítomnými podepsán.
Dále přednesl p. předseda následující dopis, jehož obsah přítomným předčítal a který byl
následujícího znění:
»Ctěný pán, pan František Juřena, předseda dobrovolné hasičské jednoty ve Zbrašově.
Již po delší dobu, asi od poslední hasičské volby, jest nám všem členům hasičské jednoty
zřejmo, že činnost Vaše v našem sboru jako předseda valně ochabla a že mnohem více péče a
času věnujete hasičské župní jednotě a našeho sboru se takřka straníte.
Není žáden div, že Vás hasičská župní jednota více zaujímá, neboť ona se Vám za Vaše
namáhání hmotně odměňuje, kdežto ve sboru našem vše se z pouhé lásky a ochoty k bližnímu
činí, na něco podobného, jako v župní hasičské jednotě pomysliti u nás ani nejde. Avšak
přece jste zapomněl, že to byl pouze náš sbor, který Vám za stoupátko sloužil a pomocí
kterého jste se do nynějších kolejí vyšinul.
Co však na plat, Vaše čestné postavení v župní hasičské jednotě, pro náš sbor nemá, jak
jsme se přesvědčili, pražádné ceny, vždyť župní výbor při rozdělování podpory, víc na zřeteli
měl sbory, které ani podpory zasloužené nebyly, neb které toho ani nepotřebují. Nedivíme se
pranic, neboť oněch sborů se měl kdo zastati, ale kdo měl náš sbor zastávati, když Vy jste
toho neučinil, neb snad jste na to dokonce zapomněl.
Za takových okolností zajisté sám uznáte, že když nám jiní nepomohou, tedy si musíme
pomoci sami, neboť již tak dlouhou dobu naše vnitřní správa sboru byla jako bez hlavy a
rukou, němá, cítíc dobře potřebu hmotných prostředků a znajíc naléhavé požadavky, které
sbor náš tísní a v pokroku mu překáží; ale mlčela, nikde nebylo od ní pozvednuto hlasu, by se
některý dobrodinec nad sborem našim slitoval a podpory mu udělil, proč? Snad, že by se tak
bylo dělo z pouhé lásky a ochoty k bližnímu, aneb si naše vrchní správa myslela, že to jsou
sami jednotlivci jen povinni tak činiti? Ostatně si možno domysliti, že koho netíží břemeno,
které sbor na naši chudou obec uvalil, ten se ani o ulehčení jeho nestará, však to obec zaplatí.
Tak se neplní slib, který se při zařizování sboru občanstvu činil, že jej nebudeme
zbytečným břemenem potřeb, na které budeme moci si sami náklad sehnati, obtěžovati. Než
nač bychom to vše zde líčili, přesvědčili jsme se a nyní víme, že nám nezbývá, nežli se toho
uchopiti sami. Z těchto důležitých příčin jsme nuceni následovně jednati a jelikož jako čestní
mužové, chceme upřímně mluviti, tedy Vám sdělujeme následující:
Za Vaše veškeré namáhání, které jste kdy jakýmkoliv způsobem pro náš sbor učinil,
vzdáváme Vám vřelé díky a snad budeme moci ještě jiným způsobem vděk svůj poukázati.
Dále pouze vzhledem na dobro spolku, neb uznáváme, že mnohý z nás se více pro dobro
našeho sboru obětovati bude, tedy od dnešního dne Vás z úřadu předsednictví zprošťujeme,
ze šetrnosti však ponecháváme Vám týden času, by jste se z úřadu toho ústně neb písemně
vzdáti mohl a buďte ubezpečen, že marné by bylo veškeré úsilí nás od úmyslu toho odvrátiti,
jsme hotovi vše podniknouti, jen když náš úmysl k dobru spolku povede.
O tom, co zde psáno stojí, buďte jist, že všichni svorně „Jeden za všechny, všichni za
jednoho“, jak zde podepsaní jsme, pevné úmysly máme, že si nového předsedu dle naší vůle ,
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který by tak jak toho naše potřeba a poměry vyžadují, úřad ten zastával a kterému by nejen
blaho sboru, ale i obce svatým bylo, vyvolíme a jsme přesvědčeni, že muže takového též
nalezneme.
Jelikož jsme Vám důvody naše v krátkosti, avšak dosti zřejmě objasnili, tedy nám jednání
naše ve zlé vykládati nebudete, neb zajisté uznáte, že povinností naší jest, bychom v čelo
našeho velmi pracně vydobytého sboru stavěli muže takové, kteří nejen, že povinnosti své
znalí a schopní jsou, ale kteří mají ku splnění jejich potřebný čas a zvláště, kteří ochotně
věnovati se tomu chtějí. Tím si nezískáme přízně u občanů, když budou nuceni přirážkami
v obci krýti naše výlohy a které zároveň i my všichni stejně platiti musíme, a my hasiči jen
bezstarostně čekati budeme až někde se zakouří, bychom tam si na ¼ hektolitr zajeli a obci
tím ještě peníze za přípřež z pokladny vytáhli. Považte, že naše obec jest každoročně nucena
150 zl. za sbor náš vyplatiti, kolik tedy z toho vypadá při 700 zl. přímé daně na jeden zlatý?
Asi 22 krejcarů. Na to ani nynější obecní přirážka, která 14 % pro obecní účely vypadá
nestačí., to musí odstonat les obecní. Až pak přijdou později jiné výdaje v obci a les bude
vypleněný, kdo pak potom bude ne 26 %, ale snad i 100 % přirážek platiti?
Proč nyní zbytečně obecní majetek mrhati, vždyť z venkova již dávno do našeho sboru
nepřišel ani groš, to co zbývá ze zábav, vždyť jsou to naše peníze, které jsme sboru na
uhrazení výloh sborových při zábavách vydali a sboru darovali. To snad víte!?
Z toho je vidět, že sbor náš je sotva v stavu na své správní výlohy sehnati a tak to přece
nejde, chceme-li jiným dobrodiní poukazovati, musíme býti také i my podporováni, ale třeba
se o to přičinit, sám nám nikdo darů nepřinese, když budeme my leniví ústa otevříti a dojíti si
pro něj.
Pročež doufáme, že jako čestný muž, nebudete proti našemu jednání praničeho namítati a
že Vám nebude záležeti více na zlatu, které úřad ten zdobilo, ale na blahu sboru, kterému jste
také ku životu pomáhal, neupíráme Vám nikterak Vaše zásluhy, ale nyní nám jinak jednati
nelze, byť by se Vám to zdálo nevděkem, ale vždyť víte, že pomníky se stavějí až po smrti!
Pročež Vám ještě jednou vzdáváme upřímné díky a dáváme s Bohem, již nikdy nelze jinak
než jak zde uvedeno, jednati.
Na důkaz toho naše vlastnoruční podpisy:«
Josef Chromý v. r.
Josef Orava v.r.
Antonín Machálka v.r.

František Kohout v.r.
František Mastil v.r.
Čeněk Chromý v.r.
František Duchoň v.r.

Karel Šmiták v.r.
Jan Orava v.r.
František Hapala v.r.
Karel Machálka v.r.
Antonín Chromý v.r.
František Tomečka v.r.
Antonín Tomečka v.r.
Při každém odstavci tohoto dopisu podává předseda své námitky a ospravedlňuje se, při
čemž jemu někteří členové výboru jeho námitky vyvrací.
Na to přednesen výboru spis následujícího znění, který velitel předkládá:
»Ctěný výbor dobrovolného hasičského sboru ve Zbrašově!
Jelikož vzdor našemu vyzvání se p. František Juřena z předsednictví nevzdal, čímž
dokazuje, že jej více čestné postavení, nežli úřad a ochota zaujímá, za druhé, že my podepsaní
za žádných podmínek jej za předsedu hasičského sboru nechceme, tedy žádáme, by ctěný
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hasičský výbor o to postaral, by František Juřena odstoupiti nucen byl a do 14 dnů nová volba
předsedy provedená byla. Jinak jsme my všichni nuceni sami se poděkovati, o čemž ctěný
hasičský výbore rozhodnouti ráčiž a dobře v úvahu vzíti, co by našemu sboru ku většímu
prospěchu sloužilo.
Že úmysly naše pevné jsou, dosvědčujeme to svými vlastnoručními podpisy:
Ve Zbrašově, dne 25. února 1899.«
Josef Chromý v.r
František Mastil v.r.
Karel Šmiták v.r.
Karel Machálka v.r.
Antonín Tomečka v.r.
Jan Orava v.r.

Josef Orava v.r.
Antonín Machálka v.r.
František Kohout v.r.
Čeněk Chromý v.r.
František Duchoň v.r.
František Hapala v.r.
Antonín Chromý v.r.

Po přečtení toho dopisu sděluje předseda,že jest úplně volný a že dobrovolně odstupuje.
Při předčítání prvního dopisu odvolával se předseda, že ve všem se dle spolkových stanov
řídí, na to mu František Kohout vytýká, že dle spolkových stanov měl vždy býti též spolkový
zbrojmistr do sezení výborových povoláván, toho ale že on neučinil.
Jelikož výborem sborovým usnešeno, že mají býti ony dopisy do protokolu vtaženy, tedy
se tak přesně stalo.
Nato schůze ukončena.
Ve Zbrašově, dne 5. února 1899.

Jan Kohout t.č. místopředseda,

František Kohout,Cyril Kohout, Josef Orava, Jan Orava.

Protokol čís. 41.
Sepsán v sezení hasičského výboru ze dne 11. března 1899, za přítomnosti níže
podepsaných členů výboru.
Jednací pořádek:
1. Místopředseda vítá členy a zahajuje schůzi.
2. Předčítá protokol od poslední výborové schůze, při tom jej za správný uznávají a
podpisují jej.
3. Místopředseda předkládá výboru, by byly den a hodina, pak přádek odbývání valné
hromady ustanoven.
Ad 3. Výbor ustanovuje valnou hromadu na den 16. března 1899 o ½ 7. hod. večer ve
zdejším hostinci, a program má býti následující:
1. Zahájení schůze.2. Čtení protokolů od poslední valné hromady počínaje.
3. Schvalování výročních zpráv, závěrků účtů a předchozích rozpočtů.
4. Doplňovací volby předsedy a 1 vyslance do XXII. župní has. jednoty.
5. Volné návrhy.
Kdyby se dostatečný počet činných členů ku této valné hromadě nesešel, odbývati se bude
o 1 hodinu později valná hromada druhá dle toho samého pořádku, nepřihlížejíc ku počtu
přítomných členů činných.
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4. Místopředseda předčítá výboru dopis následujícího znění:
»Velitelství hasičského sboru na Zbrašově!
Přeji sboru i nadále všeho dobra, oznamuji své z něho vystoupení.
František Juřena, učitel. 6. března 1899.«
5. Předkládá místopředseda dopis od administrace Hasičské kroniky, ve kterém žádá se o
zapravení obnosu 8 zl 60 kr.
Ad 5. Ujednáno, by se co možná nejdříve zaslaly.
6. Volné návrhy. Nebyla žádné přednešeny.
Schůze ukončena.
Ve Zbrašově, dne 11. března 1899.

Jan Kohout, t.č. místopředseda.

František Kohout, Cyril Kohout, Jan Orava, Josef Orava.

Jednatelská zpráva
dobrovolného hasičského sboru na Zbrašově za čtvrtý správní
rok 1898-99.
Drazí hasiči!
Nesešli jsme se dnes jen proto, že nám to naše stanovy velí, ale abychom se přesvědčili
jak mnoho jsme v roce tom vykonali.
Musím podotknouti, že v tomto roce jsme v činnosti poněkud v činnosti ochabli, a pro
tutéž příčinu jsme zbavili p. Františka Juřenu hodnosti předsednické.
Ale ohlédněme se sami za sebou zdali i my jsme dostali svým povinnostem. Zdali mnohý
z nás nebyl snad ještě méně činným. Jsme hodni slouti hasiči? Nejsme-li hodni, toho jména
zbaveni býti? Neb jako předseda nekonav svou povinnost má hodnosti té zbaven býti, tak
prostý hasič má svoje povinnosti, které nekonav má hodnosti hasiče zbaven býti. Jest Vám
známo, že vidíme vždycky lépe cizí chyby nežli své, které lehce přehlížíme.
Jak činným jsme byli jest vidno z následujícího:
Sbor náš čítal na začátku správního roku 21 činných členů až po dobu 6. března t. r., kdy
bývalý náš předseda František Juřena vystoupil. Čítá tedy sbor náš 20 členů činných.
Přispívajících členů nemáme více.
I. Valná hromada odbývala se 2× a sice prvá mimořádná jubilejní na oslavu 50 letého
panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. dne 4. prosince
r. 1898, při níž jubilejní slavnostní řeč, zprávy činovníků a volné návrhy na
programu byly.
Druhá dnešní, dne 16. března r. 1899, řádná výroční, při níž: Zahájení; čtení
protokolů; schvalování celoročních účtů, doplňovací volba předsedy a jednoho
župního vyslance do župy XXII. a volné návrhy na programu jsou.
II. Cvičení praktická se stroji a pochodová se odbývala 10× a to dne: 1. května 1898 za
účasti 10 mužů; 14. května 1898 za účasti 15 mužů; 17. května 1898 za účasti 17
mužů; 2. června 1898 s účastí 17 mužů; 8. července 1898 s účastí 15 mužů; 7. srpna
r. 1898 s účastí 14 mužů; 11. srpna 1898 s účastí 12 mužů; 25. srpna 1898 s účastí
12 mužů; 9. října 1898 zúčastnilo se 18 mužů veřejného požárového cvičení; 12.
března 1899 s účastí 16 mužů.
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III. Večery sborové odbývány 2× : 17. září 1898 a 2. prosince 1898.
IV. Požárů se zúčastnil sbor 3× a sice:
— 5. října 1898 o půl 8. hodině večer se záře na straně severní směrem ku Hranicím,
na poplach učiněným p. podvelitelem p. Františkem Kohoutem ml., shromáždil se
svolaný sbor tak rychle, že po 7 minutách od zatroubení vyjelo 15 mužů do Hranic.
Po dvaceti minutách přibyvše do Hranic do Horní ulice, přesvědčil se sbor, že je to
v Olšovci, vrátil se sbor o 9. hod. nazpět.
— 3. února 1899 o 4. hodině ráno zvěstovala záře na straně východní požár, jenž
zjištěn byl ve Skaličce. Jednota svolaná poplachem, a jelikož plameny se ztrácely,
upuštěno od jízdy a muži počtem 15 po půlhodinovém pozorování se vrátili domů.
— 28. února 1899 o 7. a půl hodině večer, byl svolán sbor poplachem, ale jelikož
nebylo možno určiti vzdálenost požáru toho, nevyjelo se se strojem. Když však
zjištěno bylo, že požár se nalézá v Hranicích ve vojenském ústavu, vypravilo se 6
mužů ku požáru, kteří se však v krátkém čase vrátili neboť požár byl zničen.
V. Hlídky požárové odbývané byly 2 měsíce a 11 dnů a to od 1. srpna do 11. října 1898.
VI. Slavností a výletů se sbor zúčastnil v roce 1898 8× :
dne 4. května 1898 církevní slavnosti na den sv. Floriana se 17 muži; 21. srpna 1898
polní mše při župní slavnosti {v Hranicích} se 17 muži; 9. října 1898 svěcení kříže
na Zbrašově s 18 muži; 2. prosince 1898 Jubilejní mše sv. v chrámu Páně
v Hranicích na oslavu požehnané vlády padesátileté, J. V. císaře Františka Josefa I.,
s 18 muži; 19. června 1898 výletu v Hluzově se 7 muži; 3. července 1898 odbýval
sbor svůj výlet do Mariánského údolí; 29. srpna 1898 se sbor zúčastnil výletu v Ústí
s 11 muži; 11.září 1898 výletu zdejší omladiny s 18 muži; dne 22. ledna 1899
zastoupen byl sbor 4 muži na plese v Rakově. Svůj ples odbýval sbor dne
29. ledna 1899.
VII. Výbor spolkový zasedal v tomto roce 6×, doba a jednání jest toto:
— 18. června 1898 ujednáno, by se výlet odbýval jak obyčejně v Mariánském údolí,
k němuž se má natisknouti 300 kusů plakátů, dále by se sbor zúčastnil výletu
v Hluzově.
— 27. července 1898 účtování od výletu, určení nočních požárových hlídek a
veřejného cvičení.
— 13. listopadu 1898 usnešení o odbývání zimních cvičení a jak sbor oslaví jubilejní
den 2. prosince 1898, dělání rozpočtu na rok 1899.
— 6. ledna 1899 ustanovení doby spolkového plesu a vstupného k témuž.
— 5. února 1899 v němž se p. předseda, byv k tomu vyzván dopisem od členů,
vzdává se své hodnosti a ujednáno, by dopis ten, jakož i dopis od členů na spolkový
výbor stran odstoupení předsedy do protokolu dán byl.
— 11. března 1899 stanovení doby i programu dnešní valné hromady a předčítání
dopisu, v němž p. František Juřena ze zboru vystupuje.
VIII. Dopisů, žádostí, pozvání a oběžníků zasláno bylo celkem 53 a sice:
do župy XXII.
2 dopisy
do Rosické pokladny
2 dopisy
na c.k. okr. hejtmanství
2 dopisy
starostovi župy XXII.
1 dopis
žup. přehlížiteli do Černotína 1 dopis

spolk. starostovi Zbrašov 1 dopis
členům na Zbrašově
6 dopisů
oběžník na členy
14 oběžn.
pozvání k zábavám zasláno
na bratrské sbory
24 pozvání
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IX. Dopisů, tiskopisů, žádostí a pozvání bylo přijato 55 a sice od:
župy
7 dopisů
Rosické pokladny 2dopisy
z Vídně
1 dopis
žup. starosty
2 dopisy
Frant. Juřeny
1 dopis
z Černotína
1 dopis
z Prahy
1 dopis
z Hranic
3 pozv.
z Drahotuš
2 pozv.

z Ústí
z Opatovic
z Jezernice
z Hluzova
z Velké
z Kelče
z Paršovic
z Olšovce
z Lipníka

3 pozv.
3 pozv.
1 pozv.
3 pozv.
3 pozv.
1 pozv.
1 pozv.
2 pozv.
2 pozv.

z Rakova
1 pozv.
z Radotína
1 pozv.
z. V. Újezda 1 pozv.
ze Špiček
1 pozv.
ze Stříteže
1 pozv.
ze Skaličky 1 pozv.
ze Zbrašova 6 žádostí
Vys. zem. výb. 2 návěští

X. Bilance za čtvrtý správní rok 1898 – 1899.
Příjem obnáší
Vydání
Zbývá hotovost

zl. 56.70 kr.
zl. 45.57 kr.
zl. 11.13 kr.

XI. Jmění spolkové dle inventáře se páčí na zl. 1736.60 kr.
XII. Knihovnu hasičskou založil sbor hasičský dne 4. prosince 1898 na památku jubilea
císařského, která obsahuje 86 čísel.
XIII. Rozpočet na pátý správní rok činí zl. 150.26 kr. {Připsáno tužkou!}: 307.- kr. Viz
žádost na zemský výbor.
———
Bratři hasiči!
Jsme členy lidumilného,ale velice obtížného sdružení jehož účelem je přispívati bližnímu
v nebezpečí. Dle přísloví: „Dlouho se cvičí, kdo mistrem chce býti“ musí hasiči cvičením
častěji konaným zručnost a zběhlost si osvojiti, by pak při všeobecném zmatku a zděšení
obezřetně a klidně, jak náčelnictvo, tak mužstvo, ušlechtilý svůj úkol prováděli.
Jest tedy nevyhnutelně potřebí, by každý hasič pravidelně cvičení se zúčastňoval.
Nekoná povinnost svou, kdo se toliko požáru zúčastní, neméně jest důležité i cvičení, neb
nenavštevovav cvičení, stává se nepotřebným při požáru, nemaje zručnosti, kterou nabude
toliko cvičením, maří čas na kterém závisí majetek a snad i život lidský.
Špatným hasičem je ten, kdo uslyšev troubit na cvičení řekne: „Ať jdou ti mladší, já už
jsem starý.“(Což se bohužel často stává.) Ten by ani hasičem neměl býti, neb staří mají býti
mladým za příklad a mladí se mají cvičiti, by jednou mohli sloužiti za příklad.
Mnohý opět domnívá se, že bez jednoho vojáka vojna vždycky bude. Zajisté! Jeho
přítomnost se lehce pohřeší, cvičení neb požár se bez něj odbude; avšak svou nepřítomností a
nedbalostí vzbuzuje mezi členy nevoli a nedbalost, neb řeknou, když ten nejde nepůjdu já
také.
Že postavení hasiče dobrovolného jest velmi trapné jest Vám známo, a sice čím větší
hodnost zastává,tím trapnější je jeho postavení. Ovšem jestli ji jen zastává? Mnohý, kdyby
věděl jak jest to obtížné, by netoužil po žádné hodnosti.
Úkol, který jsme si předsevzali je velmi těžký. Mnohdy hasič neví, když trubka volá do
zbroje, že zhoubný nepřítel se blíží, by vytáhl jako voják do boje, zdráv-li raněn se domů
vrátí. Tu nesmí se starostlivě ohlížet na svůj výzbroj, že si jej zamaže a musí jej cídit, když
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troubí by běžel se tázat co je, jako by bubnovali na komedii. Vycíděný výzbroj není vše co
dělá řádného hasiče!
Proto drazí bratři neochabujte ve své činnosti, zmužile v bratrské shodě, kráčejme za
svým krásným cílem. Buďme dbalými svých povinností, varujme se všech nešvarů (jako se
stalo při posledním svolání k požáru), neb jako rodina v níž se nešvary rodí, dojde tak
k opovržení také každý sbor, jenž činí také jednu rodinu.
S tímto přáním končím svoji jednatelskou zprávu a doufám, že dojde splnění, jehož si
musí jeden každý z nás přáti, jako si i já přeji, čemuž volám srdečně: „Na zdar!“
Ve Zbrašově, dne 16. března 1899.

Jan Kohout, t.č. jednatel.

Protokol čís. 42.
Sepsán při V. valné hromadě, odbývané dne 16. března 1899 o ½ 7. hod. večer
v místnostech zdejšího hostince p. Antonína Chromého, přítomni byli následující členové:
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, Cyrill 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 V.
řádná valná hromada dříve nežli po uplynutí jednoho roku svolána byla a zároveň vybízí
členy by sobě za nového předsedu zvolili jen takového muže, který by se vskutku pro
spolkové zájmy věnoval a povinnosti své, jak toho potřeba sboru vyžaduje, bedlivě plnil a
tímto schůzi zahajuje.
2. Předčítané jsou veškeré protokoly od poslední valné hromady počínajíc.
3. Na to následovala jednatelská zpráva, jak v předu v protokolu uvedena jest, v níž
zároveň obsažená jest zpráva pokladniční, výborová a náčelnictva.
Dále následuje zpráva zbrojíře.
Účty za předešlý správní rok 1898 byly od revisorů účtů prozkoumány a správné uznány.
Na to přečten dopis, který sbor od starosty XXII. hasičské župní jednoty obdržel (viz
jednací protokol), v němž žádá vysvětlení stran vyloučení Františka Juřeny ze sboru.
—
Načež předčítán dopis, který měl župnímu starostovi, co odpověď a vysvětlení zaslán
býti, který zněl následovně:
»Ctěný pán, pan Josef Nekoksa, starosta XXII. hasičské župní jednoty ve Velkém Újezdě.
Jelikož ve ctěném dopisu ze dne 10. března t.r. žádal jste sbor o vysvětlení stran vyloučení
našeho předsedy p. Františka Juřeny, tedy Vám je jak následuje zasíláme, ba jste jako
spravedlivý soudce, který předem obě strany vyslyší a pak soudí, taktéž i nás tímto časem ve
sboru našem událé věci spravedlivě posouditi mohl.
Jelikož původ toho spadá již do předchozích roků, tedy nutno poněkud obšírněji
s vypravováním toho započíti.
František Juřena již od mnoha let nepožíval velké přízně ve zdejší obci, což mnohé
různice, které i v ohlas přišly, nasvědčují, pročež také ihned při zakládání hasičského sboru
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v obci naši, ačkoliv nebyl on první, který na zařízení jeho pracoval, nabídnul se též za
spoluzakladatele. Avšak bohužel, sotva že první krok ku započetí tak vážného díla měl učiněn
býti, totiž když svolána byla schůze občanů, tu již hned mnozí jak uslyšeli, že František
Juřena spoluúčinkuje, své přihlášení odvolali a František Juřena ani schůze se již nezúčastnil,
neboť došlo k výtržnostem a celá věc byla zmařena. Za takových okolností byli nuceni ti, jež
předem pro založení sboru pracovali, od domu k domu choditi a přihlášky sbírati,
vymlouvajíc, že František Juřena do toho nic nemá a tak potom bez každého přispění Fr.
Juřeny byl sbor založený. Nato byl zpět František Juřena mezi spoluzakladatele přijat, a také
nikdy a nikde nemůže poctivě tvrditi, že on by měl zvláštní zásluhy o náš sbor, vždyť jsme jej
pouze z vážnosti jako učitele, za velitele sboru volili a ku zvolení jeho platně přispívali, čehož
však většina členů potom litovala. Dále však účinkování Františka Juřeny, jako velitele ve
sboru našem, nebylo sboru našemu ku prospěchu, neb on se s nikým nemohl snésti a členi
jemu veřejně vytýkali, že se za sbor stydí, pročež také se dva svých hodností vzdali a mnozí
vystoupili, takže v roku 1896 čítal sbor náš, kromě Františka Juřeny, místo 21, pouze 12
činných členů a mezi těmi byli i takoví, by se aspoň dle matriky mohli členy zváti a počítati,
aby počet členů pod 10 neklesl a sbor se nerozpadl.
Za takových okolností bal náš sbor tak roztrhaný, že již úpadek jeho byl takřka jistý,
pročež členové tlačili na to, by byly stanovy změněny a aby byl též ve sboru předseda, by
potom mohl býti Fr. Juřena za předsedu zvolen a takto poněkud od činného mužstva ve styku
odloučen, což se také stalo, neboť kdyby byl i nadále velitelem býval, tak již dnes nebylo po
hasičském sboru ani památky.
Avšak František Juřena chtěl míti obě hodnosti, jak předsednictví též i velitelství, pročež
se také všemožně o to přičiňoval a volby dle toho zaříditi chtěl, neboť naléhal na to, by i
přispívající členové volili velitele, skrutátory pouze dva volil, mezi nimiž jeden ani nebyl
písma znalý. Nad tímto jednáním se někteří členové rozmrzeli, jelikož jednání to stanovám
odporovalo a oproti tomu vystoupili, načež byli přispívající členové od volby velitele
vyloučeni a počet skrutátorů na 4 doplněn. Výsledek toho byl, že za velitele byl jiný zvolen.
Že však náhodou nebyl do výboru žáden zvolen, jenž by se v písemných pracích jako on
vyznal, to proto že se vůle jeho nepovedla, odepřel volbu jednatele a také veškeré písemné
odmítnul, ba ani oběžníků nepsal, zhola ničeho, myslel, že tím se na sboru vymstí, když svoji
činnost co možná na krátko obmezí. Z těchto příčin jedna různice stíhala druhou a sbor
ustavičně klesal, až konečně se většina členů oproti takovému liknavému zastupování sboru
opřela, že raději vystoupí nežli by déle takový nepořádek trpěla.
Tím jak vidíte, nezískal si Fr. Juřena pražádných zásluh o náš sbor, ba můžeme směle říci,
že on byl příčinou mnoha nesvárů, které se ve sboru našem seběhly a sboru rozpadnutím
hrozily. Tím jsem jen běžně některými případy vyznačil poměry Fr. Juřeny ve sboru našem,
ale v obci byly ještě horší, dnes není snad jednoho občana, který by se co jeho příznivec
projevil, a to proto, že rád jiným do kaše foukal, sám ale na svoji nedbal.
On sice mnohé v obci zavésti chtěl, ale za vše také když ne více, alespoň čest míti chtěl.
Taktéž se má i stou novou hasičskou knihovnou, se kterou se chlubil, že ji založil, kdo však
chce věděti její pravý původ, ten by se mohl jen představenstva obce a místní školní rady na
to zeptat, a tu by zajisté potom nepochyboval o pravdě zde uvedené, neboť při tom by vyšly
zásluhy p. Fr. Juřeny na světlo _ _ _, které také byly příčinou, že ztratil vážnost nejen ve
sboru, ale i v obci.
Nestačilo by zajisté místa, kdybych chtěl vše zde dosti zřejmě odůvodniti, ale jsem vždy
k službám na každý jednotlivý odstavec obšírné vysvětlení podati a zároveň svědky to
dosvědčiti. Jakých zásluh si František Juřena o hasičstvo získal, dokazují též noviny „Hlasy
z Pobečví“, ve kterých se na veřejnosti uvádí jak při loňské slavnosti hasičské v Hranicích
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dobročinně účinkoval _ _ _.
V našich dobrovolných sborech hasičských přece nejde osoby, které si nechávají své
služby mnohdy i dobře platiti, za zasloužilé míti, vždyť pak bychom se rovnali hasičům
z povolání. U nás ale je jenom ten v hasičstvu zasloužilý, kdo jako každý dobrovolný hasič
vůbec činiti má, vykonává své povinnosti z pouhé lásky k bližnímu a nikoliv za peníze.
Z těchto příčin poznáte, že nebylo vinou to že jsme podpory nedostali, ačkoliv upříti
nelze, že byli členi nad tím rozmrzelí, když sbor Soběchlebský, který své povinnosti nekonal
a příspěvky neplatil, což přece dle pravidla pro rozdělování podpor ztratil na ni nároky, a on ji
přece obdržel; ale vinou toho byla nečinnost jeho ve sboru, vždyť se ho takřka stranil na
místě, aby byl hleděl jeho ztracenou přízeň členů sobě získati.
Kdo přece chce míti pořádek a svornost ve sboru, ten musí se členy jako druh s druhem
jednati, neb jako hasiči jsme si všichni rovni, ale ne s vysoka na své soudruhy pohlížeti a při
každé příležitosti nechati na sobě znáti, že cosi vyššího!
Pročež z těchto příčin zajisté poznáte, že jsme nevypudili ze svého středu muže
zasloužilého o náš sbor, neb my jsme vzdor jeho chování, měli poctivý úmysl a členstvo jej
žádalo by se pouze předsednictví vzdal, by opět sboru rozpadnutí nehrozilo a za to však měli
pevný úmysl, jak jemu též ponavrženo bylo, že nyní při valné hromadě čestným předsedou
jmenován bude, čímž by jeho zásluhy bohatě odměněny byly. Jelikož však již ze sboru
našeho vystoupil a jak se zdá nás u Vás očernil, tedy z toho sejde.
Vás ale pane župní starosto snažně prosíme, by jste sám osobně letošního roku se
přesvědčiti přišel, že mnohem příznivější poměry zavládly ve sboru našem a co různicemi
zameškáno bylo, že pilně hledíme vynahradit. Jsme však úplně přesvědčeni, shledáte ve sboru
našem řádného člena župní jednoty, který s radostí a přičiní se o vše, co by nejen naší, ale i
župní jednotě a vůbec celému hasičstvu ku cti a dobru sloužilo a buďte ubezpečen, že Vám
zde vše v pravdě podáváme, neboť předpokládáme,že dopis ten snad náhodou i František
Juřena do rukou dostane a ty zde uvádíme jen případy, které odůvodniti a svědky dokázati
můžeme. Pročež doufáme, že tím nikdy a žádným způsobem netratí sbor náš na ceně a ani na
cti, vždyť pracujeme poctivě na poli hasičském, beze vší ctižádosti a zisku, avšak hospodáře
potřebujeme jen bedlivého a takového, který plní své povinnosti a to za tutéž mzdu jako jeho
všichni pomahači, jelikož naše malé hospodářství, které se sbor náš podobá, bylo těžce
nabyto a mohlo by býti zato lehce pozbyto.
Ve Zbrašově, dne 16. března 1899.
Jan Kohout, t.č. místopředseda a velitel.«
—
Nato předložena přítomným otázka, zdali ba některý nemyslel, že by tímto dopisem mělo
býti Františku Juřenovi nějak ukřivděno, aneb zdali jej za správný uznávají. Námitek proti
dopisu tomu nebylo žádných podáno, načež byl za správný uznán a ujednáno, by byl do
tohoto protokolu v plném znění vtažen.
4. Nyní přikročeno k doplňovací volbě předsedy a župního vyslance. Za tímto účelem
zvolil p. místopředseda za skrutátory do volební komise pp. Františka Mastila, Cyrilla
Kohouta, Čeňka Chromého a Františka Kohouta, kteřížto lístky ku hlasování mezi členy
rozdali.
Výsledek volby byl následující:
Z 18 odevzdaných hlasů ba za předsedu 16 hlasy zvolen Josef Chromý
2 hlasy obdržel Jan Kohout.
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Dále z 18 hlasů byl za vyslance do župy 8 hlasy zvolen Cyrill Kohout
8 hlasy zvolen Josef Orava
2 hlasy zvolen František Kohout.
Jelikož hlasy byly rovné, přikročeno ku užší volbě a tu zvolen byl z 18 odevzdaných hlasů
13 hlasů obdržel Cyrill Kohout
5 hlasů obdržel Josef Orava.
Tedy byli zvoleni: za předsedu - Josef Chromý a
za vyslance do XXII. župní hasičské jednoty - Cyrill Kohout.
5. Volné návrhy:
Ku slovu se hlásí Josef Chromý a podává návrh následujícího znění: Jelikož při
sestavování služebních řádů Č.Ú.H.J. pro dobrovolné has. sbory vydaných, přihlíženo bylo
více ku sborům, které četnějším činným mužstvem zastoupeny jsou, takže pro ony sbory,
které jako ku př. náš sbor, 20 a někdy i méně členů čítají, místy svým ustanovením proti
poměrům místním odporují.
Jelikož však jest každý sbor oprávněn služební řád dle svých místních potřeb poopraviti a
přizpůsobiti, tedy také i u nás toho potřeba vyžaduje a pročež především navrhuji následující:
Za příčinou, že malý počet členů činných ve sboru našem, zvláště při požáru místním a
jistých okolností téměř nedostatečný jest, tedy uznávám za velmi nepříhodné, že dle
služebního řádu výše uvedeného, předseda sboru který u nás zároveň činným členem jest
(Přispívajících členů žádných ve sboru našem není.), od veškeré působnosti v tak vážnou
chvíli, kdy právě hasičský sbor své pravé povinnosti vykonává a kdy každá síla, která pomoci
schopná jest, velmi prospívá, jest vyloučen takže v době, kdy ohroženy jsou nejen majetky,
ale i životy bližních, měl by předseda sboru pouze se procházeti a nečinně na vše hleděti,
když spolupůsobiti jest mu služebním řádem zapovězeno, tu myslím, že by to ani žádný
statečný hasič nevydržel.
Z těchto důvodů uznávám plným právem, že by měla býti ve sboru našem, též předsedovi
sboru ve službě činné, práce vykázaná býti, která by jeho hodnost přiměřená byla, aniž by
v něčem na úkor prospěchu neb závadou s jinými funkcemi byla.
Tedy by měla činná služba předsedy býti následující:
A. Při požáru:
I. Zastávati při náčelníkovi místo pobočníka, t.j. upozorniti jej na vše čehož by tento
přehlédl, neb pro rozsáhlost požářiště ani viděti nemohl, pak by sděloval jeho
rozkazy podnáčelníkům a jiným přítomným osobám, dále by činil písemné
poznámky, které sbory ku pomoci přispěly, kolik čítají členů, ve kterou hodinu a
vůbec vše, co by pro hasičské účely sloužiti mohlo.
Dále by sbory , které se na pomoc dostaví na místa, která jim náčelník vykáže
zavedl, aby na vše ostatní dbal, co do oboru pobočnictví spadá.
II. V pádě, že by náčelník pobočníka nepotřeboval, neb když by jemu času ku
vykonávání toho zbývalo, tedy jest jemu dávati pozor na zachráněné předměty, které
z hořících objektů zachráněny a vyneseny byly, ale jen tak dlouho, dokud se veřejná
stráž neb někdo jiný jenž by práci tu zastati mohl nedostaví.
III. Obstarávání ambulance a opatrování lékárny.
IV. Obstarávání přípřeže zpáteční pro přibylé sbory.
V. Dle možnosti, zaopatření veškerých prací, které jemu náčelník v případu nutnost
svěří, neb které by pro nedostatek pracovních sil od jiných vykonané neb zaopatřené
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nebyly, jakož i zároveň v nutných potřebách a ve chvíli pochyby, zastupování místa
scházejících činovníků.
B. Při cvičení:
Jest povinen každého cvičení se zúčastniti a jako každý jiný činovník dle pořadí
cvičiti.
C. Při hasičských nočních požárových hlídkách:
Vykonávání střídavě s náčelníkem službu inspekční.
D. Při zasedání náčelnictva má poradní hlas.
Veškeré práce zde uvedené vykonávati povinen jest předseda sboru jen tehdy, když jest
členem činným, jinak jest od vykonávání prací těch zproštěn, ale hasičského stejnokroje
nositi nesmí.
Hlavní však práce, které předseda vykonávati v činné službě má, jsou vpředu v odstavcích
I., III. a pak pod C. uvedeno.
Předstojící návrh byl za platný přijat a platnost jeho má dotud býti, dokud valná hromada
ustanovení to nezmění neb úplně nezruší.
Dále se ku slovu hlásí Josef Orava, navrhujíc, by hasičské skladiště znova bíleno a dřevo
proti hnilobě nátěrem opatřeno bylo.
Návrh tento se ponechává spolkovému výboru ku vyřízení.
Nyní se ku slovu hlásí Jan Kohout, navrhuje by se oznámilo, zdali se někdo za trubače
hlásí, neboť o trubače je stále pochyba, aby se jemu druhá trubka vydala.
Toto všem přítomným členům oznámeno a za trubače se hlásí Antonín Machálka, který
také přijat byl.
Jelikož se žádný více ku slovu nehlásil, oznámil místopředseda valnou hromadu za
ukončenou.
Na Zbrašově, dne 16. března 1899.

Jan Kohout, t.č. místopředseda.

Cyril Kohout, Jan Duchoň, Jan Orava, František Kohout.

Protokol čís. 43.
Sepsán při sezení výborovém, odbývaném dne 27. března 1899 o 7. hod. večer, v bytu u
spolkového předsedy za přítomnosti podepsaných.
Pojednáno bylo o následujícím:
1. Zahájení schůze.
2. Předseda předkládá přítomným otázku, zdali žádost o podporu, která již předem jest
vyhotovená a p. kněžně z Hatzfeldu v Lipníku zaslaná býti měla, má nyní za příčinou onoho
požáru lesního v Horce, který jest majetkem zmíněné kněžny, odložená býti, až jestli kněžna
sama sboru odměnu za hašení onoho lesa udělí, aneb zdali by se neměla ihned
prostřednictvím zdejšího zástupce kněžnina v Hranicích, s požádáním by onou žádost u
kněžny odporučil, odeslati.
Ujednáno, že se věc ponechá a velitel se podvoluje, že se pozeptá jak by se s tím učiniti
mělo.
3. Předložena žádost Jana Kohouta č. 4 za přijetí do sboru. Vyřízeno kladně a přidělen ku
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oddělení stříkačníků.
4. Následovala úrada, zdali má býti zahradník Bureš z Hranic pro urážku v neděli 26.
března při požáru lesa Horky sboru učiněnou, soudně stíhán.
Ujednáno, by jej předseda jménem sboru žaloval a za soudního zastavatele zvolen
JUDr. Šromota, advokát v Hranicích.
5. Na konec ujednáno by slečně Marii Krausové bylo zasláno písemné poděkování za
darovaných 10 zl.
6. Volné návrhy nebyly žádné, nato schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 27. března 1899. Jan Kohout t. č. jednatel, Josef Chromý t.č. předseda.
František Tomečka, Jan Duchoň, Jan Orava, Cyril Kohout, František Kohout,
Josef Orava zbrojmistr.

Protokol čís. 44.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 20. dubna 1899, v bytu spolkového předsedy, za
přítomnosti podepsaných členů výboru.
Jednací pořádek:
1. Zahájení schůze.
2. Jednatel předčítá předešlý protokol výborový, který byv schválen, podepsali přítomní.
3. Rokováno o ustanovení osnovy pro letní cvičení, kterážto byla následovně ustanovena.
Dne 30. dubna t.r.má býti uspořádáno jedno cvičení pochodové za příčinou zúčastnění se
mše sv. dne 4. května ku poctě sv. Floriana, čímž má cvičební doba zahájena býti.
Dále měsícem květnem počínajíc, odbývati se mají každý měsíc až do vykonávání
požárových hlídek, dvě cvičení; jedno praktické se strojem a jedno pochodové cvičení.
Kromě toho ještě během léta mají se odbývati tři cvičení lezecká, jedno cvičení požárové
a jedno veřejné cvičení požárové.
Doba, to jest den a hodina, odbývání cvičení těchto určená bude vždy předem před
každým jednotlivým cvičením, jak toho počasí dovolovati bude. Ku prvému cvičení
pochodovému mají se členové oběžníkem svolati.
4. Volné návrhy nebyly žádné učiněné.
Na Zbrašově, dne 20. dubna 1899.

Josef chromý t.č. předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Tomečka, Jan Duchoň, Jan Orava.

Protokol čís. 45.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 14. června 1899, v bytu spolkového předsedy,
za přítomnosti podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Předseda zahájil schůzi a uvádí, že sezení výborová, která zde v protokolu zanesená
nejsou, byla pouze mimořádná a tyto jsou následující:
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I. Dne 3. květne stran pohřbu a služeb božích na sv. Floriana, při kterém ujednáno, by
sbor se zúčastnil služeb božích v Hranicích, když dostatečný počet členů se sejde.
II. Dne května, stran odvolacího přelíčení s Adolfem Burešem v Novém Jičíně. Ujednán,
by byl v Jičíně zástupce objednán.
III. Dne 29. května, stran pojišťovny Nord Britisch. Ujednáno, by Josef Vinkler k zástupci
došel a vyřídil záležitost tuto, to jest dopis zpět vrátil a sám svůj domek, když by chtěl, u něj
pojistiti nechal, by takto pojišťovna výmluvy neměla a sboru podporu udělila.
2. Přečten spolkovým jednatelem poslední protokol výborové schůze a přítomnými
podepsán.
3. Předseda předkládá výboru, by se uradili jakým způsobem by se měla schránka na
lékárnu zhotoviti. Záležitost tuto ponechávají předsedovi k vyřízení, by co nejvhodnějším
způsobem o ni se postaral.
4. Dále se předseda táže, zdali jsou srozuměni, by za knihovní peníze, které již asi na
obnos 2 zl. 19 kr. dostouply, měly býti Herlošovy spisy: Jan Hus, Jan Žižka a Poslední
Táborita zakoupené. Výborem schváleno
5. Předseda dále předkládá výboru porouchanou přílbu, která skrz proražená byla. Výbor
ujednává by byla ku opravě na spolkové útraty odevzdána, neboť se porušení přilby při
záležitosti hasičské stalo.
6. Dále týž ponavrhuje, by byla Hasičská ochrana opět v hostinci vyložena, což se
schvaluje, avšak by i opise protokolů výborových se vyvěšovaly se zavrhuje.
7. Předseda se táže, zdali schvalují, by byly barevnou tužkou podtrhnuté, aneb jestli to
zamítají. Nepřijímá se.
8. P. František Kohout navrhuje, by bylo do protokolu zanešeno jaký výsledek byl s J.
Adolfem Burešem v soudním řízení.
Za tím účelem zástupci sboru při soudním řízení: Josef Chromý předseda, František
Kohout podnáčelník a Josef Orava četař, podávají následující zprávu:
Při prvním přelíčení v Hranicích odbývané, byl Josef Adolf Bureš odsouzen k pokutě 10ti
zlatých a zapravení povstalých soudních útrat.
Adolf Bureš podal však odvolání k c.k. krajskému soudu v Novém Jičíně, by od trest a
placení soudních útrat osvobozen byl.
Naproti tomu podal zástupce sboru Dr. Šromota, advokát v Hranicích, také odvolání, že
Adolfu Burešovi nízký trest vyměřen byl.
Proto odvolací přelíčení odbývalo se dne 9. května t.r. v Novém Jičíně, při čemž sbor
zastoupen byl Dr. Děrkou, advokátem v Novém Jičíně.
Výsledek byl následující: Rozsudek prvního soudce potvrzen a Adolf Bureš byl ještě
kromě nových útrat soudních odsouzen by Dr.Šromotovi k prvnímu soudnímu řízení 9 zl.
připlatil.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Na Zbrašově, dne 14. června 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, František Tomečka, Jan Orava, Jan Duchoň,
Cyril Kohout, Josef Orava zbrojmistr.
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Protokol čís. 46.
Sepsaný při sezení hasičského výboru, dne 3. července 1899, o ½ 8. hodině večer, v bytu
u předsedy.Přítomní byli podepsaní.
Pojednáno bylo o následujícím:
1. Zahájení schůze předsedou a čtení posledního protokolu spolkovým jednatelem.
Protokol po přečtení schválen a od přítomných podepsán.
2. Rokováno stran odbývání výletu, kterážto záležitost následovně ujednána byla:
Výlet odbývati se má v neděli dne 23. července t. r. na zahradě spolkového člena pána
Františka Mastila. Za odškodněnou má tento náhradu v obnosu 2 zl. dostati.
Stran hudby má býti s Malhotskou kapelou vyjednáváno, z kteréž příčiny má zástupce
této kapely František Šnejdrla na neděli dne 16. t. m. ku vyjednávání pozván býti.
Podrobnější ustanovení výletního zařízení má býti později ustanoveno.
3. Předložená ¼ roční zpráva o činnosti spolkové správy obsahuje následující:
Od měsíce března až do července t. r. rozesláno bylo 12 dopisů různého znění úřadům,
spolků, a jednotlivcům.
Žádostí bylo celkem 12 rozesláno a to na:
1. Moravský výbor zemský v Brně
2. Vzájemné pojišťovně v Brně
3. Společenskému pivovaru v Lipníku
4. J. Čechovi, faráři v Hranicích
5. Sl. Marii Krausové v Hranicích
6. Sl. Marii Tomečkové v Hranicích
7. Dr. Theodoru Kohnovi, knížeti a arcibiskupu v Olomouci
8. Kněžně Hatzfeldové z Wildenburgu
9. Hraběti Max. Coudehouveovi, okr. hejtmanu v Hranicích
10. Podporovací pokladně v Rosicích
11. Antonínu Kunzovi, továrníku v Hranicích
12. Pojišťovně Nord – Britisch ve Vídni
Z těchto žádostí, které vesměs za podporo podané vyly, došly pouze následující
příznivého vyřízení:
1. Vzájemná pojišťovna v Brně zaslala podporu 30 zl
2. Marie Krausová v Hranicích
10 zl
3. Marie Tomečková v Hranicích
3 zl
4. Kněžna Hatzfeldová z Wildenburgu
25 zl
5. Pojišťovna Nord - Britisch ve Vídni
10 zl
6. Mimo na žádost z ¼ roku občanské záložně
v Hranicích zaslanou došlo
5 zl
Dohromady
83 zl
Dary obdrželi jsme od: p. Františka Kohouta ml.
30 kr
p. Jana Hapaly
30 kr
p. Ferdinanda Riehse v Hranicích 1 zl
Dohromady
1 zl 30 kr.
S prvnějšími dohromady však 84 zl 60 kr.
Díkůvzdání zaslali jsme patero do novin a troje zpříma dobrodincům.
Kvitance vystavené byly dvě.
Oběžníků rozesláno 10.
Knihovna čítá 96 svazků a její pokladniční hotovost obnáší 2 zl 92 kr, které na zakoupení
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Hertošových spisů určené jsou. Od 1. ledna t. r. až do 30. června t. r. bylo 14 čtenáři
vypůjčeno 135 knížek.
4. Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 3. července 1899.

Josef Chromý t.č. předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Orava, Josef Orava zbrojíř, František Kohout, Cyril Kohout.

Protokol čís. 47.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 18. července 1899 a zároveň při sborovém
večeru touž dobou odbývaného. přítomní členové výboru jsou podepsaní.
Jednací pořádek:
1. Čten protokol z poslední výborové schůze, který po přečtení schválen a podepsán.
2. Pojednáno stran výletu, který za příčinou slavnosti v Zámrskách odložen na neděli dne
30. července 1899 býti musí:
a) Z té příčiny mají zdejší děvčata pozvána býti, by se v národním kroji výletu
zúčastnila. Záležitost tuto k vyřízení berou na sebe dobrovolně František Rýpar a Jan
Kohout č. 4.
b) Ujednáno by zařízená byla zábavná loterie věcná, kteréžto zařízení berou na sebe Jan
Kohout velitel a Josef Orava zbrojíř.
c) Vstupenky zhotoviti uvolňuje se Čeněk Chromý.
d) Vstupné ustanoveno, odpoledne 20 kr., večer páni 20 kr., dámy 10 kr.
e) Hudba dle ujednání, které teprv následovati má.
3. Pojednáno o nočních požárových hlídkách, které za okolností počasí započíti počátkem
měsíce srpna mají. Služba hlídky trvati má každodenně od 10 hod. večer do 3. hod. raní.
Inspekci vykonávati mají předseda s náčelníkem, střídavě.
4. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 18. července 1899.

Josef Chromý, t.č.předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Cyril Kohout, Jan Orava, Josef Orava zbrojíř.

Protokol čís. 48.
Sepsán při sezení hasičského výboru, za příčinou účtování po výletu, v neděli dne
20. srpna 1899. Přítomní jsou podepsaní a zároveň skorem všichni členové sboru.
Jednací pořádek:
1. Přikročeno k účtování po výletu, který sbor dne 13. srpna t. r. odbýval:
Sestavené příjmy z výletu obnáší: Ze zábavné loterie věcné
odpolední vstupné
večerní vstupné
Josef Moschutta daroval
Jan hapala daroval
Činí dohromady
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9 zl
19 zl 92 kr
4 zl 20 kr
1 zl
40 kr
34 zl 52 kr

Vydání naproti tomu:

Hudba: 18 zl a ¼ hl. piva, tedy
20 zl
za zahradu
2 zl 00 kr
lepení plakátů na 30./7. a 13. /8., 2×
80 kr
poštovné na rozeslané plakáty, též 2×
58 kr
za přípravu výletního místa
30 kr
za koupení věcí do zábav. loter. věcné 2 zl 64 kr
Činí dohromady
26 zl 32 kr
Porovnáme-li příjem s tímto v obnosu
34 zl 52 kr
tedy zbývá čistého výtěžku
8 zl 20 kr.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 20. srpna 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Cyril Kohout, Josef Orava zbrojíř, Jan Orava.

Protokol čís. 49.
Sepsán při sezení hasičského výboru dne 28. září 1899 o ½ 8. hod. večer v hostinci
odbývaném, za přítomnosti podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Čtení a podepisování posledního protokolu.
2. Účtováno po divadle, dne 24. září 1899 odbývaném.
Zjištěné byly následující příjmy:
Za vstupné do divadla a taneční zábavy
Dr. Josef Smetánka zaslal poštou
šikovatel Večeřa daroval
P. Theodor Zamykal zaslal vstupné
p. Fusek, hostinský, zaslal vstupné
p. Ferdinand Riehs, holič zaslal vstupné
Antonín Machálka daroval na hudbu
celkem
Vydání jest následující:
Hudebníkům
hřebíky
háčky ku připevnění budky k podium
barvy k malování nové dekorace: žlutá, bílá,
červená modrá, každé za 5 kr
klíh a štětec {6+14}
kolek na žádosti o povolení provoz. divadla
kolek na žádost o povolení taneční zábavy
pivo pro hudebníky
poštovné na 17 plakátů
dva cylindry na reflektory
útrata při stavění jeviště
Zapletalovi, tiskárna, za 200 plakátů
2 archy lepenky na budku pro nápovědu
8 archů bal. papíru na budku a nové kulise
holičovi za maskování
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24 zl 14 kr
1 zl
1 zl
50 kr
50 kr
50 kr
20 kr
27 zl 84 kr
11 zl
25 kr
16 kr
20 kr
20 kr
50 kr
1 zl
2 zl
34 kr
12 kr
50 kr
3 zl
40 kr
32 kr
2 zl 50 kr

za 6 divadelních knížek „Tovaryškám spolku“
90 kr
za lepení plakátů
90 kr
Dohromady
24 zl 19 kr
Porovnáme-li vydání s příjmem, který obnáší 27 zl 84 kr
zbývá čistého zisku
3 zl 65 kr.
3. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 28 září 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Jan Orava, Josef Orava t.č. zbrojíř.

Protokol čís. 50.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 19. října 1899 o ½ 8. hod. večer v bytu u
předsedy, za přítomnosti podepsaných.
Jednáno dle následujícího pořádku:
1. Přečten protokol od poslední výborové schůze, který přítomní podepsali.
2. Ustanoveno, by za příčinou doplňovací volby podnáčelníka stříkačníků svolána byla
mimořádná valná hromada na den 5. listopadu 1899 o 2. hod. odpoledne v hostinci, ku
kteréžto sestaven následující program:
1. Zahájení schůze.
2. Čtení všech protokolů od poslední valné hromady počínaje.
3. Skládání slibu.
4. Doplňovací volba podnáčelníka stříkačníků.
5. Ustanovení odbývání zimních teoretických cvičení.
3. Čistý výnos z posledního divadelního představení v obnosu 3 zl 65 kr rozvržen na dva
díly a sice, sborové pokladně určené jsou 2 zl a pro spolkovou knihovnu 1 zl 65 kr.
4. Přednešená žádost Cyrilla Březiny za členství. Tato vyřízena kladně a vřaděn do II.
oddělení.
5. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 19. října 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, František Kohout, Cyril Kohout.

Protokol čís. 51.
Sepsán o mimořádné valné hromadě, která odbývána byla dne 5. listopadu 1899 o 2. hod.
odpoledne v hostinci. Přítomno 18 členů činných a to: Čeněk Chromý, Josef Orava, František
Kohout, František Duchoň, Jan Kohout č. 1, Cyrill Kohout, Jan Kohout č. 4, František Orava,
Antonín Tomečka, Jan Orava, Cyrill Březina, Karel Šmiták, Jan Duchoň, Josef Chromý,
František Hapala, František Mastil, Antonín Chromý a Jan Králík.
Jednáno dle následujícího pořádku:
1. Předseda slovy, - „Jako každá rodina schází se po ukončeném dnu a své práci ku svému
domácímu krbu, by pospolitě záležitosti během dne událé, jakož i které následovati mají,
navzájem mezi sebou si sdělila a o nich se radila, tak rovněž i my, dobrovolní hasičové jsme
se dnes na sklonku letošního roku sešli, bychom záležitosti naše hasičské, společně si sdělili,
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mnohé pro nás důležité věci projednali a o těchto se uradili. Za tou příčinou vítám vás
všechny přítomné spoludruhy a vyslovuji své potěšení, že jste se tak v hojném počtu dnešní
schůze zúčastnili, přikročením k prvnímu odstavci dnešního programu zahajuji dnešní
schůzi;“ - zahájil schůzi.
2. Jednatel p. Jan Kohout přečetl veškeré protokoly od poslední valné hromady počínajíc.
Po přečtení těchto se předseda táže, zdali má někdo nějaké námitky proti těmto protokolům.
K čemuž Josef Orava podotýká, že v protokolu o Burešovi pojednávajících, má státi namísto
Jos. Bureš – Adolf Bureš, což se opravilo dle poznámky.
3. Pojednává předseda o důležitosti hasičského slibu následovně: Odstavec 7. našeho
služebního řádu předpisuje, že každý nově přistouplý člen jest povinen složiti slib, kteréhožto
platnost ruky podáním potvrditi má.
Jak vám také známo, není to hříčkou plniti povinnosti pravého dobrovolného hasiče,
zvláště obtížným náš výcvik a kázeň, což přece nejdůležitějším a téměř nezbytným u
každého hasičského sboru jest. Z té příčiny zavedeno jest u hasičských sborů složení slibu, by
takto každý hasič pamětliv jsa daného slova bedlivě povinnosti své, co dobrovolný hasič
plnil, neboť řádný muž s ohledem na přísloví „Slovo dělá muže“, dané slovo nezruší.
Také na dnešním pořádku jest složení slibu v řady naše se hlásících nových druhů a vím
jistotně, že s radostí je každý z nás ve svazek náš vítá, oceňuje jejich obětavost a spoléhá se
na jejich čestné slovo slibující, že zároveň s námi Bohu ku cti, k ochraně bližních, ve
prospěch sboru a slávě vlasti pracovati budou, neboť jen takovým způsobem možno plniti náš
úkol, sledovati náš šlechetný cíl a takto se každý přesvědčí, že nejpěknější ze všech ctností
jest konati svou povinnost.
Na to náčelník nechal přítomné a v slavnostní kroje oblečené členy nastoupiti v řad, nově
přistouplé členy Jana Kohouta a Cyrilla Březinu v plné zbroji před tyto postaviti a takto slib
způsobem slavnostním, novými členy za náčelníkem odříkán a rukou dáním složen.
4. Nyní následovala volba doplňovací podnáčelníka stříkačníků. Za tou příčinou zvolil
předseda Františka Kohouta, Františka Oravu, Josefa Oravu a Cyrilla Kohouta do volební
komise a volby se pak lístky provedla. Výsledkem volby byl Josef Orava 9ti hlasy za
podnáčelníka stříkačníků zvolen.
5. Rokováno o programu zimních teoretických cvičení. Ustanoveno, by každou druhou
sobotu večer se jedno cvičení odbývalo; prvé cvičení ustanoveno na den 11. listopadu 1899.
6. Volné návrhy:
I. František Duchoň žádá o zakoupení hubky. Ustanoveno, by pro každého lezce houba
zaopatřená byla. Upravení těchto se má díti ve sboru samém.
II. Josef Orava navrhuje, by sl. Marii Krausové v Hranicích zaslán byl ku jejím
jmeninám telegram. Přijato. Vyřízení toho obstarati má předseda.
III. Předseda navrhuje, by za příčinou sestavení požárního plánu, zjištěno bylo kolik
metrů hadic od jednotlivých vodních nádržek ku všem stavebním objektům, klásti
třeba jest. Načež pak by byl sestaven přehledný popis toho a každý z činovníků by
pak jeden takový exemplář obdržel. Za tou příčinou ustanoveno, by již příští neděli
s prací tou započato bylo, k čemuž ustanoven též dostatečný počet mužů.
IV. Ten sám navrhuje, by za příčinou konstatování přespolních požárů v noci, které
velké obtíže působí, nebo´t nelze nikdy pouhým okem přesně určiti vesnici, kde se
požár nachází, zřízen byl přístroj, ku kterému sám podává návrh.
Přístrojem tímto, který na způsob stereoskopického kukátka zřízen býti má, mělo by
se pak vždy přesně určiti místo, kde se požár nalézá.
Jelikož však již Čeněk Chromý se též nabídnul podobný , avšak jiného sestrojení,
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přístroj poříditi, tedy až po vyzkoušení obouch přístrojů, ustanoveno bude, který se
k účelu tomu lépe a s větší jistotou hoditi bude.
V. Členové tážou se předsedy co jest s oním dopisem, který měl tento jménem členů
sboru do Hasičské ochrany zaslati k uveřejnění.
Tázaný odpovídá, že dopis ten hned tenkráte redakci Hasičské ochrany zaslal, avšak
že neví proč dosud uveřejněn nebyl, pročež že se stran toho redakce Hasičské
ochrany pozeptá
Jelikož se dále ku slovu nikdo nehlásí, předseda následujícími slovy valnou hromadu
končí:
Bratři hasiči!
Jestli chceme býti praví dobrovolní hasičové, tu musíme naše veškeré práce, snahy a
smýšlení v oboru hasičském tak říditi, bychom úplně dle našeho hesla „Bohu ku cti, bližnímu
ku pomoci, vlasti naší k ochraně a oslavě“, také tak skutečně slouti mohli. Máme-li tedy býti
za prvé, Bohu ku cti, jest nám tedy práce naše a obětavost svoji z pouhé lásky a ochoty,
nečekaje na odměnu, kde toho potřeba a okolnosti vyžadují, dle možností vykonávati. Dále
jest nám při každé příležitosti se mravně a počestně chovati, své spoludruhy jak bratry
milovati a s nimi svorliví býti.
Druhou naší povinností jest býti bližnímu ku pomoci, čehož docílíme, když za prvé
hledíme osvojiti sobě potřebný výcvik a schopnosti, kterých je nám dobrovolným hasičům
nevyhnutelně třeba. Za druhé jest žádoucno, by jsme schopností a výcviku, jakého v oboru
hasičském mocní jsme, v pádu neštěstí s dobrým výsledkem využitkovali a takto životy a
majetek bližních chránili a střežili. Konečně bychom naše povinnosti, které nám stanovy a
služební řád předepisují, bedlivě plnili.
Třetí nezbytnou ctností pravého dobrovolného hasiče jest, býti vlasti k ochraně a oslavě.
Tu jest nám na prvém místě naše vlastenecká práva, svoji mateřskou řeč a vše co vlasti a
národu náleží, nejen chránili, ale i podporovali.
Dále pak povinni jsme spoluobčany naše příkladem, slovem a hlavně chováním svým
poučovati, by tito nejen účel hasičství, ale i národní lépe pochopili a nás pak všemožně
podporovali. Dále má každý pravý dobrovolný hasič býti hrdým na své jméno „Český
dobrovolný hasič“, kteréžto před každým zneuctěním všemožně chrániti povinni jsme, neboť
dobré jméno ani penězi zakoupiti nelze a na dobrém jménu spočívá vždy pevný základ všeho.
Zajisté že již každý z vás zná poslední události v naší říši, totiž jak se vláda vůči českému
národu zachovala.
Zrušením jazykových nařízení zkrácena jsou naše národní a vlastenecká práva, jež nám
jako národu, který stát nejen značnými daněmi, ale i vydatnou válečnou sílou podporuje,
plným právem náleží. Zrušením tímto jest našemu národu učiněna veliká potupa, neboť jest
národ náš pokořen před národem cizím, mnohem slabším a tomuto pod nohu postaven. Tak
jak se cítí národ náš uraženým, tak také musíme se my co čeští hasičové utažení a potupení
cítiti, neboť jest-li vše české, celý národ potupen, tedy také český hasič potupu tu nese a
s určitostí tvrdím, že nemůže býti pravého českého hasiče, jenž by se nad tímto zrušením
jazykového nařízení, uraženým necítil a který by tuto urážku klidně snésti mohl.
Z té příčiny jak jsem dříve řekl, jest naší povinností býti vlasti ku ochraně a tu nám také
naše povinnost nastala, se vlasti a národa našeho v tomto vážném čase zastati.
Předně považme, jak často dosti značný počet hasičů nedbajíc, že zameškávají svoji
výživu, neb svůj noční klid ruší a že vydávají zdraví v šanc, kvapí na místo kde snad pouze
jediný člověk, mnohdy i nepřítel, v nebezpečí ohně, ba snad pouze jeho majetek ohněm
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zachvácen a zkázou ohrožen jest. Jak pak nyní mělo by tolik zmužilých hasičů klidně na to
hleděti, když náš celý národ ohrožen a tupen jest?
Není nám zapotřebí, bychom čas práce, neb svůj noční odpočinek mařili, zdraví své a
životy v šanc kladli, ani majetek svůj obětovali a přese můžeme vydatně vlasti a národu
prospívati. Předně jest nám býti stejné mysli a pevné vůle, dále musíme uznati, že kdo není a
nemyslí s námi, jest proti nám. Konečně musíme podporovati jen sami sebe, t.j. vše na
navzájem mezi sebou prodávati a kupovati, tak se s jistotou zbavíme velmi mnohých, kteří
z naší práce a peněz žijí, nás však za to nenávidí, tupí, psů nadávají a práva naše zkracují. Jen
tímto způsobem jistotně přispějeme a zvítězíme, vždyť jest tak velký ten náš národ český a
jak málo těch jenž nás utlačují, jenže mnoho a mnoho jich dosud mezi námi dřímá, neb ani
neví co se děje, pročež nechť zní naše trubky a povel „Ku předu!“ Ať vyburcujeme těch, jenž
dosud spí ve tmě, vzdáleni jsou národního uvědomění.
Z těchto v předu naznačených příčin, žádám vás bratři hasiči a vybízím, by jsme na
prvním místě naši hasičskou pojišťovnu podporovali, nebo´t jiné pojišťovny jsou nám cizé a
svým přebytkem více německé sbory, než-li nás podporují a pak hlavně podporují účely,
které jsou nejen nám hasičům, ale celému národu našemu nepřátelské a na úkor jsou. Dále své
potřeby nakupujme jen u těch, kteří našimi jsou. Proč pak máme podporovat těch, jenž pak
volí ty, kteří vlast a národ náš tupí a zkracují?
Proč bychom si nemohli též hlavu postavit a oko za oko, zub za zub? Zkusme to a půjde
to! Vždyť jest to naše povinnost a tím neztratíme ničeho, když ji konati budeme. Ku předu
tedy, vždyť víme, že jen s odvahou a zmužilostí hasič každému živlu čeliti dovede a
s výzbrojem a vodou se proti ohni zbrojí, praporem a ohněm zase, když se chystá za vlast
k boji!
Tímto jsem krátce naznačil naši povinnost a prohlašuji dnešní valnou hromadu za
ukončenou.
Nato provolána další činnosti sboru sláva a nastala dále volná a nenucená zábava.
Na Zbrašově, dne 5. listopadu 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Josef Orava, Jan Duchoň, Cyril Kohout.

Protokol čís. 52.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 17. listopadu 1899, o 7. hod. večer v bytu u
předsedy, za přítomnosti podepsaných.
Předmět:
1. Zahájení schůze.
2. Čtení posledního protokolu.
3. Předseda oznamuje, že k jmeninám Marie Krausové nemožno ujednaný telegram
zaslati, jelikož k dostání není. Za tou příčinou ujednáno, by předseda jiné blahopřání
vyhotovil a M. Krausové zaslal.
4. Předseda navrhuje, by ze starých hadic, které se ve skladišti nacházejí, bylo 10 m
vybráno a šroubení k nim zakoupeno, aby v případu když 20 metrový oddíl hadic dlouhý jest,
by tento 10 metrový oddíl upotřebiti se mohl. Ujednáno, by se věc ponechala až na jaro.
5. Předseda navrhuje, aby se veliteli nechala opraviti přilby, jelikož pozlacené ozdoby na
ní, již úplně zčernalé jsou. Ujednáno, by předem zaslán byl továrně R. A. Smékal dotaz stran
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této opravy.
6. Předseda předkládá upomínku Dr. J. Reinem advokátem v Hranicích, za odebrané
tiskopisy z tiskárny Zapletalovy, zaslanou. Ujednáno, by se ku Dr. Reinovi došlo a věc tam
předložením zaplacených kvitancí uspořádala.
7. Předseda navrhuje, by Hasičská kronika vázati u knihaře se nechala. Ujednáno by se
J. Bartošíkovi, knihaři v Hranicích zaslala a stran vazby, a cena s ním by dohodnuta byla.
8. Předseda navrhuje zařízení pohřebního fondu. Nepřijímá se.
9. Knihovník předkládá knihu čís. 70 z hasičské knihovny a oznamuje, že Antonínem
Machálkou znečistěná a poškozená byla. Ujednáno, by Antonín Machálka 20 kr. náhrady
hasičskému knihovníkovi zaplatil.
10. Volné návrhy nebyly žádné.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Na Zbrašově, dne 17. listopadu 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Josef Orava, Cyril Kohout.

Protokol čí. 53.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 26. prosince 1899, o 1 ½ hod. odpoledne v bytu
u předsedy, za přítomnosti podepsaných odbývané.
Předmět:
1. Zahájení schůze a čtení posledního protokolu.
2. Předseda předkládá soudní upomínku advokátem Dr. Reinem v Hranicích, pro
zaplacení obnosu 22 K 60 hal. za tiskopisy od tiskárny Zapletala odebrané, podanou.
3. Předseda předkládá čís. 1. Čítárny lidu, na ukázku objednanou, k ujednání zda-li se pro
spolkovou knihovnu předplatiti má.
Ad 1. Protokol schválen a podepsán.
Ad 2. Ujednáno, by dne 27. prosince t. r. k Dr. Reinovi stran té věci předseda a
podnáčelník František Kohout došli.
Ad 3. Ujednáno by se odebírala.
4. Ujednáno, aby Antonín Machálka za pošpinění knihy čís. 70. z hasičské knihovny a za
to, že ji v čas neodevzdal, obnos 10 kr. pro has. knihovnu odevzdal.
5. Volné návrhy žádné.
Protokol ukončen a podepsán.
Na Zbrašově, dne 26. prosince 1899.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Jan Duchoň, Josef Orava, Cyril Kohout.
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1900
Protokol čís. 54.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 14. ledna 1900, o7. hod. večer v hostinci.
Přítomní jsou podepsaní.
Předmět:
1. Rokování o odbývání hasičského plesu. Za tou příčinou ujednává se, by se ples dne 21.
ledna 1900 odbýval. Hudbu obstarati má p. František Kohout, pozvánky objednati má
předseda, dle vzorku čís. 17. od Vil. Neuberta na Smíchově v Čechách. Objednáno má býti
100 kusů pozvánek a též tolik obálek.
Vstupné ustanoveno pro hasiče 20 kr., nehasiče 30 kr. a pro dámy 20 kr.
Ostatní záležitosti, které se tohoto plesu týkají, vyřízené a ujednané býti mají při
nejbližším zimním hasičském cvičení.
2. Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 14. ledna 1900.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, František Kohout.

Protokol čís. 55.
sepsán při sezení hasičského výboru, dne 4. února 1900, o 7. hod. večer v hostinci
odbývaném. Přítomní jsou podepsaní.
Předmět:
1. Zahájení schůze a čtení posledního protokolu.
2. Účtování po plesu dne 28. ledna odbývaném.
3. Žádost člena Antonína Machálky, aby sbor polovici nákladu za opravu hasičské trubky
na sebe převzal.
4. Volné návrhy.
Ad 1. Schůze předsedou zahájena a protokol přečten a schválen.
Ad 2. Provedeno účtování po plesu.
Zjištěny byly následující příjmy:
U pokladny vybráno
33 K 70 h
pí Fusková, hostinská z Hranic zaslala vstupné 2 K
Ferdinand Riehs zaslal vstupné
1K
Ferdinand Siegl zaslal vstupné
1K
D. P. Leopold Černý zaslal vstupné
2K
Dohromady
39 K 70 h
Vydání.
Hudba
24 K
pivo pro hudbu
4K
kolek na povolení
2K
pozvánky
5 K 54 h
poštovné na rozeslání pozvánek
90 h
papír na transparent
12 h
Dohromady
36 K 56 h
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Porovnáme-li příjem
s vydáním
Zbývají

39 K 70 h
36 K 56 h
3 K 14 h. Veškeré položky zaplacené a vyrovnané.

Kromě vstupného daroval p. Ferdinand Siegel ve prospěch spolkové pokladny 1 K.
Ad 3. Žádost Antonína Machálky vyřízena kladně.
Ad 4. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 4. února 1900.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, František Kohout.

Protokol čís. 56.
Sepsán při účtování dne 4. března 1900, po divadle, které se 25. února 1900, ve prospěch
hasičské knihovny spolkovými členy a za pomoci jiných ochotníků, provedené bylo. Přítomní
byli podepsaní.
Zjištěné příjmy: Vstupné z divadla
28 K 40 h
vstupné z večerní zábavy
7 K 80 h
Marie Krausová zaslala
6K
Jan Duchoň čís. 16
60 h
vydražení doutníku od Fr. Hapaly
2K
Dohromady 44 K 80 h
Vydání:
Hudebníkům
24 K
pivo pro hudbu
4K
kolky na povol. divadla a 2 div. knížky 1 K 60 h
povolení k taneční zábavě
2K
plakáty 200 ks od tiskárny Zapletala
6K
holičovi Riehsovi za maskování
4K
poštovné na rozeslání plakátů
74 h
karbid na acetylénové světlo
80 h
příprava na zhotovení uniforem
1 K 22 h
1 divadelní knížka a poštovné
74 h
černá barva
10 h
poštovné do redakce Hlasů z Pobečví
10 h
50 h
diety při stavění jeviště
Dohromady 45 K 80 h
Porovnáme-li to s příjmem
44 K 80 h
jeví se schodek
1K
Schodek uhrazen následovně: bratři Kohoutové darovali
50 h
František Juřena daroval
20 h
Jan Hapala
60 h
František Kohout st. {čp.13}
10 h
Cyrill Kohout {čp.4}
10 h
Čeněk Chromý na karbid
30 h
Dohromady 1 K 80 h,
takže zůstává přebytek v obnosu 80 haléřů.
Zbylá obnos 80 haléřů, jak předem určeno odevzdán hasičské knihovně.
Dále téhož dne bylo, na základě dohodnutí se členstva činného ze dne 3. března 1900,
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ujednáno aby obecní zastupitelstvo požádáno bylo o peněžitou podporu pro hasičskou
knihovnu, za což bude hasičský sbor, pokud obec bude tuto knihovnu podporovati, knihy
všem občanům bezplatně půjčovati. Žádost podobného znění obecnímu výboru předložena a
ten svým usnesením, knihovnu hasičskou stálou podporou v obnosu 4 korun ročně, ustanovil.
Oznámení o bezplatném půjčování knih ohlášeno ještě téhož dne obecním bubnem.
Ustanovení o poskytování podpory v obnosu 4 K jest obsaženo v protokolu sepsaném
v sezení obecního výboru ze dne 4. Března 1900, č. ..., odst. ...
Volné návrhy nebyly žádné.
protokol přečten a podepsán.
Ne Zbrašově, dne 4. března 1900.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, František Kohout.

Protokol čís. 57.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 7. dubna 1900, o 7. hod. večer v hostinci.
Přítomní jsou podepsaní.
Jednací pořádek:
1. Jednatel předčítá poslední dva protokoly, které po přečtení se schvalují a přítomní je
podepisují.
2. Ustanoveno, by se dne 22. dubna 1900 odbývala valná hromada s následujícím
jednacím pořádkem: 1. Začátek o 2. hod. odpoledne.
2. Předčítání všech protokolů od mimořádné valné hromady.
3. Zprávy o činnosti spolkových funkcionářů a revisorů účtů, schválení
výročních závěrečných účtů a předchozích rozpočtů.
4. Volba spolkových funkcionářů ve smyslu §12 spolkových stanov.
5. Ujednání stran účasti na službách božích na den sv. Floriana.
6. Volné návrhy.
3. Předseda podává zprávu, že příruční lékárna již skoro úplně zhotovena jest a navrhuje,
by ku zavolání sborového lékaře v pádu potřeby u požáru ustanoven byl signál, který má být
asi následující a třikrát se opakuje:

4. Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 7. dubna 1900.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Jan Duchoň, František Kohout, Cyril Kohout.

Jednatelská zpráva
za rok 1899, včetně 1990.
Bratři hasiči!
Dnem 28. dubna t. r. uplyne pětiletá doba činnosti našeho dobrovolného hasičského
sboru, doba to sice nedlouhá, avšak pro nás přece velmi významná.
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Již tomu tedy pět roků, co jsme se poprvé shromáždili bychom si své vůdce, cestu a cíl
náš vyvolili a vyznačili. Tenkráte byl mnohý z nás zvědav a přemýšlel o tom, jak si za
několik roků hasičský sbor náš si státi bude, zdali dočkáme se v podniku našem dobrého
zdaru, jestli budeme všichni věrni svému dobrovolnému a obtížnému povolání?
Rozhlédněme se dnes, když jsme se od té doby po šesté sešli, bychom naši zřeli a další
cestu vyvolili, zdali jest na působišti našem vše tak, jak jsme toho přáli?
Nespatřujeme sice všechny ty, jenž tenkráte s námi bratrsky se uvolili šlechetný náš cíl
sledovati, asi třetina jich v našich dobrovolných řadách z různých příčin dnes již schází. Na
mnohé z nich dnes každý z nás si vzpomene, vždyť mezi nimi byl i mnohý věrný druh náš,
kterého osud hravý na vždy od nás odloučil. Místa jejich jsou však novými dobrovolníky
vyplněná, takže počet nás se ani skorem nezměnil.
Dále ku svému potěšení spatřujeme, že v mnohém ohledu velký krok ku předu učiněn byl.
Vidíme mnoho věcí nově zařízených a také skvělý výsledek našeho namáhání. Malým byl
podnik náš, avšak mnoho ním docíleno nejen v ohledu hmotném, hasičském, ale i mravním.
Byli jsme sice chudí začínajíce podnik obtížný a obětí hmotných vyžadující, dnes však máme
již jmění, které mnohem více než-li dvakráte větší má cenu jako dluh, který jej tíží.
obávali jsme se, že stěží dostojíme svým těžkým povinnostem, dnes však jsme jistí, máme
odvahu a k tomu ještě zkušenost, nebo´t během těchto pěti roků pracoval náš sbor při 10
požárech a jedné povodni a byl dvakráte odměněn. Kromě toho vyjel ještě sbor během této
doby 10 krát ku požáru, avšak buďto pro vzdálenost neb jiné příčiny se vrátil, aneb dojel ku
požářišti, však nepracoval.
Mnohdy jsme bojovali proti neznalým našeho účelu a prastarým špatným zvykům, dnes
však není snad ani jednoho v obci naši, jenž by aspoň důležitost hasičstva neuznával. Špatné
zvyky taktéž vymizely, což nejlépe při zábavách, které vždy slušně končí, pozorovati možno
jest.
Tímto krátce podán jest přehled trvání a činnost našeho dobrovolného hasičského sboru
od roku založení, nyní však následuje zpráva jednatelská za rok 1899 včetně 1900 až do
dnešního dne.
I. Počet členů.
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 členů činných.
II. Činnost sboru.
Hasičský sbor odbýval 5 cvičení letních se stroji a pochodových, mezi nimi též jedno
veřejné cvičení požárové s poplachem. Zimních cvičení bylo 8. Všech těchto cvičení letních i
zimních zúčastnilo se úhrnem 197 hasičů. Na jedno cvičení připadá 15 hasičů, tedy 2/3 většina
všech členů.
Sborové večery odbývané byly po třikráte, s úhrnným počtem 47 členů.
Výlet odbýván byl jeden. Divadelní představení sbor pořádal dvě a jeden ples.
Valné hromady odbývány byly dvě, jedna řádná a jedna mimořádná, s úhrnným počtem
36 členů.
Slavností a výletů zúčastnil se sbor pětkráte a dvakráte služeb božích, na den sv. Floriana
a při jubilejní slavnosti faráře Čecha, konsistorního rady v Hranicích. Celkem těchto slavností, výletů a služeb božích zúčastnilo se 83 členů.
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Při požáru pracoval náš sbor toho roku čtyřikráte, mimo to ještě čtyřikráte ku požáru
vyjel, jednou však, že nebylo žádné nebezpečí a pomoci potřeba do činnosti nezasáhl. Po
třikráte se však pro vzdálenost a zmenšení požáru sbor vrátil. Těchto požárů zúčastnilo se
úhrnem 92 mužů.
Sjezdu zúčastnil se sbor jednou, s počtem 6 členů.
Sbor odebírá Hasičskou ochranu. Krmě toho ještě odebírají 3 členové společně Slezský
hasičský věstník.
Sbor má uložená 1 podíl na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu.
III. Činnost výboru.
Výbor odbýval 14 řádných a 3 mimořádné schůze s úhrnným počtem 103 členů.
výbor postaral se o zřízení hasičské příruční lékárny, k čemuž potřebný návod poskytnul
Dr. Smetánka praktický lékař v Hranicích, poučiv zároveň 2 členy o upotřebení léčiv a
poskytování první pomoci lékařské při požáru. Schránku na lékárnu, dle návodu Josefa
Chromého, zhotovil Čeněk Chromý.
Dále téhož roku pořízená byla nová žárnice pro druhý proud u stříkačky a provedeno
upravení brzdy, by se se stříkačkou i po příkré cestě dolů bezpečně sjeti mohlo. Brzda tato se
osvědčila.
IV. Činnost jednatelská.
Žádostí o podporu rozesláno bylo15, z těchto došly pouze následujícího příznivého
vyřízení:
Vzájemná pojišťovna v Brně darovala
60 K
kněžna Hatzfeldová z Wildenburgu
50 K
slečna Marie Krausová z Hranic
20 K
pojišťovna Nord Britisch
20 K
slečna Marie Tomečková
6K
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 pozvání a různých zásilek.
V. Zpráva z hasičské jubilejní knihovny.
Knihovna založena byla r. 1898, dne 2. prosince a čítala počátkem 60 čísel v ceně
73 K 38 hal. Během roku, až do dnešního dne vzrostla knihovna na 124 čísel, ponejvíce dary
od příznivců hasičského sboru, pouze 8 knih hasičským sborem zakoupeno bylo. Cena těchto
124 svazků obnáší 196 K 08 hal.
Celkem obnáší cena knihovny 231 K 64 h
na hotovosti knihovna má
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.
VI. Bilance za rok 1899 – 1900, k 22. dubnu.
Příjem obnáší
vydání obnáší
Zbývá

262 K 85 h
223 K 28 h
39 K 57 h.
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VII. Jmění spolkové dle inventáře páčí se na 3535 K a jest dluhem v obnosu
1600 K obtíženo.
VIII. Rozpočet na rok 1900 obnáší 720 korun.
Končíc jednatelskou zprávu, ze které zajisté každý pozná, že činnost sboru našeho byla
dosti čilá, bratrsky vás vybízím, by příštím rokem nebyla nijak zmenšená, ale všestranně
rozšířena.
Nedbejme na to, mnohý řekne: „Ten neb onen hasičský sbor neodbývá své cvičení řádně,
neb je úplně zanedbává a v mnohém ohledu jest nečinným a přece i podpory z Moravského
zemského fondu obdrží.“ Pomysleme si jen jaký jest hasič, který svých povinností neplní, ten
má pouze jméno hasiče, neboť pouze řádné plnění svých povinností činí hasiče řádného a
pravého. Nepořádný hasič neb hasičský sbor podobá se obrazu, který ač zdá se mistrně
provedený býti, přece se velmi od toho liší co představuje, každého také mnohem více
skutečnost než-li sebekrásnější obraz zajímá.
Kdo chce být řádným hasičem, ten musí také ve všem , co hasičského jest se obeznati a
cvičiti, nepostačí obléci si pouze stejnokroj a vzíti výzbroj, vždyť bychom byli jen pouhou
maskou a každý ten, jenž by tak smýšlel dojde výsměchu a zahanbení, což se také stává,
vždyť v případu tom každý jenž hasičem není, může to samé dokázati a mnohdy jej i předčiti.
Tímto krátce jsem pouze naznačil důležitost povinnosti své vykonávati a každý kdož své
povinnosti řádně zastává, byť by i uznání neb odměny nedošel, již pouhým pomyšlením, že
své povinnosti řádně vykonal jest spokojen a uspokojení to, jest jemu mnohdy větší odměnou
nežli skutečná odměna udělená tomu, co ji nezasluhuje.
Přejíc vám dále, jakož i sobě, mezi námi nejlepší shody a našemu sboru, jakož i celému
hasičstvu, dalšího rozkvětu provoláním další činnosti naší srdečné „Na zdar!“.
Na Zbrašově, dne 22. dubna 1900.

Jan Kohout, t.č. jednatel.

Protokol čís. 1.
Sepsán při odbývání VI. řádné valné hromady Sboru dobrovolných hasičů na Zbrašově,
dne 22. dubna 1900 o 2. hod. odpoledne. Přítomno bylo 19 členů a sice: Josef Orava, Jan
Orava, Jan Kohout č.1, Jan Duchoň, Karel Šmiták, František Kohout, František Mastil, Čeněk
Chromý, Josef Chromý, Cyrill Kohout, Jan Kohout č.4, Jan Králík, František Orava, Antonín
Chromý, Antonín Tomečka, František Duchoň, Cyrill Březina, František Hapala a Josef
Vinkler.
Jednáno dle následujícího pořádku:
1. Předseda Josef Chromý vítá přítomné, konstatuje dostatečný počet členů a zahajuje
schůzi.
2. Jednatel Jan Kohout (č.1) předčítá všechny protokoly od poslední mimořádné valné
hromady počínajíc.
3. Týž předčítá jednatelskou zprávu za rok 1899 až do 22. dubna 1900, jak v předu
obsažená jest.
4. Zpráva pokladniční a revisorů účtů, poslední prohlašují účty za správné.
5. Zpráva zbrojíře Josefa Oravy.
Zpráva knihovníka.
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7. Volba spolkových funkcionářů na dobu 3 roků.
Za tím účelem předčítal předseda veškeré články, týkající se voleb, ze spolkových stanov.
Za volební komisi zvoleni páni František Mastil, Jan Králík, František Orava a Cyrill
Březina, kteří ihned lístky ku hlasování rozdali a volba počala.
I. Volba předsedy:

Z 19 odevzdaných hlasů dostal Josef Chromý
Jan Kohout
Cyrill Kohout
Za předsedu tedy zvolen Josef Chromý.

13 hlasů,
5 hlasů,
1 hlas.

II. Volba náčelníka:

16 hlasů,
1 hlas,
1 hlas,
1 hlas.

Z 19 odevzdaných hlasů dostal Jan Kohout
Josef Chromý
Čeněk Chromý
Cyrill Kohout
Za náčelníka tedy zvolen Jan Kohout č. 1.

III. Volba I. a II. podnáčelníka: Z 19 odevzdaných hlasů obdrželi:
Za I. podnáčelníka z 19 odevzdaných hlasů dostal Čeněk Chromý 11 hlasů,
František Kohout 6 hlasů,
Cyrill Kohout
1 hlas,
František Hapala 1 hlas.
Za I. podnáčelníka byl tedy zvolen Čeněk Chromý.
Za II. podnáčelníka z 19 odevzdaných hlasů dostal Josef Orava
16 hlasů,
František Mastil 2 hlasy,
Cyrill Kohout
1 hlas.
Za II. podnáčelníka byl tedy zvolen Josef Orava.
IV. Volba 3 členů výboru a 2 náhradníků (ze 17 odevzdaných hlasů - 1 člen odešel a
1 lístek byl prázdný).
A. - Za členy výboru ze 17 hlasů dostal
František Mastil 12 hlasů,
Frant. Kohout 11 hlasů,
Jan Duchoň
10 hlasů,
Cyrill Kohout
8 hlasů,
Jan Orava
4 hlasy,
Jan Králík
3 hlasy,
Frant. Orava
1 hlas,
Josef Orava
1 hlas.
Za členy výboru byli tedy zvoleni František Mastil, František Kohout a Jan Duchoň.
Jelikož František Kohout se vzdal, připadla volba na Cyrilla Kohouta, jelikož tento po
něm nejvíce hlasů měl. Že však i tento se volby vzdal, byl tedy zvolen Jan Orava.
B. - Za náhradníky do výboru ze 17 hlasů dostal
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Jan Orava
11 hlasů,
Jan Duchoň
5 hlasů,
František Orava 4 hlasy,
Cyrill Březina
4 hlasy,
Cyrill Kohout
2 hlasy,
Ant. Tomečka
2 hlasy,
Jan Králík
2 hlasy,
František Kohout 1 hlas,
Josef Vinkler
1 hlas,
Ant. Chromý
1 hlas,
Frant. Mastil
1 hlas.

Byli tedy za náhradníky do výboru zvoleni Jan Orava a Jan Duchoň. Jelikož však tito
již do výboru zvoleni byli, tedy následovali za náhradníky František Orava a Cyrill
Březina, jelikož po nich nejvíc hlasů měli.
V. Volba revisorů účtů.
Za revisory účtů zvoleni byli aklamací Jan Králík a Cyril Březina.
VI. Dále ihned novým výborem zvoleni byli:
za místopředsedu Cyrill Kohout,
za jednatele
Josef Chromý,
za pokladníka
Jan Kohout,
za zbrojíře opět
Josef Orava.

vše aklamací

8. Pojednáno stran služeb Božích na sv. Floriana; ujednáno, že jen v pádu, když tím polní
práce, které téhož roku dosud ani z části hotová není, zameškána nebude, sbor se služeb
Božích zúčastní.
9. Volné návrhy.
Jelikož se žádný k slovu nehlásil, provolal předseda další činnosti sboru „Na zdar!“ a
prohlásil valnou hromadu za skončenou.
Na Zbrašově, dne 22. dubna 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Jan Duchoň, František Mastil, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 2.
Sepsán při sezení hasičského výboru, ze dne 25. dubna 1900, o ½ 8. hod. večer v hostinci.
Přítomní byli následující členové: Cyrill Kohout, Jan Kohout č.1, Jan Kohout č.4, František
Kohout, František Mastil, Jan Králík, Jan Duchoň, František Duchoň, Josef Orava, Jan Orava,
František Orava, Antonín Machálka, Josef Chromý, Čeněk Chromý, Josef Vinkler, Karel
Šmiták.
Jednací pořádek:
1. Zahájení schůze.
2. Čtení posledního protokolu.
3. Předseda předčítá pozvání od hranického hasičského sboru ku službám božím na sv.
Floriana, kterýchžto s hudbou a s práporem služeb božích se zúčastniti umožní.
Ujednáno, že se též náš sbor zúčastní a ustanovena 8. hodina ráno dne 4. května ku sejití a
odchodu.
4. Ustanoveno, že letní praktická cvičení mají se během léta každou třetí neděli přesně
odbývati. První cvičení ustanoveno na den 29. dubna t. r.
5. Volné návrhy:
Josef Orava navrhuje opravu skladiště. Za tím účelem ustanoveno, aby Čeněk Chromý
karbolín zaopatřil, nový nápis na skladiště zhotovil a skladiště natřel.
Cyrill Kohout navrhuje dále, by návsí před skladištěm vydlážděno bylo. Za tím účelem
má se Cyrill Kohout postarati o dovoz kamene a František Mastil o vydláždění.
Dále přítomní členové navrhují, aby byly zakoupené nové požární pásy. Návrh tento se
však z nedostatku hmotných prostředků zavrhuje.
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Čeněk Chromý navrhuje, aby byl Josef Duchoň za činného člena přijat. Schvaluje se.
Jelikož se dále nikdo ku slovu nehlásil, byla schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 25. dubna 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, Josef Orava, František Mastil, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 3.
Sepsán o sezení hasičského výboru dne 7. června 1900, o 8. hod. večer u předsedy za
přítomnosti podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Čtení a podepisování posledního protokolu.
2. Předseda předkládá župní vyzvání stran ustanovení místního jednatele pro Vzájemnou
hasičskou pojišťovnu, kterýžto pak se má v neděli, dne 10. června t. r. ku župní schůzi
jednatelů do místností Besedy v Hranicích dostaviti.
Vzhledem k tomuto vyzvání zvolen předseda Josef Chromý za jednatele pro hasičskou
pojišťovnu.
Pozn.: Zvolený jednatel se schůze té zúčastnil, při této schůzi zvolen byl J. Serbousek
mlynář a náčelník hasičského sboru ve Velké, za okresního jednatele pro hasičskou
pojišťovnu.
3. Předseda se táže jestli, když požádán bude, aby pomoci lékařské a použití hasičské
příruční lékárny mimo požářiště osobám soukromým a nehasičům poskytnouti měl, zdali
když toho nutná potřeba vyžadovati bude, učiniti má a za jakých okolností a podmínek.
Ustanoveno, že můžou občané každou chvíli, když toho nutná potřeba vyžadovati bude,
neplatíc za pomoc použíti, pouze každý, jemuž pomoc a léčiva poskytnuty budou, bude
povinen náhradu, v ceně upotřebených léčiv, ve prospěch sboru nejdéle do třech dnů
odevzdati.
Zacházení s hasičskou příruční lékárnou a s léčivy se pouze hasičům sborem ustanoveným a lékaři sborovému vyhrazuje.
Tito jsou však povinni, pokud jim zaměstnání jejich dovoluje, svědomitě v nutných a
náhlých případech, nežli se lékař praktický dostaví, pomoc lékařskou všem i nehasičům,
těmto posledním za podmínek v předu uvedených, poskytnouti, aniž by jaké odměny ve svůj
prospěch přijímati směli.
Členům hasičského sboru pokud ve službě hasičské, neb jinak ve věcech hasičských postaveni jsou, poskytovati se má pomoc lékařská a léčiva úplně bezplatně, aniž by za upotřebené léky náhradu dávati povinni byli.
Opis odstavce protokolu tohoto nechť se vždy ve schránce lékárny, k volnému nahlédnutí
členům, přechovává.
Na Zbrašově, dne 7. června 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Frant. Mastil, Čeněk Chromý, Josef Orava zbrojmistr, Jan Duchoň.
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Protokol čís. 4.
Sepsán o sezení hasičského výboru, dne 7. července 1900 o ½ 8. hod. večer v bytu
předsedy, Přítomní byli: Josef Chromý, Jan Kohout, Čeněk Chromý, Josef Orava, Jan
Duchoň, František Mastil.
Pojednáno bylo o následujícím:
1. Čtení a podepisování posledního protokolu.
2. Úrada stran odbývání výletu. Ujednáno by se dne 22. července t. r. výlet, za počasí
nepříznivého má býti odložen. Stran výletního místa má vyhlédnuté býti totéž na bránce a
s Josefem Humplíkem se pak stran poplatku a svolení jednati má.
S hudebníky Opatovskými má býti též vyjednáno a má nejvyšší obnos pro hudbu obnášeti
nejvýše 18 zl. pak ¼ hl. piva.
Na program výletní navrhuje Čeněk Chromý kroužkovou hru s číslovanými kuželkami o
ceny. Přijato.
3. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 7. července 1890.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, František Mastil, Josef Orava, Jan Duchoň.

Protokol čís. 5.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 24. července 1900, o ½ 8. hod. večer v hostinci.
Přítomní byli: Josef Chromý, Jan Kohout, Cyrill Kohout, Čeněk Chromý, Josef Orava,
František Mastil a Jan Duchoň.
Jednací pořádek:
1. Čtení posledního protokolu.
2. Účtování po výletu.
Příjem: Vstupné z výletu a večerní zábavy
57 K
ze hry o ceny
21 K 80 h
za chvojí
20 h
5 K 82 h
za zbylé výhry, při účtování prodané
dohromady
84 K 82 h
Mimo toho ještě zbyly tři výhry v úhrnné ceně
1 K 60 h, které určené aby při
kužílkové hře, co prémie upotřebené byly a výtěžek, aby se teprv sboru odevzdal.
Vydání: 1. Hudebníkům (8 mužů z Opatovic)
2. pivo pro hudebníky
3. kolky na povolení
4. výhry pro kruhovou hru
5. dtto od hostinského
6. poplatek z výletního místa
7. za donesení stolů na Baránku
8. špendlíky
9. poštovné na pozvánky
dohromady
Porovnáme-li toto s příjmem
jest přebytek v obnosu
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36 K
4K
4K
14 K 32 h
52 h
3K
24 h
34 h
4h
-62 K 46 h
84 K 82 h
22 K 36 h

K tomu za tři výhry, prémie pro hru kužílkovou
vstupné od Františka Vavříka
Zbývá tedy čistého výtěžku

2 K 80 h
40 h
25 K 56 h.

Položky vydání čís. 1. vyplatil Josef Chromý; čís. 2. vyplaceno při vyúčtování
hostinskému; čís. 3. a 4. Janu Kohoutovi čp.1; čís. 5. hostinskému; čís. 6. převzal Josef
Chromý; čís. 7. hostinskému; čís. 8. Čeňkovi Chromému a Cyrillu Kohoutovi; čís. 9. Čeňkovi
Chromému. Přebytek převzal spolkový pokladník.
3. Pojednání stran školské slavnosti dne 5. srpna 1900 v Hranicích uspořádané. Za účelem
tím ujednáno, aby se členi oběžníkem vyzvali k zúčastnění této slavnosti. Omladina
zbrašovská má báti též oběžníkem vyzvaná. Vstupné platiti má sbor a ¼ hl. piva až na
Zbrašově.
4. Předseda předkládá pozvání došlá na sbor z Hranic a z Kelče.
5. Předseda se táže, zda-li má se hasičské skladiště pojistiti u Hasičské vzájemné
pojišťovny, jak dříve ponavrhováno bylo. Přijímá se a pojištěná cena má obnášet 60 K za
spodek a 140 K za střechu. Stroje se nepojišťují.
6. Volné návrhy. Nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 24. července 1900.

Josef Chromý, předseda.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, František Mastil, Josef Orava, Jan Duchoň.

Protokol čís. 6.
Sepsán při sezení hasičského výboru, odbývaného dne 28. září 1900 o 8. hod. večer v bytu
u předsedy. Přítomní: Josef Chromý, Jan Kohout, Josef Orava, Čeněk Chromý, František
Mastil a Jan Duchoň, celkem 6 členů.
Pojednáno o následujícím:
1. Čtení posledního protokolu a podepisování téhož.
2. Přednesena žádost Cyrilla Kohouta {*1884} za činné členství. Ujednáno, aby tento
předložil povolení od jeho otce.
3. Rokování stran došlých účtů za Hasičskou kroniku a členskou matriku. Pokladník
poukázán, aby obé vyplatil.
4. Podán návrh, aby se sehrálo divadlo, který však pro málo času má býti až měsíci
listopadu vyřízen.
Na Zbrašově, dne 28. září 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, Jan Duchoň, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 7.
Sepsán dne 18. října 1900, při účtování po divadelním představení odbývaném 14. října
1900. Sezení odbýváno v hostinci o 7. hod. večer. Přítomní byli podepsáni.
1. Provedeno vyúčtování:
Příjmy: Vstupné z divadla
Fusek, hostinský z Hranic zaslal
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39 K 60 h
1K

vstupné z taneční zábavy
dohromady

12 K 30 h
52 K 90h.

Vydání: Objednané divadelní knížka a pošt.
200 ks plakátů
kolky na žádosti a knížky
hřebíky
papír na úlohy
poštovné na plakáty
žluté hřebíčky
černé hřebíčky
lepení plakátů
holič za maskování
hudba
pivo pro hudbu
dohromady
Porovnáme-li vydání toto s příjmem v obnosu
zbývá obnos
odevzdán do pokladny spolkové knihovny.

39 K 60 h
7K
1 K 30 h
20 h
14 h
21 h
44 h
30 k
1 K 60 h
4K
22 K
2 K 88 h
42 K 07 h
52 K 90 h
10 K 83 h., kterýž

Veškeré položky ve vydání byly vyrovnány a zaplaceny.
Na Zbrašově, dne 18. října 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Josef Orava, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 8.
Sepsán při sezení hasičského výboru, dne 2. prosince 1900 o 6. hod. večer v hostinci.
Přítomní byli: Cyrill Kohout, Jan Kohout, Josef Orava, František Orava, Čeněk Chromý,
Josef Chromý.
Jednací pořádek:
1. Zahájení schůze předsedou.
2. Čtení posledního protokolu.
3. Ustanoveno, by se každou druhou sobotu odbývalo zimní teoretické cvičení a sice od
6 ½ hod. večerní do 8 ½ hod. večer. První cvičení se má dne 15. prosince odbývati, k němuž
mají členové býti oběžníkem zvaní.
4. Pojednáno stran scházejících funkcionářů spojkových. Za tím účelem ujednáno, by byli
valnou hromadou 1 výborník, 1 náhradník a 1 revisor účtů zvoleni.
5. Předseda táže se mnoho-li má býti z knihovní hotovosti, která 12 zl 11 a ½ kr obnáší,
věnovánu na vazbu knih a mnoho-li na zakoupení nových děl. Ujednáno, by obnos 5 zl byl
ponechán na vazbu a za ostatní by se nové knihy zakoupily a sice „Čítárna českého lidu“, pak
by se na dílo „Ohněm i mečem“ předplatilo. Knihy do vazby mají báti A. Schützerovi, knihaři
v Hranicích, ku svázání doručené býti.
6. Ujednáno, že plachta na krytí stříkačky ve skladišti má býti od Čeňka Chromého
předkoupena za obnos 2 zl.
7. Předseda předčítá dopis od c.k. Moravsko slezské výs. vzájemné pojišťovny stran
odmítnutí podpory, nad kterým pro jeho protinárodní obsah vyslovili všichni svoji nelibost.
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8. Předseda přednáší prosbu Č.Ú.H.J. za příspěvek na zřízení pomníku pro zemřelého
p. Tita Kršky. Za tím účelem učiněna jest dobrovolná sbírka a darovali p. František Kohout st.
20 h, Josef Orava 20 h, Josef Chromý 20 h, František Orava 20 h, Čeněk Chromý 20 h, Cyrill
Kohout st. 30 h, Jan Kohout I. 40h. Dohromady 1 K 70 h. Další sbírka provedena býti má při
prvém zimním cvičení, k čemuž pak má ještě z pokladny sborové příspěvek přiložen býti.
9. Ustanoveno, by dne 30. prosince 1900, odbývala se mimořádná valná hromada
s následujícím pořádkem: 1.Zahájení schůze., 2.Čtení protokolů., 3.Skládání slibu., 4.Volba
1 výborníka, 1 náhradníka a 1 revisora účtů., 5.Volné návrhy.
10. Volné návrhy. Josef Orav navrhuje, aby p. P. Aloisi Sedláčkovi, jenž z Hranic
odchází, zasláno bylo písemné poděkování. Přijímá se.
Schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 2. prosince 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, Čeněk Chromý, Jan Duchoň.

Protokol čís. 9.
Sepsán při odbývání mimořádné valné hromady, dne 30. prosince 1900 o 2. hod.
odpoledne v hostinci, za přítomno 13 členů, a sice: František Hapala, Antonín Tomečka, Josef
Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Kohout č.1, Cyrill Kohout st., Josef Chromý, Jan
Kohout č.4, Josef Duchoň, Antonín Machálka, František Duchoň a Cyrill Kohout ml.
Jednací pořádek:
Zápis členů v presenční listinu.
1. Předseda zahajuje schůzi následujícími slovy:
Milí soudruhové! Vítaje Vás, vyslovuje své přesvědčení nad tím, že dnešní schůze jest
dosti dostatečným počtem členů zastoupená.
Sešli jsme se dnešního dne, a to v den předposlední v tomto 19. století, ve kterémžto se
mnoho vážného a pamětihodného událo, dnes naposled. Není třeba líčiti Vám události této
19setleté doby, která právě nyní rychlým krokem se vzdaluje od nás, by šeré minulosti,
částečně v zapomenutí zašla a pouze od letopisců, dílem oslavována, dílem opovrhována a
jinak různě kritisována byla, vždyť jsou Vám děje ty známy. Ale naopak zvědavě pohlíží
každý vstříc té nové době, která 20. století nazývána a každý z nás zabývá se otázkou „Co asi
doba ta nám přinese? Mnoho-li dobrého a mnoho-li zlého? atd.“. Avšak viděti jest všude, že
se pouze chmurné naděje a vyhlídky ponejvíce očekávají, které nejsou nic jiného nežli jako
sen, který se ihned rozptýlí jakmile se procitneme, pročež nezbývá nám nic jiného, než-li
důvěřovati v prozřetelnost božskou a spoléhati se na své vlastní síly, které svorností spojené,
vzdorovati dovedou všemu, co nás bez příčiny obtěžuje a spokojenost naši ruší.
Jelikož konstatuji dostatečný počet členů, tedy slovy: „Nikam nedosáhne, ten kdo ruky
nenatáhne! Býti ku cti nejen rodině, ale též ku blahu občině!“, zahajuji dnešní valnou
hromadu.
2. Předčítané jsou veškeré protokoly od poslední valné hromady počínaje.
3. Provedeno skládání slibu nových členů Josefa Duchoně a Cyrilla Kohouta ml., při
čemž předseda důležitost slibu následujícími slovy odůvodnil:
Milí bratři! Jedno známé přísloví praví „Patero věcí není ku prospěchu, pak-li jiné patero
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jich neprovází“, a to jest: Slovo bez skutku, bohatství bez štědroty, umění bez mravů,
schopnost bez dobrotivosti a živobytí bez zdraví.
Jako těchto pět vlastností bezcennými jest, jestli s jinými pěti sloučené nejsou, tak zrovna
také i hasič má-li býti potřebným, musí k podání ruky kterýmž svou dobrou vůli nezištně
dobré činiti, najevo dává, slova slibu, že chce jako pravý hasič, všech ustanovení ve
služebním řádu a spolkových stanovách obsažených, bedlivě střežiti.
A proto zrovna jako slova jeho slibu bez skutků bezcennými by byla, tak také každý
hasič, který povinnosti své neplní, jest nejen pro sbor, ale i pro celé hasičstvo a důležitý
hasičský úkol, bezcenným.
Z příčin těchto jest Vám novým druhům, zde před celým sborem, buďto slib hasičský
slavnostně složiti aneb když by jste snad ku plnění slibu toho dosti statečnými nebyli
odstoupiti, neboť ne na počtu členstva, ale na řádných členech, jež povinnosti své věrně plní,
blaho a zdar sboru spočívá.
4. Provedena volba doplňovací jednoho výborníka, jednoho náhradníka a jednoho
revisora účtů. Jelikož většina přítomných si přála, by volby provedené byly aklamací, tedy
tímto způsobem zvolen p. Karel Šmiták za výborníka, p. Antonín Tomečka za náhradníka a
zároveň za revisora účtů.
5. Volné návrhy.
Jelikož se žádný nehlásí, tedy předseda následujícími slovy ukončuje schůzi.
Ctění bratři! Jelikož program dnešní schůze jest již vyčerpán a nikdo více se ku slovu
nehlásí, tedy prohlašuji dnešní mimořádnou valnou hromadu za ukončenou. Přeji dále Vám
vše dobré n nastávajícím novém roku, jako bychom se i ku konci příštího roku opět všichni
zde v přátelství, beze ztráty na počtu našem shledali a provolávám našemu sboru, jakož i
celému českému hasičstvu srdečné „Na zdar!“.
Ne Zbrašově, dne 30. prosince 1900.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Čeněk Chromý, Jan Duchoň, Josef Orava, Karel Šmiták.
1901
Protokol čís. 10.
Sepsán při odbývání mimořádné výborové schůze dne 4. ledna 1901 o 7. hod. v bytu
p. Josefa Oravy odbývané. Přítomní byli: Cyrill Kohout st., Jan Kohout I., Josef Orava, Čeněk
Chromý, Josef Chromý a Karel Šmiták.
Jednáno o následujícím:
1. Ustanoveno, že dne 13. ledna 1901 odbývati se má sborový ples. Za tou příčinou
ujednáno, které pozvánky mají se objednati; totiž od J. Slováka v Kroměříži má se 100 kusů
pozvánek č. 769{?}, pak 100 kusů obálek a 100 kusů žertovných dopisnic objednati. Dále
ustanoveni p. Jan Kohout čp.4 a Josef Duchoň, by s Opatovskými hudebníky stran plesu
vyjednávali.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 4. ledna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Karel Šmiták, Josef Orava, Čeněk Chromý.
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Protokol čís. 11.
Sepsán při sezení hasičského výboru, ze dne 15. ledna 1901 o 7. hod. večer v hostinci.
Přítomní byli: Cyrill Kohout, Jan Kohout, Josef Orava, František Orava, Karel Šmiták, Čeněk
Chromý, Josef Chromý.
Předmět:
1. Účtování po plesu:
Příjem: Vstupného vybráno
z pošty zábavné
Kautský z Hranic zaslal
Ferd. Meinhardt zaslal
Voj. Fusek
Ferd. Riehs
Jan Kohout
Ferd. Siegl
Dr. Smetánka
Janečka
P. Th. Zamykal
Fr. Mastil
Úhrnem

27 K 30 h
8 K 59 h
1K
1K
1K
1K
1K
2K
2K
2K
1K
40 h
48 K 29 h

Vydání: 1. Hudba z Opatovic (5 mužů)
2. Pivo pro hudbu
3. Pozvánky 100 ks, obál., dopisnice
4. Kolky na povolení
5. Špendlíky
6. poštovné na rozeslání pozvánek
Úhrnem
Porovnáme-li k tomu příjem v obnosu
zbývá tedy hotovost
Dodatečné vstupné à 1 K: Dr. Symerský, P. Černý, Riedl
Celkem zbývá

20 K
4K
4 K 14 h
4K
10 h
47 h
35 K 71 h
18 K 29 h
12 K 58 h
3K
15 k 58 h.

Položku 1. vyplatil Jan Kohout hudebníkům po zábavě; pol. 2. a 3. přijal Čeněk Chromý;
pol. 4. a 6. Jan Kohout náčelník; pol 5. Josef Chromý.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 15. ledna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Karel Šmiták, Josef Orava, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 12.
Sepsaný dne 19. února 1901 o 7. hod. večer v hostinci, při účtování po divadle, za
přítomnosti všech divadelníků provedeném.
Příjem: Vstupné do divadla
35 K 70 h
vstupné na taneční zábavu
8 K 20 h
1K
V. Fusek hostinský z Hranic zaslal
Dohromady
44 K 90 h. V tomto obnosu zahrnutý jest
obnos 2 K, jenž Max Engelhart hostinský z Hranic zaslal.
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Vydání:1. Hudba 5 mužů po 4 K
20 K
2. Pivo pro hudbu (dostali ¼ hl. ..)
2 K 72 h (..avšak jej nespotřebovali)
3. Povolení na hudbu
4K
4. Povol. na div. (žádost a kníž. kolk.) 1 K 30 h
5. Plakáty (Družst. tisk. Pr. Zapletala) 6 K 40 h
6. Divadel. knížka a objednávka této
95 h
7. Papír na úlohy
16 h
8. Holičovi Ferd. Riehsovi
4K
9. Hřebíky
20 h
10. Cestovné na obj. hudby do Milotic
50 h
Dohromady
40 K 29 h
Porovnáme-li to s příjmy v obnosu
44 K 90 h
jeví se přebytek
4 K 61 h.
(Divadelního představení tohoto zúčastnilo se celkem 57 osob, které vstupné platila,
z těch bylo 25 zdejších a 32 přespolních.)
Položky vydání byly veškeré ihned vyplacené a sice: Pol. 1. vyplatil náčelník
hudebníkům; pol. č. 2., 5., 6., 9. a 10. vyplacenou obdržel Čeněk Chromý; pol. č. 3. a 8.
obdržel Jan Kohout náčelník; pol. 4. Josef Chromý; pol. 7. Jan Kohout čp. 4.
Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 4. ledna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout velitel, Cyril Kohout, Jan Duchoň, Karel Šmiták, Josef Orava, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 13.
Sepsaný o sezení výborovém dne 12. března 1901 o 7. hod. večer v bytu u předsedy, za
přítomnosti podepsaných.
Předmět:
1. Čtený jest poslední protokol a bez změny schválen.
2. Sestavení rozpočtu ponecháno předsedovi k sestavení.
3. Usneseno, aby přebytek z posledního divadelního představení odveden byl spolkové
pokladně.
4. Na návrh předsedy, má se náčelníkova přilba do továrny k obnovení zaslati.
5. Rokováno stran opravy berlovky, kterou se Čeněk Chromý a Jan Kohout opraviti
uvolili.
Dodatek: {Podle připomínky na valné hromadě 28.4.1901 k bodu 2.}
6. Výborem přijato jednohlasně, by výlohy za diplom pro Jana Oravu {který se z obce
odstěhoval – pozn. L.Ch.}, byly ze spolkové pokladny zapravené.
Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 12. března 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Karel Šmiták.
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Protokol čís. 14.
Sepsaný o sezení výboru ze dne 14. dubna 1901 o 6. hod. večer v hostinci. Přítomní byli:
p. Cyrill Kohout, Josef Orava, Josef Chromý, Čeněk Chromý a Karel Šmiták.
Předmět:
1. Ustanoveno, že má býti dne 28. dubna t.r. výroční valná hromada svolána a program
této ustanoven následující: 1. Zahájení, 2. Čtení protokolů, 3. Výroční zprávy všech
spolkových funkcionářů a revisorů účtů, 4. Volné návrhy.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 14. dubna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Cyril Kohout.

Protokol čís. 15.
Sepsaný dne 22. dubna 1901 o 7. hod. večer v hostinci, při účtováni po divadle dne 21.
dubna t.r. pořádaném. Přítomní byli p.: Cyril Kohout st., Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel
Šmiták a Josef Chromý.
Zjištěny následující položky:
Příjmy: U pokladny vybráno
22 K
vstupné zaslali P. Th. Zamykal
1K
Dr. Symerský farář v H. 1 K
P. Leop. Černý
1K
P. J. Pospíšil
2K
V. Fusek
1K
J. Hapala
1K
Fr. Hapala
1K
J. Duchoň
60 h
nejmenovaný
2K
vstupné do taneční zábavy
6 K 20 h
1 K 02 h
za koně se vydražilo
39 K 82 h
Vydání: 1. Hudba 5 mužů z Opatovic
20 K
2. Pivo hudebníkům (10 litrů)
2 K 40 h
3. Plakáty 150 ks
6K
4. Povolení k divadlu, kolek
1K
5. Povolení taneční zábavy, kolky
4K
6. Holičovi za půjčení přípr. k maskování
1 K 20 h
7. Za postavení jeviště
70 h
8. Lepenka na strom a studni
84 h
9. Roznášení plakátů
64 h
10. Barva na malování stromu a studně
60 h
11. Poštovné na rozeslané plakáty
27 h
12. Za pivo, které se při stavbě jeviště upotřebilo 72 h
20 h
13. Za cylindr
38 K 57 h
Porovnáme-li toto s příjmem
39 K 82 h
tedy zbývá
1 K 25 h.
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Položky vydání byly veškeré zaplacené. Pol. 1. vyplatil předseda hudebníkům; pol. 2., 4.,
6. až 10., 12. a 13. obdržel Čeněk Chromý; pol. 3., 5. a 11. obdržel Josef Chromý vyplacenou.
Divadla zúčastnilo se celkem 38 osob platících a to 19 ze Zbrašova a 19 přespolních. Ze
Zbrašova čp. 35, 10, 31, 32, 13, 9 a 8 po jedné osobě se dostavili a z čp. 27, 7, 16, 21 a 4
ostatních 12 osob. Z ostatních zde neuvedených čísel žádný se nedostavil, a ani vstupné
nezaslal.
Ve Zbrašově, dne 22. dubna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Jan Duchoň, Karel Šmiták, Cyril Kohout.

Jednatelská zpráva
za rok 1900 až 1901.
Mílí soudruhové!
Jest tomu dnes právě šest roků, od dne 28 dubna 1895. Téhož dne před šesti roky odbývali
jsme, na tomto místě jako dnes, první svou ustavující valnou hromadu, pročež jest dnešní den
pro nás památným, neboť připomíná nám dobu, kdy sbor náš činnost svoji započal.
Nebyly prvé dny našeho počinku veselými, vždyť jsme byli chudí, neměli jsme nic více
než-li zadluženou stříkačku a výzbroj, za kteréžto věci ani sama obec ručiti si netroufala, tak
že jsme byli nuceni za to vše továrně sami ručiti. Služební obleky, jediná to naše uniforma,
byly též z větší části na úvěr zaopatřené. Smutným pro nás bylo také to, že jsme neměli ani
místa, kde by jsme si svůj vyvěřený majetek ukryli. Obec nám sice dovolila prozatímně,
v obecní kůlni na kočár, která se ani uzamknouti nedala, stroj uschovati, avšak naše bdělost
musela nočního času, pro nás tak cenné věci, v té staré schránce chrániti, aby mstivá ruka
pantokem naši jedinou radost v trosky neobrátila, neboť nejen proto, že stará obecní bryčka
musela svoji skrýši naší stříkačce postoupiti, ale také proto, že se nám přes všechny překážky
hasičský sbor založiti povedlo. proto to měla naše zadlužená stříkačka odstonat. Avšak
vytrvalost naše všechny obtíže a překážky, vždyť naší snahou bylo státi se řádnými hasiči a
dokázati našim občanům, že jsme hotovi každou chvíli chrániti je před zhoubnými živly,
nedbajíce zda kdo jako přítel neb nepřítel ku nám se chová.
Mnoho se během těchto šesti roků na poměrech těch změnilo, avšak bohužel ještě
doposud nedovedli občané zdejší služeb našich, dobrovolně a bezplatně poskytovaných,
oceniti. Rozhlédneme-li se v našem skrovném počtu, a porovnáme-li tento s počtem
obyvatelstva, uvidíme následující: Z 10 rolníků jsou 4 členy našeho sboru, ze 23 chalupníků
jsou též 4 pouze členy, ostatních 11 členů jsou ti, kteří nemají žádného majetku, jenž by mohl
požárem značných škod utrpěti.
Z toho jest patrno, že jako všude jinde, tak také u nás ti, jenž by v řadách hasičů scházeti
neměli, neboť tito by pouze majetek svůj vlastní hájili, nejmenším počtem zastoupeni jsou.
Snad si myslí, že když mají jmění, nepotřebují se bezplatně na jiné dříti, aneb snad ani nevědí
co to čin humánní jest.
Přejíc i nadále vytrvalosti a statečnosti našemu sboru, přikročuji ku podání zprávy o
činnosti našeho sboru.
Sbor náš odbýval během správního roku 2 valné hromady s úhrnným počtem 32
přítomných členů. zábav a slavností, kterých sbor požádal neb se zúčastnil jest seznam
v deníku.
Sbor čítal počátkem správního roku 21 členů činných, z těchto tři vystoupili, pročež nyní
máme 19 členů činných, přispívajících členů nemá sbor žádných.
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Požáru zúčastnil se sbor 1 s počtem 12 členů.
Cvičení pořádal sbor 5 letních, a 6 zimních.
Sborové večery byly dva.
Činnost výboru: Výbor odbýval celkem 13 schůzí výborových.
Podací deník obsahuje během roku 181 jednacích čísel, přijatých a odeslaných dopisů neb
zásilek.
Zpráva hasičské knihovny: Knihovna čítá asi 138 svazků. Vypůjčeno bylo během správního roku 200 knih a sice 7 hasičů si vypůjčilo 90 knih a 12 nehasičů 110 knih.
Na Zbrašově, dne 28 dubna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel

Protokol čís. 1.
Sepsaný při odbývání řádné valné hromady ze dne 28. dubna 1901 o 2. hod. odpoledne
v hostinci Čeňka Chromého, za přítomnosti 15 činných členů. Přítomní byli: Josef Orava,
František Kohout, Jan Kohout č.4., Josef Duchoň, Cyrill Kohout ml., František Hapala,
Antonín Tomečka, Antonín Machálka, Cyrill Kohout st., Karel Šmiták, Jan Duchoň, Antonín
Chromý, Čeněk Chromý, Josef Chromý a Josef Vinkler.
Pořádek jednání:
1. Předseda vítá přítomné, konstatuje dostatečná počet přítomných a zahajuje schůzi.
2. Týž, jako spolkový jednatel, předčítá všechny protokoly od poslední valné hromady
počínaje. Při protokolu čís. 13.činí p. František Kohout poznámku, že není v něm zanešeno
stran převzetí výloh, za čestný diplom pro Jana Oravu, na účet spolkové pokladny.
ustanoveno bylo, by se protokol ten doplnil. Ostatní schválené beze změny.
3. Následovala jednatelská zpráva, jak v předu jest uvedená.
4. Zpráva pokladniční a revisorů účtů. Schválená.
5. Zpráva zbrojíře, schválená.
6. Předseda oznamuje, že p. F. Bernkopf z Drahotuš župním výborem za přehlížitele
zbrašovského sboru jest ustanovený.
7. Čteno pozváno od hranického hasičského sboru, ku službám božím na den sv. Floriana,
ponecháno až na den 3. května k ujednání.
8. Volné návrhy nebyly žádné.
Poznámka: Před zahájením schůze, byly správní knihy spolkové všem členům k volnému
nahlédnutí vyloženy.
Na Zbrašově, dne 28. dubna 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, Josef Orava, František Orava, Čeněk Chromý, Karel
Šmiták, Cyril Kohout.

Protokol čís. 2.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 3.července 1901 o 8. hod. večer v bytu u
předsedy, přítomní byli: Josef Chromý, Jan Kohout, Cyrill Kohout, Jan Duchoň, Josef Orava,
Čeněk Chromý a Karel Šmiták.
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Předmět:
1. Ujednáno, že se má dne 14. července 1901 odbývati výlet, k čemuž to učiněno
následující ustanovení:
a) Výletní místo na Baránce, které vyjednati mají představený obce{asi starosta Cyrill
Kohout - pozn. L. Ch.}, předseda a náčelník s Josefem Humplíkem{čp.17.}, nájemcem
Baránky.
b) S hudebníky Opatovskými vyjednati má podnáčelník Čeněk Chromý.
c) Plakáty mají se nechati na rohy ulic v Hranicích nalepit a do hostinců nechat roznést od
téhož lepiče plakátů.
d) Vstupné ustanoveno na výletním místě 40 h a večer 40 h za osobu.
e) Má se objednati 100 kusů půl litrových hrnků od Pivoňky z Březnice.
f) pro zábavnou poštu má se objednati 200 kusů lístků.
g) Zdejší děvčata mají se oběžníkem vyzvati, by se výletu v národním kroji zúčastnila.
Členové omladiny, kteří se v národním kroji průvodu a výletu zúčastní, mají míti vstupné
zdarma.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 3. července 1901.
jednatel.

Josef

Chromý,

předseda

a

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, František Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Cyril
Kohout.

Protokol čís. 4.
Sepsán o sezení výborovém ze dne 17. července 1901 o 8. hod. večer v hostinci. Přítomní
Josef Chromý, Čeněk Chromý, Jan Kohout, Josef Orava, František Orava a Karel Šmiták.
Předmět:
1. Účtování po výletu.
Příjem: Vstupné na výletním místě
vstupné z večerní zábavy
od Vojtěcha Fuska, hostinského z Hranic
od Františka Horáka
zábavná pošta: za pohlednice a poštovné
nejmenovaná osoba
dohromady

46 K 20 h
10 K 60 h
1K
40h
9 K 78 h
4K
71 K 98 h

Vydání: 1. Hudba 7 mužů
34 K
2. Pivo pro hudbu
4K
3. Pohlednice od Olgy Reichové z Brna
3 K 90 h
4. Objednání pohlednic
12 h
5. Poštovné za došlé pohlednice
84 h
6. Poštovné na 11 plakátů rozeslaných
33 h
7. Za lepení a roznášení plakátů v Hranicích 2 K 40 h
8. Za hřebíky
10 h
9. Za dělání stolů na výletním místě
2 K 40 h
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10. Telegram na objednání hrnků
96 h
11. Za špendlíky
14 h
12. Povolení k večerní zábavě
4K
13. Výletní místo
2K
dohromady
55 K 19 h
Porovnáme-li toto s příjmem v obnosu
71 K 98 h
tedy zbývá
16 K 79 h,
které odevzdány spolkové pokladně.
Veškeré položky vydání byly zaplacené a vyrovnané; pol. 1. vyplacena hudebníkům hned
po zábavě; pol. 2, 6, 7, 9 a 10 v obnosu 10 K 09 h obdržel Čeněk Chromý; pol. 4, 8 a 11 v obnosu 36 h obdržel Josef Orava; pol. 3 a 5 v obnosu v obnosu 4 K 74 h obdržel Josef Chromý;
pol. 13 v obnosu 2K obdržel Jan Kohout náčelník.
Jelikož objednané hrnky od A. Kutáče z Příboru zavčas nepřišly, tedy jemu předseda
korespondenčním lístkem sdělil, že nemá tyto sboru již zasílati.
Dopisnic zábavných ještě zbylo: 22 ks průhledných po 8 hal. za 1,76 K a jiných 35 ks po
6 hal. za 2,10 K, tedy celkem 57 dopisnic za 3 K 86 h. Pohlednice ponechané do spolkového
archivu.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Ne Zbrašově, dne 17. července 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, František Orava, Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel
Šmiták, Cyril Kohout.

Protokol čís. 5.
Sepsaný o sezení výborovém dne 17. srpna 1901 o 8. hod. večer v bytu p. velitele Jana
Kohouta. Přítomní: Josef Orava, Cyrill Kohout, Jan Kohout, František Orava, Karel Šmiták,
Jan Duchoň a Čeněk Chromý.
Jednací pořádek.
1. Čtení posledních protokolů a podepisování těchto.
2. Obeslání župní hasičské slavnosti v Tršicích dne 25. srpna 1901.
3. Volné návrhy.
Projednáno.
ad 1. Poněvadž jednatel Josef Chromý, pro plnění vojenských povinností nemohl
přítomen býti, přečítal protokoly místovelitel Čeněk Chromý, načež se tyto podepisovaly.
ad. 2. Ujednáno, by se jak to stanovy velí, slavnostní schůze tato delegáty p. Janem
Kohoutem, Cyrillem Kohoutem a Josefem Oravou obeslala, na návrh velitele, by se těmto
cestovné po dráze z pokladny spolkové nahradilo.
ad 3. Položky vzejité při slavnosti sokolské v Hranicích v obnosu 9,60 K by též
z pokladny zapravené byly.
Schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 17. srpna 1901.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava,

Karel Šmiták, František Orava, Čeněk Chromý, Josef Chromý předseda.
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Protokol čís. 6.
Sepsaný v sezení výborovém ze dne 27. října 1901 o 7. hod. večer ve škole. Přítomní
jsou: Cyrill Kohout st., Josef Chromý, Jan Duchoň, Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel
Šmiták, dále František Juřena učitel, Jan Kohout čp.4, Cyrill Kohout ml., František Duchoň a
Josef Šmiták.
Předmět:
1. Pojednání stran odbývání divadelního představení „Lucifer“ v lázeňském sále
v Teplicích. Za tou příčinou ustanoveno, že se má představení to odbývati, jelikož hasičský
sbor postrádá již peněžní podpory. Ustanoveni jsou členi omladiny, vlastně mladí hasiči ku
roznešení úloh, Čeněk Chromý ku vyjednání s hudebníky, Josef chromý ku vyjednání
s hostinským v Teplici.
Později se má při sborovém večeru ustanoviti přesnější zařízení a potřeby divadelní.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 27 října 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, Karel Šmiták, Josef Orava, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 7.
Sepsaný při sezení výborovém a zároveň při sborovém večeru, dne 9. listopadu 1901 o
7. hod. večer v Hostinci. Přítomní byli z výboru: Josef Chromý, Čeněk Chromý, Cyrill
Kohout st., Josef Orava, Jan Duchoň, Karel Šmiták a František Orava. Z ostatních hasičů byli
přítomní: František Duchoň, Josef Duchoň, Cyrill Kohout ml., Cyrill Humplík, Karel
Machálka, Josef Šmiták, František Kohout, Antonín Chromý a Jan Kohout II. {ml. čp.4}.
Velitel Jan Kohout I. {st. čp.1} se omluvil.
Jednací pořádek:
1. Pojednáno o zařízení příprav ku divadelnímu představení v Teplici.
Ku roznášení plakátů v Hranicích ustanoveni František Duchoň a Jan Kohout II., za což
jim odměna 1 k ustanovena.
Roznášení plakátů ve Zbrašově převzali na sebe Josef Duchoň a Cyrill Kohout ml.
Stavění jeviště v Teplici převzali František Duchoň, Josef Duchoň, Jan Kohout II. a
Čeněk Chromý, za což jim obnos2 K odměny povolen.
Dovoz jeviště do Teplice převzal Jan Duchoň, z Teplice zpět Jan Kohout náčelník.
K pokladně v neděli ustanoveni Josef Orava a Karel Šmiták. Uvádět mají Antonín
Tomečka, František Orava, Cyrill Humplík. Ostatní hasiči, kteří se dostaví, mají dle potřeby
při tom pomoci.
2. Volné návrhy: Josef Orava navrhuje, aby zdejším děvám, které se hasičských zábav
v národním kroji zúčastňují, má býti volné vstupné do taneční zábavy po divadle. Přijímá se.
Na Zbrašově, dne 9. listopadu 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Orava,Karel Šmiták, Josef Orava, Čeněk Chromý.
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Protokol čís. 8.
Sepsaný o sezení výborovém a zároveň sborovém večeru, dne 28. listopadu 1901 7 hod.
večer v hostinci. Přítomní z výboru jsou: Jan kohout náčelník, Cyrill Kohout st., Jan Duchoň,
Josef Orava, František Orava, Josef Chromý, Čeněk Chromý, Karel Šmiták. Z hasičů: Cyrill
Kohout ml., Josef Duchoň, František Duchoň, Josef Šmiták, Karel Machálka, František
Kohout,Josef Vinkler, Jan Kohout II., Cyrill Březina. Mimo těchto byl přítomen z divadelních
ochotníků František Juřena správce školy a František Vavřík ml.
Jednací pořádek:
1. Účtování po divadle, dne 24. listopadu 1901 v Teplici odbývaném.
A. Příjmy: Vstupné do divadla
zaslané vstupné od Janečky
zaslané vstupné od Kautského
zaslané vstupné od V. Fuska, host.
nejmenované osoby darovaly
Ant. Duchoň zaslal
vstupné do taneční zábavy vybráno
za perníkového koně vydraženo
dohromady

59 K 46 h
4K
1 K 20 h
1K
7K
1K
24 K
3 K 12 h
100 K 78 h

B. Vydání: 1. Hudebníkům, 8 mužů
32 K
2. Pivo pro hudebníky
4K
3. Natištění 250 ks plakátů, Zapletal
4K
4. Povolení k divadlu a taneč. zábavě
7K
5. Lepení plakátů
1 K 60 h
6. Roznášení plakátů
1K
7. Stavění jeviště v Teplici
5K
8. Plech na stínítka v Teplici
32 h
9. Holičovi za maskování
4K
10. Spotř. pivo na jevišti při představení
1 K 80 h
11. Pivo hudebníkům při zkoušce
1 K 32 h
12. Za perníkového koně ku představení 1 K 20 h
13. Za stuhu na koně
24 h
14. Dovoz jeviště
92 h
15. Hřebíky
40 h
16. Poštovné na rozeslání plakátů
48 h
17. Za půjčení pultů
80 h
18. Za vstupenky do taneční zábavy
56 h
19. Pošt. na odesl. not a div. knížky půjč.
62 h
20. Za papír na úlohy
10 h
21. Za odnesení pultů zpět do Hranic
24 h
dohromady
69 K 60 h
Porovnáme-li k tomu příjem v obnosu
100 K 78 h
jeví se zbytek
31 K 18 h.
Veškeré příjmy a vydání byly výborem schválené a pokladník p. Jan Kohout st. vyplatil
dosud nevyplacené položky jak následuje.
Pol. 1 a 2 vyplatil hned v Teplici hudebníkům a hostinskému; pol. 3 přijal Čeněk Chromý;
za pol 4 přijal Josef Orava 1 K, ostatní obnos zaplatil předseda za kolky; pol. 5, 8, 9, 11, 13 a
17 přijal Čeněk Chromý; pol. 6 přijali Jan Kohout II. a František Duchoň; pol 7, 10 a 14
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Jan Kohout I. náčelník; pol. 12 a 16 přijal Josef Chromý; pol. Jan Kohout náčelník; pol 18
Cyrill Kohout st. a Čeněk Chromý; pol 19 František Juřena; pol 21 Jan Kohout náčelník.
Stran přebytku pojednáno býti má při příštím výborovém sezení.
2. Ustanoveno, by se dne 5. ledna 1902 odbývala mimořádná valná hromada. Program
k této má sestavit předseda.
3. Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 28. listopadu 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Karel Šmiták, František Orava, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 9.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 7. prosince 1901 o 7. hod. večer v hostinci.
Přítomní: František Orava, Karel Šmiták, Čeněk Chromý, Josef Orava, Jan Kohout náčelník a
Josef Chromý.
Pojednáno bylo o následujícím:
1. Čtení protokolů čís. 5, 6, 7 a 8, které beze změny podepsané a schválené jsou.
2. Přednesena žádost p. Jože Raka, účetního v továrně Ant. Kunze v Hranicích za členství.
Žádost tato vyřízena kladně a p. Joža Rak zařazen do oddělení členů přispívajících.
3. Pojednáno stran přebytku z divadelního představení v Teplici. Za tou příčinou
rozděleno pro knihovnu spolkovou obnos 10 K, pro spolkovou pokladnu 17 k 18 hal., a
ochotníkům darovány 4 K.
4. Předseda předkládá účet správních výdajů ku schválení, kterýž prozkoumán a schválen.
5. Předseda předkládá dále účty hasičské jubilejní knihovny ku zkoumání a schválení,
kteréžto rovněž správnými uznány a schváleny.
6. Ujednáno, aby byl p. František Juřena, správce zdejší školy, za jeho zásluhy o sbor
ponavržen valné hromadě ku jmenování za čestného člena.
7. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 7. prosince 1901.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Josef Orava, Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Duchoň.
1902
Protokol čís. 10.
Sepsaný o odbývání mimořádné valné hromady, dne 5. ledna 1902 o 2. hod. odpoledne
v hostinci. Přítomní byli: Jan Kohout č.1, Karel Machálka, Josef Duchoň, Cyrill Kohout ml.,
Jan kohout č.4, Cyrill Humplík, Antonín Chromý, Cyrill kohout st., Josef Šmiták, Karel
Šmiták, František Orava, František Kohout, Jan Duchoň, Josef Orava, František Duchoň a
Josef Chromý,celkem přítomno 16 činných členů. Antonín Tomečka se omluvil.
Pořádek schůze:
1. Předseda vítá přítomné a zahajuje schůzi.
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2. Čteny jsou veškeré protokoly od poslední valné hromady počínaje, kteréžto byly
schválené beze změny.
3. Noví členové Karel Machálka a Cyril Humplík složili slib do rukou náčelníka.
4. Pan František Juřena, správce školy na Zbrašově a jednatel župy čís. 22, zvolen byl, za
jeho zásluhy, které si zvláště poslední dobou o hasičský sbor získal, čestným členem.
Za tou příčinou má býti obnos 6 K věnován na zakoupení diplomu. Podrobnější pojednání
ustanoveno příští výborové schůzi.
5. Volné návrhy nebyly žádné, tedy z té příčiny prohlašuje předseda valnou hromadu za
ukončenou.
Na Zbrašově, dne 5. ledna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 11.
Sepsaný o zasedání výborovém ze dne 6. ledna 1902 v hostinci. Přítomní jsou: Cyrill
Kohout, Josef Orava, Karel Šmiták, František Orava a Josef Chromý.
Jednací pořádek:
1. Ustanoveno by se 26. ledna 1902 pořádal hasičský ples. Za tou příčinou má se 100 kusů
pozvánek č. 888 a 100 kusů obálek od firmy Bratři Peřinové v Hradci Králové objednati.
Rovněž se tamto má diplom pro čestného člena p. Fr. Juřenu objednati, a to s následujícím
textem: Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově jmenoval ve své valné schůzi dne 5. ledna
1902 velectěného pána pana Františka Juřenu, správce školy ve Zbrašově a jednatele župní
hasičské jednoty č. XXII., za jeho neocenitelné zásluhy jichž si o sbor získal, svým čestným
člene. Podpisy výboru a pak ostatních členů.
Text pozvánek: Začátek o 6 hod. Vstupné: člen 40 h, nečlen 80 h, dámy 40 h. Poznámka:
Dámy se žádají, by dle se možnosti v kroji národním dostavily.
Hudebníků objednati se má 6 mužů po 2 zl. {4 K} a ve čtvrtek má býti domluva s těmito,
pročež má je předseda korespondenčním lístkem uvědomiti.
Pozvánky roznášeti se mají bezplatně. Ve Zbrašově mají se následující rodiny zváti: Po
jedné pozvánce v domovních číslech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 37. V domovních číslech 13, 16, 21, 23, 27 a 29 po dvou
pozvánkách. {Pozn. L. Ch.: Domovní č. 9-Gadas dř. Hapala, 18-Ryška, 19-Horáček, Zimmer,
24-Teplice, 25-vdova Hajdová, 26-hostinec.}
2. Ustanovuje se, že „Hlasy z Pobečví“ má sbor prozatím dále odebírati.
3. Volné návrhy nebyl žádné.
Na Zbrašově, dne 6. ledna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Karel Šmiták, Čeněk Chromý, Jan Duchoň.

Protokol čís. 12.
Sepsaný při účtování v úterý dne 25. ledna 1902 po plesu, konaném v neděli 26. ledna
1902. Přítomní byli členové výboru: Cyrill Kohout st. Karel Šmiták, Čeněk Chromý, Josef
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Chromý, František Orava a Josef Orava. Zároveň se odbýval o ½ hod. později sborový večer,
kterého se zúčastnili další členové: František Kohout, Jan Kohout ml., Cyrill Kohout ml.,
Josef Duchoň, František Duchoň, Cyrill Humplík. Jan kohout st. velitel byl omluven.
Účty jsou následující:
Příjmy: U pokladny
Marie Krausová
Ant. Boček
Joža Rak
Fr. Duchoň
A. Mořkovský
Jan Kohout
dohromady

22 K 80 h
4K
2K
2K
1K
1K
1K
33 K 80h

Vydání: 1. Hudba, 6 à 4 K(z Partutovic)
2.pivo pro hudbu
3. kolky na povolení
4. Pozvánky
5. Poštovné za pozvánky
6. Poštovné na odesl. pozvánky
7. Špendlíky
8. Koresp. lístky hudeb.
9. Roznášení pozvánek
dohromady
Porovnáno s příjmem
Schází – schodek

24 K
4K
4K
4 K 60 h
72 h
89 h
6h
9h
40 h
38 K 66 h {?}
33 K 80 h
4 K 86 h

Usneseno, by schodek uhradil se ze spolkové pokladny hasičské.
Následoval volná zábava, ku které přispěl pan Janečka z Hranic ¼ hl. piva.
Na Zbrašově, dne 28. ledna 1902.
Josef Orava, Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 13.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 15. února 1902 v hostinci, za přítomnosti
podepsaných.
Jednací pořádek, předmět.
1. Předseda oznamuje, že objednaný diplom pro čestného člena došel a navrhuje aby byl
nechán knihaři Schnitzerovi zarámovat a zasklít. Návrh tento se přijímá.
2. Přednesená žádost Františka Mastila za členství, která vyřízena kladně a František
Mastil zařazen do oddělení stříkačníků.
3. Ujednáno aby bylo členstvo oběžníkem svoláno v neděli na ½ 5. hod.odpoledne ku
odevzdání diplomu, v kroji slavnostním.
4. Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 15. února 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň.
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Protokol čís. 14.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 5. dubna 1902 v hostinci. Přítomní jsou:
Cyrill Kohout místopředseda, Josef Orava, František Orava, Josef Chromý, Čeněk Chromý a
Karel Šmiták.
Pojednáno bylo o následujícím:
1. Antonín Machálka přijat za činného člena s hodností trubače.
2. Ujednáno aby se dne 27. dubna t. r. o 1. hod. odpoledne v hostinci odbývala výroční
valná hromada s následujícím programem:
I. Sepsání presenční listiny a prohlídka spolkových správních knih.
II. Zahájení schůze.
III. Čtení všech protokolů od poslední valné hromady počínaje a schvalování těchto.
IV. Podání zpráv o činnosti od všech spolkových funkcionářů a revisorů účtů.
V. Skládání slibu.
VI. Volné návrhy.
3. Ustanoveno, aby se během léta, do 1. srpna 1902 nejméně 8 letních cvičení odbývalo.
Program ku cvičení sestaví náčelnictvo.
4. Lipnické noviny „Hlasy z Pobečví“ se prozatímně dále ponechávají.
5. Předseda oznamuje, že kníže arcibiskup Dr. Theodor Kohn daroval sboru 30 K.
6. Volné návrhy. Josef Orava navrhuje, aby se finanční stav sboru zjistil a spolkový dluh,
aby se řádně zjistiti mohl. Schvaluje se.
Na Zbrašově, dne 5. dubna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 15.
Sepsaný o schůzi náčelnictva, dne 22. dubna 1902 odbývané v bytu p. velitele o 8. hod.
večer. Usnášeno o programu cvičení pro dobu letní, a sice takto:
Cvičení do 1. srpna se má odbývati 8, mimo veřejného, každé z těchto trvati má nejméně
1 hodinu a sice prvá půlhodina pochodové cvičení a další půl hodiny se strojem, neb naopak.
Způsob provedení cvičení dalších ponechává se veliteli.
Ve cvičení tato zahrnuto je také cvičení noční, které se také roku letošního pořádati má.
Cvičení se mají dle služebního řádu zúčastniti všichni činní členové bez výjimky, pouze
na platné omluvy do 3 dnů náčelnictvu podané, béře se ohled.
Kdo se třech cvičení nezúčastní budiž napomenut, v pádu, by neuposlechl, budiž ze sboru
vyloučen.
Ve Zbrašově, dne 22. dubna 1902.
Jan Kohout, t.č. velitel,

Čeněk Chromý, I. místovelitel a zapisovatel.

Josef Orava, II. místovelitel a zbrojíř.

94

Protokol čís. 1.
Sepsaný o odbývání řádné valné hromady, dne 27. dubna 1902 o 2. hod. odpoledne
v hostinci, za přítomnosti ... členů činných a čestného člena p. Františka Juřeny.
Jednací pořádek:
1. Zápis členů v praesenční listinu a přehlížení spolkových správních knih.
2. Zahájení schůze předsedou.
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady počínaje, kteréžto schváleny jsou beze
změny, s pochvalou přítomného čestného člena a jednatele župní XXII. has. jednoty p. Frant.
Juřeny.
4. Zpráva jednatelská o činnosti spolku a jednatele, jak následuje:
Sbor pořádal tři zábavy, ples, divadlo v Teplici a výlet.
Sbor se zúčastnil výletu hasičského v Ústí, uvítání knížete arcibiskupa Dr. Th. Kohna,
pontifikální mše sv., školního výletu, zástěrkové zábavy, školské slavnosti v Hranicích
s hudbou a slavnosti spojené s delegátní schůzí župních vyslanců v Tršicích.
Spolek náš pořádal dále 6 cvičení letních, a 7 zimních. Letních cvičení zúčastnilo se
celkem 73 členů, tedy průměrně 12 členů připadá na jedno cvičení. Zimních cvičení
zúčastnilo se též 73 členů, průměrně tedy 10 členů na jedno cvičení připadne.
Sbor čítá 20 členů činných, 1 čestného a 1 přispívajícího.
Schůzí odbýváno 12 výborových a 1 schůze náčelnictva. Schůze valné byly konané 2 a
dva sborové večery.
Jednací protokol spolkový čítá 200 běžných čísel.
Sbor obdržel 30K podpory od knížete arcibiskupa Dr. Th. Kohna.
Spolková knihovna čítá 176 čísel. Od poslední výroční valné hromady, r. 1901 v dubnu
konané, vypůjčilo si 36 čtenářů 381 knih. Z těchto čtenářů bylo 12 hasičů a 24 nehasičů.
Hasičské příruční lékárny bylo dvakráte mimo požár, pro nehasiče upotřebeno, za což
dobrovolné dary v obnosu 2 K 10 hal. uschované jsou v záloze na léčiva.
5. Následovala zpráva pokladniční, revisorů účtů a zbrojíře, nad kterýmižto vyslovilo
členstvo svoji spokojenost.
6. Skládání slibu, které též dle programu provedeno býti mělo, ponechává se na pozdější
dobu ku provedení.
7. Volné návrhy:
1) Čestný člen p. František Juřena vyslovuje se pochvalně o činnosti sboru a
funkcionářů, vybízí ku další činnosti a slibuje, knihovnu spolkovou darováním nových knih
na počet 200 doplniti. Konečně pojednává o hasičské škole ve Slavkově.
2) Josef Orava, náčelník stříkačníků, činí dotaz stran svátku sv. Floriana, za kterýmžto
účelem ujednáno, že se sbor mše sv. téhož dne zúčastní.
3) Tentýž navrhuje, aby „Ochrana hasičská“ byla na všechny po pořádku posílaná.
Přijímá se.
8. Předseda krátkými slovy končí schůzi a prohlašuje tuto za skončenou.
Na Zbrašově, dne 27. dubna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.
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Josef Orava, Jan Duchoň, Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Karel Šmiták.

Protokol čís. 2.
Sepsaný o výborové schůzi a sborovém večeru, dne 5. srpna 1902 o 8. hod. večer
v hostinci, za přítomnosti 14 členů a sice: Karel Šmiták, Josef Orava, Josef Duchoň, František
Duchoň, Cyrill Humplík, Čeněk Chromý, Antonín Machálka, František Orava, František
Mastil, Josef Chromý, František Juřena, Cyrill Kohout ml., Josef Šmiták a Jan Kohout čís.4.
Jednací pořádek:
1. Zahájení schůze předsedou.
2. Pojednání stan slavnosti v Drahotuších. Za tím účelem ujednáno, že se sbor
korporativně zúčastní a že každému členu má býti obnos 1 K ze spolkové pokladny povolen.
Ku společnému obědu se přihlásili 4 členové.
3. Ustanoveno, že počínaje dnem 15. srpna 1902 mají se na dobu 1 měsíce započíti noční
požárové hlídky, které vykonávati, za spoluúčinkování občanů nehasičů, 15 členů hasičského
sboru má. Pět členů, jako předseda, náčelník, místopředseda, I. a II. podnáčelníci, mají
vykonávati službu inspekce.
Hlídky nastupovati mají službu o 10. hod. večer a odejdou po odbití 2. hod. ráno.
Hlídky mají s největší bdělostí, zvláště při nastoupení, službu vykonávati, na což službu
inspekce vykonávající členové přesně dohlížeti mají, a rovněž je inspekce povinna v každou
noc, na kterou tato služba připadá, nejméně jednou hlídku přehlížeti a o tomto správný
záznam do raportní knihy ihned při prohlídce zanésti. Ostatně jest se říditi všem, ve skladišti
hasičském vyloženou, instrukcí.
4. Pojednání stran odbývání výletu. Z té příčiny se ujednává, že den ustanovení se
ponechá na dobu pozdější.
Místo výletní ponechává p. František Mastil, člen hasičského sboru, na své zahradě, to
jest polovici zahrady od cesty až po chodník, za náhradu až do výše třech korun.
Na výletě má zařízena býti zábavná pošta. Podrobnější pojednání ponecháno též na
pozdější dobu.
5. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 5. srpna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Čeněk Chromý, Jan Duchoň, Karel Šmiták.

Protokol čís. 3.
Sepsaný o sezení hasičského výboru dne 26. srpna 1902, v hostinci. Přítomní: Josef
Chromý, Čeněk Chromý, Josef Orava a Karel Šmiták.
Jednací pořádek:
1.Předseda oznamuje, že v neděli 31. t. m. odbývá zároveň hranický „Sokol“ výlet pod sv.
Janem a čtenářský spolek v Ústí výlet do Mariánského Údolí, a žádá o ujednání, jestli se má
z té příčiny zamýšlený výlet odbývati a nebo ne.
Za tou příčinou ujednáno, po delší úvaze, že se má výlet s ohledem na jiné okolnosti a
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pokročilou letní dobu, přece v neděli 31. srpna t. r. odbývati a to v zahradě p. Františka
Mastila.
Členové a omladina mají býti oběžníkem uvědoměni. Vstupné odpoledne 40 h a večer
40 h.
Lístky pro zábavnou poštu objedná Josef Orava. Ostatní se dle možností od jednotlivých
členů zaopatří.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 26. srpna 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň, Čeněk Chromý.

Protokol čís. 4.
Sepsán o sezení hasičského výboru dne 4. září 1902 v bytu u náčelníka. Přítomní byli: Jan
Kohout I., Čeněk Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň a Josef Chromý.
Jednací pořádek:
1. Čtení posledních protokolů, které jsou schválené beze změny.
2. Účtování po výletu.
A. Příjem: Na výletišti vstupné
večer vstupné
za prodané pohlednice
dohromady

25.80 K
3.60 K
7.36 K
36.76 K

B. Vydání: 1) Hudebníkům (8 mužů z Opatovic)
2) pivo pro hudbu
3) kolky na povolení
4) za výletní místo
5) za dopisnice s poštovným
6) poštovné na rozeslání plakátů
7) lepení plakátů
8) roznášení plakátů v Hranicích
9) poštovné na oznámení do novin
dohromady
Příjem obnáší
Jeví se pochyba

32.— K
4.— K
4.— K
3.— K
2.90 K
—.33 K
1.80 K
—.80 K
—.20 K
49.03 K
36.76 K
12.27 K

Na uhražení schodku zbývají nevyprodané pohlednice v počtu 94, které předseda
k uschování převzal. Položky vydání jsou, až na scházejících 12.27 K, vyrovnané a
zaplacené. Scházející obnos 12.27 K vyplatil předseda ze svého a má jemu býti ze spolkové
pokladny uhražen.
3. Zbrojíř žádá za povolení ku proplacení obnosu 3 K za praní hadic, ze spolkové
pokladny.
4. Týž oznamuje, že činný člen Josef Vinkler zdráhá se noční hlídky vykonávati. Za tou
příčinou se ujednává, že má býti jemu písemně oznámeno, když hlídky ty odbývati nebude,
aneb jiného hasiče na místě sebe neobstará, tedy, že dle spolkových stanov nemůže býti
činným členem sboru a jest pak povinen každopádně jako občan, majitel domu, hlídky
obstarávati.
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5. Dále týž oznamuje, že Jan Králík, majitel domu čís. 11, dne 20. srpna t. r. hlídku
nevykonával a že za něho František Rýpar čís. 29 hlídal. Stran toho se ujednává, že má se o
tom představenstvo obce uvědomiti, aby v ohledu tom patřičné kroky učinilo.
6. Týž navrhuje zakoupení nových svítilen (fakul). Ponecháno na pozdější dobu, až bude
přesvědčení, které se nejlépe osvědčí.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Na Zbrašově, dne 4. září 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 5.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 22. září 1902 o 8. hod. večer v hostinci.
přítomní byli: Cyril Kohout st., Josef Orava, František Orava, Čeněk Chromý, Josef Chromý,
Karel Šmiták.
Předmět:
1. Pojednání stran divadelního představení „Doktor Tlučhuba“, které chtějí ochotníci
spolku dne 28. září uspořádati.
Schvaluje se a k tomu účelu má se 200 kusů plakátů z tiskárny Českého družstva
v Hranicích objednati. Vstupné jako předešle: 80 h – I.-, 60 h – II., 40 h – III. místo. Večer do
taneční zábavy 40h za osobu.
Roznášení a lepení v Hranicích svěří se ústavu pro plakátování N. Pitzmanna v Hranicích.
V místě roznesou ochotníci. Začátek v 7 hod. večer.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Na Zbrašově, dne 22. září 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 6.
Sepsaný o výborovém sezení a sborovém večeru, dne 2. října 1902 v hostinci o 8. hod.
večer odbývaném. Přítomní výboři: Cyril Kohout st., Josef Orava, Karel Šmiták, Josef
Chromý, Čeněk Chromý a František Orava. Přítomní hasiči: František Juřena, Josef Duchoň,
Cyrill Kohout ml., Antonín Machálka, František Mastil, Jan Kohout č. 4, František Duchoň,
Antonín Chromý. Z ochotníků nehasičů Antonín Machálka č. 20.
Jednací pořádek:
1. Účtováno po divadle „Doktor tlučhuba“:
A. Příjem: U pokladny vybrané vstupné do div.
ředitel {hosp. školy}J. Bureš zaslal
příjem z taneční zábavy
Cyrill Kohout, vstupné
Přijato tedy na hotovosti
Mimo toho má se ještě přidati:
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34.20 K
1.— K
6.80 K
1.80 K
43.20 K

od Jana Kohouta náčelníka, vstupné
1.20 K
od nejmenované osoby
2.— K
Dohromady obnáší tedy celý příjem 46.40 K
B. Vydání: 1. Hudebníkům, 5 mužů z Opatovic
20.— K
2. Pivo pro hudebníky
4.— K
3. Povolení k divadlu (kolky)
4.30 K
4. Povolení taneční zábavy (kolky)
4.— K
5. Plakáty 200 ks od českého družstva 6.— K
6. Lepení a roznos plakátů v Hranicích 3.60 K
7. Za maskování holiči Riehsovi
4.— K
8. Rozesílání plakátů poštou
0.42 K
9. Stavění jeviště
2.— K
10. Hřebíky
0.20 K
11. Klíh na lepení kulis
0.10 K
12. Za papír na kulisy Č. Chromému
0.24 K
13. Za pivo na jevišti při hře
0.48 K
14. Oznám. do Brněnských novin (pošt.) 0.05 K
Dohromady vydání
49.39 K
Porovnáme-li k tomu příjem v obnosu
46.40 K
jeví se schodek v obnosu
2. 99 K,
který předseda ze svého vydal a dostane tento ze spolkové pokladny uhrazený.
Na Zbrašově, dne 2. října 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Čeněk Chromý, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 7.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 5. listopadu 1902, o 7. hod. večer v bytu
náčelníkově, přítomní byli: Jan Kohout, Čeněk Chromý, Josef Orava, Cyrill Kohout a Josef
Chromý.
Předmět.
1. Čtení posledního protokolu, kterýž schválen beze změny.
2. Přednesena žádost Františka Vavříka ml. čís. 15 za činné členství. Žádost vyřízena
kladně a tento vřaděn do oddělení II.
3. Pojednáno o zimním cvičení, které se má, jako jiná léta, každou druhou sobotu v 7.
hodinu večer počínaje, odbývati. První cvičení ustanoveno na den 15. listopadu t. r., ku
kterémužto mají činní členové oběžníkem svoláni býti. Ustanovení, stran návštěvy cvičení
z předešlého roku, platí i nadále.
4. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 5. listopadu 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, Čeněk Chromý, Karel Šmiták.
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Protokol čís. 8.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 20. prosince 1902 o 8. hod. večer v hostinci,
přítomní byli: Jan Kohout, Josef Orava, Karel Šmiták, Jan Duchoň, František Orava, Čeněk
Chromý.
Denní pořádek:
1. Pojednání stran odbývání plesu.
Za tou příčinou ustanoveno, že dne 11. ledna 1903 bude se spolkový ples odbývati. Dále
vyvolené pozvánky od firmy A. Neubert v Jilemnici. Hudby má býti sokolská z Hustopeč, na
kterou dobrovolně p. B. Hubert a A. Machálka z čís. 5 přispívati se uvolili. Objednání hudby
převzal p. B. Hubert. Podrobnější ustanovení ponecháno na pozdější dobu.
2.Volné návrhy nejsou žádné.
Na Zbrašově, dne 20. prosince 1902.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Orava, Čeněk Chromý, Jan Duchoň, Karel Šmiták.
1903
Protokol čís. 9.
Sepsaný při sezení hasičského výboru ze dne 3. ledna 1903 hod. Přítomní byli: František
Orava, Karel Šmiták, Čeněk Chromý a Josef Chromý.
Jednací pořádek:
1. Čtení protokolů ponecháno na příští sezení.
2.Pojednání stran plesu:
Ujednáno: Vstupenky ze stužek. Pozvánky v Hranicích roznášet mají František Duchoň a
Cyrill Kohout ml. Ve Zbrašově Cyrill Humplík, František Vavřík a Josef Duchoň.
3. Pojednání stran hasičské záložny ponecháno na příště.
4. Ustanoveno, že dne 18. ledna 1903 o 2. hod. odpoledne v hostinci má se mimořádná
valná schůze odbývati, s následujícím pořádkem:
1. Zápis členů v presenční listinu.
2.Zahájení schůze.
3. Čtení protokolů.
4. Skládání slibu.
5. Skládání dobrovolných příspěvků na „Národní divadlo v Brně“.
6. Stanovení rozpočtu na rok 1903.
7. Volné návrhy.
V případu nedostatečného počtu přítomných členů činných, odbývati se má schůze o
jednu hodinu později za nezměněného pořádku jednání, bez ohledu na počet přítomných
členů činných.
Na Zbrašově, dne 3. ledna 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Duchoň.
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Protokol čís. 10.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 14. ledna 1903 o 7. hod. večer v hostinci,
zároveň při sborovém večeru. Přítomní členové výboru: Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel
Šmiták, Josef Chromý. Přítomní ostatní členové: Cyrill Kohout ml., Josef Duchoň, František
Duchoň, Antonín Machálka, František Vavřík.
Pořádek jednání:
1. Čteny protokoly čís. 8 a 9, kteréžto schváleny beze změny.
2. Provedeno účtování po plesu dne 11. ledna 1903 odbývaném, jak následuje:
A. Příjem: U pokladny vybrané vstupné
za žertovné dopisnice
vstupné zaslal p. Skřídlo z Hranic
od Jana Hapaly č. 21 na Zbrašově, dodatečně
od Josefa Oravy
od Josefa Chromého
od Vojtěcha Fuska, hostinského z Hranic
Ant. Machálka č.5, B. Hubert, Čeněk Chromý a
František Duchoň na cestovné pro 4 hudebníky
činí dohromady

34.80 K
2.46 K
2.— K
0.50 K
0.40 K
0.40 K
1.— K
3.20 K
44.76 K

B. Vydání: Hudebníkům,7 mužů= 4 z Milotic+3 z Hranic
28.— K
cestovné pro 4 muže z Milotic
3.20 K
¼ hl. piva Karvinského pro hudbu
4.60 K
povolení k taneční zábavě
4.— K
pozvánky,obálky od A. Neuberta z Jilemnice 100 ks 4.12 K
objednání pozvánek
0.10 K
poštovné za zaslání pozvánek a obálek
0.72 K
poštovné na rozeslání pozvánek
0.16 K
činí dohromady
44.90 K
Porovnáme-li toto z příjmem v obnosu
44.76 K
jeví se pochyba, kterou se Čeněk Chromý uvolil uhraditi
0.14 K
Na to dodatečné vstupné od Ant. Bočka z Hranic
2.— K
Tedy zbytek
2.— K
3. Ujednáno, že půjčené peníze u obecního odvodňovacího družstva mají býti na
zapravení správních výdajů vyzvednuté.
4. Jelikož sbor žádných přispívajících členů nemá, tedy předseda navrhuje, aby se občané
nehasiči oběžníkem o dobrovolné příspěvky požádali.
Návrh ten se přijímá a Čeněk Chromý za přibrání ještě jednoho člena uvolil se věc
vyříditi, zároveň při té příležitosti má deputace o dřevo nebo prkna na opravu divadelního
jeviště požádati.
5. Ujednáno za souhlasu přítomných ochotníků divadelních, že má býti v neděli, dne 15.
února 1903 sehráno divadelní představení ve prospěch zakoupení divadelních knih a opravy
jeviště.
K tomu účelu vybrán kus „Sokyně“, aby vzhledem na poměry mohlo více osob
zastoupeno býti.
Plakáty v Hranicích tištěné, mají tamtéž býti členy roznešeny a to po dvou členech, 4
členi.
101

Stran hudby zavčas má se se sokolskou kapelou Hustopečskou vyjednávati. Řízení
divadla převzíti mají předseda ap. František Juřena.
6. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 14. ledna 1903.

Josef Chromý,předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Jan Duchoň.

Protokol čís. 11.
Sepsaný při odbývání mimořádné valné hromady, dne 18. ledna 1903 o 2. hod. odpolední
v hostinci odbývané, za přítomnosti 17 členů. Přítomni byli: Čeněk Chromý, Josef Orava,
František Kohout, Josef Vinkler, František Juřena, Jan Kohout, Karel Machálka, Karel
Šmiták, Cyrill Humplík, František Vavřík, Josef Šmiták, Antonín Chromý, František Duchoň,
Antonín Machálka, Josef Chromý, Cyrill Kohout ml. a Jan Duchoň.
Pořádek jednání.
1. Zápis přítomných v praesenční listinu.
2. Předseda 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.
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.
2. Čtené veškeré protokoly výborových schůzí od poslední valné hromady počínaje,
kteréž schválené beze změny. Při tom p. František Juřena, čestný člen sboru a jednatel župní,
činí poznámku stran pozvánek od firmy A. Neubert v Jilemnici, které tamto objednané byly,
že jest to firmy německá. Dále stran přislíbených knih do spolkové knihovny, že tyto až
okolnosti dovolí, jistotně spolkové knihovně daruje. Konečně vyslovuje své spokojení a
radost nad tím, že v poslední schůzi za souhlasu divadelních ochotníků ujednáno aby
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15. února 1903 sehrál se divadelní kus „Sokyně“, k čemuž slibuje svými pracemi přispěti.
3. Skládání slibu nových členů Josefa Šmitáka a Františka Vavříka.
Za tou příčinou velel náčelník sboru přítomným nastoupit v řad a předseda sboru
následujícím způsobem odůvodnil důležitost slibu a hasičství:
Milí soudruhové hasiči! Patero věcí není ku prospěchu, když je jiné patero nedoprovází, a
jsou to tyto: Slovo bez skutků, bohatství bez štědroty, mínění bez mravů, schopnost bez
dobrotivost a živobytí bez zdraví.
Také Vám, kteří do našich řad hasičských dobrovolně vstupujete a slovo slibu na důkaz,
že věrni povolání svého býti chcete, dnes před námi míníte dáti, nebude toto slovo dnešního
slibu nikdy sloužiti ku cti a prospěchu, když k němu věc druhou, to jest slíbené skutky,
nepřipojíte.
Složením slibu béřete na sebe těžkou povinnost, obětovati své zdraví, tímto tedy i svůj
majetek, za své v nebezpečí postavené bližní, to jest všechny, ať Vám již co přátelé neb
nepřátelé se zdají, nebo´t provždy na paměti mějte, že hasič v povolání, kromě nezkrocených
živlů, žádného nepřítele nemá.Dále třeba nám vždy na paměti míti, že povolání naše velkou
má důležitost a bylo by drahou a zbytečnou hříčkou, kdyby nebyli jsme schopni jej zastávati.
Přijímajíce na sebe povinnost brániti život a majetek bližních proti ohni, povodni neb
podobnému, béřete zároveň na sebe povinnost cvičiti se, aby jste schopnými se stali
povinností svých řádně konati. Proto vším právem dovoluji si tvrditi, že hasič, který žádného
výcviku nemá a rovněž celý hasičský sbor, který necvičí jest pouze zbytečným břemenem
obce, neboť když pro svoji nešikovnost a neschopnosti nedovede čeliti nahodilému požáru,
tedy jest věčná škoda peněz, které občané prostřednictvím obce na takový sbor vynakládají a
takové hasičské sbory a jejich členové nemohou nikdy býti ve vážnosti u občanů nehasičů,
jelikož tito nemohou doufati v jejich ochranu, ale naopak vidí v nich bezednou pokladnici, ve
které uložené jmění žádného užitku nenese, vzdor tomu, že se ustavičně doplňuje.
Doufám, že jsem Vám tímto krátce důležitost hasičství a Vašeho slibu vysvětlil, tedy
přikročíme ku složení slibu.
Nato náčelník sboru předčítal listinu obsahující články hasičského slibu, kteroužto po
daném slovu „Slibujeme!“ a podáním rukou náčelníkovi a svým soudruhům, noví členové,
jako zároveň ostatní členové podepsali.
4. Ku odstavci „Skládání dobrovolných příspěvků na Národní divadlo v Brně“ ujednáno
vzhledem k tomu, že členstvo skoro vesměs nemajetným jest, odevzdán býti má obnos 5 K ze
spolkové pokladny.
5. Pojednání stran odebírání časopisů. Za tou příčinou ustanoveno, že „Slezský věstník“
vzhledem ku svému cennému obsahu, má se vedle „Hasičské ochrany“ též odebírati.
Dále má se žádati, aby časopis „Hlasy z Pobečví“ bezplatně sboru zasílány byly, neb
sboru ze svých skrovných příjmů nelze tento list si předplatiti.
6. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 18. ledna 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Jan Duchoň, František Orava, Karel Šmiták, Čeněk Chromý,
Josef Orava.
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Protokol čís. 12.
Sepsaný o sborovém večeru a výborové schůzi odbývané dne 19. února 1903 o 7. hod.
večer v hostinci, za přítomnosti následujících členů: František Mastil, František Duchoň,
Antonín Machálka, Josef Orava, Josef Duchoň, Cyrill Humplík, Čeněk Chromý, Josef
Chromý, Cyrill Kohout ml., Karel Šmiták a Josef Šmiták. Z divadelních ochotníků nehasičů
přítomni byli. František Ryška, František Tomečka a Antonín Machálka čís. 5.
Předmět:
1 Účtováno po divadle („Sokyně“) dne 15. února t. r. odbývaném:
A. Zjištěné příjmy: Vstupné do divadla
42.— K
vstupné do taneční zábavy
8.40 K
od Jože Raka (má se teprve dostat)
2.— K
od nejmenovaného (úspora na kolcích) 8.— K
Dohromady 60.40 K
B. Vydání obnáší: Hudba 10 mužů z Opatovic
20.— K
Pivo pro hudbu
4.60 K
Povolení k divadlu
4.— K
Kolek na knížku divadelní
0.30 K
Povolení ku taneční zábavě
4.— K
Papír na úlohy
0.22 K
Korespond. lístek do Opatovic
0.05 K
Hřebíky na stavbu jeviště
0.30 K
Barvy na malování kulis a opony(návsi) 2.32 K
Barevný papír na kamna
0.22 K
Klíh do barev a na lepení
0.40 K
Štětec do barev
0.36 K
Pochodeň při malování opony a kulis za
20 h. ve 30“ lampě po 4 hal (pol. cena) 0.80 K
Malé hřebíčky na přibíjení kulis
0.14 K
Poštovné na rozesílání plakátů
0.15 K
Zápalky ku střelbě při hře
0.04 K
Za 200 kusů plakátů
7.— K
Holičovi
4.— K
Pivo při hře na jevišti
0.28 K
Kořalka při hře na jevišti
0.20 K
Za oběžník ku schůzi ochotníků
0.10 K
Dohromady 49.48 K
Porovnáno s příjmem v obnosu
60.40 K
zbývá čistý výtěžek v obnosu
10.92 K,
který určen na opravu jeviště a zakoupení divadelních knih, kterýžto obnos k uschování
převzal předseda sboru Josef Chromý.
2. Volné návrhy.
Josef Orava navrhuje, aby ku opatrování jeviště byli zvoleni 4 ochotníci, kteří by toto ve
správě vedli a o vedení inventáře a uklizení se starali.
Návrh přijat a lístky provedena volba těchto správců. Výsledek volby byl následující: Za
předsedu zvolen Čeněk Chromý, za ostatní správce Cyrill Humplík, František Duchoň a
František Ryška.
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Na Zbrašově, dne 19. února 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Duchoň, Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, Karel Šmiták, Čeněk Chromý,
Josef Orava.

Protokol čís. 13.
Sepsaný o sezení výborovém ze dne 14. dubna 1903 o 6. hod. odpol. v hostinci. Přítomní:
Cyrill Kohout, Jan Kohout, Jan Duchoň, Karel Šmiták, Čeněk Chromý, František Orava a
Josef Chromý.
Jednací pořádek:
1. Čtení posledního protokolu.
2. Ustanoveno, že dne 26. dubna t. r. o 1 ½ hod. odpol. v hostinci má se výroční valná
hromada odbývati a ustanoven zároveň následující pořádek této valné hromady:
1. Zápis přítomných v presenční listinu.
2. Zahájení schůze.
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady.
4. Výroční zprávy výboru a spolkových funkcionářů o činnosti
výsledky účtů.
5. Volby spolkových funkcionářů ve smyslu spolkových stanov.
6. Volné návrhy.
3. Ujednáno, že dluhující obnos 5.60 K. který od Karla Šmitáka za služební oblek vybrán
býti má, se tomuto odpouští.
4. Na podanou žádost Humplíka z Černotína, ujednává se, že se mu spolkový prápor proti
podmínce, že se opět v dobrém stavu navrátí, půjčiti má.
5. Volné návrhy nebyly žádné.
Ne Zbrašově, dne 14. dubna 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Duchoň, Jen Kohout t.č. velitel, František Orava, Josef Orava, Čeněk Chromý,
Karel Šmiták.

Jednatelská zpráva
za rok 1902, do 26. dubna 1903.
Milí soudruhové!
Dnešní den uzavírá osmý rok naší spolkové činnosti a jest tedy prakem k ročníku
devátému, do nějž duch náš spolkový zrakem bádavým pohlíží.
Stojíce tedy na prahu tomto, odhodlaní kráčeti řadou let do nekonečna dále, jest nám
nezbytně třeba pohlédnouti zpět do předchozího roku a okem zkušeným přehlédnouti
seskupenou činnost naši, dle níž bychom správně kontrolovati mohli, které cesty naše vedly
nás k cíli a které táhnou po scestí do záhuby, a dle toho pak bychom naše další kroky zcela
jistě namířiti mohli tam, kde cíl náš, dalek od nás, skrytý stojí.
Sbor náš čítal během t. r. 21 činných členů, z těch jeden odešel vykonávati branou
povinnost, jeden se přestěhoval. Během roku přistoupil jeden člen, takže dnes dle matriky čítá
náš sbor 19 činných, 1 čestného a 1 přispívajícího člena.
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Sbor pořádal během roku 7 cvičení letních, jichž se celkem 87 mužů zúčastnilo a 8
cvičení zimních, kterýchžto se celkem 98 mužů zúčastnilo. průměrná návštěva na jedno
cvičení připadá 12 mužů.
Hlídky požárové odbýval náš sbor po jeden měsíc, a to po jednom hasiči vykonávajícím
hlídku a jednom vykonávajícím službu inspekce. K tomu obec dosazovala denně vždy
jednoho nehasiče ku zesílení hlídky.
Ku požáru byl náš sbor jednou vyburcován, činně však se nikdy ochranných prací, pro
vzdálenost požáru, nezúčastnil.
Sbor pořádal dvě divadelní představení a jeden výlet.
Slavnosti zúčastnil se v Drahotuších při 25letém trvání sboru a zároveň župní schůze. dále
se sbor zúčastnil zástěrkové zábavy na Zbrašově. Celkem slavností a zábav zúčastnilo se
88 členů. Na jednu zábavu neb slavnost připadá asi 15 členů.
Sbor odbýval dále jednu mimořádnou valnou schůzi s přítomným počtem 17 členů, a tři
sborové večery s úhrnným počtem 39 členů.
Výborových schůzí bylo odbýváno 11 s úhrnným počtem 58 členů, takže na jednu
výborovou schůzi připadá asi 5 zúčastněných členů výboru.
Jednací protokol čítá 125 běžných čísel došlých a odeslaných dopisů a jiného.
Sbor odebírá vedle povinného odborného časopisu „Hasičská ochrana“ ještě „Slezský
věstník“ a „Hlasy z Pobečví“.
Tímto končím svoji jednatelskou zprávu, v níž jest stručně činnost sboru a výboru
obsažená a přeji našemu sboru, by rovněž v novém spolkovém roce zdárně ku cti celému
hasičstvu a naší obci prospíval, a provolávám témuž své upřímné „Nazdar!“.
Josef Chromý, jednatel.
Na Zbrašově, dne 26. dubna 1903.
Jan Kohout velitel, Josef Orava, František Orava.

Protokol čís. 1.
Sepsaný o odbývání řádné valné hromady Sborem dobrovolných hasičů na Zbrašově, dne
26. dubna 1903 o 1 ½ hod. odpol. v hostinci. Přítomní: Jan Kohout náčelník, František Orava,
František Juřena, Čeněk Chromý, Cyril kohout ml., Karel Šmiták, Karel Machálka, František
Duchoň, Jan Duchoň, Antonín Chromý, František Vavřík, Cyril Humplík, Josef Duchoň,
Antonín Machálka, Josef Orava, Josef Chromý, Cyril Kohout st.
Jednací pořádek:
1. Před zahájením, prohlídka spolkových správních knih.
2. Zápis přítomných v praesenční listinu.
3. Zahájení schůze předsedou.
4. Čtení všech protokolů od poslední mimořádné valné hromady počínaje, které schváleny
beze změny.
5. Zpráva jednatele, jak v předu obsažena jest.
6. Zpráva pokladniční.
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7. Revisoři, František Duchoň a Josef Orava, účty považují za správné.
8. Zpráva zbrojíře.
9. Spolkové volby.
Na návrh p. Františka Juřeny provedeny volby aclamací a zvoleni jednohlasně staří
funkcionáři a sice: Za předsedu Josef Chromý, náčelníkem Jan Kohout čís. 1, podnáčelníky
Čeněk Chromý a Josef Orava, za důvěrníky do výboru František Orava, František Juřena a
Karel Šmiták, náhradníci Karel Machálka a Antonín Chromý, revisoři účtů František Juřena a
Josef Orava. Za zbrojíře Josef Orava, jednatelem Josef Chromý, pokladníkem Jan Kohout,
místopředsedou František Juřena. Jmenovaní vesměs volbu přijímají.
10. Stran Všeslovanského hasičského sjezdu v Praze promluvili Josef Chromý a František
Juřena.
11. Vzhledem ku svátku sv. Floriana usnešeno jednohlasně, že nemožno sboru se služeb
Božích v Hranicích zúčastniti pro nutné polní práce jednotlivých členů. Za to ustanoveno, že
večer v týž den má se sborový večer odbývati.
12. Jelikož člen sboru František Mastil oznámil, že více členem býti přestává, tedy se jeho
vyjádření bere na vědomí a spolkový zbrojíř se poukazuje, aby výzbroj od jmenovaného
odebral.
13. Spolkovým trubačem ustanoven Josef Šmiták.
14. Jelikož se ku slovu již nikdo nehlásí, prohlašuje předseda schůzi za skončenou.
Na Zbrašově, dne 26. dubna 1903.
Jan Kohout t.č. velitel, Josef Chromý předseda, František Orava, František Kohout, Josef
Orava.

Protokol čís. 2.
Sepsaný při sborovém večeru dne 23. června 1903, přítomní: František Kohout, František
Orava, Jan Kohout č. 4, Cyril Kohout č. 4, František Vavřík, Antonín Chromý, Čeněk
Chromý, Karel Šmiták, Josef Duchoň, Jan Duchoň, František Duchoň, Karel Machálka a
Josef Orava.
Jednací pořádek.
1. Zahájení schůze podnáčelníkem Josefem Oravou.
2. Týž pojednává stran vyzvání od župy ku Všeslovanskému hasičskému sjezdu v Praze.
Jelikož zúčastniti se sjezdu spojeno jest se značnými výlohami, které by členové sami ze
svého krýti museli, tedy se žádný nehlásí.
3. Ustanoveno, že bude-li možno, má se 12. července 1903 na Baránce spolkový výlet
odbývati. Bližší pojednání ponechává se spolkovému výboru.
4. Ujednáno, aby byla hasičská stříkačka na obnos 2000 K po10 let pojištěna.
Na Zbrašově, dne 23. června 1903.

Jan Kohout, t.č. velitel.

František Orava, František Kohout, Josef Chromý předseda a jednatel.
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Protokol čís. 3.
Sepsaný o sezení výborovém, dne 4. července 1903 o 8. hod. večer v hostinci odbývaném.
Přítomní: .....
Jednací pořádek:
1. Pojednáno stran odbývání výletu, kterýžto, jak při sborovém večeru ujednáno, na den
12. července 1903 ustanoven.
K tomu účelu má se nechati natisknouti 1000 plakátů, na kterých den odbývání výletu,
místo výletní a vstupné vynecháno býti má, aby se na pozdější léta upotřebiti mohly. Plakáty
zaopatřiti má předseda. Vstupenky Josef Orava a Čeněk Chromý. hudba má se s Opatovskými
hudebníky vyjednávati.Výletní místo na Baránce, o čemž má býti též s Josefem Humplíkem,
nájemcem tohoto pozemku, dohodnutí učiněno.
Členové sboru a zdejší omladina má se o odbývání výletu oběžníkem uvědomiti. Pro ty,
kteří se výletu v průvodu zúčastní, jest na výletiště vstup bezplatný.
2. Jelikož k volnému návrhu nikdo se nehlásí, schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 4. července 1903.

Jan kohout, t.č. velitel.

Josef Chromý předseda a jednatel, František Orava, František Kohout, Josef Orava.

Protokol čís. 4.
Sepsaný o sezení výborovém a sborovém večeru dne 18. července 1903 odbývaném, o
9. hod. večer v hostinci. Přítomni: Karel Machálka, Josef Orava, František Juřena, Josef
Chromý, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Antonín Chromý, Jan Kohout ml., Josef Duchoň,
Josef Šmiták, František Vavřík.
Pořad jednání:
1. Provedeno vyúčtování po výletě, zjištěno následující:
Příjem:

Vstupné na výletišti
vstupné do zábavy
za dopisnice
dohromady

39.61 K
8.58 K
2.90 K
51.09 K

Vydání: Hudebníkům (6 m. z Opatovic)
povolení
za výletní místo
vstupenky
pivo pro hudbu
za špendlíky
za hřebíky na stoly
poštovné na rozesílání plakátů
za lepení plakátů
za 1000 plakátů
dohromady
Porovnáme-li s tímto příjem
jeví se pochyba

32.— K
4.— K
3.— K
0.70 K
4.60 K
0.20 K
0.10 K
0.30 K
1.60 K
16.— K
62.50 K
51.09 K
11.41 K.

2. Josef Orava se následkem vyjádření, že skrz něj snad některé členstvo na cvičení
choditi nechce, se veškeré funkce vzdává.
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Následoval rozhovor stran toho a jiných nepříčetností ve sboru, načež schůze ukončena.
Na Zbrašově, dne 18. července 1903.
Jan kohout t.č. velitel, Josef Chromý předseda a jednatel, František Orava, František
Kohout, Josef Orava.

Protokol čís. 5.
Sepsaný o sborovém večeru dne 24. července 1903 v hostinci o 8. hodině večer konaném.
Přítomni: Cyrill Kohout, Josef Orava, Antonín Chromý, Karel Šmiták, František Orava, Josef
Duchoň, Jan Kohout č.4, Cyrill Humplík, František Juřena, Jan Kohout č.1, František
Duchoň, Čeněk Chromý, Josef Chromý, Josef Šmiták, František Vavřík.
Jednací pořádek:
1. Pojednání stran sokolského sletu v Hranicích. Ujednává se, že členstvo se korporativně
zúčastní a zúčastněným se vstupné zaplatí. 6e kroje slavnostní beze zbroje budou. Děvčata
aby se zúčastnily, obejdou svobodní hasiči.
2. Pojednání stran složení funkcí místonáčelníka a zbrojíře p. Josefem Oravou.
Následkem jednohlasného usnešení se všech členů, kteří si rozhodně přejí, aby jmenovaný
své dosavadní funkce podržel, odvolává tento své vyjádření z posledního sezení výborového
dne 18. července 1903. Načež schůze ukončena.
Zbrašov, 24. července 1903.
Josef Chromý předseda a jednatel, Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, Josef Orava,
František Kohout.

Protokol čís. 6.
Sepsaný o sezení výborovém, konaném dne 6. srpna 1903 v hostinci o 8. hodině večer.
Přítomni. Cyrill Kohout, Jan Kohout, Josef Orava, František Orava, Čeněk Chromý, Josef
Chromý.
Jednací přádek:
1. Pojednání stran požárových hlídek. Zástupce obce žádá, aby hlídky vykonávány byly
od 15. srpna do 15. září 1903, což se přijímá. Dále ustanoveno vykonávati hlídky od 10 hod.
večer až do 2. hod. ranní.
Hlídky vykonávati má 14 členů. Přehlížení hlídek obstarávati budou 4 členové, t.j.
předseda a ostatní 3 členové náčelnictva.
Dále ustanovuje se, že majitelé domů, kde hasičů není, mají hlídky vykonávati také.
Chování se hlídek a přehlížitelů těchto, má se díti, jak v protokolu od předešlého roku a
v raportní knize jest, pak v instrukci v hasičském skladišti vyloženém poznačeno.
Na Zbrašově, dne 6. srpna 1903.
Josef Chromý předseda a jednatel, Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, František
Orava, Josef Orava.
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Protokol čís. 7.
Sepsaný o odbývání výborové schůze, dne 9. října 1903 v hostinci, za přítomnosti
podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Přítomný MUDr. František Hajda, lékař z Vídně {a místní rodák z č. 25 -pozn. L.Ch.},
hlásí se, jakožto příslušník obce Zbrašova, za přispívajícího člena.
Žádost tato vyřízena kladně.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 9. října 1903.
jednatel.

Josef

Chromý,

předseda

a

Jan Kohout t.č.velitel, Josef Orava, František Juřena, František Orava, František Kohout.

Protokol čís. 8.
Sepsaný při sborovém večeru a výborové schůzi, odbývané dne 31. října 1903. Přítomní
byli: Cyrill Kohout st., Čeněk Chromý, František Orava, Jan Kohout náčelník, Josef Orava,
Josef Duchoň, František Vavřík, Karel Šmiták, Josef Vinkler, Josef Chromý, František
Kohout, Cyrill Kohout ml., František Juřena.
Projednáno bylo:
1. Stran pohřbu zesnulého Jana Humplíka, člena obecního zastupitelstva a obecního
staršího na Zbrašově č. 10.
Ujednáno, že se sbor korporativně zúčastní.
2. Pojednání stran slavnosti svěcení Zimní hospodářské školy v Hranicích. Pro různé
překážky se sbor zúčastniti nemůže.
3. Ustanoveno, že dne 7. listopadu 1903 má se 1. zimní cvičení odbývati. Členstvo vyzve
se k pilné návštěvě oběžníkem.
Cvičení má se každých 14 dní odbývati. Začátek cvičení vždy přesně o 7. hod. večer, bez
ohledu na počet přítomných. Kdo se více než o ¼ hodiny opozdí, nebude jemu návštěva
cvičení počítána. Ostatní poukazuje se na služební řád a stanovy.
4. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne31. října 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan kohout t.č. velitel, František Orava, František kohout, František Juřena, Josef Orava.

Protokol čís. 9
Sepsaný o odbývaném sborovém večeru, dne 21. listopadu 1903 o 7. hod. večer v hostinci
přítomní byli: Jan Kohout náčelník, Karel Machálka, Čeněk Chromý, Karel Šmiták, Josef
Orava, František Orava, Josef Duchoň, Josef Chromý, František Rýpar, František Vavřík, a
Cyrill Humplík.
Projednáno bylo:
1. František Rýpar, bývalá člen činný, který se opět na Zbrašově trvale ubytoval, hlásí se
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za člena. Jednohlasně přijat.
2. Čeněk Chromý se za příčinou přestěhování do Hranic vzdává funkce I. podnáčelníka.
Na jeho místo zvolen jednohlasně František Kohout za I. podnáčelníka.
3. Volné návrhy nebyly žádné.
4. Odbýváno zimní teoretické cvičení.
Na Zbrašově, dne 21. listopadu 1903.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan kohout t.č. velitel, František Orava, František Kohout, František Juřena, Josef
Orava.
1904
Protokol čís. 10.
Sepsaný o sezení hasičského výboru dne 16. ledna 1904 o 7. hod. večer v hostinci, za
přítomnosti následujících členů: Jan Kohout náčelník, František Juřena, Josef Chromý, Josef
Orava, František kohout, František Orava, Karel Šmiták, Josef Duchoň, Jan kohout č.4, Josef
Šmiták, František Vavřík, Karel Machálka.
Pojednáno bylo:
1. Aby půjčené peníze obci a vodnímu družstvu byly na uhrazení správních potřeb
vyzvednuté.
2. Aby pro spolkovou knihovnu bylo zakoupeno dílo „Vinetou“ za sníženou cenu 6 K.
3. Žádnému, mimo obyvatelů obce Zbrašova, nesmí se knihy půjčovati.
4. Ž porušené svody k vrchní nádržce na návsi mají býti opět novými na příhodném místě
nahraženy, o čemž oni členové, kteří v obecním zastupitelstvu zasedají, mají u obecního
výboru projednati, a o brzké vyřízení se postarati.
5. Volné návrhy nebyla žádné.
Na Zbrašově, dne 16. ledna 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, František Kohout, Josef Orava, František
Juřena.

Protokol čís. 11.
Sepsaný o schůzi výborové ze dne 27. února 1904 o 7. hod.večer v hostinci.
Jednací pořádek:
1. Žádost Jana Hošťálka za činné členství vyřízena kladně a Jan Hošťálek zařaděn do
II. oddělení.
2. Rokování stran upravení vjezdu do skladiště. Ujednáno v tom ohledu, aby se na obec
poslala žádost o neprodlené zařízení komisionelního jednání na místě samém, a o odstranění
tam tekoucí hnojovice.
3. Stran úpravy stoků do nádržky ujednáno, že se má prostřednictvím obce vyjednati
s Janem Tomečkou čís. 7, stran trvalého zařízení stoků s jeho stavení.

111

4. Předseda oznamuje, že sboru byla za rok 1903 subvence v obnosu 200 K,
z Moravského zemského hasičského fondu, poskytnuta.
5. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 27. února 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, František Kohout, František Juřena, Josef
Orava.

Protokol čís- 12.
Sepsaný o sezení hasičského výboru ze dne 6. dubna 1904 o 7 ½ hod. večer v hostinci,
k němuž se dostavili: Cyrill Kohout, Jan Kohout, František Kohout, Josef Orava, František
Orava a Josef Chromý.
Předmět jednání:
1. Vyřízení záležitostí správních, jako upotřebení obnosu 200 K subvence, zapravení
různých dluhujících poplatků a uspořádání věcí týkajících se výročních účtů.
2. Ustanoveno, že dne 24. dubna 1904 o 1 ½ hod. odpoledne bude se v hostinci valná
schůze odbývati, k níž stanoven následující program:
1. Zápis členů v praesenční listinu.
2. Zahájení schůze.
3. Čtení protokolů.
4. Podání všech ročních zpráv.
5. Skládání slibu.
6. Volné návrhy.
3. Ustanoveno, že dne 8. května 1904 má se 1. letní cvičení odbývati, k němuž se členové
oběžníkem pozvou. Cvičení se má každých 14 dní odbývati.
4. Volné návrhy nebyly žádné.
Na Zbrašově, dne 6. dubna 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Orava, František kohout, František Juřena, Josef
Orava.

Protokol čís. 1.
Sepsaný o odbývání výroční valné hromady, dne 24. dubna 1904 o 1 ½ hod. odpol.
v hostinci, za přítomnosti uvedených členů: Josef Orava, František Orava, Jan Hošťálek, Josef
Chromý, František Kohout, Karel Machálka, František Rýpar, František Vavřík, Josef
Šmiták, Cyrill Humplík, Josef Duchoň, Jan kohout náčelník, Jan Kohout ml. č.4, František
Juřena, Čeněk Chromý, Antonín Machálka, Cyrill Kohout ml., Antonín Chromý, Jan Duchoň
a Cyrill Kohout st.; celkem 20 členů.
Pořádek jednání:
1. Zápis členů v presenční listinu.
2. Předseda zahajuje schůzi, vítá přítomné a připomíná již ukončené 10leté{Sic! – správně
má být 9leté} trvání sboru.
3. Čtení protokolů od valné hromady počínaje.
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Ku protokolu č. 8, odstavec 2. podotýká František Juřena, že při slavnosti Zimní
hospodářské školy v Hranicích zastupoval nejen sbor, ale i obec.
Týž dále ku protokolu č. 10. odstavec 3. podotýká stran půjčování knih ze spolkové
knihovny, jen těm, jenž knih šetřiti dovedou, jiným, kteří knihy poškozují, by knihy
půjčovány nebyly, jelikož v případě tomto bývá větší škoda na knihách, než-li užitek čtení
podobných čtenářů.
4. Zpráva jednatele.
Milí soudruhové! Jak jsem při zahájení schůze podotknul, bude tomu 28. t. m. 10 roků
{! pouze 9 !}, co jsme svoji první ustavující valnou schůzi zde odbývali. Jest tedy tomu 10
roků {!?!}, co na poli hasičském neúnavně pracujeme, neboť již v měsíci březnu r. 1895
započaly první práce k utvoření sboru a jiné práce přípravné spadají do let předchozích.
Přehlédneme-li uběhlá léta spatříme, že počet nás se sice nezmenšil, ale mnozí z těch jenž
tenkráte zároveň s námi cestu dobrovolnou, plnou různých překážek podnikli, dnes v tábořišti
našem k spatření nejsou. Pouze 11 zbývá nás, kteří jsme přes mnohé a mnohé obtížní
překážky až dosud věrni svému povolání zůstali, ač možná i tento počet v brzku se zmenší,
zato však počet ten doplněn jest silami novými, které za příkladem naším, rovněž neohroženě
a statečně táhnou s námi obtížnou cestou za cílem šlechetným.
Zajisté mnohý z Vás vzpomíná na dobu, kdy nám bylo majetek náš, na který jsme těžce
střádali, hájiti proti různým nepřátelům. Vzpomínka na chvíle, kdy namáhali jsme se ze všech
sil nejen chrániti svoje spolubližní proti zhoubnému neštěstí, ale i postavení naše proti
četným, ta jest nám odměnou na niž musíme býti hrdi, neb odměna taková nedá se ničím, jen
dobrou vůlí, vytrvalostí a obětováním se pro věci humánní získati, a také nemůže ani od
jiných než-li od osob šlechetných oceněná býti.
Pozorujeme-li dále působnost naši za uplynulá léta poznáme, že přinesla nám i dosti
ovoce. Kdo znal tehdejší veřejný život v obci naší ten uzná, že spolek náš mnohou má
zásluhu o mnohé zásluhy a záležitosti v obci, které dědince naší nejen ku cti, ale i prospěchu
slouží. Ponechávaje podání přehledu o desetileté činnosti naší na pozdější dobu, přikročuji ku
podání zprávy za poslední rok.
Sbor náš čítá 20 členů činných, 1 čestného a 2 přispívající.
Sbor odbýval 4 letní a 7 zimních cvičení. Hlídky noční vykonávaly se po 1 měsíc. Sbor
odbýval 5 sborových večerů, 1 valnou hromadu, 1 výlet. Sbor zúčastnil se jedné národní
slavnosti v Hranicích, pak pohřbu radního Jana Humplíka.
Ku požáru byl sbor 3 kráte svolán, vypravil se však jen dvakráte, činně do hašení zasáhl
jen jednou.
Výbor odbýval 11 řádných schůzí o jichž účelu i činnosti výboru pojednáno v protokolech
samých.
5. Zpráva spolkové knihovny.
Knihovna čítá 216 svazků. Během spolkového roku vypůjčilo 57 čtenářů, z nichž bylo 15
hasičů a 42 nehasičů, 424 knih. Číslice tyto dokazují nejen potřebu, ale i užitek naší
knihovny. Knihovna má hotovost: 4.99 K. Nato má vydati:
na vazbu knih v r. 1903
4.160K
na vazbu knih v r. 1904
11.80 K
na zakoupení knih
6.12 K
na předplatné
10.12 K
celkem
32.20 K,
čímž jeví se schodek 27.21 K.
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6. Zpráva pokladniční.

Příjem 394.—
Vydání 381.—
{tužkou vedle napsáno chyby
Zbývá 62.19 K
a opraveno 13 K }
7. Na to následovala zpráva revisorů účtů,kteří prohlašují spolkový účet r. 1903 – 1904 za
správný.
8. Skládání slibu Františka Rýpara a Jana Hošťálka. Provedeno dle všech náležitých
formulí velitelem a předsedou.
9. Volné návrhy:
– Jan Kohout, náčelník, stran návštěvy letních cvičení, což Josef Chromý a František
Juřena potvrzují.
– Dále František Juřena pojednává o potřebě a účelu cvičení a o osvětlování.
– Josef Orava stran přehlížení sboru župním přehlížitelem.
– František Rýpar stran troubení na cvičení a schůze.
Nato prohlašuje předseda schůzi za skončenou.
Na Zbrašově, dne 24. dubna 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Juřena, Cyril Kohout, Josef Orava, Karel Šmiták,
František Orava.

Protokol čís. 2.
Sepsaný o sezení výborovém dne 26. července 1904, za přítomnosti podepsaných.
Jednací pořádek:
1.Pojednání stran nočních požárních hlídek. Za tou příčinou ujednáno, že hlídky potrvají,
1. srpnem počínaje, tak dlouho až každý člen 3 hlídky si odbude. Třetí hlídka v pádu, když
nebude potřeba, odpadne. Hlídky započnou v 10 hod. večer a ve 2 hod. ráno skončí.
Ostatní ustanovení týkající se hlídek zůstává od dřívějšího roku v platnosti. Vykonávání
inspekce obstarávati bude předseda, náčelník a oba podnáčelníci.
2. Volné návrhy žádné.
Sezení ukončeno a protokol podepsán.
Na Zbrašově, dne 26. července 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Cyril Kohout, Josef Orava, Karel Šmiták, František Juřena,
František Orava.

Protokol čís. 3.
Sepsaný o sezení hasičského výboru, ze dne 8. listopadu 1904 v hostinci, za přítomnosti
podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Pojednání stran zimního cvičení. Za tím účelem vyjednáno následující: Cvičení
odbývati se bude každých 14 dní, od 19. listopadu počínaje. Ustanovení ohledně návštěvy,
zůstává od předchozích roků v platnosti, rovněž i pořádek cvičení a hodiny započetí a trvání.
2. Pojednání stran upsání podílů na zakoupení Továrny na hasičské nářadí v Čechách u
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Prostějova. Ohledně toho nelze sboru ničeho podniknouti, jelikož sbor žádného kapitálu nemá
a vypůjčiti rovněž nelze, neb hasičský sbor dosud několik set korun za zakoupené nářadí
dluží. Členstvo jest rovněž povětšinou nemajetné.
3. Náčelník sboru žádá přítomného p. starostu obce, aby u Zábranské luže (vodní nádržky
za Branou) nahromaděnou hlínu a bláto odstraniti nechal, což tento béře na vědomí a postará
se o opravu.
4. Volné návrhy. Podnáčelník Josef Orava navrhuje, že každý člen náčelnictva má při
vykonávání zimních cvičení činným býti, což dotyční berou na vědomí.
Jelikož se žádný dále ku slovu nehlásí, prohlašuje předseda schůzi za skončenou.
Protokol přečten a podepsán.
Na Zbrašově, dne 8. listopadu 1904.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, František Kohout, Josef Orava II. podnáčelník, František Orava,
Karel Šmiták, Cyril Kohout starosta obce.
1905 začátek ...
Protokol čís. 4.
Sepsaný o sezení výborovém, dne 14. ledna 1905, za přítomnosti podepsaných.
Pořádek jednání:
1. Předseda oznamuje, že obdržel obnos 8 K za zapůjčení jeviště od ochotníků Rakovských a zároveň uvádí, že si tito přejí, by se jim jeviště ještě na jedno představení ponechalo.
Za tím účelem se jednohlasně ujednává, že se jim jeviště ještě na jedno představení
zapůjčí, když dřívějším podmínkám znovu vyhoví a obnos 8 K za zapůjčení opětně odvedou.
Pak když do měsíce se navrátí. V případu, že by jeviště sami nesestavili, tedy opětně za
dříve ujednaný honorář se jim sestaví.
2. Na návrh Čeňka Chromého, správce jeviště, se ujednává, že se má obecní výbor
požádati aby hasičskému sboru daroval dřevo na zhotovení nové kostry jeviště, kteréžto práce
mají za takový čas provedeny, aby se nejdéle v Končiny t.r. mohlo divadelní představení
pořádati.
Podrobnější ustanovení stran toho projedná se za 14 dní při odbývání hasičského cvičení.
Mezi tou dobou zaopatří členové sboru, kteří ve výboru obecním funkce zastávají, dřevo, a
odborníci sestaví plán na zhotovení nové kostry.
3. Ujednáno, že časopis „Hlasy z Pobečví“ má se vypověděti, že se dále odebírati nebude,
jen v případě tom, že by byl časopis ten bezplatně sboru doručován.
4. Časopis „Slezský věstník“ se rovněž vypoví, jelikož hasičskému sboru našemu nelze
z příjmů nynějších předplatné zapraviti.
5. Se ujednává, že vypůjčování knih ze spolkové knihovny díti se bude dvakráte za týden,
a sice v outerý a v pátek večer po dvě hodiny, které si určí knihovník. Oznámení toho stane se
lístky do všech domů rozeslanými. Rovněž se stanoví, že kdo do jednoho měsíce knihu
neodevzdá, že se mu více žádná kniha nepůjčí.
6. Volné návrhy nejsou žádné.
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Na Zbrašově, dne 14. ledna 1905.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Josef Orava, Karel Šmiták, František Orava, František Kohout.

Protokol čís. 5.
Sepsaný o sezení výborovém, konaném dne 14. února 1905 v hostinci, za přítomnosti
podepsaných.
Předmět jednání:
1. Ujednáno, že se má odbývati masopustní zábava při pianoautomatu v hostinci. Zábava
pořádati se má 19. února t. r.
Začátek o 3. hod. odpoledne, vstupné od 3 hod. do 7. hod. 40 hal. a večer 40 hal za osobu.
U pokladny ve dne budou Josef Orava a Karel Šmiták, večer Čeněk Chromý a František
Orava. Pozvánky zhotoví si spolek sám.
Protokol skončen a podepsán.
Na Zbrašově, dne 14. února 1905.

Josef Chromý, t.č. předseda a jednatel.

Jan Kohout t.č. velitel, Šmiták Karel, František Kohout, Josef Orava, František Orava.

Protokol čís. 6.
Sepsaný o výborové schůzi, dne 25. února 1905 v hostinci, za přítomnosti podepsaných.
Předmět jednání:
1. Účtování po hasičské masopustní merendě dne 19. února 1905 konané.
a) Zjištěné následující příjmy: Odpolední vstupné 10,20 K
večerní vstupné
12,20 K
od Jana Hapaly
2,— K
od Jany Mořkovského 1,— K
od Cyrilla Kohouta
0,40 K
výtěžek za pohlednice 0,36 K
od Jana Kohouta
0,40 K
dohromady
26,56 K
b) Zjištěné vydání obnáší:
Do automatu
12,90 K
doplatek na automat
6,80 K
poštovné
0,45 K
špendlíky
0,22 K
dohromady
20,37 K
Porovnáno s příjmem v obnosu
26,56 K
zbývá
6,19 K
a mimo to
2,— K
celkem tedy
6,21 K, jež odvedeny spolk. pokladni.
2. Volné návrhy nebyly žádné.
Protokol skončen a podepsán.
Na Zbrašově, dne 25. února 1905.

Josef Chromý, předseda a jednatel.

Jan kohout t.č. velitel, František Kohout. ....

116

Jednatelská zpráva
za rok 1904, do 24. dubna 1905.
Dnešním dnem octli jsme se na prahu 11 roku života našeho dobrovolného hasičského
sboru, pročež jako obyčejně shromáždili jsme se zde, abychom se přesvědčili jestli naše
celoroční práce očekávaného užitku přinesla, jakož bychom se opětně stran, co příště počíti
máme, uradili.
1. Ku přehledu činnosti naši za uplynulý rok uvádím následující: Během roku 1904 čítal
náš sbor 21 členů činných, z těch Jan Hošťálek odstěhováním se vystoupil, Josef Duchoň,
který ku vykonávání povinnosti brané odešel opětně se do sboru vrátil, tak že dnešním dnem
čítá náš sbor 20 členů činných, jednoho čestného a jednoho přispívajícího.
Dále odbýval sbor jednu výroční valnou hromadu, jednou zúčastnil se župního sjezdu ve
Skaličce. Po dobu 1 ½ měsíce poskytoval obci noční požárové hlídky. Pořádal jednu zábavu
v masopustě 1905. Letních cvičení odbýval sbor 4 a jedno noční, zimních cvičení odbýval
sbor 4.
2. Spolkový výbor odbýval 5 řádných schůzí.
3. Ku požáru nikde nevyjel, neb byly požáry buďto vzdáleny aneb nedostal žádné zprávy.
4. Knihovna sboru čítá 227 čísel. Jedenácti svazky bylo tohoto roku rozmnožená. Mimo
toho jednotliví členové a příznivci sboru odebírají pro knihovnu nově vyšlé dílo od K. Maye
„V říši stříbrného lva“.
Během toho roku 29 čtenářů, z nichž 13 hasičů a 16 nehasičů, vypůjčilo si celkem 280
knih.
Hotovost knihovny, včetně s příspěvky na vpředu zmíněné dílo, obnáší 8 K, jak to deník
pokladniční vykazuje.
5. Fond pokladny vzdělávacího odboru divadelních ochotníků obnáší dnešním dnem 18
korun 21 haléřů (viz pokladní deník).
Na Zbrašově, dne 24. dubna 1905.

Josef Chromý, jednatel.

Protokol čís. 1.
Sepsaný o odbývání výroční valné hromady, dne 24. dubna 1905 za přítomnosti
podepsaných.
Jednací pořádek:
1. Před zahájením jest volno nahlédnout členům do vyložených spolkových správních
knih.
2. Zápis členů v presenční listinu.
3. Zahájení schůze předsedou sboru.
4. Podání zprávy jednatelské, jak je vpředu uvedená, včetně zprávy knihovny a divadelního fondu a čtení protokolů.
5. Ku zprávě pokladniční zvolen předem aklamací František Kohout za revisora účtů na
místě nepřítomného Františka Juřeny.
Zpráva pokladniční obnáší:
Příjem 106,40 K
Vydání 90,40 K
Zbývá 16,08 K {Sic!}
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Účty odevzdány revisorům k prozkoumání, kteřížto po přezkoumání těchto, prohlašují
účty za rok 1904 za úplně správné.
6. Zpráva zbrojíře, který oznamuje, vše jest jako v předešlém roku, pouze o jednu
pochodni, kterou Čeněk Chromý a Jan Kohout zhotovili, se inventář zbrojírny rozmnožil.
Dále podává zbrojíř, dle deníku o odbývaných cvičeních sepsaném, zprávu o návštěvě
cvičení.
7. Pojednání stran letního cvičení.
Za tím účelem ujednáno, že má býti 8 cvičení uspořádáno a to první dne 7. května t. r.
Každé další vždy za 14 dní, jen v případu, že by nějaká náhoda neb nepříznivé počasí
překáželo tedy má se cvičení vždy nejbližší svátek neb neděli odbývati.Cvičení započne
nejdéle o 1. hod. 15. min odpoledne a potrvá jednu hodinu. Se cvičením započne se bez
ohledu na počet přítomných členů.
8. Stran opravy výzbroje se ujednává, že scházející lezecké háky nechají se zhotoviti,
rovněž i scházející toporo od jedné sekery. Provedení toho obstará náčelník.
9. Svátek sv. Floriana se pro zaměstnání členstva světiti nebude.
10. Volné návrhy:
I.) Dle návrhu předseda y zrevidována matrika členů a členství Josefa Vinklera a
Františka Rýpara zrušena, po jednohlasném odhlasování přítomnými.
II.) Josef Orava dává návrh na ustanovení ještě jednoho trubače. Žádný se však za trubače
nehlásí, proto okolnost ta ponechaná až se někdo by přihlásil, třeba i z nehasičů.
III.) Táž uvádí stran žebře na hadice, že není k potřebě. Záležitost ta se při prvním cvičení
projedná.
IV.)Tentýž dává dále návrh, aby sbor za účelem upomínky 10tiletého trvání sboru nechal
se podobiznit. Návrh přijat a přihlášky o podobenky přijímá do 1 měsíce předseda.
V.) Předseda žádá, aby některý z mladších členů jemu v prácích jednatelských vypomohl.
K této funkci dobrovolně hlásí se dobrovolně Josef Šmiták.
Protokol skončen a podepsán.
Na Zbrašově, dne 24. dubna 1905.
Jan Kohout t.č. velitel

Josef Chromý, předseda a jednatel,

František Kohout, Josef Orava, Cyrill Kohout ml., Karel Šmiták, Jan Kohout ml.,
Antonín Machálka, Josef Šmiták, František Vavřík, Cyrill Humplík, František Orava,
František Duchoň svb., Antonín Chromý, Josef Duchoň, Čeněk Chromý.
— xXx —
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