
1953  dokončení 

Zápis 
Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 25. ledna 1953 v zasedací místnost MNV, zúčastnili se bratři František 
Ryška, Adolf Orava, Jan Jednorog, Cyril Humplík, Jaroslav Čech, Čeněk Hantek, František 
Zlámala, Jan Oplatek, František Mastil, Josef Humplík, Josef Duchoň, Ladislav Velecký, Vít 
Brada, Josef Králík a František Kohout. Za OV-ČSH delegát br. Filla. 

Za masové složky NF Králová Božena za VŽ, Karel Lukas za KSČ, Otilie Vítková za 
přípravný výbor JZD a Josef Osikovský za MAV-NF. 

1. Předseda br. František Kohout zahájil schůzi, uvítal přítomné bratry a zástupce 
masových složek. Na zahájení byly zazpívána státní hymna. 

Přednesl referát viz příloha [? nedoloženo], kde říká že činnost byla hodně špatná a 
neorganizovaná. Musíme hodně dohánět, aby naše jednota byla zase jednou z nejlepších na 
okrese, jako bývala dříve. 

2. Velitel PS br. František Zlámala podává zprávu: Bylo provedeno 13 praktických cvičení 
s průměrnou účastí 9 členů a pořádán 1 hasičský výlet. Zúčastnili jsme se požáru v Rouském 
v počtu 12 členů a při průtrži mračen jsme pumpovali vodu ze zatopeného bytu, účast 10 
členů. Provedeno 10 cvičení dorostu s průměrnou účasti 8 členů. Školení KV PO v Olomouci 
se zúčastnili 2 bratři a to Adolf Orava a František Zlámala. Máme 2 oddíly nových hadic B, 
5 nových modrých pracovních obleků, 2 kovové sběrače vody, 250 l benzínu, z toho je zásoba 
200 l. Účast na cvičeních byla slabá a bude nutno ji zvýšit. 

3. Zpráva jednatele podává Čeněk Hantek: Za celý rok bylo 19 výborových schůzí a 
1 výroční členská schůze. Schůze nebyly dodržovány vždy podle plánu. 

4. Zpráva pokladníka - František Ryška: Příjem za rok 1952 8.445,50 Kčs 
vydání    2.165,40 Kčs
hotovost   6.280,10 Kčs. 

5. Zpráva revisorů: Ladislav Velecký. Jaroslav Čech a Jan Jednorog sdělují, že účty jsou 
vedeny v pořádku, rovněž tak pokladní kniha a navrhují pokladníkovi udělit zproštění 
zodpovědnosti. Návrh všemi schválen. 

6. Organizační referent Josef Králík říká, že okresní konference se zúčastnili br. Josef 
Králík a František Kohout. Závazky byly plněny a možno říci, že splněny: Jan Jednorog -sběr 
surovin, František Ryška a Josef Duchoň -odvoz hlíny, František Zlámala a Adolf Orava -
závazek z KV PO splnili. Zhotovení sušáku nebylo splněno. Br. Josef Králík má dotaz na 
delegáta br. Fillu, jaké úkoly má organizační referent a jiní referenti. Br. Filla říká, že 
organizační referent je duší celé jednoty. Úkoly budou v Požární ochraně a ne na srazech 
činovníků jednot, které zatím nebyly dobře organizovány. 

7. Referent pro preventivní ochranu br. Josef Duchoň: Požární prohlídky domů, půd, 
pařáků a elektrického vedení byly provedeny a zjištěné závady oznámeny majitelům a jejich 
odstranění bude kontrolováno. Byly uskutečněny požární žňové hlídky, které letos splnily 
svůj úkol. 

8. Diskuse: s. Čeněk Hantek říká, aby br. Josef Duchoň provedl ve škole přednášku o 
vzniku požárů a o tom, jak je jim možno zabránit. 

Co se týká vadných hydrantů, bude předáno KVS (s. Faltýnek), aby nám dali podzemní 
hydranty s patřičnými 2 nástavci. 
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Kulturní referent br. Josef Gogela nepřítomen, činnost žádná. Velký nedostatek, nutno jej 
v tomto roce zvýšit [?]. 

9. Volby členů nového výboru. 

Podle návrhu volební komise, schváleného MAV NF, přistoupeno k hlasování: 

Předseda       František Kohout  všemi hlasy schválen 
I. zástupce       František Zlámala  -”- 
II. zástupce      Adolf Orava    -”- 
Jednatel a matrikář    Josef Humplík    -”- 
Pokladník a archivář   František Ryška   -”- 
Organizační referent   Josef Králík    -”- 
Kulturní referent    Josef Gogela    -”-  oznámit písemně 
Ref. pro preventivní ochranu Josef Duchoň    -”- 
Členové výboru:     František Hapala   -”- 

Jan Jednorog    -”- 
Ladislav Velecký   -”-  hospodář 
Čeněk Hantek    -”- 
Jan Oplatek    -”- 

Náhradníci:      Cyril Kohout    -”-  oznámit písemně 
František Mastil   -”- 
Eduard Roreček   -”-  oznámit písemně 
Antonín Vinkler   -”-  oznámit písemně 

Revisoři účtů:      Jaroslav Čech   všemi hlasy schválen 
Cyril Kohout    -”- 
Eduard Roreček   -”- 

Delegáti na okr. konferenci: František Zlámala a Josef Králík. 

Zvolení bratři funkce přijali. 

10. Referát delegáta OV ČSH - br. Filly: 

Aktivů pro činovníky, na kterých načerpány vědomosti ke zlepšení práce jednot, bylo 
málo. V příštím roce se plánují asi 6× za rok, schůze budou krátké, čilé, výstižné a záživné, 
aby bratři nebyli unavení a odnesli si ze schůzek mnoho dobrých zkušeností. 

Jak byly plněny body ministra s. V. Noska v jednotě? Zde jsme se přihlásili k soutěži o 
‚Vzorného hasiče‘. Funkcionáři v OV ČSH jsou znechuceni poměry z jejího organizování. 
Pokud se týká této soutěže utvoří se komise v naší MJ, která bude hodnotit tuto soutěž. 

Hlavní věcí je preventivní ochrana a to jsou pravidelné požární prohlídky. MNV má 
ustavit domovní hlídky k případné ochraně a požární sbor je vycvičí v zacházení při hašení. 

Dále hovořil o nedostatcích spolupráce a to hlavně mezi OV ČSH a obcemi a mezi PO a 
OV ČSH. 

11. Projevy hostí: 

s. Josef Osikovský říká, že je nutné se obracet na MAV NF a žádat o pomoc. MAV NF 
sleduje činnost MNV, MJ ČSH a ČSM a říká aby tyto složky ruku v ruce pracovaly na 
zabezpečení majetku všech občanů. Výbor bude mít za úkol pozvednout uvědomělost 
členstva k návštěvě schůzí a cvičení. Věnovat pozornost mládeži, hlavně dorostu, věnovat se 
více kulturní činnosti a vytvořit tak podmínky pro vzdělání všech bratří a občanů. 

s. Božena Králová říká, že VŽ bude pracovat na tom, aby bylo v naší obci vytvořeno 
požární družstvo žen a žádá všechny členy hasičské jednoty o spolupráci. 
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s. Karel Lukas: Přednesené zprávy zhodnotily práci MJ, ovšem ne plně, kulturní referent 
nefunguje již asi 3 roky a je to naší chybou. Žňové požární hlídky pracovaly dobře. Jedním 
z nedostatků je, myslím to, že není užšího kontaktu mezi mladými a starými bratry. Staří mají 
zkušenosti a mladí elán, spojí-li se a budou pracovat společně, je možno udělat kus dobré 
práce ve prospěch všech občanů. Vzhledem k vážné mezinárodní situaci je třeba, aby hasičské 
práce zvládali jak staří, tak i ženy, pro případ, že by mladí odešli do války, byla by zde 
náhrada. 

s. Otilie Vítková: Přípravný výbor JZD bude pomáhat HJ tím, že v družstvu bude dbáno 
na všechna bezpečnostní opatření a to hlavně , pokud se týká požárů při společném 
hospodaření ve vyšším typu JZD. 

12. Zhodnocení schůze zástupcem OV ČSH: Schůze je dobrá, navržená kandidátka byla 
jednomyslně schválena a odhlasována. Diskuse byla dobrá. Hlavně však musíme pamatovat 
na kulturu. Velmi dobře to řekla zástupkyně výboru žen, že zde bude utvořeno požární 
družstvo žen. Přípravný výbor JZD bude pomáhat odstraňovat nedostatky a rizika vzniku 
požárů v zemědělství. Dále je nutné jít do škol, kde je právě začátek, protože malí občánkové 
si dobře pamatují, co se jim řekne a jsou-li k tomu vedeni, je možno v budoucnosti zamezit 
požárům vůbec. Je nutné, aby se děti dívaly na oheň s respektem. Dále slibuje, že budou 
konány aktivy k načerpáni zkušeností k práci v MJ ČSH. 

s. Josef Osikovský, říká, aby místnost po bývalém obchodě pí. Heleny Šindelové byla 
prostřednictvím MNV přidělena MJ ČSH, kde bude více využita než pro původně navrhovaný 
účel, totiž pro autobusovou čekárnu. 

s. Čeněk Hantek za MNV říká, že vezme toto za úkol pro MNV a věc zařídí. 

13. Usnesení: Přesvědčováním získat všechny členy pro práci v MJ ČSH a to jak po 
stránce odborné, tak i pro politické uvědomování podle 6 bodů ministra s. V. Noska a to tak, 
abychom byli v pravý čas připraveni hájit majetek občanů. 

Na ukončení byla zazpívána „Píseň práce“. 

Zapsal: Čeněk Hantek, jednatel. 

 

Zápis 

Ze schůze výboru MHJ ve Zbrašově dne 31. ledna 1953 v místnosti radnice ve 20 hod. 

1. Zahájení a účast. Schůzi zahájil předseda br. František Kohout a přítomni byli tito 
členové: Josef Duchoň, František Kohout, František Ryška, Jan Jednorog, Josef Králík. 

2. Hlavním bodem této schůze bylo rozdělení funkcí na plese, který se bude konat dne 
7. února 1953. K pokladně určeni František Ryška a Jan Jednorog. Pořadatelé Josef Duchoň, 
František Kohout a František Hapala. Do bufetu pí Osikovská a pí Chromá. V průběhu plesu 
se má podle okolností vydražit dort, vyhlásit tajná volenka a ‚pusinkový (trubičkový) valčík‘. 
Pozvánky roznesou v neděli 1. února 1953 br. Josef Duchoň a František Zlámala. 

3. Ku konci schůze bylo rozhodnuto zaslat MHJ ve Valšovicích 200 Kč, jako příspěvek na 
konání plesu. 

Nato poděkoval předseda přítomným za účast a schůzi ve 22.15 hod. ukončil. 

Za nepřítomného jednatele zapsal Josef Duchoň a do sešitu přepsal: 

Josef Humplík, jednatel. 
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Zápis 
Z výborové schůze MHJ ve Zbrašově, konané dne 13. února 1953. 

1. Zahájení a účast. Schůzi zahájil ve 20 hod. předseda br. František Kohout, přítomní: 
Josef Duchoň, František Ryška, Čeněk Hantek, Adolf Orava a Josef Humplík. 

2. Jako první bod jednání podává pokladník br. František Ryška zprávu o vyúčtování plesu 
konaného 7. února 1953  Hrubý příjem 10.525,00 Kčs 

vydání     6.407,60 Kčs
zbývá     4.117,40 Kčs 

Jednotlivé položky, viz v pokladní knize: vyúčtování plesu ze dne 7. února 1953. 

3. Přípis OV ČSH. Následuje čtení dopisu od okresního výboru ČSH. Tento je již splněn 
až na 2 body: a) jako závazek ku konání okresní konference - zřízení a vybavení místnosti pro 
MJ ČSH z bývalého obchodu pí Heleny Šindelové, kterou má naše jednota obdržet; b) zaslat 
200 Kč, jako příspěvek na konání okresní konference; br. Ryškovi předán šek k zaplacení. 

4. Písemné jmenování zástupce PS. Ku konci byl vznesen dotaz, jak je to s písemným 
jmenováním br. Josefa Duchoně zástupcem velitele požárního sboru od MNV. Br.Čeněk 
Hantek, coby předseda MNV, věc vyřídí. 

Schůze skončena ve 22 hod. Poděkováno všem za účast. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Z výborové schůze MHJ konané v radnici dne 27. února 1953. 

1. Zahájení a účast. Schůzi zahájil ve 20 hod. předseda MHJ br. František Kohout, 
přítomní: Čeněk Hantek, Jan Jednorog, Josef Duchoň, František Zlámala a Josef Humplík. 

2. Pozvání od SČSP. Po zahájení byla čtena pošta. MHJ byla pozvána místní organizací 
SČSP na výroční schůzi, která se bude konat 1. března 1953 v místnostech SKP. Po přečtení 
programu, rozhodnuto toto pozvání vyhlásit rozhlasem, protože na oběžník je již pozdě. 

3. Přípis OV ČSH. následuje čtení dopisu od OV ČSH: 

a) co je s finančním příspěvkem ku konání okr. konference?; pokladník nepřítomen , 
příspěvek pravděpodobně poslán. 

b) jelikož měla MHJ zajistit účast na oslavách ku dni 25. února, podotknuto, aby delegát 
na okresní konferenci hlásil zpoždění pošty (což se často stává), protože tento přípis přišel až 
27. t.m. 

Závazek. Místo původního závazku na úpravu místnosti po obchodu paní Heleny 
Šindelové pro MHJ, bude uzavřen jiný. MHJ ve spolupráci s Výborem žen založí v tomto 
roce požární družstvo žen.  

4. Diskusní příspěvek na okr. konferenci. Navrženo několik příspěvků, proč se ruší 
objednávky na r. 1953 sepsané v r. 1952, když tyto musí být znovu podány ačkoliv to nebylo 
nikde hlášeno; proč jsou obce tak špatně rozděleny do okrsku atd. Br. František Zlámala si 
z toho udělal zápis a přečte jej na okresní konferenci. 

5. Převzetí obchodu po pí Šindelové. František Zlámala hlásí oficielní převzetí místností a 
referuje co tam všechno je a není. Zůstávají regály a pult, chybí hodiny, kamna a pod. 

6. Zkouška hydrantů. Br. Josef Duchoň navrhuje na jaře, při příznivém počasí, provést 
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zkoušku hydrantů a to pak hlásit na příslušné místo. Znovu učiněn dotaz, co je s písemným 
jmenováním zástupce velitele PS. Br. Čeněk Hantek říká,že jako předseda MNV jmenování 
již podepisoval a proto jej musí v nejbližších dnech obdržet. 

7. Zakoupení psacího stroje. Předseda František Kohout navrhuje zakoupit pro MHJ psací 
stroj. Po menší debatě rozhodnuto stroj koupit a uloženo zprostředkování koupě. 

Po poděkování za účast schůze ve 21. 45 hod. ukončena. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Z výborové schůze MHJ konané v radnici dne 17. dubna 1953. Schůzi zahájil ve 20 hod. 

předseda br. František Kohout; přítomní: František Ryška, Adolf Orava a Josef Humplík. 

1. Přípis od OV ČSH. Po zahájení bylo přikročeno ke čtení dopisu od OV ČSH: 

a) Br. předseda František Kohout čte rozdělení okrsků a instruktorů v hranickém okrese. 
Vcelku není k tomu připomínek, až k IX. okrsku,v něm je zahrnut také náš sbor a podotknuto, 
že je zas tak roztáhnutý jako loňského roku. 

2. Usnesení okresní konference ČSH. K tomuto není tak živě diskutováno, jelikož br. Fr. 
Zlámala, který by mohl podat vysvětlení, není přítomen. 

3. Plán práce. Hlášení mělo být podáno do 15. 4. 1953. Jednateli vytknuto, že nedodržel 
termín. Ten se zavazuje, že toto a s tím i všechny body přípisu co nejdříve vyřídí. 

4. Ve věci soutěže o odznak „Vzorný hasič“ a soutěže o nejlepší družstvo není možné nic 
zařídit, protože br. František Zlámala, velitel PS a zároveň instruktor je nepřítomen. 

5. Oslav 1. máje se členové MHJ zúčastní pokud možno ve stejnokroji. Podotknuto, že 
většina členů se zúčastní oslav jako zaměstnanci národních podniků. Ve věci závazku nebylo 
dohodnuto ničeho. 

6. Aktiv organizačních, osvětových referentů a pokladníků. Pokladník br. František Ryška 
bere na vědomí. Josefu Králíkovi a Josefu Gogelovi to oznámí dodatečně br. jednatel. 

7. Předseda referuje, že ve schůzi MO KSČ, na kterou byl pozván s br. jednatelem, byli 
požádáni, aby MHJ se ujala práce a vedla střed. Svazarmu. MJH s tím souhlasí, a bylo 
dohodnuto, by o tom bylo diskutováno na nejbližší členské schůzi,by všichni se přihlásili za 
členy pak vyzvat agitací a místním rozhlasem všechny občany obce. 

8. Kancelář MHJ. Znovu se rozvinula široká diskuse o přemístění věcí do bývalého 
obchodu H. Šindelové. Usneseno, by jednatel toto projednal s velitelem PS a hospodářem 
sboru, by sjednali nápravu. 

9. Věnec k tryzně s. Klementa Gottwalda v Hranicích. Předseda navrhuje uvolnit 
z pokladny 125,- Kč pro MNV na věnec. Proti návrhu není námitek. Dále předseda navrhuje 
upozornit velitele PS, aby v co nejbližší době započal s letním cvičením. 

10. Před ukončením schůze bylo usneseno dát tomu, kdo bude chodit s oběžníkem, 
peněžní odměnu. 

Předseda poděkoval za účast a schůzi ve 22.15 hod. ukončil. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 
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Zápis 
Z výborové schůze MHJ konané v radnici dne 22. května 1953. Schůze zahájena ve 20.45 

hod za nepřítomnosti předsedy, br. Adolfem Oravou za účasti těchto bratří: Josef Králík, 
František Zlámala a Josef Humplík. 

1. Letní cvičení. Na schůzi bylo dohodnuto aby br. Adolf Orava vedl v neděli za 
nepřítomného velitele (skládá v Hranicích zkoušky ‚Vzorný hasič‘) letní cvičení vzor PB 12. 
Na cvičení se má také udělat rozbor zdolání zdejšího požáru u Eduarda Rorečka č.p. 34 
[Podle mé paměti založil požár syn Fr. Rorečka, který si hrál se zápalkami;- pozn. L .Ch. v r. 
2001]. 

2. Zjištění stavu vody v rybníku p. Jana Hapaly. Při konání cvičení se má zjistit stav vody 
v rybníku, prokopaného zdejšími školními dětmi a při nejbližší členské schůzi se dohodnout, 
jaké další kroky se v této věci podniknou. Konání členské schůze stanoveno na den 28. května 
1953. S oběžníkem bude chodit osobně jednatel. 

3. V diskusi byl probrán zdejší požár (jeho zdolání), stav auta a agregátu a nový název 
našeho spolku Československý svaz požární ochrany (ČSPO) atd. 

Velitel br. František Zlámala navrhuje zajít za hajným p. Mikšíkem, aby nám vykázal 
nějaký strom na zhotovení sušáku na hadice. 

Schůze ukončena ve 22.30 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Z členské schůze MHJ ve Zbrašově, konané dne 29. května 1953 v radnici. Schůzi zahájil 

jednatel br. Josef Humplík (předseda byl zaneprázdněn) ve 20.45 hod. Přítomní byli bratři 
František Kohout, Čeněk Hantek, Jan Jednorog, Josef Gogela, Josef Králík, Adolf Orava, 
František Zlámala, František Ryška, Josef Duchoň, Josef Humplík a sestra Jiřina Velecká. 

Čtení a kontrola zápisu z minulé schůze výboru MHJ. Jelikož k němu nebylo, kromě 
bodu 2 (tyto byly řešeny v průběhu schůze) připomínek, bylo přikročeno k dalšímu bodu 
jednání. 

 Program schůze: 1. Úprava obchodu H. Šindelové 
2. Úprava rybníka 
3. Svazarm 
4. Hasičský výlet 
5. Sušák na hadice 
6. Plán výborových schůzí a cvičení. 
7. Družstvo žen 
8. Diskuse 

ad 1) Ve věci úpravy bývalého obchodu byly učiněny tyto věci: br. Josef Humplík 
rozebere ze 3 stávajících regálů 2 a ty uschová tak, aby nebyly poškozeny. František Zlámala 
zhotoví 4 nové klíče k hasičské zbrojnici, 2 klíče od hlavních dveří obchodu 2 klíče od 
visacího zámku od dveří uvnitř obchodu. Z těchto klíčů budou v zasklené skřínce na vratech 
zbrojnice po jednom od každého zámku. po jednom klíči od zbrojnice a od visacího zámku 
bude mít velitel PS František Zlámala a jeden klíč od hlavních dveří obchodu bude mít 
jednatel Josef Humplík. Dva klíče od zbrojnice budou v kanceláři MNV. Br. Čeněk Hantek, 
jako předseda MNV, zařídí namontování elektrických hodin. Bratr František Ryška obchod 
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vylíčí. Toto všechno se má udělati co možná v nejbližší době. Po úpravách obchodu se o 
přestěhování věcí z radnice a zbrojnice postará, za pomoci ostatních bratrů a je zodpovědný 
jednatel br. Josef Humplík. 

ad 2) Úpravou rybníka pověřen br. František Zlámala. Dojednáno vyhloubit u kraje 
prostor 4×2 m, do rohů zarazit kůly a ty obít kulatinou do výše hladiny. Vypustit rybník a 
nově upravit hráz. Vodu v ohraničeném prostoru občas vyčistit, aby sací koš od stroje mohl 
zůstat volný. 

ad 3) Br. František Zlámala promluví v závodě Sigma s br. Antonínem Vinklerem a 
Vojtěchem Bradou a podá v nejbližším výboru MHJ zprávu. Jmenovaní byli vybráni jako 
vedoucí do střediska Svazarmu v naší obci. 

ad 4) Hasičský výlet nebyl zatím domluven. Jednatel se zeptá na OV ČSPO, zdali nemají 
nic plánováno jako celookresní podnik a výsledek oznámí ve výborové schůzi MHJ. Podle 
toho se v té věci zařídí konání výletu v měsíci červnu. 

ad 5) Zhotovením sušáku pověřen opět br. František Zlámala. Dřevo na sušák i na úpravu 
rybníka se domluví s p. Antonínem Mikšíkem. Je ovšem přirozené, že v obou případech mu 
budou ostatní bratři nápomocni. 

ad 6) Ve věci schůzí výboru je jednateli vytýkáno,že bratři nejsou s plánem schůzi vůbec 
seznámeni. Tento kritiku přijímá a zavazuje se s. Josefu Osikovskému připomenout, aby 
svolal do schůze MAV NF vedoucí všech veřejných složek a domluvili se na plánu schůzí, by 
se tyto navzájem nekřížily. Podle okolností, jestli se tato schůze uskuteční příští týden, 
oznámí jednatel výsledek v příštím výboru MHJ a oznámí kdy se bude konat. V plánu schůzí 
MHJ na 3. čtvrtletí to bude každému členu výboru sděleno. 

Ve věci cvičení se br. Fr. Zlámala zavazuje, že tato bude konat pravidelně a v případě 
nepřítomnosti, bude vždy hlásit zástupce. Po menší debatě pak dojednáno, aby na obci byl 
k dispozici klíč od reservoáru, by v případě požáru (neb i cvičení) mohly být použity 
hydranty. Tuto věc si bere na starost br. Čeněk Hantek. Také se br. F. Zlámala zavazuje, že 
zhotoví několik potřebných šroubení, které bude moci použít jak k agregátu, tak k hydrantům. 

ad 7) Družstvo žen. Jednatel v této věci vyslán jako delegát MHJ do Výboru žen, aby je 
upozornil na důležitost ženského družstva v případě nepřítomnosti mužů, jež budou 
v zaměstnání. V nejbližším výboru oznámí jak pořídil. 

ad 8) Diskuse: Jednatel projedná s posádkovou správou, co je s vrácením černých 
divadelních horizontů, které byly půjčeny ku hře „….[nečitelné]   “, kterou sehráli vojáci 
v Teplicích. Zjistí u vedoucího hostince p. Filipčuka kdy byly horizonty půjčeny a zdali je o 
tom potvrzení. 

Br. František Zlámala se zavazuje, že dá do pořádku auto, které je toto dobou, pro 
prasknutí bloku mrazem , neschopno jízdy. Br. předseda navrhuje provést zkoušku hasičských 
provazů na zatížení. 

Návrh na inventarizaci a vyřazení všeho co je již k nepotřebě. V nepřítomnosti hospodáře 
MHJ nebylo více domluveno. Navrhuje se opravit vrata u zbrojnice. Jednateli uloženo donést 
z okr. vel. hasicí přístroj, který je tam pro naši jednotu k dispozici. 

Br. Josefu Gogelovi dán úkol postarat se o pověšení hasičské vývěsní skřínky na bývalý 
obchod. 

Jelikož nebylo dalších připomínek, jednatel poděkoval za účast schůzi ve 23.15 hod. 
ukončil. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 
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Dodatek: Br. jednatel se zeptá u okresního výboru, zdali by nebylo možné vyřídit pro 
nové družstvo žen a dorost poukazy na pracovní obleky (montérky). Tyto by se pak vlastní 
prací upravily. Kdyby to nebylo možné, byl návrh aby se montérky koupily na ‚volném trhu‘. 
Podle výsledku jednání se tato věc dořeší. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově konané dne 5. června 1953 v radnici; přítomní 

byli Jan Jednorog, Adolf Orava, Josef Gogela, Josef Humplík, František Zlámala. Schůzi za 
nepřítomného předsedu zahájil velitel br. František Zlámala ve 20.30 hod. 

1. Čtení a kontrola zápisu z minulé schůze. Zároveň bylo kontrolováno, co bylo uděláno, 
bylo provedeno vše až na malé výjimky. Jelikož na programu schůze nebylo dalších bodů, 
bylo přikročeno k diskusi. 

2. Diskuse: Dojednáno, že středisko Svazarmu si jednota, po rozhovoru br. F. Zlámaly se 
s. V. Bradou a br. A. Vinklarem, nebere za své. Hasičský výlet se konati nebude. Br. 
František Zlámala nanesl, aby br. Josef Králík vrátil nabíječku autobaterií, kterou má u sebe, 
ale ta je majetkem hasičské jednoty. 

Schůze ukončena ve 22.15 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 10. července 1953 v radnici. 

Přítomní byli bratři František Ryška, Josef Duchoň, Adolf Orava, Josef Humplík. Schůzi 
zahájil ve 20.30 hod. jednatel br. Josef Humplík. 

1. Pokladníku Františku Ryškovi předána poukázka od přeměněných hotových peněz 
hasičské jednoty a přípis s blanketem od okresní městské spořitelny v Hranicích. Pokladník to 
přijímá a vyřídí výměnu uložených peněz MHJ [po měnové reformě k 1.6.1953 -pozn. L.Ch.]. 

2. Měsíční hlášení o rozdělení a stavu členstva si jednatel vyřídí v co nejbližší době. 
Měsíční hlášení je prozatím hlášeno jako pololetní. 

3. Následuje předběžné rozdělení mužů pro noční protipožární žňové hlídky, které mají 
v nejbližší době začít. Rozdělení viz v knize hlídek. 

4. Br. Josef Duchoň, za nepřítomného velitele PS Fr. Zlámalu, odzkouší v neděli hydranty. 

Schůze ukončena ve 22.30 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Z členské schůze MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 14. srpna 1953 v radnici; přítomni 

byli Adolf Orava, Čeněk Hantek, Josef Králík, František Zlámala, Josef Gogela, Josef 
Humplík. Schůzi zahájil ve 20. 30 hod. br. Adolf Orava. 

1. Po přečtení a kontrole zápisu z minulé schůze přikročeno k vyřízení pošty ze dne 
13. srpna 1953.a) Okresní soutěže o nejlepší družstvo v Teplicích se bratři zúčastní jako 
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přihlížející. b) Hlídky jsou řádně poučeny. c) Veřejných schůzí za ukončení války v Koreji se 
bratři zúčastní podle možnosti. d) Hlášení o sběru surovin, utvoření kroužků ruštiny a 
zdárném provedení žní se nebude podávat, jelikož sběr se nekonal, pro kroužek ruštiny nejsou 
podmínky a o žních pracoval každý na svém. e) Měsíční hlášení bylo v pořádku odesláno. 

2. Diskuse. Znovu bylo naneseno postavení sušáku na hadice. Br. Čeněk Hantek projedná 
věc s p. JUDr. Pavelkou, v jehož zahrádce by bylo postavení sušáku co nejlepší. 

Schůze ukončena ve 22.00 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 4. září 1953, přítomni byli Adolf 

Orava, František Ryška, František Zlámala a Josef Humplík. Schůzi zahájil ve 20.30 hod. 
II. místopředseda br. Adolf Orava. 

1. Pošta: 

a) Soutěže o okresní putovní pohár v Lipníku nad Bečvou se naše jednota nezúčastní, 
protože auto není v pojízdném stavu. 

b) Razítko vyzvedne jednatel na OV, stvrzenku o zaplacení předal br. pokladník 
k proplacení. 

c) Oznámeno pokladníkovi, aby se připravil na kontrolu pokladních knih. Ten to bere na 
vědomí a hlásí, že má všechno v pořádku a zaplaceny i příspěvky. 

d) Měsíční hlášení v pořádku a jednatel hlásí zaslání hlášení už i za měsíc srpen. 

e) Jako delegáti na okresní soutěž o putovní pohár byli navrženi bratři František Zlámala, 
Adolf Orava, Josef Humplík, Antonín Vinklar a sestra Jiřina Velecká. Dohodnuto, by tito 
dostali ze spolkové pokladny à 20 Kč na úhradu cesty, vstupného apod. Nepřítomným bude 
toto oznámeno. 

f) Při kontrole oběžníku z 13. 8. 1953 znovu rozhodnuto, by se žádné hlášení neposílalo. 

2. Diskuse. Naneseno, ba se zakázalo odpouštění vody z hydrantů s. Janu Jednorogovi a pí 
Vinklarové, aby v pozdější době tyto hydranty nezamrzly. Br. F. Zlámala hlásí, že o tom bylo 
hovořeni již v MNV a že to tam jako člen ještě připomene. Bratři Adolf Orava a Josef 
Humplík zpracují zhodnocení žňových hlídek, které se po kontrole velitelem PS doručí MNV, 
jako podklad pro sestavení nových směrnic. 

3. Pokladníku br. Františku Ryškovi předán šek na zaplacení hasičských novin a přípis 
okresní spořitelny ohledně hasičských peněz. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 2. října 1953, přítomni byli Adolf 

Orava, Josef Králík, František Zlámala, František Ryška, Josef Duchoň. Schůzi zahájil ve 
20.30 hod. Adolf Orava. 

1. Vybavení sborové místnost. Br. F. Zlámala se dotazuje kde má vzít židle do sborové 
místnosti v bývalém obchodě. Bude poslán dopis na MNV, co je se židlemi, které byly 
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uskladněny v hostinci, komunální podnik je vzal do opravy a dosud nevrátil. 

2. Br. Adolf Orava čte oběžník č. 21. Ten pojednává o zrušení žňových hlídek, oprava 
auta a agregátu musí být předem hlášena na OV. Ohledně zrušení objednávky na opasky 
zařízeno, že br. František Zlámala půjde na OV a bude trvat na objednávce. 

3. V neděli dne 4. října 1953 bude v 10 hod. provedeno cvičení, které bude vyhlášeno 
místním rozhlasem. 

4. Plán schůzí. Plán veškerých schůzí na 3. čtvrtletí vypracují velitel František Zlámala a 
jednatel Josef Humplík. 

5. Na MNV bude předáno oznámení o br. Janu Jednorogovi, že jako člen požárního sboru 
nastoupil žňovou hlídku ve 23.15 hod. a to ve stavu úplně opilém. Hlídku nemohl vykonávati a 
proto byl na rozkaz orgánu SNB velitelem sboru vyměněn. 

MNV bude požádán, aby rozpis civilních hlídek byl předán pod MJ-ČSPO. 

Schůze byla ukončena ve 22.15 hod. Zápis napsal za nepřítomného jednatele František 
Zlámala. 

Přepsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 16. října 1953, ve sborové místnosti 

[v bývalém obchodě H. Šindelové]. Schůzi zahájil ve 20.30 hod. br. Adolf Orava, dále byli 
účastni František Zlámala, Josef Králík, Josef Duchoň, František Hapala, Ladislav Chromý a 
Josef Humplík?. 

1. Po přivítání čten a kontrolován zápis z minulé schůze a přikročeno k vyřizování došlé 
pošty. 

2. Pošta sestávala z pokynů pro výměnu členských legitimací a konání výročních 
členských schůzí. Ve věci výměny legitimací zařízeno toto: Členská matrika zkontrolována, 
sepsán abecední seznam, který jednatel v nejbližší době opíše strojem do předem zaslaných 
formulářů a pošle na OV ČSPO. 

3. Bylo dohodnuto aby výroční členská schůze se konala dne 20. prosince 1953 ve 14. 
hod. v radnici. Br. František Zlámala osobně dohodne na OV zda tento termín vyhovuje a 
výsledek sdělí na nejbližší výborové schůzi. Návrhová komise se sejde příští týden a sestaví 
kandidátku a doručí ji jednateli, aby ji mohl poslat MAV-NF ku schválení. Dohodnuto, aby na 
výroční schůzi byli pozváni zástupci MNV, MAV-NF, KSČ, SČSP, ČSŽ, JZD apod. Pozvání 
vyřídí též br. jednatel. 

4. Vypracování kandidátky nového výboru. Jelikož z návrhové komise byli přítomní 
4 členové, sestavili kandidátku hned a ta byla výborem schválena. Navrženi byli: Adolf Orava 
jako předseda, jako členové výboru Josef Duchoň, František Ryška, Josef Humplík, František 
Zlámala, Josef Králík, Josef Gogela, Ladislav Chromý, Čeněk Hantek a Jiřina Velecká. Jako 
náhradníci do výboru Antonín Vinklar, Vladislav Zlámala. Jako revisoři účtů Ludvík 
Velecký, František Hapala a Cyril Kohout. 

Schůze ukončena ve 23 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 
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Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 13. listopadu 1953 ve sborové 

místnosti ve 20.30 hod. Účastni byli bratři Adolf Orava, František Ryška, Josef Gogela, Josef 
Králík, Josef Duchoň, Jan Oplatek, František Zlámala a Josef Humplík. 

1. Pošta. Jednatel hlásí zaslání kandidátky nového výboru MAV-NF ku schválení, 
dodatečně projednán přípis o instruktáži funkcionářů MJ (toto obešel osobně), nikdo se však 
toho nezúčastnil. Br Františku Ryškovi připomenuto o zaplacení novin „Požární ochrana“ a 
zaslání měsíčního hlášení v termínu (říjen). 

2. Seznam členů. Znovu probíráno vyplnění seznamu členů k vydávání členských 
legitimací a dohodnuto, aby ten kdo se vůbec nezapojí do činnosti, byl škrtnut (Vojtěch 
Brada, Rostislav Honeš, Oldřich Chromý ml., Eva Králíková). Ve věci vzorových schůzí žádá 
br. předseda funkcionáře MJ, aby se ve stanovenou dobu zúčastnili vzorové schůze ve Velké. 

3. Zprávy činovníků jednoty. Přikročeno k sestavení zprávy o činnosti za uplynulý rok pro 
hodnocení na výroční valné hromadě. Zde každý činovník podal svoji zprávu, kterou si br. 
Adolf Orava napsal neb opsal a připraví si ji doma na zhodnocení. 

4. Výroční členská schůze. Navrhnuto, by se výroční schůze konala dne 28. listopadu 
1953 a požádat s. Jana Hrdu, by nás na této doplnil svou hudební vložkou. Br. František 
Zlámala vyřídí tuto věc a podá jednateli zprávu do čtvrtku. Bude-li s. Hrda ochoten zahrát na 
schůzi, oznámí jednatel schůzi na 28. listopadu 1953, v záporném případě platí staré datum 
[20.12.1953]. 

Za nemocného předsedu schůzi vedl a zakončil ve 23.15 hod. br. Adolf Orava. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 4. prosince 1953 ve sborové 

místnosti. Schůzi zahájil br. Adolf Orava a dále byli účastni tito bratři: František Ryška Josef 
Duchoň, Josef Králík, Josef Gogela, František Zlámala, František Hapala, Josef Humplík. 

1. Výroční členská schůze. Jednání se týká hlavně pořadu jednání členské schůze; br. 
Adolf Orava čte hodnocení činnosti MJ za minulé období a po přečtení se ptá, má-li k tomu 
někdo nějaký dodatek. Jelikož jsou všichni s hodnotící zprávou zajedno, bylo navrženo, aby 
při konání schůze byly zahrány hymny a Píseň práce z gramofonových desek. 

2. V diskusi bylo naneseno konání hasičského plesu. Také bylo navrženo, aby prácí s tím 
spojenou si vzali na starost určití bratři na sebe. Jako datum navržen 9. leden 1954. Hlavní 
věci o hasičském plese se domluví na výroční členské schůzi. 

Schůze zakončena ve 21.30 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 18. prosince 1953 ve sborové 

místnosti. Schůzi zahájil ve 20.30 hod. br. Adolf Orava, účastni byli dále bratři: Josef Králík, 
Josef Duchoň, František Zlámala, Ladislav Chromý, František Ryška, Josef Gogela a Josef 
Humplík. 
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1.Pošta. Po zahájení přikročeno k vyřízení pošty. Br. Adolf Orava čte příspěvek pro 
výroční schůzi (toto bude číst delegát OV ČSPO). Bratr František Ryška hlásí revisi pokladní 
knihy a její kontrolu revisory účtů. Dohodnuto, aby jako finanční příspěvek ku konání okresní 
konference bylo zasláno 20,- Kčs, br. Fr. Ryškovi předán šek. 

2. Výroční členská schůze. Br. František Zlámala hlásí, že neví jistě o přítomnosti delegáta 
z OV ČSPO. Dohodnuto ale, aby se i přes nekonání výroční členské schůze, bratři sešli 
v neděli [20.12.1953] ku zhotovení výzdoby. Jednatel br. Josef Humplík hlásí schválení 
kandidátky a pozvání všech masových organizací.  

3. Ve věci konání hasičského plesu, dle návrhu z minulé schůze, dohodnuto: ustavit 
pořadatelskou komisi ze tří bratří Adolfa Oravy, Josefa Duchoně a Josefa Králíka. Br. Josef 
Králík navrhuje pořádat maškarní ples, bratři jsou proti a proto bude ples obyčejný.Br. 
František Ryška pojede v pondělí příští týden do Valašského Meziříčí a zařídí pozvánky. 
Pevné datum bude dohodnuto až po vyřízení pozvánek. V příznivém případě 9. ledna 1954 a 
vstupné 5 Kčs. Jinak je to záležitostí výše uvedených bratrů, kterým ovšem ve věci příprav 
ostatní pomohou. 

Schůze ukončena ve 22.30 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

1954 

Zápis 
Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 29. ledna 1954 v zasedací místnosti v radnici za účasti bratří a hostí; 
viz listinu přítomných. Schůzi zahájil, v nepřítomnosti nemocného předsedy Františka 
Kohouta a nemocného místopředsedy Adolfa Oravy, bratr Josef Duchoň. Uvítal delegáta OV 
ČSPO br. Moučka, přítomné bratry a hosty. 

1. Po uvítání všech přítomných žádá br.Josef Duchoň aby byly zazpívány hymny. 

2. Čtení zápisu z minulé výroční členské schůze. Jednatel br. Josef Humplík čte zápis, 
k tomuto se rozvinula široká diskuse. Br Mouček konkrétně kritizuje, že celý sled minulé 
výroční schůze je suchopárný, usnesení, závazky jsou dělány jen, aby nějaké byly. Mělo se 
zřídit družstvo žen, to do dneška není. Zápis je nakonec schválen, ale podotknuto, aby MJ ve 
své příští práci jinak zaměřila. 

3. Následuje referát o činnosti MJ ČSPO za uplynulý rok - viz přílohu místopředsedy 
br. Adolfa Oravy [kde? není přiložena]. 

4. Zpráva pokladníka a revizorů účtů. Revizoři účtů zjistili správnost dokladů při kontrole 
pokladní knihy a žádají, aby pokladníkovi br. Františku Ryškovi bylo uděleno absolutorium. 
Toto se teď neprovádí. Br. pokladník je po odhlasování všech přítomných, zbaven 
zodpovědnosti (ovšem jen za uplynulý rok), za hotovost v pokladní knize a její správnost ručí 
nový výbor. 

5. Zpráva delegáta OV ČSPO br. Moučky. Ten děkuje za přivítání, zdraví všechny 
přítomné bratry a hosty jménem okresního výboru a přeje MJ mnoho zdaru v její příští práci a 
přeje si, aby byla lepší než doposud. Hodnotí znovu naši práci a nastiňuje, jak by asi práce 
všech jednot v okrese měla vypadat. Ptá se co a jak jsme zařídili s těmi, kteří soustavně a nebo 
velmi málo chodí do výboru a členských schůzí, nebo na cvičení. Dohodnuto, by se s těmito 
bratry promluvilo a v případě dalšího nezájmu, nebyli vedeni jako příslušníci MJ. Také má 
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dotaz, zda o těchto schůzích či cvičeních byli zpraveni. Tento dotaz je vyvrácen tím, že velitel 
PS nebo jednatel s nimi osobně mluvili o té neb oné věci a zase nic. 

Žádá, aby se schůze výboru neb členské a cvičení neplánovalo v každý týden. Členové 
jsou pak v kombinaci s jinými složkami přetíženi a výsledek není žádný. Raději méně a lépe. 
Kritizuje velitele PS, že 5 praktických a 6 teoretických cvičení je málo, nutno toto zlepšit. 

Má dotaz, co dělali organizační a kulturní referenti po celý rok, praví že mají být duší 
spolku a na nich nejvíc záleží práce celé jednoty. Tito se ohrazují, že na poslední výroční 
schůzi delegát OV br. Filla slíbil brožurky na pomoc jak mají práci konat a také že budou 
pořádány pro funkcionáře MJ aktivy, nic se však neuskutečnilo. Br. Mouček bratra Fillu 
omlouvá pro jeho nemoc, že když nastoupil do funkce v OV, chuť do práce měl.. Škoda, že se 
tato kritika projednává až teď, a nenanesla se již dříve OV, aby se zjednala náprava. Br. 
Mouček tento problém znovu projedná v OV ČSPO. Na závěr děkuje za referát a doufá, že se 
naše práce zlepší, vždyť prý jsme bývali jednou z nejlepších jednot v okrese. 

Br. Josef Duchoň zahajuje diskusi a vítá hosty-ženy s. Královou a Hantkovou, tato 
přichází ze svým manželem, který je členem naší jednoty. 

Je dotaz, jak je to ve věci stavby sušáku na hadice. Br. Čeněk Hantek, který jako předseda 
MNV si to vzal za své, se omlouvá, že chtěl několikrát mluvit s panem JUDr. Metodějem 
Pavelkou, ale nebyl schopen ho zastihnout [bydlí v Ostravě a sem jezdí jen občas]. Jelikož se ale 
sušáky tohoto typy nesmí stavět, nebylo v té věci nic domluveno. 

Br. Josef Králík má dotaz na br. Moučka, jak pracuje OV ČSPO, zdá se mu to nepružné. 
Br. Mouček kriticky přiznává, že to v OV nesedí. Omlouvá to tím, že členové za jednotlivé 
okrsky se nedostavují proto, že nemají do Hranic přípoj a nebo se nedostanou domů. Musí se 
prostě najít nový způsob, aby se celý výbor mohl v pořádku scházet. 

Další stížnost je na velitele PS br. Františka Zlámalu, že jako člen OV neinformuje na 
schůzích výboru MJ o čem se ve schůzích OV jedná. Oběžníky dá prostě do kapsy, a je to pro 
něj vyřízeno. Z tohoto důvodu navrhuje jednatel br. Josef Humplík, aby veškerá pošta ať pro 
místní jednotu nebo požární sbor, byla vyřizována MJ a byla zakládána do archivu pod svým 
názvem. V této věci nebylo dosaženo žádné dohody, jelikož br. Čeněk Hantek tvrdí, že PS a 
MJ nemají nic společného. 

Delegát OV uzavírá diskusi a žádá, aby se všechny tyto věci projednaly ve výboru MJ a 
po společné domluvě odstranit svár, který těmito důvody snad vzniká. Nakonec je žádáno, 
aby velitel br. František Zlámala naučil ostatní bratry spouštět agregát, protože když on není 
doma, tak nikdo jiný agregát nenastartuje. Br. Mouček tvrdí, že OV bude pořádat kurz pro 
strojníky. 

6. Volby předsedy, členů výboru, náhradníků a revizorů účtů. 

a) Předsedou MJ ČSPO zvolen všemi hlasy br. Adolf Orava; pro nemoc nepřítomen, 
s kandidaturou souhlasil. 

b) Členy výboru zvoleni: Josef Duchoň, František Ryška, Josef Humplík, František 
Zlámala, Josef Králík, Josef Gogela, Ladislav Chromý, Čeněk Hantek a Jiřina Velecká. 

c) Náhradníky do výboru zvoleni: Antonín Vinklar a Vladislav Zlámala. 

d) Revizory účtů zvoleni: Ludvík Velecký, František Hapala a Cyril Kohout. 

Všichni funkcionáři byli zvoleni jednomyslně. 

7. Delegáty na okresní konferenci byli zvoleni Adolf Orava a Josef Králík. 

8. Předání nových členských legitimací. Br. Josef Duchoň je osobně rozdává, Říká, že 
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dnes je ctí být členem jednotky ČSPO. Při některém výročí se budou členové odměňovat 
diplomy. 

9. Usnesení. MJ ČSPO ve Zbrašově se na své výroční schůzi usnáší; založit družstvo žen, 
vychovávat hasičský dorost, 1 družstvo bude soutěžit na soutěži v Teplicích nad Bečvou, 
utuží se spolupráce s MAVNF, NV a ostatními masovými složkami v obci a 2 členové získají 
„Fučíkův odznak“. 

10. Závěr. O tom se debatovalo již v průběhu schůze a hlavně v diskusi. Jelikož je 
program výroční členské schůze vyčerpán, žádá br. Josef Duchoň, aby byla zazpívána „Píseň 
práce“. 

Pozvánka na hasičský ples. Sousední bratrský sbor z Valšovic zve naše bratry na svůj 
‚Sousedský ples‘. Po domluvě, poskytne br. pokladník těm našim členům, kteří se plesu 
zúčastní, 20 Kčs na útratu. 

Výroční schůze zakončena ve 23.15 hod. 

Zapsal: Josef Humplík, jednatel. 

 

Zápis 
Ze schůze výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 12. února 1954 ve sborové 

místnosti. Schůzi zahájil ve 20 hod. předseda br. Adolf Orava, přítomní byli Čeněk Hantek, 
Miroslav Hapala, Josef Králík, František Ryška, Ladislav Chromý, František Zlámala, Josef 
Duchoň a Cyril Kohout. Starý jednatel Josef Humplík nepřišel, a žádá, aby za něho byl zvolen 
jiný člen. 

1. Volba výboru. Do funkcí byli zvoleni tito bratři: 

I. místopředseda, zástupce velitele PS, ref. pro preventivní ochranu – br. Josef Duchoň. 
II. místopředseda, referent dorostu – br. Čeněk Hantek. 
Výcvikový referent a odborný školitel – br. František Zlámala. 
Jednatel – br. Miroslav Hapala, náhrada za Josefa Humplíka, schváleno MAV NF. 
Pokladník – br. František Ryška. 
Hospodář a strojník – br. Ladislav Chromý. 
Organizační referent – br.Josef Králík. 

2. Preventivní prohlídky. Preventivní prohlídky v obci provedou do jednoho měsíce bratři 
Josef Duchoň, František Zlámala a staršina SNB s. Hradečný. Provede se kontrola a bude se 
propagovat jarní úklid. 

3. Hovory s občany. Při večerních hovorech s lidmi se , v kladném případě, promítne film 
o požární bezpečnosti, který se pokusí zajistit br. František Zlámala na OV ČSPO. 

4. Kontrola jeviště. Bratři Josef Duchoň, František Ryška a hospodář Ladislav Chromý 
provedou v hostinci komunálního podniku kontrolu stavu jeviště a divadelních rekvizit. 

5. Oběžníky. Projednány jsou oběžníky PS č.1 a č.2, body 1–12. Také oběžník MJ je 
přednesen a jsou probrány body 1–10. 

Schůze končí ve 22.30 hod. 

Za nepřítomnosti bývalého jednatele provedl zápis František Zlámala. 
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Zápis 
O členské schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 18. února 1954 v radnici ve 20 hod., 

zúčastnili se tito členové: Čeněk Hantek, Josef Králík, František Zlámala, Miroslav Hapala, 
František Mastil a Milan Brada. 

Jelikož se sešlo málo členů, probíral velitel PS br. František Zlámala teoreticky cvičení se 
strojem, kladení hadic apod. 

Schůze ukončena ve 22 hod. 

Zapsal Josef Humplík. 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 12. března 1954 v radnici ve 

20.30 hod.a zúčastnili se jí br. Josef Duchoň, Josef Králík, František Zlámala a Josef Humplík. 
Schůzi řídil br. Josef Duchoň. 

1. Po přečtení zápisu z minulé schůze, je vyřizována pošta. Oběžník MJ č.3: a) Zaslání 
seznamu činovníků nového výboru. Toto je vyřízeno. 

b) Plán svozu delegátů na okresní konferenci dne 14. března 1954. Probráno se společným 
oběžníkem. 

c) Závazek na okresní konferenci. Členové MJ opraví do 1. května 1954 2 obecní veřejné 
pumpy. Zodpovídají br. Josef Králík a František Zlámala. 

d) Měsíční hlášení na OV bylo zasláno. V tomto musí být sjednána na OV řádná náprava. 

e) Upozornění: Předseda MJ je zodpovědný za účast delegátů na okresní konferenci; 
nekoná se sraz velitelů a proto o materiálním vybavení sborů je zbytečné hovořit; každé úterý 
a pátek se mohou odebírat příspěvkové známky na OV, proti hotovému zaplacení. Pro letošní 
rok vyřízeno. 

Společný oběžník – svozy delegátů na okresní konferenci. Delegáti z MJ se tam dopraví 
sami, orazítkování a podepsání delegačních lístků provedeno, měsíční hlášení nezasláno. 

2. Zprávy z úseků pracovišť. Následuje čtení zprávy z jednotlivých úseků pracovišť. 
K tomu není žádného podotknutí. 

3. Diskuse. Br Josef Králík upozorňuje na účast při konání pietní vzpomínky úmrtí 
J.V.Stalina a Klementa Gottwalda. Tato se koná dnes v sále hostince komunálního podniku. 

Včerejšího dne byly projednávány MAV NF za účasti předsedů všech masových složek 
volby do Národního výboru. Br. Adolf Orava, předseda MJ ČSPO se nedostavil,ačkoliv 
oběžník podepsal a věděl o tom. Při příštím výboru se musí k tomuto svému jednání vyjádřit. 

Schůze končí ve 22.30 hod. 

Zapsal: Josef Humplík. 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 5. prosince 1954. 

Pořad: 1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti MJ ČSPO 
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3. Revisní zpráva 
4. Zpráva zástupce OV ČSPO 
5. Rozprava 
6. Zhodnocení rozpravy zástupcem OV 
7. Volby nového výboru a delegáta na okr. konferenci 
8. Usnesení 
9. Závěr 

1. Výroční schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava, který úvodem vzpomněl, že je to již po 
padesáté deváté, co se schází požárníci v naší obci, aby podali účty ze své práce a vytýčili si 
nové úkoly. Scházíme se v době, kdy každý občan republiky dokazuje svou lásku k vlasti tím, 
že poctivě pracuje na svém místě a tím naplňuje slova našeho presidenta Antonína 
Zápotockého, že jen poctivou a cílevědomou prací si uhájíme mír a právo na pokojný život. 
Dále předseda podal svoji zprávu o činnosti, jež v zápise uváděna není, ale je uschována 
s ostatními dokumenty o výroční schůzi. 

2. Zprávu o činnosti MJ ČSPO přednesl s. Josef Duchoň. Také tato zpráva je přiložena 
k ostatním dokumentům o výroční schůzi. 

3. V revisní zprávě, podané s. Cyrilem Kohoutem bylo konstatováno, že veškeré pokladní 
záznamy byly přezkoušeny, porovnány a shledány v nejlepším pořádku. Revisní komise proto 
navrhuje výroční schůzi, aby pokladníkovi bylo uděleno absolutorium. 

4. Slova se pak ujal zástupce OV s. Janča. Ve svém referátu rozebral světovou politickou 
situaci, zdůraznil nutnost boje za mír a podstatnou část své řeči věnoval úkolům ČSPO, který 
v tomto boji má své důležité místo. Přednesl v číslech, jak obrovské jsou roční škody 
způsobené požáry a jak požárníci proti nim bojují. Zdůraznil, jak je důležité, aby MJ pečovaly 
o dobrý stav svého zařízení a o doplňování svých řad mladým dorostem, a o výchově vůbec. 

5. Po zprávě zástupce OV zahájil předseda Adolf Orava rozpravu k předneseným 
zprávám. 

První se přihlásil o slovo s. František Kohout s dotazem na zástupce OV, proč nejsou 
k dostání dvířka ke komínům. Dotaz sice nevztahoval k předneseným zprávám, ale přesto 
vyvolal živou diskusi, jelikož je to otázka toho času velmi ožehavá. Skoro všichni přítomní se 
zúčastnili této rozpravy a s. Janča slíbil, že prostřednictvím OV učiní vše, aby tato kalamita 
skončila. 

Dále s. Josef Králík pravil ke zprávě o činnosti, že je nutno konstatovat, že činnost je 
velmi slabá, jednak proto, že málo pracovali činovníci výboru a jednak proto, že o činnost 
projevovaly malý zájem i vyšší orgány. Zde zvláště byla nepříznivě kritizována práce člena 
okrasní požární inspekce s. Rudolfa Anežky, který sytí MJ jen sliby, ale činy za ním vidět 
nejsou. Zvlášť ostře byl kritizován, že se nedostavil do členské schůze, aniž by se omluvil. 

V dalším průběhu rozpravy bylo hovořeno o vybavení členů stejnokroji a o tom, že není 
praktické stejnokroje často měnit, jak tomu bylo dosud. Tak je tomu i u dorostu, který 
stejnokroje žádné nemá, čímž se mu odebírá chuť k řádnému navštěvování cvičení. Toto platí 
i o požárním autu, které již po mnoho měsíců stojí na špalcích a přes mnoho urgencí na okrese 
a jinde, není možné docílit kladného vyřízení. Taktéž se stavem zbrojnice není možné se 
spokojit. Bude nutné v této věci rovněž učinit konečné řešení. 

6. Při hodnocení rozpravy konstatoval s. Janča, že účast na schůzi mohla být větší. Zde je 
vidět špatná činnost výboru a je třeba doufat, že nový výbor bude pracovat lépe. Znova 
zdůraznil, je třeba jednat svorně, abychom tak spíš dospěli k vytčenému cíli. V závěru 
poděkoval odstupujícím členům výboru za jejich práci a novým, kteří budou zvoleni mnoho 
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zdaru v práci. 

7. S. Čeněk Hantek přednesl návrh kandidátky nového výboru, jak byl vypracován 
návrhovou komisí. Pozměňovací návrhy předneseny nebyly a proto bylo přikročeno 
k hlasování. 

Předseda:   Adolf Orava 
Členové výboru: Ladislav Chromý      Náhradníci: Jan Jednorog 

Milan Brada           František Hapala 
Josef Duchoň           Cyril Kohout 
Jaroslav Horák          Eduard Roreček 
Jan Oplatek 
František Ryška 
František Zlámala 
Čeněk Hantek 
Jaroslav Polák    Revizní komise: Ludvík Velecký 
Josef Gogela           Josef Humplík 
Josef Králík           Miroslav Hapala 

Předseda, členové výboru, náhradníci do výboru i členové revizní komise byli zvoleni 
jednomyslně. 

Za delegáta na okresní konferenci ČSPO byl navržen a jednomyslně zvolen Jan Oplatek.  

Za kandidáta do OV byl zvolen jeho dosavadní člen Adolf Orava. 

8. Předseda Adolf Orava přečetl pak návrh na usnesení z dnešní výroční schůze. Změny a 
doplňky k návrhu nebyly a usnesení bylo všemi přijato. Opis usnesení je přiložen k ostatním 
dokumentům. 

S. František Kohout upozornil pak, že v roce 1955 bude tomu 60 let, co byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů v naší obci. Bude třeba, aby výbor vypracoval pořad oslav tohoto 
významného výročí. Tento návrh byl všemi přijat. 

MJ podají na OV i na MNV návrhy svých akcí, aby mohly být koordinovány a jejich 
průběh nebal potom narušován. 

9. V závěru s. předseda Adolf Orava pravil, že bude nutno zvýšit osvětovou práci v MJ, 
propagovat členství v ČSPO. Přál a zdůrazňoval, že jen tehdy, když všichni členové výboru 
budou řádně pracovat, se činnost jednoty pozvedne. 

Písní práce byla pak výroční schůze MJ ukončena. 

Zapsal Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 10. prosince 1954 ve spolkové 

místnosti. Přítomní: Adolf Orava, Josef Gogela, Josef Králík, Josef Duchoň, František 
Zlámala, Jaroslav Horák, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, František Hapala, František Ryška, 
Miroslav Hapala. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Volba činovníků 
3. Různé organizační záležitosti 
4.Ukončení 
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1. Tuto první schůzi nového výboru zahájil s. předseda Adolf Orava uvítáním přítomných 
a úvodem pravil, že na novém výboru bude záviset dobrá, či špatná činnost celé Jednoty a 
zdůraznil, že bude nutno navrhovat funkcionáře se vší zodpovědností. Poté vyzval přítomné, 
aby podávali návrhy. 

2. Přítomnými členy byli navrženi tito funkcionáři, kteří pak v následující volbě byli 
všemi jednomyslně zvoleni. 

 1. místopředseda       Josef Duchoň 
2. místopředseda       Jaroslav Horák 
referent kulturně propagační   Čeněk Hantek 
referent organizační      Josef Gogela 
referent výcvikový      František Zlámala 
referent pro preventivní ochranu Josef Duchoň 
referent odborného školení   Josef Králík 
jednatel          Jan Oplatek 
referent hospodářský     František Ryška. 

Velitelem požárního sboru byl MNV navržen František Zlámala, 
za zbrojmistra Ladislav Chromý. 

Členy požárního sboru navrženi MNV  Josef Duchoň 
Adolf Orava 
Čeněk Hantek 
Jan Oplatek 
Vladislav Zlámala 
František Hapala 
Cyril Kohout 
Miroslav Hapala. 

Do náhradního družstva navrženi:    Josef Humplík 
Vladislav Zlámala 
Jaroslav Horák 
Josef Králík 
Milan Brada 
František Ryška 
Antonín Vinkler. 

Tímto byly volby ukončeny. 

3. Různé. 

Předseda sděluje, že OV dostal přiděleno 60 obleků pro dorost. Příděl je však vázán 
podmínkou, že MJ, která úbory obdrží, postaví družstvo dorostu do soutěže. V této souvislost 
poukázal s. Čeněk Hantek na nesprávné rozdělení věkových kategorií soutěžních družstev u 
mužů, které tak znemožňuje většině jednot účastnit se soutěže, protože málokterá jednota má 
dostatek mužů v jedné věkové kategorii, a družstvo složené s několika věkových hranic není 
k soutěži připuštěno. 

Členové Jaroslav Čech, Milan Brada, Vít Brada budou pozváni písemně do výboru, aby se 
vyjádřili, zdali chtějí zůstat členy jednoty a také řádně plnit své povinnosti. 

Byl sestaven a projednán časový plán schůzí výboru, zimních cvičení a členských schůzí 
na 1. čtvrtletí 1955. 

Soupis majetku MJ ČSPO pro generální inventarizaci provede s. František Zlámala a ten 
předá MNV, jelikož majetek sloužící k požární ochraně bude zaregistrován společně 
s majetkem MNV.Soupis ostatního majetku MJ provede a na OV zašle s.Jan Oplatek. 
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Jelikož členové jednoty jsou nyní dobře vybaveni stejnokroji a vyskytuje se více druhů 
stejnokrojů, zvláště starších, bylo navrženo, aby staré zelené stejnokroje byly ponechány 
dosavadním držitelům za peněžitý obnos. Dohodou byla výše obnosu stanovena na 20 Kčs, 
který je splatný u pokladníka s. Františka Ryšky. 

Tradiční ples MJ se bude konat 8. ledna 1955. Organizací tohoto plesu byla pověřena 
tříčlenná komise Josef Králík, Josef Duchoň a František Zlámala. Hudba je již zajištěna, je 
však nutné s hudebníky sepsat smlouvu. Dekorace sálu se provádět nebude. Bufet se prodávat 
bude jen v případě, že občané něco darují a prodej povolí místní pohostinství. Ostatní 
organizační záležitosti zajistí jmenovaná komise. 

Jeviště: s. Josef Duchoň navrhuje, aby se zjistilo jak je uskladněno jeviště. K tomu podal 
zprávu s. Jan Oplatek, který pravil, že místnost byla po sehrání posledního divadla řádně 
vyčištěna a vymetena a jeviště řádně uloženo. 

4. Schůzi ukončil s. předseda Adolf Orava tím, že přál všem funkcionářům v jejich práci 
mnoho zdaru. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

1955 

Zápis 

O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 14. ledna 1955 ve spolkové 
místnosti. Přítomní: Adolf Orava, František Ryška, Josef Duchoň, Josef Králík, František 
Zlámala, Jaroslav Polák, František Hapala,Čeněk Hantek, Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Organizační záležitosti 
3. Účtování po plese 
4. Volné návrhy 
5. Ukončení 

1. Schůzi zahájil předseda MJ s. Adolf Orava tím, že přivítal všechny přítomné a poté 
přikročil k projednávání dalšího pořadu. 

2. Při projednávání organizačních věcí dal předseda na vědomí, že okresní konference 
ČSPO se koná v neděli dne 13. února 1955 v Lipníku nad Bečvou. Na tuto konferenci jako 
delegát podle usnesení výroční schůze určen s. Jan Oplatek. Delegační lístek bude zaslán 
včas. Dále bude nutno provést prohlídku domů, elektrického vedení a komínů a podat o tom 
hlášení s. Moučkovi na OI SPD, který pak provede kontrolu. Soutěž o nejlepší požární 
družstvo začne probíhat v okrscích již v první polovině května. K této soutěži přijdou ještě 
pokyny každé jednotě, která pak bude moci zařídit další podle svého uvážení a možností. 
Podle statistických údajů je Olomoucký kraj na 11. místě co se týká výskytu požárů. Není to 
nijak potěšující a bude třeba, aby každá jednota zlepšila svou práci hlavně po stránce 
preventivní ochrany, a tak se v co největší míře předcházelo požárům. 

Na OV jsou k odznaky, které mají být rozeslány jednotám. Jejich cena je 3, 2 a 1 Kčs. 

3. Vyúčtování plesu. 

Podle zprávy pokladníka Františka Ryšky je vyúčtování následující:Příjem  1770 Kčs 
vydání   843 Kčs 
zbývá   927 Kčs 
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Bylo zjištěno, že při roznášení pozvánek na ples, byly některé osoby pominuty. Stalo se 
tím, že nebyly předepsány adresy. Příště bude nutno adresy opět psát. 

4. Znovu byla otevřena otázka jeviště, o jehož zapůjčení žádá ‚Osvětová jizba‘ ve 
Zbrašově. Bylo dohodnuto, aby jeviště bylo zapůjčeno a zaúčtován poplatek na údržbu za 
1 představení 20,- Kčs. To platí i do budoucna pro ostatní složky, které by jeviště chtěly 
používati. Vyčištění jeviště provede hostinský, který zavinil, že byly znečištěny některé části. 
Do skladiště, kde je jeviště uloženo a kde je jedno okno, se zhotoví mřížka, aby byl zajištěn 
přístup vzduchu. Klíč od místnosti by se měl hostinskému odebrat, aby tam nemohl skladovat 
své věci. Na zakoupení elektromateriálu bude věnována peněžitá částka, kterou vyúčtuje 
s. František Zlámala. Rovněž bude třeba zakoupit novou oponu, informace podá s. František 
Zlámala. 

Zbrojnice. Stížnost na to, že ve zbrojnici a to v její horní části je mnoho nepotřebných 
věcí. Úklid se provede až bude trochu tepleji a to svépomocí. 

Zakoupení stolů. Při každém výletě nebo podobné slavnosti se vždy půjčují stoly. Jelikož 
Lázně Teplice n.B. prodávají vyřazené věci, byl pověřen s. František Ryška, aby zakoupil pro 
naši jednotu asi 10 stolů. Zakoupení psacího stroje bylo zamítnuto. 

Protože sousední MJ ČSPO ve Valšovicích pořádá svůj ples, bude zapotřebí jej navštívit a 
pořadatele podpořit. Bylo stanoveno, že se pojede večer autobusem a na úhradu cestovného a 
vstupného bude každému účastníku vyplaceno 20,- Kčs. 

S. Františku Zlámalovi bude nutno proplatit peněžitou částku za barvu a nástřik agregátu. 
Vyhotoví účet a předloží jej pokladníkovi Františku Ryškovi. 

V závěru pak s. Josef Gogela přečetl úryvek z ‚Požární ochrany‘,ve kterém se zvlášť 
upozorňuje na prostředky požární ochrany. 

5. Předseda Adolf Orava schůzi ukončil a poděkoval všem za účast. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané 11.února 1955 ve spolkové místnosti. 

Přítomní byli Adolf Orava, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Ladislav Chromý, František 
Zlámala, Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Čtení zápisu z poslední schůze 
3. Organizační záležitosti 

1.Schůzi zahájil předseda MJ s. Adolf Orava přivítáním všech přítomných a přečtením 
programu schůze. 

2. Byl čten zápis z poslední schůze, konané 14. ledna 1955. Bylo konstatováno, že zápis a 
usnesení bylo vcelku splněno a nebylo proto k zápisu zásadních připomínek a byl proto 
schválen. 

3. František Zlámala podal zprávu o účasti našich členů na plese ve Valšovicích, při čemž 
konstatoval, že nedošlo k žádným nedorozuměním. 

Vzhledem k tomu, že při posledním zapůjčení jeviště Osvětové jizbě ve Zbrašově, pořídila 
tato pro svou scénu nové a velmi kvalitní kulisy, bylo dohodnuto, aby MJ zaplatila Osvětové 
jizbě materiál na kulisy a ty pak zůstanou majetkem naší jednoty. Jelikož bude obstarána nová 
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opona a dány do pořádku horizonty tím, že se na jaře vyperou a řádně vyspraví a dále se 
pořídí konstrukce na zavěšování horizontů, bude možno poplatek za půjčování jeviště zvýšit. 

Výbor žen požádal naši jednotu o zapůjčení dvou reflektorů na maškarní ples. Žádosti se 
vyhovuje. 

S. předseda Adolf Orava přečetl oběžník vydaný k okresní konferenci ČSPO. Delegát za 
naši jednotu s. Jan Oplatek žádá, aby místo něho jel na konferenci někdo jiný, protože se 
v neděli 13. února 1955, kdy se koná konference, musí zúčastnit se souborem z lázní Teplic 
okresní soutěže LUT. Jelikož nikdo z přítomných nemůže jej zastupovat, bylo dohodnuto, že 
s. Jan Oplatek ihned po skočení soutěže odjede ihned teplickým autem do Lipníka n. B., kam 
přijede asi se zpožděním 1 hodiny. Účet za jízdu proplatí naše MJ. S. Oplatek byl požádán, 
aby na okresní konferenci přednesl dotaz, proč nebyly dosud odstraněny překážky na louce 
Smetánce, které tam dosud jsou po okresní soutěži. 

Josef Duchoň přednesl požadavek Osvětové jizby o peněžní příspěvek na zakoupení rádia. 
Protože byl OJ zaplacen materiál na kulisy, byla tento požadavek zamítnut. 

MNV požádal předsedu s. Adolfa Oravu, aby členové MJ ČSPO provedli sběr železa. 
Tato akce bude provedena na jaře, ale občané budou požádáni místním rozhlasem již nyní, 
aby v době když ještě nejsou polní práce, sesbírali po domech staré železo, které pak členové 
MJ shromáždí a odvezou. 

Schůze byla ukončena ve 22 hod. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 1. dubna 1955 ve 20 hod. ve 

spolkové místnosti. Přítomní: Josef Duchoň, Adolf Orava, František Ryška, Čeněk Hantek, 
Jaroslav Horák, Jaroslav Polák, František Zlámala. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Organizační zprávy 
3. Pracovní plán na II. čtvrtletí 
4. Ukončení 

1. Schůzi výboru zahájil s. předseda Adolf Orava, který po přivítání přítomných přikročil 
k projednávání programu. 

2. Sběr železa.Již na poslední schůzi bylo jednáno o provedení sběru starého železa na 
jaře. Bylo ujednáno, že sběr se provede dne 13. dubna 1955. O celé akci budou občané 
informováni místním rozhlasem, aby mohli včas starý materiál přichystat. 

Výzva. Adolf Orava přednesl výzvu MJ ČSPO z Vysoké, která se obrací na všechny 
jednoty v okrese se žádostí, aby přispěly peněžitou částko na zakoupení motocyklu pro 
okresního tajemníka ČSPO. Ve své výzvě zdůraznila význam práce okr. tajemníka, který se 
však pro nedostatek dopravních prostředků a velkou rozlohu okresu, nemůže věnovat místním 
jednotám tak, jak je to zapotřebí. Po debatě bylo dohodnuto na tuto věc částku 150 Kčs. 

Zpráva velitele. S. František Zlámala podal zprávu z okresního srazu velitelů, který se 
konal 25. března 1955. Na tomto srazu byly postaveny úkoly pro velitele místních jednot, 
kteří je budou uvádět do praxe. 

3. Pracovní plán schůzí a cvičení ve 2. čtvrtletí 1955 byl rozvržen následovně. 
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Cvičení teoretická: 15., 22., 29. dubna, 8., 11., 20. května a 15. června. 

Cvičení praktická: 24. dubna, 4., 15., 27. května, 5., 8., 12. a 19. června. 

Výborové schůze: 1. dubna, 6. května a 24. června. 

Členská schůze:  3. června 1955. 

Oslavy 60 let trvání sboru. Při této příležitosti bylo také dohodnuto, že oslavy 60letého 
trvání našeho sboru se budou konati 2. a 3. července 1955.O průběhu oslav bude jednáno 
v některé z pozdějších schůzí. 

4. Po diskusi k chystaným oslavám pak předseda s. Adolf Orava schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 6. května 1955 ve spolkové 

místnosti. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, Jaroslav Horák, Ladislav Chromý, Josef 
Duchoň, Arnošt Kohout, Cyril Kohout, František Ryška, František Zlámala, Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení a čtení zápisu 
2. Organizační záležitosti 
3. Volné návrhy 
4. Ukončení 

1. Schůzi zahájil s. předseda Adolf Orava uvítáním všech přítomných a pak bylo 
přikročeno ke čtení minulého zápisu. Zápis byl schválen. 

2. Byl proveden rozbor účasti na praktických cvičeních. Bylo konstatováno, že nácvik na 
okrskovou soutěž, která se bude konat v Ústí, není prováděn řádně proto, že se někteří 
členové družstva na cvičení nedostavují. Bylo stanoveno, že cvičení se budou konati vždy 
v neděli v 6 hod. ráno. S. František Zlámala všechny členy osobně uvědomí, aby se nikdo 
nemohl vymlouvat. 

Účast na oslavách. V oběžníku OV ČSPO v Hranicích bylo žádáno, aby MJ ve Zbrašově 
vyslala na slavnost odhalení pomníku k výročí osvobození pětičlennou delegaci v uniformách. 
Jelikož se OV dosud nedovedl postarat o to, aby naše jednota byla řádně vybavena 
vycházkovými stejnokroji s řádným označením, bylo po delší debatě stanoveno, že se delegáti 
zúčastní oslavy v civilním obleku. Bylo dohodnuto, že oslavy se zúčastní tito členové: 
František Zlámala, Ladislav Chromý, Jaroslav Polák, Arnošt Kohout a Jan Oplatek. 
K dalšímu programu oběžníku OV nebylo poznámek. Týkal se hlavně nadcházející okrskové 
soutěže v Ústí. 

3. Volné návrhy. Byla znovu otevřena otázka konání oslav60letého výročí trvání naší 
jednoty. Byla navržena komise ve složení František Ryška, František Zlámala, Adolf Orava, 
Josef Duchoň, Jan Oplatek, která bude řídit přípravu a podá zprávu výboru. 

S. Jaroslav Polák navrhl, aby se konalo kácení máje. Po diskusi bylo určeno, že s. Jaroslav 
Polák, Miroslav Hapala, Jaroslav Horák, Ladislav Chromý a František Zlámala se postarají o 
veškerou přípravu a organizaci k této staré slavnosti. 

4. Po vyčerpání programu a volných návrhů, předseda Adolf Orava poděkoval všem za 
účast a schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 
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Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 14. července 1955 ve spolkové 

místnost. Přítomní: Adolf Orava, František Ryška, Čeněk Hantek, Josef Gogela, Arnošt 
Kohout, Jan Oplatek, Jaroslav Horák, František Hapala. 

 Pořad: 1. Zahájení a čtení zápisu 
2. Zhodnocení a výsledky okresní soutěže 
3. Oslavy 60. výročí založení MJ 
4.Zakončení 

1. Schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava. Potom byl čten zápis z poslední schůze,který 
byl schválen. Poté byl čten oběžník OV, ve kterém se jednalo hlavně o zřízení žňových hlídek 
a preventivní ochraně během žní. Žňové hlídky budou rozepsány společně s MNV. 

2. S. František Zlámala přednesl zprávu o výsledku okresní soutěže požárníků hranického 
okresu a o průběhu soutěže krajské. V rámci okresu se naše jednota umístila na 11. místě, což 
je poměrně dobrý výsledek. Je ovšem nutné, aby se práce dále zlepšovala tak, aby naše 
jednota byla opět mezi prvními v celém okrese. Úroveň krajské soutěže byla na výši jak po 
stránce organizační, tak po stránce výkonů. V této soutěži hranický okres obstál velmi dobře, 
neboť soutěž v kategorii mužstev bez stříkačky vyhrálo družstvo z Poruby a také ostatní 
družstva se vesměs umístila mezi prvními pěti. 

3. Oslavy 60letého výročí založení místní jednoty stanovené na 24. července 1955 bylo 
dohodnuto přeložit na 31. července 1955 a to z důvodu, že nebylo možno některé části 
přípravy oslav včas zvládnout. Byly dány další úkoly, které nutno zajistit. Pozvánky na oslavy 
a jejich rozeslání zajistí František Zlámala. Dále bude třeba napsat 5 kusů plakátů. K jejich 
provedení se přihlásili Jan Oplatek, František Zlámala, Josef Gogela všichni po 1 kuse a 
Ladislav Chromý napíše 2 kusy. Výběrčí listinu na bufet připraví Jan Oplatek, rovněž tak i 
oběžník na cvičení. Na tomto cvičení bude stanoveno kdo bude s výběrčí listinou chodit a 
dále budou definitivně rozděleny dílčí úkoly a práce s přípravou a samotnou oslavou spojené. 
Je předpoklad, že zapojí-li se do příprav většina členstva, proběhne oslava hladce a důstojně. 

Pořad oslav  stanoven takto:30. 7. 1955 v sobotu: filmové představení 
   31. 7. 1955 v neděli   v   6 hod. budíček rozhlasem 

  v   9 hod. koncert na návsi a vítání hostí 
  v 10 hod. slavnostní schůze MJ 
 ve 14 hod. okr. požární cvičení 

Jednotlivá zajištění těchto akcí budou stanovena ve středu na cvičení. 

4. Po vyčerpání programu byla schůze zakončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 29. července 1955. Přítomní: Adolf 

Orava, František Zlámala, Josef Gogela, Čeněk Hantek, František Hapala, Miroslav Hapala, 
Cyril Kohout, Arnošt Kohout, Ladislav Chromý, František Ryška, Jaroslav Horák, Jaroslav 
Polák, Josef Králík a Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Stav příprav na oslavy 60. výročí založení sboru 
3. Zakončení 
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1. Schůze byla zahájena ve 20.30 hod. s. předsedou Adolfem Oravou, který pak provedl 
kontrolu úkolů jednotlivých členů, které jim byly uloženy v rámci přípravy oslav. 

2. Přípravy oslav jsou zajištěny tak, jak bylo stanoveno na středečním cvičení. Na sobotu 
30. července 1955 je zajištěn film ‚Venkovský lékař‘. Film se bude promítat za Rorečkovým 
(č.p. 34) a veškerou přípravu s tím spojenou provede Jan Oplatek. Vstupné bude volné. 
František Zlámala zajistí ještě nějaké krátké filmy o požární ochraně. 

Na výzdobu prostranství před hostincem bude dovezeno dostatečné množství bříz. 
Povolení k výřezu břízek v lese zajistil Josef Gogela, břízy dovezou členové Jan Oplatek, 
Ladislav Chromý a Vladislav Zlámala. Plakáty byly udělány a vyvěšeny, rovněž tak i 
pozvánky. Světla u hostince zařídí Eduard Roreček a František Zlámala. Stoly a židle 
z penzionu Zora zařídí František Ryška a po cvičení v neděli ráno budou odvezeny k hostinci. 
Praporové stožáry zařídí Jaroslav Polák. Vstupenky František Ryška a Jan Jednorog. 

Dále bylo rozhodnuto, aby za peníze vybrané na bufet byly zakoupeny zákusky v hodnotě 
asi 500 Kčs; zařídí Jan Oplatek. Tombolu připraví a také zajistí prodej Eduard Roreček. 

Požární cvičení bude provedeno takovým způsobem, jako při soutěži. Každý sbor bude 
před začátkem poučen a přidělen k vodnímu zdroji a pak na jednotný povel bude proveden 
protipožární útok. 

3. Když byly probrány všechny body příprav a konstatováno, že jest vše připraveno, byla 
schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 9. září 1955. Přítomní: Adolf Orava, 

František Zlámala, Josef Králík, Jaroslav Polák, František Ryška, Josef Gogela a Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Organizační záležitosti 
3. Ukončení 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava. Jednatel s. Jan Oplatek byl požádán, aby do každé 
schůze přinesl knihu zápisů, aby mohla být vždy provedena kontrola. 

2. Organizační záležitosti. František Zlámala byl dotázán, co se stalo s přídělem uhlí pro 
spolkovou místnost MJ. Ten odpověděl, že příděl uhlí přebral a proplatil MNV a uskladněn je 
v radnici, protože se počítá s tím že spolková místnost bude v krátké době přeležena do 
radnice. 

Neúčast na požárním cvičení v Hranicích byla odůvodněna tím, že jednak pozvání na 
cvičení přišlo pozdě a jednak proto že cvičení se konalo v době největších žňových prací, kdy 
byl každý tak pracovně zatížen, že by se nebylo možno zúčastnit cvičení ani v místě. 

Předseda upozornil na oběžník OV ČSPO, v němž se uvádí že se má věnovat pozornost 
preventivní ochraně zvláště při žních a mlácení; dále že se má věnovat péče řádnému vedení 
evidence o přídělu výstroje. 

František Zlámala dává na vědomí, že byly u nás již zrušeny žňové hlídky. 

V dalším oběžníku OV ČSPO se klade důraz na agitačně-propagační práci, v jejímž rámci 
budou v posledním čtvrtletí t.r. provedeny různé akce z podnětu OV i MJ. Podle plánu práce 
bude 30. října 1955 provedena na Zbrašově přednáška o protipožární ochraně, referenta zajistí 
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OV. Dne 16. října 1955 se koná v Hranicích přednáška pro funkcionáře místních jednot. 
V termínu, který bude ještě dohodnut, bude na Zbrašově promítnut film o požární ochraně. 
Film bude zajištěn u OV. 

3. Před zakončením schůze upozornil s. Adolf Orava na to, že bude třeba věnovat 
pozornost školení domovních hlídek. František Zlámala, který má toto školení na starosti 
uvedl, že za pomoci MNV uvede toto školení v život. Pak předseda s. Adolf Orava schůzi 
ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 28. října 1955. Přítomní: Adolf 

Orava, František Zlámala, Josef Gogela, František Hapala, Josef Duchoň, František Ryška, 
Arnošt Kohout, Jan Oplatek. 

 Pořad schůze: 1. Zahájení 
2. Organizační zprávy 
3.Ukončení. 

1. Schůze byla zahájena s. předsedou Adolfem Oravou, který v úvodu sdělil, že program 
schůze má jen organizační náplň. Došle příspěvkové známky budou rozdány na závěr. 

2. Předseda přistoupil k vyřizování došlé pošty. Odznaky požárníků doposud nedošly a 
proto učiní telefonický dotaz na sekretariát OV, co s nimi je. Dále přišlo oznámení, že 
plánovaná přednáška pro funkcionáře místních jednot se odkládá na neurčito. 

Jak bylo sděleno předsedovi členem krajského výboru ČSPO s. Machem,chystá se akce na 
likvidaci finančních prostředků místních jednot. Jelikož má naše MJ nějakou hotovost na 
vkladní knížce bylo dohodnuto, že bude za ně koupen psací stroj. Případné další opatření bude 
projednáno na příští schůzi. 

Přípisem sekretariátu OV bylo sděleno, že schůze dne 21.10.1955 se v Hranicích nekonala 
proto, že se na hranickém okrese vyskytla slintavka a kulhavka.  

K popularizaci nutnosti a důležitosti CO bude provedena přednáška občanstvu tím 
způsobem, že se provede před promítáním nejbližšího filmu. O přednášku bude požádán 
s. Čeněk Hantek, materiál k přednášce mu bude dán k disposici. 

MNV požádal MJ, aby vyslala svého zástupce do organizačního výboru pro oslavy měsíce 
československo- sovětského přátelství, jmenován byl s. Josef Gogela. 

Nejdůležitějším bodem programu bylo projednání usnesení OV k přípravám a konání 
výročních schůzí a přípravě kandidátek nových výborů. Po důkladném projednání, jak se má 
v přípravě postupovat, bylo hovořeno o návrhu kandidátky. Po dlouhé diskusi o kandidátu na 
předsedu byl navržen s. Čeněk Hantek. Dále byli do výboru navrženi jako členové Adolf 
Orava, Josef Duchoň, František Zlámala, Jaroslav Horák, František Ryška, Jan Oplatek, Josef 
Králík, Josef Gogela, Ladislav Chromý, Arnošt Kohout a František Hapala; jako náhradníci 
Cyril Kohout, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar a Josef Humplík; jako členové revizní 
komise Ludvík Velecký, Miroslav Hapala a Eduard Roreček. Tato kandidátka bude 
předložena výboru NF k vyjádření. 

3. Předseda s. Adolf Orava předal přítomným příspěvkové známky pro letošní rok a schůzi 
ukončil.             Zapsal: Jan Oplatek. 
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Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 11. listopadu 1955. Přítomní: Adolf Orava, František Ryška, Jan Jednorog, Josef 
Duchoň, František Zlámala, František Hapala, Josef Králík a Cyril Kohout, Josef Gogela 
[dodatečně dopsán]. Jan Oplatek se omluvil. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Organizační zprávy 
3. Zakončení 

 

1. Předseda Adolf Orava při zahájení schůze zdůraznil, že dnešní schůze se má hlavně 
zabývat přípravou a kontrolou prací již učiněných pro výroční členskou schůzi. Kandidátka, 
která byla sestavena v posledním výboru, byla předána výboru NF k vyjádření. 

2. V další části schůze byla věnována pozornost činnosti jednotlivých funkcionářů výboru 
a přípravě výroční zprávy. Při kontrole plnění usnesení z poslední výroční schůze bylo 
konstatováno, že bylo splněno takto: 

a) Politická výchova členů byla splněna 
b) Požární výcvik splněn na 100% 
c) Výbor i členstvo se zapojilo plně do aktivity pro okrskovou a okresní soutěž. 

K práci funkcionářů konstatováno, že předseda se své práce zhostil dobře, rovněž tak i 
výcvikový referent. Dále svou práci dobře zastali referent pro preventivní ochranu a hospodář, 
který má pokladnu v naprostém pořádku. Ostatní funkcionáři byli málo agilní. 

Na brigádách odpracovali členové celkem 660 hodin, z toho na výstavbě obce 384 hodin a 
v zemědělství 276 hodin.  

Jelikož se určený okresní instruktor do dnešní schůze nedostavil, bylo určeno aby další 
výborová nebo již výroční členská schůze se konala 9. prosince 1955. 

Cvičení DPH bylo naplánováno takto: 17. a 24. listopadu a 1. a 8. prosince 1955. Cvičení 
se budou konat v radnici za účasti členů MJ. 

3. Při zakončení schůze bylo diskutováno o pořádání tradičního plesu, jehož 
pravděpodobný termín pořádání byl stanoven ne den 7. ledna 1956. Podrobnosti budou 
stanoveny na příští schůzi. 

Předseda pak schůzi ve 23 hod. ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 9. prosince 1955 ve spolkové místnosti. Přítomní: Adolf Orava, Josef Králík, 
Josef Gogela, František Zlámala,František Ryška, Ladislav Chromý,Arnošt Kohout, Josef 
Duchoň, Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Organizační zprávy 
3.Zakončení 
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1. Schůzi zahájil a řídil předseda Adolf Orava a požádal o přečtení minulého zápisu, který 
byl schválen s tím dodatkem, že mezi přítomnými má být uveden také Josef Gogela. 

2. Organizační zprávy. Předseda upozornil, že dosud není návrh na volební komisi. Podle 
podaných návrhů byla pak volební komise složena takto: Josef Králík, Josef Duchoň, Josef 
Gogela, Vladislav Zlámala, Ladislav Chromý. Bylo stanoveno, že výroční členská schůze se 
bude konat v pátek 16. prosince 1955 v hostinci Jednoty. Bude požádán Jan Hrda, zdali by na 
schůzi nemohl se svou kapelou vystoupit v kulturní vložce, projedná František Zlámala. 
Oznámení okr. výboru o konání výroční schůze zařídí předseda a současně pozve zástupce 
OV na schůzi. Výzdobu místnosti provedou Josef Gogela, Josef Králík, František Zlámala a 
Ladislav Chromý. Oběžník na schůzi, presenční listinu, jakož i další věci administrativního 
rázu zajistí s. Jan Oplatek. Poté byla přečtena výroční zpráva o činnosti a byla schválena. 

V dalším pořadu projednávána žádost MNV ve Zbrašově o dobrovolný příspěvek na 
zakoupení linolea do zasedací místnosti na radnici. Bylo dohodnuto věnovat 300 Kčs. Jelikož 
se má ze spolkové místnosti v budoucnu vybudovat autobusová čekárna, má se tato 
přestěhovat do radnice. Bylo dohodnuto tak,že že pokud MNV nedá písemné potvrzení o tom, 
že dá MJ k dispozici místnost, kde je nyní telefon a malý kabinet za ní, ve kterém by byl 
umístěn náš archiv, MJ k přestěhování nedá svolení. 

Sdružení rodičů a přátel školy ve Zbrašově požádalo dopisem o příspěvek na nadílku 
‚Dědy Mráze‘. Věnováno 200 Kčs. 

Školení DPH [domovních požárních hlídek], které se nepotkalo s očekávaným výsledkem, se 
bude opakovat v lednu 1956. Byl projednán oběžník OISPD [Okresní inspekce požárního 
dozoru] ohledně generální inventarizace. Toto provede František Zlámala a při této příležitosti 
se pokusí obstarat nějaký materiál, jako proudnice apod. 

Dále bylo projednáno pořádání plesu dne 7. ledna 1956. Hudbu zajistí František Zlámala a 
to za předem stanovenou odměnu, hudebníci dále dostanou večeři a pivo (do 5 piv na osobu). 

Josef Gogela zajistí povolení na dobu konání plesu od 19 do 02 hod. a výzdobu sálu za 
pomoci všech ostatních, které k tomu vyzve. Při roznášení pozvánek budou občané zároveň 
požádáni příspěvek na bufet. Pozvání provedou ve dvojicích Josef Králík, František Zlámala, 
Cyril Kohout, Ladislav Chromý, Miroslav Hapala a Eduard Roreček. Výběrčí listiny připraví 
Jan Oplatek. Pozvánky v počtu 200 kusů [v tiskárně v Přerově] zajistí Ladislav Chromý. 

3. Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 

O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 
Zbrašově, konané 16 prosince 1955 v hostinci Jednoty. Listina přítomných jest uložena 
společně se zprávou o činnosti. 

Pořad:   1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Revizní zpráva 
5. Referát zástupce OV ČSPO 
6. Rozprava 
7. Závěr rozpravy zástupcem OV 
8. Voly předsedy, výboru a revizorů účtů 
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9. Volba delegátů na okresní konferenci ČSPO 
10. Usnesení 
11. Závěr 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda jednoty s. Adolf Orava tím, že přivítal 
všechny přítomné, zvláště pak zástupce OV s. Jaroslava Anežku. Dále zdůraznil, že tato 
schůze je v pořadí šedesátá, vzpomněl těch, kteří se co nejvíce zasloužili o činnost 
v požárnictví. Vyzvedl šlechetný úkol požárníků a jejich poslání ve veřejné činnosti. 

2. Poté byl přednesen návrh pro volbu volební komise ve složení Josef Králík, Josef 
Gogela, Čeněk Hantek st., Ladislav Chromý, Eduard Roreček. Komise byla jednomyslně 
zvolena. Poté se komise odebrala z místnosti, aby projednala návrh kandidátky. 

3. Zprávu o činnosti MJ za uplynulý rok přečetl jednatel Jan Oplatek. Zpráva jest 
v původním znění uložena  s ostatním materiálem ve zvláštní obálce. 

4. Přednesením zprávy revizní komise byl pověřen Miroslav Hapala. Ten ve zprávě pravil, 
že členové revizní komise zkontrolovali pokladní knihu a shledali vše v naprostém pořádku. 
Navrhuje pro hospodáře Františka Ryšku zproštění odpovědnosti. Návrh byl jednomyslně 
přijat. 

5. S. Anežka, který se z pověření OV ČSPO dostavil na naši schůzi pravil ve svém 
referátu, že požární ochrana hraje nesmírnou roli v našem státě při ochraně národního 
hospodářství a tím se její příslušníci zapojují do velkého šiku budovatelů a ochránců 
socialismu. Rozebral nynější světovou politickou situaci, kde zdůraznil vedoucí úlohu SSSR 
v boji za její mírové vyřešení a uvedl řadu dokumentů, které tuto činnost potvrzují. Valnou 
část svého příspěvku věnoval požárnictví, zvláště pak práci v preventivní ochraně, při jejímž 
zanedbávání vznikají v hospodářství značné škody. Jen v našem kraji bylo nedostatečnou 
prevencí zaviněno 45 požárů, z čehož 13 bylo založeno dětmi. Velká a ušlechtilá jest práce 
požárníků. v závěru poděkoval členům odstupujícího výboru za jejich práci. 

6. Rozprava. Josef Duchoň se přihlásil s dotazem, co podnikl OV se slibem přídělu 
schopného vozidla pro naši jednotu a jak máme dále postupovat, aby vozidlo bylo přiděleno, 
neboť tento nedostatek brzdí výcvik MJ. Na tento dotaz odpověděl s.Anežka, že požární sbory 
vyzbrojuje stát, a není možno v krátké době krýt požadavky všech, neboť přednostně musí 
zásobit sbory v socialistickém sektoru. 

Předseda s. Adolf Orava poukazuje na sousední okresy holešovský a gottwaldovský, kde 
jsou jednoty lépe vyzbrojeny než v okrese hranickém. 

Poté se přihlásil s. Jan Oplatek, který se dotkl práce členů výboru, zvláště práce své, jako 
jednatele. Uvedl, že jeho práce nebyla zrovna nejlepší, tak jakož i ostatních funkcionářů. Že 
funkcionáři svou práci vesměs nekonali dobře bylo vinou toho, že jim nebyly dávány úkoly a 
že jejich činnost nebyla kontrolována. Tím by se hodně ulehčilo předsedovi, který dělal práci i 
za ně. Dále podotkl, že zpráva o činnosti byla kusá a neúplná. 

7. Jelikož se dále do rozpravy nikdo nehlásil, požádal předseda zástupce OV o zhodnocení 
rozpravy. Ten hodnotil rozpravu jako velmi slabou a zvláště se dotkl zprávy o činnosti, v níž 
chybělo to, jak bylo splněno usnesení z minulé výroční schůze a ještě řada dalších závažných 
věcí. Předseda Adolf Orava podal vysvětlení k nejasným bodům a s. Anežka rozpravu 
ukončil. 

8. Předseda volební komise přednesl návrh kandidátky nového výboru ve složení: 

 Předseda:   Josef Duchoň     Náhradníci:   Cyril Kohout 
 Členové výboru: Čeněk Hantek st.          Arnošt Kohout 
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Jan Oplatek           Eduard Roreček 
František Zlámala         Vladislav Zlámala 
Adolf Orava 
František Hapala    Revizní komise: Antonín Vinklar 
Josef Gogela           Josef Humplík 
Jaroslav Horák          Josef Králík 
František Ryška 
Ladislav Chromý 
Miroslav Hapala 
Jan Jednorog 

Bylo navrženo a schváleno, aby se volilo aklamací a to předseda zvlášť a zbytek 
kandidátky společně. Předsedou byl zvolen Josef Duchoň , který funkci přijal, dal si však 
podmínku, že mu budou ostatní funkcionáři v práci pomáhat a své funkce budou konat řádně, 
jinak svou funkci okamžitě složí. Poté dal s. Josef Gogela hlasovat o zbytku kandidátky a 
návrh byl přijat. 

9. Jako delegát na okresní konferenci ČSPO byl zvolen s. Adolf Orava. 

10. Předsednictvo předložilo k vyjádření návrh usnesení z dnešní výroční schůze v tomto 
znění: 1. Funkcionáři budou konat řádně svou práci 

2. V příštím roce se prohloubí školení DPH 
3. Zaměříme svou činnost na výchovu školní mládeže a utvoříme 1 školní 

družstvo. 

Toto usnesení bylo všemi přijato a doplňků nebylo. 

11. Josef Duchoň,jako nově zvolený předseda, poděkoval všem přítomným za účast a 
funkcionáře pak vyzval, aby svou práci konali opravdu řádně a schůzi ukončil. Na závěr pak 
byla zazpívána ‚Píseň práce‘. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 30. prosince 1955. Přítomní: Čeněk Hantek, František Ryška, Arnošt Kohout, Jan 
Jednorog, Josef Gogela, Ladislav Chromý, Josef Duchoň, Jan Oplatek, Eduard Roreček, Josef 
Králík, František Hapala. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Rozdělení funkcí 
3. Organizační záležitosti 
4. Ukončení 

1. Schůzi zahájil nově zvolený předseda místní jednoty s. Josef Duchoň. 

2. Vzhledem k tomu, že tato schůze je první po výroční schůzi, přistoupil předseda 
k rozdělení jednotlivých funkcí ve výboru. Návrh byl tento: 

1. místopředseda      s. Adolf Orava 
2. místopředseda      s. Jaroslav Horák 
referent kulturně-propagační  s. Josef Gogela 
referent organizační     s. Miroslav Hapala 
referent výcvikový     s. František Zlámala 
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referent preventivní     s. Adolf Orava 
referent hospodářský    s. František Ryška 

Všichni navržení členové byli přítomnými jednomyslně schváleni. Protože však všichni 
zvolení funkcionáři nebyli přítomní, bylo dohodnuto, že budou o svém zvolení uvědomeni 
písemně. 

3. MNV ve Zbrašově se obrátil na naši jednotu se žádostí, aby se zapojila do zimní 
kampaně, vyhlášené vládou za účelem zvýšení zemědělské výroby. Předseda s. Josef Duchoň 
vysvětlil účel a cíl kampaně, který je tím sledován. Pravil, že MNV navrhuje, aby se jednota 
postarala svým vlivem a pomocí u všech majitelů zahrad o to, aby byl v letošní zimě 
proveden řádný prořez a průklest ovocných stromů a jejich postřik. Tuto akci si vezmou na 
starost Josef Gogela, Jan Jednorog, Ludvík Velecký a František Hapala. 

Byla probrána vykonaná příprava na chystaný ples. Konstatováno, že připravenost je 
dobrá a byli určeni pořadatelé: Eduard Roreček, Jan Oplatek, František Zlámala, Čeněk 
Hantek a Josef Králík. K pokladně určeni Jan Jednorog a František Ryška. 

Byl vypracován plán práce na 1. čtvrtletí roku 1956: 
  7.1.1956 ples       3.2.1956 členská schůze    2.3.1956 výborová schůze 
13.1.   výborová schůze 10.2.   školení DPH     9.3.   teoretické cvičení 
20.1.   školení DPH   17.2.   výborová schůze 16.3.   výborová schůze 
27.1.   výborová schůze 24.2.   školení DPH   23.3.   teoretické cvičení 
30.3.   teoretické cvičení. 

4. Po vypracování plánu práce byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

1956 

Zápis 

O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 
konané dne 13. ledna 1956 za účasti 7 členů výboru. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Josef Duchoň uvítáním přítomných. 

2. Pokladník s.František Ryška podal vyúčtování plesu pořádaného dne 7. ledna 1956. 
    Celkový příjem činil   1 849,–– Kčs 

vydání celkem    1 091,98 Kčs 
zůstatek          757,02 Kčs 

3. Byl přečten dopis OISPD,kterým se podávají informace o soutěži pro rok 1956 a žádá 
se o vyslání 1 člena do organizační komise. Volba se odkládá do příští schůze 27. ledna 1956. 

4. Dne 20. ledna 1956 se má konat školení DPH, které povede Adolf Orava. Účastníci 
školení budou sezváni oběžníkem, který včas napíše jednatel a doručí jej s. Františku 
Ryškovi. Zde bylo dohodnuto, aby za obchůzku s oběžníkem bylo vyplaceno 5 Kčs. 

5. Jan Jednorog navrhuje, aby naše jednota odebírala denní tisk Rudé právo, Stráž lidu 
apod. Bylo usneseno, že noviny by nebyly prakticky využitelné pro veškeré členstvo a mimo 
to stejně skoro každý člen tisk odebírá. 

6. Na žádost OV ČSPO o příspěvek na pořádání okresní konference, bylo dohodnuto 
věnovat 20 Kčs. 
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7. V rámci plnění usnesení z výroční schůze, jež mimo jiné ukládá založit žákovské 
požární družstvo,bylo dohodnuto, aby řídící učitel s. Josef Gogela provedl pozvání a soupis 
žáků, kteří by chtěli do družstva vstoupit. Výsledek pak oznámí ve výborové schůzi. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 2. března 1956 ve spolkové místnost. Přítomní: Josef Duchoň, Čeněk Hantek, 
Adolf Orava, František Ryška, Jan Jednorog, František Zlámala, Jan Oplatek, Ladislav 
Chromý, Josef Gogela. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Josef Duchoň uvítáním přítomných. Potom přečetl oběžník, 
pojednávající o významu hlídek CO. Bylo v něm zdůrazněna důležitost, náplň činnosti, 
složení hlídek CO a jejich dělení na druhy a útvary. Organizování CO se má dít za pomoci 
všech masových složek NF v obci a za jejich ustavení zodpovídá MNV. 

K tomuto oběžníku byla zahájena diskuse, jejímž výsledkem bylo, že MJ se zapojí do 
výcviku CO podle svých možností a v nejkratší době bude provedena přednáška o atomové 
bombě a ochraně proti ní. Tuto přednášku zaopatří na OV ČSPO František Zlámala a 
přednese ji Čeněk Hantek. Aby byla poutavější, bude doplněna světelnými obrazy. 

2. Další oběžník pojednával o zajištění plánu práce OV na 1. pololetí, patronátu nad JZD a 
o soutěži získávání odznaku ‚Vzorný požárník‘. Z toho nevyplývají pro nás žádné úkoly; JZD 
u nás zatím není a soutěže se má naše MJ zúčastnit podle harmonogramu OV později. 

3. Podle rozpisu OV má naše MJ odevzdat do sběru 15 q železa, 15 kg papíru a 30 kg 
textilu. Bylo konstatováno, že rozpis není adekvátní a malé jednoty mají často větší úkol. 
Usneseno, že sběr se v naší obci uskuteční 18. března 1956, v kterýžto den je celookresní akce 
na sběr. V případě nepříznivého počasí se akce odloží na pozdější termín. 

4. Dne 4. března se koná okresní konference ČSPO v Drahotuších. Na konferenci byl 
výroční členskou schůzí delegován Adolf Orava, protože však přišly 2 delegační lístky, 
zúčastní se ještě Jan Oplatek. 

5. Podle rozhodnutí MNV byla naší jednotě přidělena místnost v radnici. Bude nutno 
vystěhovat spolkovou místnost a dát výpověď z jejího nájmu. Přestěhování se provede v úterý 
6. března, zařídí s.František Zlámala, který si vezme na pomoc další členy. Výpověď 
z pověření rady MNV podají František Zlámala spolu s členem MNV Josefem Hradečným. 

6. Předseda rozdal přítomným členské známky na rok 1956. Obdrželi je Čeněk Hantek st. i 
ml., Josef Duchoň, Adolf Orava, Vladislav Zlámala, František Zlámala, Jan Jednorog, 
František Ryška, Ladislav Chromý a Jan Oplatek. 

7. Předseda Josef Duchoň výborovou schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 6. dubna 1956 ve spolkové místnosti. Přítomní: Adolf Orava, Josef Duchoň, 
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František Zlámala, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Kohout, Jan Jednorog, 
Ladislav Chromý, Josef Gogela, Jan Oplatek. Zástupce OV se nedostavil. 

 Pořad: 1. Zahájení 
2. Zpráva o konání okresní konference 
3. Organizační zprávy 
4. Ukončení 

1. Schůzi zahájil předseda s. Josef Duchoň. 

2. Zprávu z okresní konference přednesl s. Jan Oplatek. 

3. Organizační záležitosti: 

Sběr odpadových hmot plánovaný na 18. března, bude proveden až v neděli 8. dubna1956, 
akce bude vyhlášena místním rozhlasem. 

Přestěhování spolkové místnosti, které již mělo být provedeno, se také uskuteční v neděli. 
Za úklid nové místnosti v radnici se bude platit domovníkovi 200 Kčs ročně. 

Bylo debatováno o založení žákovského družstva. Propagaci ve škole po dohodě s řídicím 
učitelem s Josefem Gogelou provedl Adolf Orava. 

Soutěž o ‚Vzorného požárníka‘ se prozatím nacvičovat nebude, jelikož ještě nedošly 
odpovědi na soutěžní otázky. Jakmile dojdou, rozhodne se o účasti; bude záležet na tom, kolik 
bude času na probrání soutěžní látky. 

Závazek MJ nebylo možno doposud splnit, protože podle zprávy s. Josefa Gogely, na 
postřik ovocných stromů schází postřiková látka. (Jedná se o závazek v rámci zimní kampaně 
MNV.) 

Byl sestaven plán práce na 2. čtvrtletí roku 1956: 
  6.4.1956 výborová schůze   4.5.1956 výborová schůze   1.6.1956 členská schůze 
20.4.   výborová schůze 14.5.   praktické cvičení   4.6.   praktické cvičení 
23.4.   praktické cvičení 18.5.   výborová schůze 15.6.   výborová schůze 
27.4.   členská schůze  21.5.   praktické cvičení 25.6.   praktické cvičení 

29.6.   výborová schůze. 

4. Schůze byla ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 26. října 1956. Přítomní: Josef Duchoň, Josef Gogela, Čeněk Hantek, František 
Ryška, František Zlámala, Jaroslav Horák, Jan Oplatek. 

Program: Organizační zprávy 

1. Schůzi zahájil předseda Josef Duchoň. 

2. Byl projednán oběžník k týdnu požární ochrany a úkoly s tím spojené; s. Josef Gogela 
vypracuje relaci pro obecní rozhlas, v níž bude propagována protipožární ochrana. Relace 
bude vysílána v neděli 28. října 1956. Dále budou provedeny domovní protipožární prohlídky 
v celé obci. Prohlídky provede komise ve složení František Zlámala, František Ryška, Josef 
Duchoň, Josef Králík a sepíše o nich záznam. Provedeny budou do 15. listopadu 1956. 
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František Zlámala informuje, že by jednota měla zúčastni štafety k zahájení měsíce čs.-
sov. přátelství, která v obci proběhne 4. listopadu. Do štafety budou zařazeni Čeněk Hantek 
ml., Arnošt Kohout, Jaroslav Horák, František Zlámala, Jan Oplatek a Miroslav Hapala. 

Bylo debatováno o agregátu, který byl dovezen z opravy, ale je neschopen provozu, 
poněvadž nevypíná vývěva. Na tuto okolnost byl již upozorněn OV ČSPO i OISPD [Okresní 
inspekce požárního dozoru], ale dosud se nestala náprava. Bude nutno urgovat nápravu písemně, 
zařídí s. Jan Oplatek na OISPD. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 3. prosince 1956. 

Pořad: Příprava výroční členské schůze 

1. Schůzi zahájil předseda Josef Duchoň přivítáním přítomných. 

2. Předseda oznámil, že podle časového rozvrhu OV má se v naší jednotě konat výroční 
členská schůze dne 12. prosince 1956. Potom přednesl pokyny vydané k této akci. V naši MJ 
bude volen 5-ti členný výbor, 2 náhradníci a 2 revisoři. Po diskusi byla navržena kandidátka, 
která bude předložena výroční schůzi v tomto složení:Do výboru František Zlámala, Adolf 
Orava, Jan Oplatek, Čeněk Hantek st. a Jaroslav Horák; náhradníci Josef Duchoň a Josef 
Králík; revisoři Josef Gogela a Miroslav Hapala.; delegát na okresní konferenci Adolf Orava. 
Výroční zprávu vypracuje jednatel Jan Oplatek. 

3. Na žádost SRPŠ ve Zbrašově o příspěvek na nadílku dědy Mráze, bylo rozhodnuto 
věnovat 200 Kčs. 

4. Bylo dohodnuto, že tradiční ples se bude konat v sobotu 5. ledna 1957. Povolení a sál 
zajistí František Zlámala, 150 kusů pozvánek (vstupné 5 Kčs) zajistí František Ryška a hudbu 
Františka Grygara zajistí Jan Oplatek. Další podrobnosti budou projednány na příští schůzi. 

5. Vzhledem k tomu, že přes několikeré osobní urgence na Okresní inspekci požárního 
dozoru, ve věci špatně opraveného agregátu, bude tato věc předána k dalšímu řízení MNV ve 
Zbrašově. Zařídí František Zlámala. 

Zapsal. Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 10. prosince 1956. Přítomní: Adolf Orava, Josef Duchoň, Josef Gogela, Čeněk 
Hantek st., František Zlámala,František Ryška, Jaroslav Horák, Jan Oplatek. 

 Pořad: 1. Stav příprav na výroční schůzi 
2. Organizační záležitosti 

1. Schůzi zahájil předseda Josef Duchoň uvítáním přítomných a přikročil k hodnocení 
příprav výroční schůze. 

Vše co bylo usneseno, bylo řádně připraveno. Jednatel Jan Oplatek přečetl návrh výroční 
zprávy, který vypracoval. Návrh byl jednomyslně schválen. Pak byl společně vypracován 
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návrh na usnesení z výroční schůze. Ještě jednou byly probrány všechny podrobnosti a 
diskuse k přípravě byla uzavřena. Výzdobu místnosti pro schůzi zařídí Čeněk Hantek st. 

Dále bylo hovořeno o chystaném plese. Vše dojednané na minulé schůzi bylo dosud 
splněno. Jelikož se bylo možno dohodnou na tom, zda se při roznášení pozvánek bude také 
konat sbírka na bufet, bylo rozhodnuto, aby se věc s konečnou platností nechala na rozhodnutí 
členské schůze, která se bude ještě konat mezi výroční schůzí a plesem. Na této schůzi se také 
dohodne výzdoba sálu a ostatní podrobnosti. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 12. prosince 1956. Listina přítomných jest společně se zprávou o 
činnosti uložena. 

 Pořád: 1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 
4. Rozprava 
5. Volba výboru, náhradníků, revisorů a delegáta na okr. konferenci 
6. Usnesení – rámcový plán činnosti na rok 1957 

1. Výroční schůzi zahájil předseda místní jednoty Josef Duchoň a ujal se řízení schůze 
uvítáním přítomných členů, hostí a zvláště pak uvítal zástupce OV ČSPO s. Jaroslava 
Svobodu. Konstatoval, že ve stanovenou dobu se nesešel dostatečný počet členů a tak byla 
schůze zahájena o 1 hodinu později.  

2. Předseda přednesl návrh na volební komisi ve složení Josef Králík, Čeněk Hantek st. a 
Eduard Roreček. Tento návrh byl jednomyslně schválen a zvolená komise odešla připravit 
volební kandidátku. 

3. Po té požádal předseda jednatele Jana Oplatka o přečtení výroční zprávy. Ještě před tím 
však si členové vyžádali přečtení zápisu z minulé výroční schůze. Tento zápis byl schválen a 
dotazů ani připomínek k němu nebylo. Pak s. Jan Oplatek přečetl zprávu o činnosti za minulé 
období. Členové zprávu schválili. Zpráva je uložena v plném znění. 

4. Rozprava. 

František Zlámala se ptá zástupce OV, jak se bude provádět vyzbrojování jednot v příštím 
roce. S. Svoboda pravil, že okres má na příští rok naplánováno 90.000 Kčs na doplňování 
výstroje a zásobování bude řídit zvláštní komise. Je však i na MJ samých, aby u svých MNV 
řádně čerpaly své rozpočty. S. Jan Hrda, předseda MNV, se táže jak je možné, že některé 
jednoty své rozpočty u MNV nevyčerpají, neboť tím jim unikají značné částky. Zástupce OV 
to potvrzuje, že je tomu skutečně tak, ale u naší jednoty to tak není. 

František Kohout se táže jak je třeba pracovat, aby se neopakovaly stále tytéž nedostatky i 
po několik let. Jako například to, že není možné dostat schopný požární vůz, přesto že byl 
okresem písemně slíben na rok 1956. Soudruh Svoboda říká, že v tom případě je nutno jít na 
ONV a za touto záležitostí do důsledků. František Zlámala říká, že bylo v této věci psáno na 
KNV i do Prahy a odnikud nepřišla žádná zpráva. F. Kohout se dále táže, jaký je okruh 
odpovědnosti místní jednoty. S. Svoboda odpovídá, že v prvé řadě MJ odpovídá za požární 

 34



bezpečnost v obci a teprve pak podle potřeby za požární okrsek. Na konec rozpravy přednesl 
s. Svoboda referát, v němž zhodnotil mezinárodní politickou situaci, vzpomněl XX. sjezd 
KSSS a jeho vliv na mezinárodní situaci. Dále hovořil o tom jak naše vláda plní usnesení 
konference KSČ o upevňování míru a na druhé straně jak imperialisté rozpoutali krvavou 
válku v Egyptě a kontrarevoluci v Maďarsku. Pro požární ochranu byl důležitý letošní sjezd 
ČSPO a připravovaný nový zákon o požární ochraně. 

5. Předseda volební komise s. Čeněk Hantek st. přednesl návrh kandidátky nového 
výboru, náhradníků, revizní komise a delegáta na okr. konferenci ČSPO. O navržené 
kandidátce bylo hlasováno a byla jednomyslně schválena tak, jak byla navržena, to znamená, 
že funkcionáři byli zvoleni v tomto složení: 

Členové Výboru: Adolf Orava,František Zlámala, Čeněk Hantek st., Jaroslav Horák, Jan 
Oplatek, Josef Králík. 

Náhradníci:   Josef Duchoň, Arnošt Kohout. 

Revizní komise: Josef Gogela, Miroslav Hapala 

Delegát na okresní konferenci: Josef Duchoň. 

6. Byl přečten návrh na usnesení z dnešní výroční schůze: 

Vycházejíce z nedostatků v činnosti a z rezoluce 1. celostátního sjezdu ČSPO, 
předkládáme k vyjádření tento návrh usnesení: 

1. V rámci rezoluce 1. sjezdu ČSPO budeme věnovat pozornost náboru nových členů, 
hlavně z řad mládeže a žactva. Do konce března 1957 ustavíme 1 žákovské družstvo. 

2. Budeme věnovat pozornost výchově členstva a pověřovat členy konkrétními úkoly. 

3. Zlepšíme spolupráci s MNV a s ostatními složkami NF. 

4. Prohloubíme praktický i teoretický výcvik členstva tak, aby bylo schopno plnit 
dokonale své úkoly. 

Tento návrh usnesení byl jednomyslně schválen. Na závěr bylo rozhodnuto, aby na 
pořádání okresní konference byl věnován dar 50 Kčs a bylo zakoupeno 5 vstupenek na okr. 
požárnický ples. 

Předseda s. Josef Duchoň výroční schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
Z ustavující výborové schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 12. prosince 1956, ihned po skončení výroční schůze. 

Schůzi zahájil a řídil nejstarší člen s. Josef Králík. Požádal o návrhy na předsedu výboru. 
Na tuto funkci byl navržen s. Čeněk Hantek st. , návrh byl schválen a jmenovaný funkci 
přijal. Dalšího řízení schůze se ujal nově zvolený předseda Čeněk Hantek. Ostatní funkce 
byly zvoleny následovně. 

Předseda:    Čeněk Hantek st.    Revisoři účtů: Josef Gogela 
Velitel:     František Zlámala        Miroslav Hapala 
Preventivní referent:Josef Králík     Člen výboru: Jaroslav Horák 
Kulturní referent: Adolf Orava     Náhradníci:  Josef Duchoň 
Jednatel:    Jan Oplatek          Arnošt Kohout. 
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Jmenovaní funkce přijali. 

Potom předseda Čeněk Hantek schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 28. prosince 1956. Přítomní: Čeněk Hantek, Josef Králík, Josef Duchoň, František 
Ryška, Arnošt Kohout. 

1. Schůzi zahájil předseda Čeněk Hantek. Byl dán na vědomí přípis MNV, kterým se 
schvaluje do funkce velitele požárního sboru František Zlámala tak, jak byl navržen výborem 
naší MJ. 

2. Byla provedena kontrola příprav na požárnický ples. Bylo konstatováno, že hlavní 
body, jako povolení, hudba, sál a pozvánky jsou zajištěny. Pozvánky roznesou dvojice: Čeněk 
Hantek-Jaroslav Čech, Josef Králík-Josef Duchoň, Adolf Orava-František Zlámala. Při 
roznášení pozvánek budou občané též požádáni o dobrovolný příspěvek na bufet. 

Bločky vstupenek obstará s. František Ryška. S.Čeněk Hantek se pokusí zajistit zhotovení 
požárnického znaku, který by se použil pro výzdobu sálu. U pokladny budou Adolf Orava a 
František Ryška (event. Jan Oplatek). Pořadatelé budou: Arnošt Kohout, Jaroslav Horák, 
Miroslav Hapala, František Zlámala. Dále bylo rozhodnuto, že se na plese budou prodávat 
jablka, která připraví Josef Duchoň. 

Pozvánky budou poslány místním jednotám ČSPO do Valšovic, Paršovic, Hranic, a 
Drahotuš, OV ČSPO, ZV ROH národních podniků Sigma, Lodena a Hranické cementárny. 

Na Nový rok bude svolána další výborová schůze, kde se rozhodne, zda-li se z vybraných 
peněz zakoupí bufet a zkontroluje se další příprava. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

1957 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 1. ledna 1957. Přítomní: Jan Jednorog, František Kohout, Josef Králík, Arnošt 
Kohout, Adolf Orava, Eduard Roreček, Antonín Vinklar, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek 
ml., Miroslav Hapala, Jan Oplatek, Jaroslav Polák, Jaroslav Čech, František Ryška,Josef 
Duchoň, František Zlámala. 

1. Schůzi zahájil a řídil předseda MJ Čeněk Hantek 

2. Byla vzata na vědomí zpráva o roznesení pozvánek a proveden součet vybraných 
peněžitých darů na bufet, které činí celkem 522,80 Kčs. Vzhledem k tomu, že dostatek 
občanů přislíbilo do bufetu zákusky nebude se z vybraných peněz kupovat nic, jedině materiál 
na zhotovení dortu. 

Výzdoba bude provedena v pátek za účasti všech, kteří budou moci přijít. K pokladně 
ustanoveni František Kohout a Jan Oplatek. Bylo konstatováno, že přípravy byly vykonány 
přesně a nic nebylo zapomenuto. 
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3. Dále byla s. Janu Oplatkovi předána pokladní kniha a hotovost, která k dnešnímu činí 
2.231,10 Kčs. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 1. února 1957. Přítomní: Čeněk 

Hantek st., František Zlámala, Josef Králík, Arnošt Kohout, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Čeněk Hantek a zdůraznil, že naše jednota se má aktivně 
zapojit do přípravy voleb do MNV v naší obci. O této důležité akci bylo podrobně 
diskutováno a nakonec dohodnuto, že bude třeba společně s jinými složkami NF vypracovat 
společný postup a plán. Zatím bylo dohodnuto, že v rámci této akce promítnut celovečerní 
film a několik filmů krátkých z požárnického prostředí. Filmy zajistí s. František Zlámala. 

2. Dále byly projednány různé organizační zprávy. Byla vzata na vědomí zpráva o činnosti 
za minulý měsíc, pojednáno o tom, jak jsou zabezpečeny provozuschopné stroje proti mrazu a 
bylo dále rozhodnuto objednat a předplatit časopis ‚Pracovník ČSPO‘. Předseda přečetl 
zprávu o zasedání předsednictva OV ČSPO v Hranicích, zpráva byla vzata na vědomí. 

3. Podle nového způsobu se nyní členská evidence povede v matrice. Proto se předseda 
zavázal, že založí novou matriku, aby se tak evidence členstva mohla běžně vést. 

Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 20. března 1957 v místnosti MNV. Přítomní: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek 
ml., František Zlámala, Josef Králík, Josef Duchoň, František Ryška, Arnošt Kohout, Ladislav 
Chromý, František Kohout, [Jan Oplatek ?]. 

1. Schůzi zahájil s. předseda Čeněk Hantek [st.]. Konstatoval, že ač na oběžníku byli 
všichni podepsáni, je účast členů malá. 

2. Hlavním bodem schůze bylo navržení 2 kandidátů pro připravované volby do MNV. 
Byli navržení Jan Oplatek a František Zlámala. Oba navržení kandidaturu přijali. 

3. Po kratší debatě o různých záležitostech podřadného významu, s předseda schůzi 
ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 

O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 10. května 1957. Přítomní: Čeněk 
Hantek, Adolf Orava, Josef Králík, František Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda s.Čeněk Hantek, jež uvedl, že se scházíme po dosti dlouhé 
době. 

2. Předseda přednesl žádost složek NF o příspěvek na vybavení ‚Kulturní jizby‘ v obci. 
Okresním osvětovým referátem byl obci darován nový televizor s tím, že si občané vybaví 
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kulturní místnost sami. Potom byl dán návrh, aby naše MJ ČSPO věnovala na tento účel 
1500 Kčs. po krátké debatě o tomto návrhu, byl tento většinou hlasů přijat. 

Na fond solidarity pro světový festival mládeže v Moskvě věnováno 50 Kčs. 

3. Z rozhodnutí OV ČSPO mají se zástupci naší MJ zúčastňovat schůzí okrsku v Dolních 
Nětčicích. Vzhledem k tomu, že nám tento okrsek naprosto nevyhovuje, bude dán na OV 
protest a žádost o změnu. Provede a zařídí s. František Zlámala. 

4. Široce pak bylo diskutováno o stavu výzbroje a výstroje, zvláště pak o agregátu, který 
po generální opravě není zcela v pořádku. Přes několikerou urgenci na OV a OISPD 
v Hranicích, stále se náprava nezjednává. Rovněž tak dopravní vozidlo není možno žádným 
způsobem získat, přesto, že nám bylo přislíbeno. Podle dojmu přítomných jest toto příčinou 
poklesu činnosti v místní jednotě. 

Po této diskusi byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 24. května 1957 v místnosti MNV. Přítomní: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek 
ml., Adolf Orava, František Zlámala, František Kohout, Jaroslav Čech, Josef Králík, Jan 
Oplatek. 

1.Schůzi zahájil předseda Čeněk Hantek st. Hlavním účelem schůze byla příprava předání 
požárnického inventáře MNV do správy MJ ČSPO, které se má uskutečnit v neděli 26. května 
1957 v 18 hod. za přítomnosti zástupce OV ČSPO. Za tím účelem bude provedena zkouška 
způsobilosti požárního družstva, rovněž v neděli v 18 hodin. 

Bylo dohodnuto, že v neděli ráno se provede zkušební cvičení celého družstva, aby pak 
bylo včas připraveno. Na tomto cvičení bude vypracován plán letních praktických cvičení. 

Podle směrnic o předávání inventáře, bude nutné předložit také knihu protokolů a pokladní 
knihu. Zařídí jednatel Jan Oplatek. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 4. října 1957. Přítomní: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Zlámala, 
Arnošt Kohout, Eduard Roreček, Jaroslav Horák, Adolf Orava. 

Schůzi zahájil s. předseda Čeněk Hantek st. tím, že přivítal všechny přítomné a seznámil 
je s pořadem schůze, jejímž hlavním pořadem bylo zajištění štafetového běhu přes vesnici na 
počest 40. výročí VŘSR. 

Byl prodebatován celý pořad oslavy a nakonec dohodnuto, že osazení štafety zajistí a 
obstará velitel požárního sboru s. František Zlámala. 

Po kratší debatě byla pak schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 
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Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 1. listopadu 1957. Přítomní: Čeněk 

Hantek st., Adolf Orava, Josef Duchoň, František Zlámala, Jan Oplatek. 

Pořad: 1. Příprava výroční členské schůze 
2. Organizační zprávy 

1. Schůzi zahájil předseda Čeněk Hantek. Seznámil přítomné s nařízením o konání 
výroční členské schůze spojené s volbami. Podle rozvrhu OV ČSPO má se tato schůze konati 
ve Zbrašově dne 27. listopadu 1957. 

Za účelem hladkého průběhu příprav celé kampaně byla ustavena organizační komise ve 
složení Adolf Orava, František Zlámala a Jan Oplatek. Tato komise má zajistit všechny 
přípravy , výzdobu místnosti, pozvání všech členů a složek NF, předložit návrh kandidátky 
MV NF a OV ČSPO apod. 

Pořad výroční schůze: Zahájení 
Volba volební komise 
Zpráva o činnosti 
Rozprava 
Závěr rozpravy 
Volby výboru, náhradníků, revizorů a delegáta na okr. konfer. 
Usnesení 
Závěr 

Poté bylo diskutováno o návrhu kandidátky, kterou má podle směrnic připravit výbor 
organizace. Po uvážení byl dán tento návrh: 

Výbor: František Zlámala, Jan Oplatek, Adolf Orava, Josef Duchoň, Čeněk Hantek st. 

Náhradníci:  Antonín Vinklar, Jaroslav Horák, Arnošt Kohout 

Revizní komise: František Ryška, Josef Králík 

Delegát na okr. konferenci Jan Oplatek. 

Výroční zprávu vypracuje předseda a na schůzi 12. t.m. bude pak ještě doplněna a pak 
zaslána na OV ČSPO do Hranic. 

2. Po projednání voleb byly probrány různé organizační záležitosti. Dohodnuto aby se 
zakoupilo 10 ks organizačních řádů, 20 ks požárnických vlaječek pro výzdobu, 2 znaky 
ČSPO, 1 finanční deník, 5 ks cvičebních řádů, 300 ks pozvánek na schůze a 1 propagační 
brožurku. Objednávkou pověřen předseda s. Č. Hantek. 

V pondělí 11. listopadu t.r. se bude konat veřejná schůze, na níž bude projednán dopis ÚV 
KSČ. Členové MJ budou vyzváni oběžníkem, aby se této schůze zúčastnili. 

Schůze pak byla ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané 27. listopadu 1957. Zúčastnili se jí členové MJ ČSPO jak byli zapsáni do 
listiny přítomných, zástupce OV ČSPO s. Jaroslav Svoboda, zástupci složek NF a jiní. 

Pořad: 
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1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Rozprava 
5. Volba výboru, náhradníků, revizní komise a delegáta na okr. konferenci 
6. Usnesení 
7. Závěr 

1. Výroční členskou schůzi zahájil za nepřítomného předsedu Čeňka Hantka jednatel Jan 
Oplatek tím,že přivítal všechny přítomné členy a hosty. 

2. Členstvu byl předložen výborem zpracovaný návrh volební komise ve složení František 
Zlámala, Adolf Orava Čeněk Hantek ml. Návrh byl schválen a volební komise odešla 
připravit návrh kandidátky.  

Jednatel předal další řízení schůze Josefu Duchoňovi. 

3. Před výroční zprávou přečetl jednatel zápis z minulé výroční schůze, který byl schválen 
a dotazy k němu nebyly. Výroční zpráva v plném znění je přiložena (nedochováno). Výroční 
zpráva byla ještě doplněna o zprávu pokladní. Podle ní jest pokladní situace následující: 

V rubrice příjem jest   3.961,40 Kčs 
v rubrice vydání jest   2.808,94 Kčs
   Zůstatek     1.152,46 Kčs. 

Pokladník konstatoval,že pokladna nebyla kontrolována, jelikož oba kontroloři účtů byli a 
dosud jsou dlouhodobě mimo obec. Kontrolu provedou nově zvolení revizoři. 

4. Do rozpravy se přihlásil František Zlámala s tím, že do zprávy o činnosti je pro úplnost 
nutné zařadit ještě pořádání dvou přednášek, účast na štafetě míru, pořádkové hlídky při 
motocyklových závodech, čestné hlídky při tryzně k úmrtí presidenta Antonína Zápotockého 
a pořádání požárnického plesu. 

Dále v promluvil zástupce OV ČSPO s. Jaroslav Svoboda, který rovněž kritizoval některé 
nedostatky výroční zprávy, zvláště pak to, že nehodnotila plnění usnesení z minulé výroční 
schůze. Potom přednesl svou zprávu, v níž se zmínil o celkové světové situaci, zvláště pak 
rozebral dopis ÚV KSČ adresovaný čs. lidu, hlavně ty jeho části, které se týkají požární 
ochrany. 

Předsedkyně VŽ Jaroslava Körnerová prohlásila jménem výboru žen, že se zasadí o to aby 
výbor žen svou pomoc požární ochraně projevil tím, že založí ženské požárnické družstvo. 
Její návrh a slib byl přijat velmi vděčně a byl dán jako jeden bod do usnesení. 

5. Předseda volební komise Adolf Orava přednesl návrh kandidátky v tomto složení: 

Členové výboru:  František Zlámala    Náhradníci:   Antonín Vinklar 
Jan Oplatek            Jaroslav Horák 
Adolf Orava            Arnošt Kohout 
Josef Duchoň      Revizní komise: František Ryška 
Čeněk Hantek st.           Josef Králík 

Delegát na okresní konferenci ČSPO Jan Oplatek. 

Předsedající Josef Duchoň učinil dotaz k přítomným, zda mají nebo doplňky k návrhu. 
Jelikož tak nebylo, nechal o návrhu kandidátky hlasovat. Návrh byl jednomyslně schválen. 

6. Usnesení. Protože poslední usnesení nebylo splněno, bylo rozhodnuto, aby letošní 
usnesení bylo opravdu reálné a splnitelné. Bude proto obsahovat dva body: 
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1) Dokonale projednat dopis ÚV KSČ, zvláště ty jeho části týkající se požární ochrany,na 
členské schůzi.Za tuto akci je zodpovědný nový výbor MJ. 

2) Za pomoci VŽ založit ženské požární družstvo. Nábor bude proveden do konce února 
1958. Zodpovídají Josef Duchoň a František Zlámala. Za výcvik bude zodpovídat velitel 
požárního sboru. 

7. Na závěr bylo usneseno věnovat na nadílku ‚dědy Mráze‘ pro místní národní školu 
150 Kčs. Potom byla výroční schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O ustavující výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 27. listopadu 1957, 

ihned po ukončení výroční členské schůze. 

Schůzi zahájil nejstarší člen Adolf Orava požádal o návrhy na jednotlivé funkcionáře. 
Byly podány tato návrhy: 

 Předseda      Adolf Orava 
 Velitel       František Zlámala 
 Jednatel       Jan Oplatek 
 Org. a kulturně prop. ref. Čeněk Hantek st. 
 Referent mládeže    Josef Duchoň 

Poté bylo hlasováno a návrh jednomyslně schválen. Zvolení členové funkce přijali. 

S příslibem lepší spolupráce do nového období byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 19. prosince 1957. Přítomní: Adolf Orava, Cyril Kohout, Jan Oplatek, Arnošt 
Kohout, Čeněk Hantek ml., Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Josef Králík, Eduard Roreček, 
František Zlámala. 

Na programu byly organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava přivítáním přítomných, pak přistoupil 
k programu. 

2. Jako první byla řešena otázka přestěhování jeviště z hostince do garáže v domě čís. 71 
[vila Ing.Dr.Jar Sedláka arch.z Prahy – pak mateřská škola)]. Protože MNV by chtěl s dosavadní 
místnosti v hostinci, v níž je nyní jeviště, zařídit klubovnu a hernu pro místní mládež. Kolem 
této otázky se rozvinula velká a bojovná debata, jejíž výsledek byl ten, že MJ nedovolí 
vyklizení této místnost, což by znamenalo další okleštění práv MJ, ztížení práce při stavbě 
jeviště a případnou ztrátu místnosti vůbec. Vzhledem k tomu, že MNV má v programu 
přestavbu hostince na kulturní dům se stálým jevištěm, se nevyplatí adaptovat místnost na 
klubovnu, protože by byla využita stejně jen po dobu zimních měsíců. Také na mládež by 
nemělo dobrý vliv přecházení a pobyt v hostinci. Bylo doporučeno, aby se mládež přihlásila 
do tělovýchovné jednoty Slovan v Teplicích nad. Bečvou, kde bude mít daleko lepší 
možnosti. Konečné rozhodnutí této záležitosti si ponechá MNV do svého zasedání. Jeviště 

 41



bude vyčištěno a vyvětráno. Toto provedou František Zlámala, Čeněk Hantek ml., Eduard 
Roreček a Antonín Vinklar a sice 5. ledna 1958. 

3. Kritická debata byla rovněž při dalším bodu a to, že při posledních pohotovostních 
hlídkách při úmrtí presidenta Antonína Zápotockého a volbě nového presidenta (Antonína 
Novotného), nebyl sepsán seznam hlídkujících, takže nebylo možno zjistit kdo má mít hlídku. 
Tak se také stalo, že místo tří mužů hlídali dva apod. Po vysvětlení proč se tak stalo, bylo 
usneseno aby se příště vždy seznam zveřejňoval a všichni hlídkující se do knihy neb seznamu 
podepisovali. 

4. Na žádost velitele Františka Zlámaly, aby byl ustaven strojník, který bude řádně poučen 
o své funkci a ještě bude mít k ruce pomocníka. Bylo dohodnuto aby funkci strojníka 
vykonával Vladislav Zlámala a pomocníka Eduard Roreček. Strojníkovi byla pak stanovena 
roční odměna ve výši 100 Kčs. 

5. Vzhledem k tomu, že od 1. leda 1958 bude celá obec v JZD, uzavře naše jednota na 
pokyn OV ČSPO s družstvem patronátní smlouvu. Tiskopis smlouvy předal předseda 
Františku Zlámalovi a Josefu Duchoňovi k projednání s představiteli JZD. 

6. Okresní konference ČSPO se bude konat 12. ledna 1958. 

Srazu velitelů se František Zlámala nemohl zúčastnit, protože pracoval v zaměstnání na 
důležité práci. 

Preventivní požární prohlídky budou po dohodě s MNV provedeny po vánočních svátcích. 
Provede preventivní referent spolu s požární komisí MNV. 

Bylo dohodnuto, že schůze budou bývat vždy ve středu, o čemž bude vyrozuměn MNV. 

7. Ples bude pořádán 11. ledna 1958. Organizační zajištění: Hudbu zajistí František 
Zlámala, povolení Adolf Orava, pozvánky Čeněk Hantek ml. Pozvánky roznesou dvojice 
Antonín Vinklar-Čeněk Hantek ml., Eduard Roreček-Arnošt Kohout, František Zlámala-
Jaroslav Horák. Při roznášení pozvánek požádají dvojice spoluobčany o příspěvek do bufetu. 
Okolním požárním jednotám rozešle pozvánky jednatel Jan Oplatek. Vstupenky zajistí Jan 
Oplatek a bude také u pokladny s Arnoštem Kohoutem. Další podrobnosti budou projednány 
a zajištěny dne 8. ledna 1958. 

Předseda Adolf Orava pak schůzi ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek. 

 

1958 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané 29. ledna 1958 ve 20 hod. v budově MNV. Přítomní: Adolf Orava, František Zlámala, 
Vladislav Zlámala, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jaroslav Čech, Vít Brada, Arnošt 
Kohout, František Ryška, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, Ludvík Velecký, Jaroslav Horák, 
Josef Králík, Josef Duchoň. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava uvítáním přítomných a přikročil k projednávání 
programu. 

2. Vyúčtování plesu ze dne 11.1.1958. Podrobnou zprávu podal pokladník Jan Oplatek. 
Přednesl všechny příjmové i výdajové položky, z nichž vyplývá, že příjem činil 1093,20 Kčs, 
vydání 806,16 Kčs, takže příjem činí 287,04 Kčs. Dosud však není uhrazen autorský poplatek, 
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jelikož není známa jeho výše. 

3. Došlá pošta. V obsáhlém oběžníku OV bylo zvláště apelováno na zasílání hlášení o 
činnosti, vypracování plánu výcviku členstva a ten má být ve třech vyhotoveních zaslán na 
OV. Dále se mají konat rozhlasové relace a zvlášť důležité preventivní prohlídky a školení 
DPH. 

4. Čeněk Hantek ml. podal velmi stručnou zprávu z okresní konference, kam byl vyslán 
s Jaroslavem Polákem. Výsledek konference byl shrnut do usnesení, které obdrží všechny MJ. 

5. S. předseda probral výtažek z dopisu ÚV KSČ, který se týkal práce v požární ochraně. 
Jednotlivé body byly probrány a bylo usneseno, že budou přizpůsobeny našim poměrům. 
Tímto bodem byla splněna část usnesení výroční schůze. František Zlámala pak podal zprávu 
o tom, jak daleko je zakládání ženského družstva. Schůze VŽ ,ve které se měly dojednat 
podrobnosti se zatím nekonala. Předsedkyně VŽ bude vyzvána, aby nábor byl brzy proveden. 

6. Plán výcviku měl být vypracován na dnešní schůzi, ale k velkým nárokům, které jsou 
na vypracování kladeny, bude tento vypracován na nejbližší výborové schůzi. 

7. Podle usnesení minulé schůze byla uzavřena patronátní smlouva s místním JZD. Zprávu 
o tom podali František Zlámala a Josef Duchoň. 

8. Znovu byla otevřena otázka stavu agregátu a po rušné debatě bylo dojednáno, že s. 
Josef Králík učiní dotaz na ONV ohledně zajištění odborné opravy. 

Sběr odpadových surovin bude proveden až v jarních měsících po další dohodě. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 7. května 1958 v budově MNV. 

1. Schůzi zahájil s. předseda Adolf Orava a jako první bod přečetl zápis z okrskové 
schůze, která se konala 8. dubna 1958 ve Zbrašově. Konstatoval, že na této schůzi bylo málo 
členů naší jednoty. Hlavním usnesením této schůze bylo dokončení školení DPH, jarní úklid a 
patronátní smlouvy s JZD. U nás je školení DPH skončeno a zbývá jen provedení praktické 
ukázky v terénu a to bude provedeno v nejbližší době. Jarní úklid byl proveden a patronátní 
smlouva uzavřena. 

Poté bylo hodnoceno aplikační cvičení, kterého jsme se zúčastnili v Černotíně. Naše 
družstvo se zhostilo úkolu vcelku dobře. Mnoho nedostatků organizačních však bylo přímo 
v místě, ty však budou předmětem kritiky na okrskové schůzi. Na tomto cvičení bylo také 
provedeno dálkové dodávání vody od vodního zdroje k požářišti, kdy vodu předával stroj 
stroji. Toto dopadlo uspokojivě. 

Vzhledem k oslavám 9. května bude nutno postavit pohotovostní hlídky. Rozdělení služby 
provede velitel. 

2. Organizační záležitosti. 

Velitel PS se zúčastní aktivu velitelů pořádaného OV za účelem instruktáže k zakládání 
družstev mládeže. 

Velitel pak podává zprávu o nedostatcích v preventivních opatřeních v objektech JZD 
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Zbrašov, zejména v elektroinstalaci. Přes několikeré upozornění na tyto závady nebylo 
dosaženo nápravy. Bude potřeba stanovit lhůtu k odstranění závad a hlásit na MNV. Příští 
cvičení bude provedeno v neděli v 7 hod. ráno a další pak vždy v neděli ráno každých 14 dnů. 
Předseda pak předal k prodeji losy vydané KV ČSPO k akci zájezdu požárníků do NDR. 

3. Na popud MNV byl projednán návrh, aby v rámci „akce Z“ byla v roce 1959 postavena 
nová požární zbrojnice, protože stará {postavená v roce 1910 - pozn.L.Ch.} je v takovém stavu, že 
investice na opravy by byly značné. Stavební místo zajistí MNV a rovněž tak technickou 
dokumentaci provede stavební technik MNV. Tento návrh byl přijat a jakmile bude získáno 
stavební místo, mohlo by se s přípravou začít ještě letos. 

Dále bylo oznámeno, že 10. května bude brigáda na hřišti a členové jsou žádání, aby se 
v hojném počtu zúčastnili. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 

O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 28. května 1958 v budově MNV. 
Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a přikročil k projednávání programu. 

2. Organizační zprávy. Podle oběžníku OV je jeden týden v květnu týdnem bezpečnosti 
mládeže a její ochrany před požáry. Mají být provedeny besedy s mládeží, přednášky, 
rozhlasové relace apod. Bylo dohodnuto, že bude provedena přednáška ve škole spojená 
s náborem do hlídek pionýrů k ochraně lesů a úrody. Tuto akci zajistí jednatel Jan Oplatek po 
dohodě s ředitelem školy. Rovněž dojedná provedení cvičného požárního útoku na školu 
v době vyučování, v sobotu 7. června 1958.  

Byl vzat na vědomí zápis ze schůze okrsku a nebylo k němu připomínek. 

Členům, kteří se zúčastnili cvičení v Černotíně, bude vyplaceno vstupné na slavnost, jež 
se po cvičení konala a to à 10 Kčs pro 10 mužů. 

Jelikož se neprodaly všechny losy KV ČSPO na zájezd do NDR, bude zbývajících 17 losů 
zaplaceno ze sborové pokladny. V případě výhry, rozhodne o dalším výbor. 

Schůze byla potom ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 

konané dne 13. srpna 1958 v budově MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk 
Hantek ml., František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jaroslav Polák, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a přikročil k projednávání programu. Seznámil 
přítomné s pozváním MJ ČSPO Hranice na požární cvičení, které se bude konat v neděli 17. 
srpna 1958 a zúčastní se ho také sbory z jiných krajů. Naše jednota je žádána o vyslání 
alespoň tří pořadatelů. Jelikož výstroj našich členů je stále ještě mizerná a nedokonalá, bylo 
rozhodnuto, že se nikdo jako pořadatel nezúčastní, aby nedělal požární ochraně ostudu. 
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2. Jelikož právě vrcholí doba žní je navrhováno abychom se zúčastnili brigády při výmlatu 
ve zdejším JZD. Pro malou účast na schůzi, není možno tuto brigádu zajistit na neděli 
17.8.1958, ale bylo konstatováno, minulou neděli 10.8.1958 se zúčastnilo výmlatu 12 našich 
členů a odpracovalo 84 hodin. Bude-li však JZD pomoc ještě potřebovat a požádá o ni, pak 
mu bude pomoc poskytnuta. 

3. Předseda seznámil přítomné s povinnostmi vyplývajícími z usnesení XI. sjezdu KSČ 
pro požární ochranu. Jsou to hlavně tyto úkoly: věnovat zvýšenou pozornost výchovné 
činnosti, příprava občanstva k protipožární ochraně, předcházení požárům. MJ se bude muset 
ve své další činnosti opírat o tyto úkoly a neustále je mít na zřeteli. 

Jedním základním požadavkem k řádné práci jest pracovní plán, podle něhož jest činnost 
řízena. Tento plán až do konce roku bude vypracován ve schůzi výboru. 

4. Vzhledem k tomu že byl vydán nový zákon o požární ochraně, je potřeba aby se každý 
člen s ním seznámil. Bylo navrženo, aby příslušný Úřední list se zákonem byl ponechán 
v místnosti žňových hlídek, kde se s ním každý člen může seznámit. Prvních 10 paragrafů 
bylo však projednáno ještě v této schůzi. Potom byla chůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 

O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 20. srpna 1958. Přítomní: Adolf 
Orava, František Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil s. předseda Adolf Orava a připomněl, že dnešní schůze má za úkol 
vypracovat plán práce do konce roku. 

Po projednání všech úkolů, které požární ochranu čekají byl vypracován plán práce. Ten 
bude vyhotoven o 5 průpisech, aby mohl být zaslán na nadřízené orgány. 

2. Byly přijaty žádosti Josefa Poloka a Jaroslava Vavříka za členy MJ ČSPO. Potom byla 
schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané 24. září 1958. Přítomní: Adolf Orava, 

Josef Duchoň, Čeněk Hantek st., František Zlámala, Jan Oplatek. 

Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a přikročil k programu schůze podle pracovního 
plánu. 

1. Zprávu o technickém výcviku podal s. František Zlámala. Konstatoval, že technický 
výcvik požárního družstva byl vcelku uspokojivý, zvláště v době na konci jara a počátku léta, 
kdy byla účast členstva dobrá. Cvičení se konaly vždy v neděli ráno a tato doba se osvědčila. 
S přibývajícími polními pracemi začala účast ochabovat. Celkem lze výcvik hodnotit kladně. 

2. Hodnocení brigád. O plnění závazku brigádnických hodin není bohužel veden řádný 
záznam, takže přehled není přesný a dá se jen odhadovat. Do zemědělských brigád bude třeba 
zahrnout také nedělní směny požárníků-zemědělců, což se dá zjistit v JZD. Přesné vyčíslení 
odpracovaných hodin bude tedy provedeno později. Někteří členové dosud nesplnili své 
závazky na výstavbu obce a budou vyzváni aby tak učinili. 
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3. Na závěr bylo usneseno uspořádat do konce října veřejné závěrečné cvičení. Bude nutno 
také se zabývat přípravou na požárnický ples, který se má konat 10. ledna 1959. Hlavně je 
třeba zajistit hudbu. Pak byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 15. října 1958. Přítomní: Adolf 

Orava, Čeněk Hantek st., Josef Duchoň, František Zlámala, Antonín Vinklar, Jan Oplatek. 

1. Schůze byla zahájena předsedou Adolfem Oravou, který v úvodu oznámil, že bude 
nutno se zabývat přípravou výroční schůze a byly k tomu vydány pokyny. Bylo dohodnuto, že 
každý funkcionář si do příští výborové schůze připraví své podklady k výroční zprávě, která 
bude pak společně vypracována. 

2. Byla opět kritizována práce s. Rudolfa Anežky z OISPD, že se do této funkce nehodí, 
jelikož neplní řádně své úkoly. Zvláště pak naše jednota s ním má smutné zkušenosti.. 

Dále byla kritizována činnost našeho okrsku, který se od června ještě nesešel a také dosud 
nezhodnotil aplikační cvičení konané v Černotíně. Tyto okolnosti je třeba uvést ve výroční 
zprávě. Rovněž nebyla uskutečněna soutěž o ‚Vzorného požárníka‘, ačkoliv naši příslušníci 
byli připraveni. 

Předseda s. Adolf Orava podal zprávu o komisionelním řízení se členem plánovací komise 
ONV s. Kuchyňkou ohledně stavby nové požární zbrojnice, kterou chceme s pomocí MNV 
postavit v ‚Akci Z‘. Přes počáteční odpor zástupce ONV, byl přece náš požadavek uznán za 
oprávněný a také nakonec schválen. Náčrtek na novou zbrojnici, vypracovaný stavebním 
technikem MNV byl uznán za vyhovující a byly dány pouze některé připomínky k jeho 
úpravě. Otázku výkupu pozemku a veškeré ostatní potřebné formality spojené se stavbou 
zbrojnice bude provádět MNV a bude mít rovněž technický dozor. 

Po další debatě o stavbě, byla pak schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 29. října 1958. Přítomní: Adolf 

Orava, Čeněk Hantek st., František Zlámala, Josef Duchoň, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a uvedl, že dnešní schůze má vypracovat výroční 
zprávu o činnosti. Poté předali všichni své poznámky a jednatel byl určen, aby z těchto 
poznámek skloubil celkovou zprávu. Úvod ke zprávě vypracuje Čeněk Hantek st. a do konání 
výroční schůze bude ještě schválena. 

2. Byl vypracován návrh kandidátky nového výboru, náhradníků a revizorů. 

Členové výboru:      Náhradníci :       Revizoři: 
Adolf Orava       Antonín Vinklar      František Ryška 
Jan Oplatek       Jaroslav Horák      Josef Králík 
František Zlámala     Jaroslav Polák 
Josef Duchoň 
Čeněk Hantek st. 
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Schůzi pak předseda ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 4. prosince 1958. 

 Program: 1. Zahájení 
2. Volby volební a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Zpráva revisní komise 
5. Rozprava 
6. Závěr rozpravy 
7. Volby funkcionářů 
8. Usnesení 
9. Závěr 

1. Schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava přivítáním přítomných členů, zástupce OV 
ČSPO s. Jaroslava Svobody a ostatních hostů. Konstatoval, že účast je poměrně slabá, 
přestože byli všichni řádně a včas pozváni. 

2. Předseda po zahájení přednesl návrh na složení volební komise v tomto obsazení: 
František Ryška, Eduard Roreček, Čeněk Hantek st. Proti tomuto návrhu nebylo připomínek a 
byla jednomyslně schválena. Pak se komise odebrala k přípravě kandidátky.  

3. Jednatel Jan Oplatek přednesl zprávu o činnosti a její znění v plném rozsahu je uloženo 
do příští výroční členské schůze. Zpráva hospodářská jest obsažena v hlavní zprávě o 
činnosti. 

4. Zprávu o kontrole hospodaření podali oba revisoři Josef Králík a František Ryška. 
Konstatovali, že pokladní deník jest veden v pořádku a jednotlivé položky jsou řádně 
doloženy patřičnými doklady. 

5. Předseda zahájil rozpravu. K přednesené zprávě o činnosti a k revisní zprávě nebylo 
připomínek. Zato však se rušně diskutovalo o požáru skladiště Jednoty v Hranicích, zvláště 
pak o chování s. Rudolfa Anežky, který na dotaz a žádost auta pro náš agregát prohlásil, že 
nás nikdo nevolal, ať se o nic nestaráme. Toto jeho jednání bylo všemi odsuzováno. 

Potom byl vznesen dotaz, jak okres plánuje finanční částky na požární ochranu v obcích, 
neboť jest tady dojem, že jsou výstrojí a výzbrojí přednostně zásobovány jen některé MJ. 
Bylo by lepší, kdyby finanční kvóty byly přidělovány přímo MNV, které by pak výzbroj a 
výstroj financovaly. Zástupce OV s. Jaroslav Svoboda vysvětlil,že okres má na výzbroj a 
výstroj všech 72 jednot v okrese částku 90.000 Kčs, takže by se nedalo s takovou částkou 
stejně mnoho pořídit. Je tedy nutno ve vystrojování pokračovat postupně. 

6. Průběh celé výroční schůze zhodnotil pak s. Svoboda tím, že zdůraznil důležitost 
postavení PO v našem státě a také se zmínil o činnosti naší MJ, kterou jest možno pokládat za 
dosti dobrou. Jest však zapotřebí zvýšit účast na schůzích. Potom poděkoval odstupujícímu 
výboru za jeho činnost a těm, kteří budou zvoleni, popřál mnoho úspěchů v práci. 

7. Předseda volební komise Čeněk Hantek st. přednesl návrh kandidátky funkcionářů 
v tomto složení: 
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 Členové výboru: Adolf Orava     Náhradníci:   Antonín Vinklar 
Jan Oplatek           Arnošt Kohout 
František Zlámala         Jaroslav Polák 
Čeněk Hantek st.    Revisní komise: Josef Králík 
Josef Duchoň           František Ryška 

Delegát na okresní konferenci: Jan Oplatek. 

K předloženému návrhu nebylo žádných připomínek a tak byl po odhlasování 
jednomyslně přijat. 

8. Pro příští období bylo jednomyslně přijato toto usnesení: 

1) Všichni členové pomohou při stavbě nové požární zbrojnice. 
2) Co nejaktivněji pomůžeme při školení občanů v CO. 
3) Prohloubíme patronátní činnost s místním JZD tím, že budeme častěji provádět  

preventivní prohlídky v jeho objektech. 
4) Do konce školního roku utvoříme zájmový kroužek mládeže v národní škole. 

9. Po přijetí tohoto usnesení byla výroční členská schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O ustavující výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 4. prosince 1958, ihned 

po ukončení výroční schůze. 

Schůzi zahájil zástupce OV ČSPO s. Jaroslav Svoboda. Pak byly podány návrhy na 
jednotlivé činovníky výboru. 

Předseda:    Adolf Orava 
Velitel PS:    František Zlámala 
Jednatel:    Jan Oplatek 
Referent mládeže: Josef Duchoň 
Člen výboru:   Čeněk Hantek st. 

Tento návrh byl přijat a členové funkce přijali. 

Poté bylo stanoveno, že příští schůze výboru se bude zabývat konáním požárnického plesu 
a rozpracováním všech dalších podrobností. 

Nově zvolený předseda Adolf Orava pak schůzi ukončil. 

Zapsal:. Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 17. prosince 1958. Přítomní: Adolf 

Orava, František Zlámala, Čeněk Hantek st., Jan Oplatek, Arnošt Kohout. 

Pořad: 1. Pořádání plesu 
2. Školení CO 

1. Po zahájení schůze předsedou Adolfem Oravou bylo započato s přípravou plesu. Hudbu 
zajistil František Zlámala a bude to taneční orchestr závodního klubu HCV. Pozvánky si bere 
na starost Čeněk Hantek st. a budou zadány komunálnímu podniku v Hranicích. Pozvánky 
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roznesou členové: Hantek-Orava, Zlámala- Polák-Vinklar. Roznáška bude provedena po 
vzájemné dohodě, nejpozději však týden před konáním plesu. Smlouvu o propůjčení sálu 
sjednají Zlámala-Oplatek. Povolení od MNV a také pokladnu zajistí Oplatek. 

2. Po dohodě s příslušnou komisí MNV bude započato v lednu 1959 se školením CO 
v naší obci. Pro tento účel budou obstarány u OV ČSPO filmy a také téma první přednášky. 
Školení se také zúčastní, pokud možno, všichni členové naší MJ. 

Předseda s. Adolf Orava pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

1959 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 21. ledna 1959. Přítomní: Adolf 

Orava, František Zlámala, Čeněk Hantek st., Jan Oplatek, Josef Duchoň, Jaroslav Polák, 
Antonín Vinklar. 

Pořad: Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda s.Adolf Orava přivítáním přítomných a ihned bylo započato 
s programem. 

2. Zprávu o vyúčtování plesu podal pokladník Jan Oplatek. Podle jeho zprávy činil  
celkový příjem   1511,--  Kčs 
celkové vydání     861,64 Kčs
   zbývá     649,36 Kčs 

3. Jelikož přišly dva delegační lístky na okr. konferenci, bylo nutné zvolit ještě jednoho 
delegáta, kterým se stal s. Jaroslav Polák. Dále bylo dohodnuto, že oba delegáti dostanou 
delegačné (cestovné a diety) ve výši à 25,- Kčs a také na dvě vstupenky na okr. požárnický ples, 
který se koná téhož dne jako konference. Bylo rozhodnuto věnovat na okr. konferenci dar ve 
výši 25,- Kčs. 

4. Byl stanoven plán práce a školení CO. 

Výborové schůze budou: 4. a 18. února, 4. a 18. března. 
Teoretické cvičení:   11. března. 
Školení CO: 23. a 30. ledna, 6., 13., 20. a 27. února. 

5. Velitel František Zlámala dal návrh na vyřazení části výstroje, přidělené v roce 1954. 
Jest to 9 párů šněrovacích bot a 9 modrých košil. Všichni přítomní tento návrh schválili. 

6. Výstavba zbrojnice. Jestliže bude v letošním roce započato s výstavbou zbrojnice, bude 
zapotřebí, aby byla stanovena hranice na 20 hodin, které musí každý odpracovat. Až bude 
započato s prací na stavbě, budou také ostatní občané vyzváni ke spolupráci. 

Po debatě k této záležitosti předseda schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 
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Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané 4. března 1959 v budově MNV. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Zlámala, Jaroslav 
Polák, Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Jan Oplatek. 

Program: Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda a úvodem přečetl pozvání na okrskovou schůzi, jež se bude 
konat v Hranicích. Svoz účastníků provede MJ hranice. Zúčastní se jí od nás František 
Zlámala, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Jan Oplatek. 

2. Potom přednesl předseda zprávu ze schůze rady MNV, na níž byl účasten a kde se 
projednávaly přípravy ke stavbě zbrojnice. Na místo stavby se dostaví zástupce plánovací 
komise rady ONV. který zároveň vytyčovat stavební obvod. Bude-li brzy obvod vytýčen a 
provedeny ostatní akce s tím související, jako výkup pozemko apod., mohlo by býti 
s výkopem základů započato v sobotu 7. března t.r. V daném případě, by každý s sebou 
přivedl ještě jednoho pomocníka. Před zahájením bude proveden dokumentární snímek místa, 
o což bude požádán s. Vladislav Zlámala. Evidenci odpracovaných hodin povede s. František 
Zlámala. 

3. Aktivu předsedů a velitelů v Hranicích se zúčastnil předseda, který oznámil, že 
rozdělení okrsků zůstává bez změny jako dosud. Účastníci aktivu byli seznámeni 
s povinnostmi velitelů, jak se jeví nyní povadání nového zákona. Jest povinností všech 
velitelů se s nimi dokonale seznámit. 

4. Směrnice pro soutěž v roce 1959 obdržel František Zlámal, který oznámil, že v březnu 
se bude v Bělotíně konati školení soutěžních komisí a máme se ho zúčastnit. Bylo dohodnut, 
že školení ani soutěže se letos nezúčastníme, protože bude mít dost práce se stavbou 
zbrojnice. 

5. Podle plánu práce má být 11. března provedeno praktické cvičení, které bude 
uskutečněno.Další cvičení se budou konat vždy v neděli ráno. 

Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané 20. března 1959 v budově MNV. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., František Zlámala, Antonín Vinklar, Jaroslav 
Polák, Jan Oplatek. 

Program: Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Adolf Orava tím, že přivítal přítomné a přikročil 
k projednávání programu. Byl stanoven plán práce. Schůze výboru se budou konat jednou 
měsíčně a to: 1. dubna, 6. května a 3. června. V případě nutnosti pak podle potřeby. Plán 
konání praktických cvičení bude stanoven podle návrhu velitele Františka Zlámaly na příští 
schůzi. 

2. Preventivní prohlídky budou provedeny v rámci jarního úklidu a to nejpozději do 
1. května t.r. Za provedení zodpovídá velitel František Zlámala. 

3. Usnesení okresní konference jsme dosud neobdrželi a nemůžeme tudíž v tomto směru 
odpovědět na dotaz OV. Je chybou OV, že usnesení na jednoty dosud neodeslal. 
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4. Do Bělotína je na den 22. března t.r svolán aktiv velitelů a školení soutěžních komisí. 
Podle rozhodnutí poslední výborové schůze se této akce nezúčastníme. 

Po projednání programu byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané 27. března 1959. Přítomní: Adolf 

Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jaroslav Polák, Arnošt Kohout, František 
Zlámala, Jan Oplatek 

Program: Účast na pohřbu. 

Schůzi zahájil předseda Adolf Orava oznámením, že tragicky zahynul po dopravní nehodě 
tajemník OV ČSPO s. Jaroslav Svoboda a že jest naší povinností účastnit se pohřbu, který se 
koná v sobotu 28. března 1959 v Tupci. Vzhledem k obtížnosti dopravy na místo, bylo 
rozhodnuto, že s. Jan Oplatek zajistí auto u Lázní Teplice nad Beč., které dopraví účastníky 
tam i zpět. Úhrada auta se provede ze spolkové pokladny MJ. Pohřbu se zúčastní Adolf 
Orava, Čeněk Hantek st. i ml., František Zlámala, Arnošt Kohout a Jan Oplatek. Sraz bude ve 
13.45 hod. u MNV ve vycházkovém stejnokroji. 

Poté byla schůze ukončena. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO ve Zbrašově, konané dne 15. dubna 1959. Přítomní: Adolf 

Orava, Čeněk Hantek st., Antonín Vinklar, Jan Oplatek. 

Program. Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orav uvítáním přítomných a přikročil ihned 
k projednávání programu. Podle usnesení z minulé schůze měl velitel František Zlámala 
předložit plán praktických cvičení ke schválení. Vzhledem k tomu, že se do dnešní schůze 
nedostavil, bude požádán aby úkol splnil do příští schůze. 

2. Předseda podal zprávu o aktivu preventistů, konaném v Hranicích. Na aktivu byl kladen 
důraz na preventivní prohlídky, zvláště pak u soc. sektoru a zejména u patronátních JZD. Dále 
upozornil, že jednotlivým jednotám budou dodány k prodeji losy, z jejichž výtěžku budou 
hrazena krajská a ústřední kolo soutěže požárních družstev. Bude žádat 20 losů. 

3. Vzhledem k blížícím se oslavám 1. máje byla již nyní diskutována otázka účasti našich 
členů, přestože dosud nedošly žádné směrnice. Bylo usneseno, že průvodu se zaměstnanci 
zúčastní ve stejnokroji u svých podniků a ostatní mohou jít ve stejnokroji s ostatními občany. 

4. Kronika. Na návrh předsedy bylo diskutováno o stavu spolkové kroniky, která již 
postrádá zápisy za dobu několika let a přes všechny možné zásahy nebylo možno sjednat 
nápravu. Nyní se kronika nachází u obecního kronikáře s. Josefa Osikovského, který z ní 
čerpal podklady pro obecní kroniku. Za účelem nápravy bylo dohodnuto, aby s. Jan Oplatek 
kroniku vyzvedl a donesl do příští schůze, kdy bude rozhodnuto o dalším. 

Potom předseda schůzi ukončil.        Zapsal:Jan Oplatek. 
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Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 6. května 1959 v budově 

MNV. Přítomní: Adolf Orav, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml.,Josef Duchoň, Arnošt 
Kohout, Jaroslav Polák, Jan Oplatek. 

Program: Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a úvodem zhodnotil účast členů na oslavách 
1. máje. Tato účast vzhledem k velmi nepříznivému počasí byla dosti slabá, hlavně v tom, že 
bylo velmi málo členů ve stejnokroji. Zato však dosti členů se zúčastnilo v civilu jako členové 
hudby nebo účastníci krojované skupiny lázní Teplic. Celkem se zúčastnilo oslav 9 členů naší 
jednoty. 

K nadcházejícím oslavám Dne vítězství nebyly vydány žádné pokyny a tak budou členové 
vyzváni, aby se oslav zúčastnili v Hranicích. 

2. Velitel František Zlámala dosud nepředložil plán praktických cvičení, ale bylo 
rozhodnuto, že první praktické cvičení začne v neděli 13. května 1959 v 7 hod. ráno. Další 
cvičení budou vždy po 14 dnech v tutéž dobu. 

3. Předseda přečetl provolání ÚV ČSPO. Vzhledem k pozdní hodině bude toto provolání 
prodebatováno v příští schůzi. Dále přečetl zprávu ze schůze OV. 

4. Byla podána zpráva o vykonaných preventivních prohlídkách v obci. Nalezené závady 
hlášeny a občané byli vyzváni, aby je do stanoveného termínu odstranili. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 18. července 1959 v budově 

MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., František Ryška, Jan Oplatek. 

Program: Organizační záležitosti. 

1. Předseda, po zahájení schůze, podal zprávu z aktivu předsedů místních jednot, který se 
konal v Hranicích a němž bylo apelováno na včasné odesílání měsíčních hlášení, placení 
příspěvků apod. 

2. Projednávala se příprava na žňové hlídky. Seznam občanů vyhotoví MNV a seznam 
požárníků s. Čeněk Hantek st. Bude přihlížet k tomu, aby bylo pokračováno podle loňského 
pořadí. 

3. Před ukončením schůze byly přítomným předány členské známky a sice Č. Hantek 2×, 
A. Orava 1×, F. Ryška 1×, J Oplatek 1×. Poté předseda schůzi ukončil. 

Zapsal: Jan Oplatek. 

 

Zápis 

O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 12. srpna 1959 v budově 
MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., František Zlámala, Arnošt Kohout, Jaroslav 
Polák, Jan Oplatek. 
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Program: Organizační zprávy. 

1. Schůze byla zahájena předsedou Adolfem Oravou. Byl přečten rozbor příčin 
samovznícení požárů, které jest v letní době zvlášť nebezpečné. V našem JZD byla provedena 
preventivní kontrola a bylo poukázáno na závady a dán příkaz k jejich odstranění. Zároveň 
bylo o této akci odesláno hlášení na OV. 

2. Seznam na žňové hlídky byl vypracován a vyvěšen u telefonu, společně seznamem 
telefonních čísel pro hlídky důležitých. 

3. Plán práce do konce roku: 

Výborové schůze: 9. září, 7. října, 11. listopadu a 9. prosince. 
Členská schůze: 21. října. 
Cvičení:   6. a 20. září a 11. října 1959. 
Bude-li potřeba, budou schůze svolány i mimo tento stanovený program. 

Schůze byla ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

O členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Zbrašově, 
konané dne 27. srpna v budově MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk 
Hantek ml., Antonín Vinklar, František Zlámala, František Ryška, Josef Králík, Jan Oplatek. 

 Pořad: Zahájení 
Organizační záležitosti 
Ukončení 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava a konstatoval, že se dostavilo málo členů, přestože 
byli včas uvědomeni a na oběžník se podepsali. 

2. Vzhledem k tomu, že žně i přes velmi deštivé počasí již téměř končí, dodávky obilí jsou 
již skončeny a zbytek obilí se bude mlátit až v zimě, bylo rozhodnuto ukončit žňové hlídky 
dnem 29. srpna 1959. Při této příležitosti byly kritizovány civilní hlídky z řad občanů, které 
v mnoha případech vůbec nenastoupily a nebyly ani brány k zodpovědnosti. 

3. Sousední místní jednota v Opatovicích oslavuje letos 70 let od svého založení. Bude 
nutné se této oslavy zúčastnit. Každý účastník obdrží 10 Kčs na vstupné, s. Adolf Orava 
vyzvedne peníze pro všechny, a pak vyúčtuje. 

4. Ku konci schůze byli znovu všichni přítomní obeznámeni se stavem řízení ke stavbě 
zbrojnice. V každém případě bude stavba zahájena letos, neboť výkup domu č.p. 3 bude 
proveden v nejbližších dnech. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané dne 9. září 1959 v budově 

MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Jaroslav Polák, Arnošt 
Kohout, Jan Oplatek. 

Pořad:Organizační záležitosti. 
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1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava. v úvodu připomněl, že dosud nebyla vyzvednuta 
kronika, aby mohla být zkontrolována. Do každé schůze bude nutno nosit zápisy, aby mohly 
být kontrolovány. 

2. Byl přečten přípis OV, který zdůrazňuje nástup a přípravu na topné období. ČSPO má 
zde spolupracovat se složkami NF a MNV, aby se předešlo požárům. Zároveň oběžník 
hodnotí výběr členských příspěvků v celostátním měřítku, v němž se náš kraj umístil na 4. 
místě. 

3. V rámci příprav na výroční členskou schůzi bude v příští výborové schůzi 7. října 1959 
vypracován návrh kandidátky nového výboru. 

Bylo dohodnuto aby byla včas objednána hudba na požárnický ples, který se bude konat 
9. ledna 1960. Hudbu (Srkala-Kelč) zajistí Jaroslav Polák. 

Na výkop základů požární zbrojnice bude poslán oběžník a ještě občané budou požádáni o 
pomoc na této akci místním rozhlasem. 

Potom s. předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 29. října 1959 v budově 

MNV. Přítomní: Adolf Orava, František Zlámala, Josef Duchoň, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, 
Josef Králík, Jaroslav Polák, Arnošt Kohout, příslušník VB s. Stanislav Karafiát a za 
bezpečnostní komisi MNV s. Otto Nedvic. 

Program: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava přivítáním přítomných, zvláště pak předsedu 
bezpečnostní komise MNV Ottu Nedvice a příslušníka VB s. Stanislava Karafiáta. 

Potom přečetl s.předseda dopis OV ČSPO, který podrobně rozebíral příčiny vzniků požárů 
v topném období a velikost ztrát jimi způsobených. Proto budou provedeny preventivní 
prohlídky ještě na začátku topného období. Prohlídky budou provedeny v pondělí 2. listopadu 
1959 a účastní se jich František Zlámala, Otto Nedvic (MNV), Stanislav Karafiát (VB) a 
kominíka zajistí VB. 

2. Byl přečten zápis z minulé schůze. K jednotlivým bodům byly ihned dávány 
připomínky. Jaroslav Polák sděluje, že hudba na ples je zajištěna. 

3. Dne 31. října 1959 bude začato s výkopem základů požární zbrojnice. Tato akce bude 
vyhlášena místním rozhlasem a budou pozváni také občané. Relaci pro rozhlas vypracuje 
jednatel Jan Oplatek. První brigádu na výkopu základů povede Jaroslav Polák. 

4. Výměna členských průkazů musí být provedena do konce 1. pololetí 1960. Musí v nich 
být vylepeny všechny známky a také jinak musí být v pořádku. Podrobnosti jsou uvedeny 
v příslušném dopise a směrnicích. 

Byl přečten oběžník, v němž se připomíná s čím se má počítat v práci na poslední čtvrtletí 
letošního roku. Požární poplachový plán obce provedou František Zlámala, Čeněk Hantek, 
Adolf Orava, Otto Nedvic a přísl. BV Stanislav Karafiát do 15. listopadu 1959. MNV obstará 
katastrální mapu. 

Schůze byla pak ukončena.           Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 12. listopadu 1959. Přítomní: 

Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Jaroslav Polák, Antonín Vinklar, Jan 
Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava uvítáním přítomných.. Byl probrán stav v jakém se 
nachází stavba zbrojnice. Základy jsou v počátku výkopu, ale bude nutno práce urychlit 
vzhledem k pokročilé roční době. 

2. Výměna členských průkazů má býti započata ihned, aby nové průkazy mohly být 
členům předávány na výročních členských schůzích v lednu a v únoru 1960. Sběr legitimací 
provedou Čeněk Hantek, Jaroslav Polák, Antonín Vinklar, Adolf Orava a František Zlámala. 
Byl přečten oběžník k pořádání a organizování výročních členských schůzí v době, před 
konáním II. celostátního sjezdu ČSPO. Byl přečten program členských schůzí, který má být 
pečlivě připraven. Dohodnuto, aby se naše výroční schůze konala 18. února 1960. Ve 
výborové schůzi dne 9. prosince 1959 bude podrobně probrána příprava. 

3. Ke dni 31. prosince 1959 je nutno provést inventarizaci. Provedou ji František Zlámala 
a Ladislav Chromý {který se po 2 letech vrátil z voj. zákl. služby – pozn.L.Ch.}. 

Ústřední prodejna ČSPO nabízí k prodeji různé pomůcky ke školení civilní obrany. Budou 
objednány. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané dne 16. prosince 1959. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek,František Zlámala, Jaroslav Polák, Antonín Vinklar, 
Jan Oplatek, Arnošt Kohout. 

Organizační zprávy: 

1. Schůze byla zahájena a počátkem byl přečten zápis z poslední schůze. 

K bodu stavby zbrojnice byla zahájena diskuse, protože kolují zprávy, že místo ní mají být 
na tomto místě postaveny bytové jednotky, jelikož prý po sloučení obce Zbrašova 
s Hranicemi nebude zbrojnice zapotřebí. Bylo dohodnuto, aby bylo důsledně požadováno 
dostavění zbrojnice ať je situace jakákoliv, neboť ke zrušení požárního sboru za žádných 
okolností nedojde. 

Hudba na ples je zajištěna, jak zaručil Jaroslav Polák. Sál vyjednají a zajistí Antonín 
Vinklar a Jan Oplatek. Výzdobu provede František Zlámala za pomoci ostatních. Povolení a 
vstupenky zařídí Jan Oplatek. Pozvánky Čeněk Hantek st. Pozvánky roznesou dvojice 
Oplatek- Vinklar, Polák- Chromý, F.Zlámal-Hantek st. Kontrola bude provedena 6. 1. 1960. 

Předseda informuje, že došly objednané učební pomůcky. 

2. Příprava výroční schůze. Návrh na kandidátku nového výboru: 

Členové výboru: Antonín Vinklar, František Zlámala, Ladislav Chromý, Adolf 
Orava, Josef Duchoň, Čeněk Hantek st., Jan Oplatek. 
Revisní komise: Josef Králík, František Ryška. 
Náhradníci:   Arnošt Kohout, Jaroslav Polák. 
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Návrh kandidátky zašle jednatel Jan Oplatek místnímu výboru NF. Přesný program 
výroční schůze bude stanoven ve výborových schůzích 13. a 27. ledna 1960. Poslední 
výborová schůze před výroční členskou schůzí bude 10. února 1960. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

1960 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané ve středu 6. ledna 1960 

v budově MNV. Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Jan Oplatek, 
Jaroslav Polák, Arnošt Kohout. 

Pořad: Organizační záležitosti. 

1. Schůzi zahájil s. předseda Adolf Orava. V úvodu sdělil, že již dříve požadovaná 
hasičská kronika se nachází ve skříni na půdě MNV. 

2. Byly přečteny směrnice k výměně členských průkazů. František Zlámala provede 
dokončení sběru průkazů; ve čtvrtek 7. ledna 1960 budou do nich vylepeny chybějící známky 
a v pátek 8.1. t.r. budou dodány na OV. 

3. Dekorační materiál na ples je zajištěn a pozvánky rozneseny. Hudba je zajištěna, u 
pokladny budou Jan Oplatek a Ladislav Chromý. Na prodaných vstupenkách při roznášení 
pozvánek vybraly následující dvojice: Vinklar-Oplatek 160 Kčs, Hantek-Zlámala 268 Kčs, 
Polák-Kohout 65 Kčs. Paní Ludmila Kohoutová čís. 13 bude požádána o zhotovení dortu na 
vydražení, zařídí František Zlámala. Šatnu zařídí Antonín Vinklar. 

4. Směrnice pro konání výroční schůze vzaty na vědomí. Přípravy byly již podniknuty 
v poslední výborové schůzi. Byla přečteny výzva MJ ČSPO Kutná Hora ke konání 
preventivních prohlídek. U nás byly provedeny prohlídky během listopadu minulého roku a 
letos budou provedeny v březnu. 

V sobotu bude provedena brigáda na stavbě zbrojnice. František Zlámala zajistí účast. 

Schůze pak byla ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 20. ledna v budově MNV. 

Přítomní: Ad. Orava, Čeněk Hantek, Fr. Zlámala, Jan Oplatek, Jar. Polák, Ladislav Chromý. 

Pořad: Příprava výroční členské schůze. 

1. Schůzi zahájil předseda Adolf Orava uvítáním přítomných. Bylo dohodnuto,že každý 
z funkcionářů si připraví úsekovou zprávu z okruhu své činnosti a dne 3. února 1960 se 
z těchto úseků sestaví souhrnná zpráva. Návrh na usnesení bude vypracován na základě 
kontroly plnění minulého usnesení rovněž 3. února. 

2. Vyúčtování plesu nebylo ještě provedeno, jelikož nejsou doposud známy všechny 
výdajové položky a také poplatek za hudbu není pevně vyřízen. 

Schůze byla pak ukončena.            Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
O schůzi výboru Místní jednoty ČSPO ve Zbrašově, konané 3. února 1960 v budově 

MNV. Přítomní: Adolf Orava, František Zlámala, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, Jaroslav 
Polák, Arnošt Kohout. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda a uvedl, že dnešní schůze se má zabývat přípravou zprávy o 
činnosti za uplynulé období a přípravou výroční schůze. 

Byla přečtena a schválena zpráva o činnosti. Pozvání všech organizačních složek zajistí 
Jan Oplatek. Relaci v místním rozhlase provede Jaroslav Polák. 

Návrh na volební komisi. Jaroslav Horák, Josef Duchoň, František Ryška a Josef Králík. 

2. Na závěr schůze bylo dohodnuto, aby 10.2. byla svolána ještě jedna schůze , na níž 
budou probrány a učiněny poslední přípravy na konání výroční členské schůze. Předseda 
potom schůzi ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve 

Zbrašově, konané dne 18. února 1960 v budově MNV. 

Přítomní: L. Velecký, František Zlámala, Josef Králík, Čeněk Hantek, Adolf Orava, Josef 
Polok, Antonín Vinklar, Jaroslav Polák, Ladislav Chromý, Josef Duchoň, František Ryška, 
Josef Humplík, Jan Oplatek, Arnošt Kohout, Jaroslav Horák a Cyril Kohout; za Výbor žen 
Ludmila Hantková a Ludmila Koudelková. 

1.Zahájení. Předseda s. Adolf Orava vzpomněl, že již po 65. se sešli zbrašovští požárníci 
k výroční schůzi. Seznámil přítomné s programem. Přednesl návrh na složení této volební 
komise: Josef Králík, Josef Duchoň a František Ryška; návrh byl jednomyslně schválen. 

2. Zpráva o činnosti a zprávy revisorů. Zpráva o činnosti je přiložena za tímto zápisem a 
podepsána již nově zvolenými funkcionáři.  

Revisoři shledali vše v pořádku. 

3. Rozprava: Byla projednána záležitost hudby na plese. 

Družstvo žen; František Zlámala dal VŽ 15 přihlášek, ale dosud se nic neděje. 
Předsedkyně VŽ o ničem neví. 

Byla kritizována neúčast zástupce OV ČSPO na výroční schůzi. 

4. Volba činovníků. Předseda volební komise Josef Duchoň přečetl návrh kandidátky: 
Výbor: Antonín Vinklar        Náhradníci: Arnošt Kohout 

František Zlámala           Jaroslav Polák 
Ladislav Chromý 
Adolf Orava         Revisoři: Josef Králík 
Josef Duchoň             Jaroslav Horák 
Čeněk Hantek 
Jan Oplatek. 
Delegátem na okresní konferenci bude nově zvolený předseda. 

Poté byla provedena volba funkcionářů. Všichni jmenovaní byli jednomyslně schváleni. 
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5. Usnesení: 

1. Zaměřit se výstavbu požární zbrojnice, při tom však nezanedbávat praktický výcvik. 

2. Přijímáme výzvu OV ČSPO Kutná Hora a splníme ji do 15. března 1960. 

3. Utvoříme zájmový kroužek mládeže do konce dubna. 

Usnesení bylo schváleno. 

Koncept zápisu napsal Jan Oplatek. Do knihy zapsal Ladislav Chromý. 

 

Zápis 
Z ustavující výborové schůze MJ ČSPO ve Zbrašově, konané ihned po výroční členské 

schůzi dne 18. února 1960. 

1. Schůzi zahájil nejstarší člen s. Adolf Orava. 

2. Bylo provedeno rozdělení funkcí mezi nově zvolené funkcionáře takto: 

Předseda:    Antonín Vinklar     Kulturní ref.: Čeněk Hantek 
Velitel:     František Zlámala    Ref. mládeže: Jan Oplatek 
Zástupce vel. I.:  Josef Duchoň      Náhradník:  Arnošt Kohout 
Zástupce vel II.:  Adolf Orava      Revisoři:  Josef Králík 
Hospodář a jednatel: Ladislav Chromý          Jaroslav Horák 
Organizační ref.:  Jaroslav Polák 
Preventista a mater. tech. ref: František Zlámala 

Delegát na okr. konferenci: Antonín Vinklar. 

Příští výborová schůze se bude konat ve středu 24. února 1960. 

Koncept zápisu napsal Jan Oplatek v. r., [do knihy přepsal: Ladislav Chromý]. 

 

Výroční zpráva 
o činnosti MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou1) za rok 1959. 

Zamyslíme-li se nad prací všech našich orgánů a organizací v roce 1959 a srovnáme-li 
dosažené výsledky s rezolucí I. celostátního sjezdu ČSPO, zjistíme, že všechny naše orgány a 
organizace a všichni členové i funkcionáři vykonali mnoho užitečné práce na úseku požární 
ochrany a rovněž tak i při plnění úkolů budovatelských, vytýčených XI. sjezdem KSČ. 
Zjistíme však také, že máme ještě celou řadu nedostatků v naší práci, zejména pak na úseku 
prevence a masově výchovné práce. To se znatelně projevuje vysokou požárností a ztrátami 
na lidských životech a zdraví občanů v uplynulém roce. 

Nemůže být spokojeni s velkou požárností, která je tak vysoká jako v žádném jiném 
předcházejícím roce a to nám dokazuje, že prováděná prevence je nedostačující, není 
dostatečně kvalitní a není využito všech sil a možností prostřednictvím národních výborů 
k odstraňování zjištěných závad. 

Celostátně jsme neučinili ani dostatečná opatření ve směru snížení dětské požárnosti, ba 

                                                 
1)Před rokem 1960 došlo k přejmenování obce ‚Zbrašov‘ na ‚Teplice nad Bečvou‘. Lázeňská část obce přešla do 
hlavního názvu a obec se stala místní částí. Tím získala obec ‚statut lázeňského místa‘. Pozn.-L.Ch. 
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naopak, tato byla v minulém roce tak vysoká jako nikdy v minulých letech. Jen v září a říjnu 
založily děti 341 požárů, které způsobily škodu přesahující 7 miliónů Kčs. Při těchto požárech 
za dva měsíce přišlo 9 dětí o života 15 jich bylo těžce zraněno. a to jsou ztráty bolestné a 
nenahraditelné. 

Další požáry zavinili neopatrní kuřáci, závady komínů, topidla všeho druhu, vadná 
elektroinstalace a elektrospotřebiče. To ukazuje na skutečnost, že lidé nedbají požárně 
bezpečnostních opatření a nedodržují nařízení a vyhlášky. 

Celkem za 12 měsíců roku 1959 došlo v celé republice k 6951 požárům se škodou 
142,491.403 Kčs. Při těchto požárech přišlo o život 109 osob a 706 osob bylo zraněno. 

Uvědomme si, že při prudkém rozmachu v průmyslu a zemědělství ve třetí pětiletce, kdy 
nám zejména na našich vesnicích budou vyrůstat stovky nových a velkých zemědělských 
závodů, se bude značně zvyšovat nebezpečí vzniku požárů. Toto vědomí musí mobilizovat 
celou naši organizaci, každého člena a funkcionáře k tomu, že je naší vlasteneckou povinností 
vynaložit všechny své síly , nešetřit časem a všechny své odborné znalosti věnovat tomu, aby 
požárnost byla snížena na nejmenší míru a škody na národním i družstevním majetku byly co 
nejnižší, aby nebylo ztrát na lidských životech a zdraví občanů. Vstupujeme do roku 1960, do 
roku ve kterém oslavíme 15. výročí osvobození naší vlasti od německého fašismu slavnou 
sovětskou armádou [a 65. výročí založení našeho sboru]. My požárníci můžeme nejlépe tato 
výročí oslavit tím, že provedeme v naší obci preventivní prohlídky stoprocentně ve všech 
budovách. Provedeme je s vědomím plné zodpovědnosti a když za pomoci národního 
odstraníme všechny zjištěné závady. 

Dále se budeme snažit, při spolupráci všech organizací, zabránit dětské požárnost a tak 
uchránit naše děti, které máme všichni tak rádi, před požáry. 

V polovině roku budeme svědky mohutné přehlídky jednoty, síly a zdraví na II. celostátní 
spartakiádě. Další významnou akcí budou volby do Národních výborů všech stupňů již v nově 
utvořených územních obvodech. Dále budou volby do Národního shromáždění. I my 
požárníci hodnotíme svoji činnost za uplynulé období a děláme z toho závěry pro svou další 
práci a činnost v tomto roce. Proto nechť zní po celé naší zemi, na oslavu 15. výročí 
osvobození tato hesla: „Kvalitní prevence – náš prvořadý úkol.“ 

„K ochraně společného vlastnictví i obraně vlasti vždy připraveni.“ 
„Výstroj a výzbroj vždy bez závad připravena.“ 
„Péče o vodní zdroje naším úkolem.“ 
„Spolu se všemi pracujícími, ochráníme výsledky práce našich občanů 
před požáry.“ 

Tato hesla proměňovat ve skutek musí být ctí každého požárníka, všech orgánů a 
organizací. Jejich plněním přispěje tak ČSPO u příležitosti 15. výročí osvobození ke snížení 
požárnosti v ČSR, k upevnění míru a ke šťastné budoucnosti nás všech. 

Vybavení požárního sboru 

Převozná motorová stříkačka dvoukolová s příslušenstvím, do kterého patří podle nařízení 
ještě tato výzbroj:  1 hydrantový nástavec a klíč k hydrantu 

2 oddíly hadic C 
7 oddílů hadic B 
3 ks přechodů B-C 
2 ks proudnice B 
1 ks proudnice C 
1 ks proudnice pěnotvorná 

 59



2 ks nádrž s pěnidlem 
1 ks savice přiměšovače 
1 ks přiměšovač 5 
3 ks záchranné lano. 

Ve výstroji máme: 23 pracovních stejnokrojů 
16 služebních stejnokrojů 
3 služební pláště 
18 ks požárnických opasků 
15 ks seker požárnických 
35 ks přileb. 

Požární ochrana byla pověřeny MNV k provádění školení CO, které průměrně 
navštěvovalo 56 občanů z celkového počtu 73 občanů, kteří se měli školení zúčastňovat. 
Školení se konalo 10× po je ukončení obdrželo průkaz 46 občanů. Toto školení navštěvovali 
také členové naší jednoty a také získali průkaz. V letošním roce zbývá doškolit ještě 16 
občanů. Předseda MJ ČSPO Adolf Orava provedl také 2 dvouhodinové přednášky CO ve 
státních lázních Teplicích nad Bečvou. Dále provedl preventivní prohlídky ve všech budovách 
lázní a na žádost ‚soudců z lidu‘ provedl přednášku na členské schůzi ROH o preventivní 
ochraně. 

Praktické cvičení se konalo 6× s průměrnou účastí 10 mužů. Pochválit je nutno 1 cvičení, 
kterého se zúčastnilo 16 členů. 

Byly vykonány 3 preventivní prohlídky v JZD a 1 prohlídka všech budov v obci. Byly 
konány pohotovostní služby po 9 členech a to1. května, 9. května, ve svátky velikonoční, 
vánoční a na Nový rok. 

Žňové hlídky byly konány 32 dnů po 7 hodinách, tj. celkem po dobu 224 hodin. 

Obcí probíhala štafeta míru a přátelství se Sovětským svazem, které se zúčastnilo a běželo 
v ní 7 členů naší jednoty. 

Ve škole byly uspořádány 2 přednášky a jeden pohovor s příslušníkem VB o požárech 
založených dětmi. 

Na brigádách odpracovali členové naší jednoty zdarma: 

v zemědělství     531 hodin 
pro MNV a v ‚Akci Z‘  147 hodin 
na stavbě zbrojnice   112 hodin. 

Okrasních schůzí a srazu velitelů a předsedů se naši zástupci zúčastnili 3×. Schůzí rady 
MNV se zúčastnil předseda a velitel 4× a schůze bezpečnostní komise MNV 7×. 

Výborových schůzí bylo konáno 15 a členská schůze 1. 

Okrskových schůzí se naši funkcionáři zúčastnili 2×. Jednou byli zklamáni, že nebyla 
schůze v Hranicích svolána ač jsme pozvánku na schůzi dostali. Tehdy nám bylo řečeno, že 
bude svolána podruhé a že bude na ni zajištěn svoz. Čekali jsme v naši obci do 21.15 hodin a 
když nepřijeli, sjeli jsme autobusem sami do Hranic. Schůze se nekonala v místnosti 
MJ ČSPO Hranice jak bylo uvedeno na pozvánce, ale dle lístku připevněného na dveřích 
v restauraci ‚Litovel‘ při velmi dobré náladě. 

Ano, na MJ Zbrašov dle slibu zapomněli a na pivo a kořalku nezapomněli, páni okrskoví 
funkcionáři! Takovým způsobem podrážejí MJ chuť k práci. Okrskový velitel na okresní 
konferenci naši jednotu pomlouval, že se schůzí okrsku nezúčastňujeme. Pravda je na naší 
straně, ale na okrskové ne. Nebo do Černotína nemusí jet požární vůz o dvě hodiny dříve před 
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začátkem schůze. Zdraví máme pro sebe a za to promrznutí u silnice v Teplicích jim 
děkujeme. 

Kulturní činnost členů MJ ČSPO 

Byly uspořádány dva požárnické plesy. Členové se zúčastnili besed a přednášek Osvětové 
besedy. Členové MJ, kteří jsou hudebníci, se zúčastnili všech kulturních akcí pořádaných 
v rámci oslav 1. a 9. května. Spolu s OB nacvičili jednu divadelní hru, zúčastnili se také 
vystoupení pěveckého kroužku OB při různých osvětových akcích pořádaných v obci. 
Členové-hudebníci se zúčastnili kulturní brigády na ukončení žní v sousední obci 
Opatovicích. 

Nyní bude nutní zmínit se o plnění usnesení z minulé výroční členské schůze. To 
obsahovalo 4 body a  

můžeme směle konstatovat, že bylo splněno dobře až na poslední bod; utvoření zájmového 
kroužku požárníků při národní škole. Tento bod bude převeden na příští období.  

Závěrem možno konstatovat, že činnost MJ byla vcelku dobrá, ale bude potřeba ji dále 
zlepšovat a prohlubovat, abychom mohli ještě lépe zajišťovat úkoly, které nás v příštím roce 
čekají. 

Usnesení

1. Zaměříme se ponejvíce k dobudování zbrojnice svou brigádnickou prací. 
2. Zaměříme se ke splnění ‚Kutnohorské výzvy‘ ve stanoveném termínu. 
3. Naší snahou bude utvořit zájmový kroužek mladých požárníků v národní škole. 

Jednatel:        Razítko:          Předseda: 
Ladislav Chromý   Antonín Vinklar ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY 

místní jednota 

ZBRAŠOV, okres Hranice 
 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou2), konané dne 24. února 1960 

v budově MNV. 

Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Ladislav 
Chromý, Jaroslav Polák, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar, Přednesl, že je třeba vytýčit úkoly 
na 1. pololetí r. 1960. 

2. Vypracování plánu práce na 1. pololetí 1960: 

Výborové schůze:   9. a 23. března, 20. dubna, 4. a 18. května, 15. a 29. června. 
Členské schůze:    6. dubna a 1. června. 
Cvičení teoretická: 16. března a 13. dubna. 
Cvičení praktická: první 8. května a na něm budou dohodnuty termíny dalších. 

3. Organizační záležitosti: 

s. František Zlámala informoval o situaci ve výboru a MJ ČSPO v Hranicích. 

MJ ČSPO Opatovice nám zaslala pozvánku na ples , konaný 27.2.1960 v Opatovicích. 
                                                 
2) Před rokem 1960 došlo k přejmenování obce ‚Zbrašov‘ na ‚Teplice nad Bečvou‘. Lázeňská část obce přešla do 
hlavního názvu a obec se stala místní částí. Tím získala obec ‚statut lázeňského místa‘. Pozn.-L.Ch. 
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Dne 6. března 1960 budou vykonány preventivní prohlídky budov ve Zbrašově. Tyto 
prohlídky spadají do obsahu odpovědi na Kutnohorskou výzvu.Prohlídek se zúčastní 
František Zlámala, s. Stanislav Karafiát za VB, S. Otto Nedvic za MNV. 

s. Jan Oplatek informoval o situaci se stavbou zbrojnice. Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. března 1960. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Antonín Vinklar, Ladislav 
Chromý, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení: Zahájil předseda s. Antonín Vinklar uvítáním přítomných a seznámením 
s pořadem schůze. 

2. Organizační zprávy: 

Přijetí závazku ‚Kutná Hora‘, rozšířeného o potřeby kraje Olomouc. 

Směrnice a pokyny KV ČSPO Olomouc pro uzavření závazku na výzvu kutnohorského 
okresu. 

Na stavbě požární zbrojnice odpracujeme zdarma 400 brigádnických hodin. 

3. Diskuse. 

4. Závěr: Předseda schůzi zakončil.    Zapsal: Ladislav Chromý 

 

Zápis 

O členské schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 16. března 1960 
v budově MNV. 

Přítomní: Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, Ladislav 
Chromý, Arnošt Kohout, Josef Polok. 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar. 

2. Došlá pošta: Organizační zprávy OV ČSPO Hranice. 

3. Volné návrhy: 

- Schůze se dále zabývala brigádnickými pracemi při výstavbě zbrojnice. 
- Bude promluveno s odborníky, aby pomohli brigádnicky při instalaci vodovodního 

potrubí. 
- František Zlámala promluví s p. Ladislavem Bradou, zdali by nepomohl při zednických 

pracích. 

4. Zakončení: Předseda s. Antonín Vinklar pak schůzi ukončil. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 

O členské schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 5. května 1960. 

Přítomní: Josef Králík, Čeněk Hantek, František Zlámala, Antonín Vinklar, Miroslav 
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Hapala, Jaroslav Polák, Ladislav Chromý, Arnošt Kohout, Josef Polok, Cyril Kohout. 

1. Zahájení: Předseda s. Antonín Vinklar přivítal přítomné a seznámil je s programem 
schůze. 

2. Organizační záležitosti: 

Schůze okrsku se bude konat 6. května 1960 v Hranicích. Protože se ve Zbrašově koná 
veřejná předvolební schůze MNV, nemohou se naši funkcionáři schůze okrsku zúčastnit. 

Pokyny pro vytvoření předvolební kampaně: utvořit agitační dvojice, zapojit se do 
předvolebních schůzí, organizovat manifestační nástup k volebním urnám. V den voleb 
zajistit požární bezpečnost v obci. 

V sobotu 7. května 1960 bude provedena brigáda na stavbě zbrojnice. 

V neděli 8. května 1960 bude provedeno 1. praktické cvičení. 

Bude proveden nábor na utvoření družstva žen. 

3. Předseda zakončil schůzi ve 21.45 hodin. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. června 1960 u požární 

zbrojnice. 

Přítomní: Adolf Orava, František Zlámala, Antonín Vinklar, Jaroslav Polák, Ladislav 
Chromý, Josef Polok, Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Josef Králík, jako host: Bohuš Strnad. 

1. Zahájení schůze provedl předseda s. Antonín Vinklar. 

2. Organizační záležitosti, došlá pošta: 

Přečtení děkovného dopisu od paní Adély Kohoutové za účast požárníků na pohřbu Bratra 
Františka Kohouta. 

Bylo schváleno vyplatit řidiči vozu požárního sboru Drahotuše 40,- Kčs (slovy : čtyřicet), 
jako odměnu za jízdu a čistění požárního vozu při pohřbu br. Františka Kohouta. 

Soudruzi Antonín Vinklar a Jan Oplatek půjdou dne 10. června 1960 do národní školy a 
udělají žákům přednášku o požární bezpečnosti, aby během prázdnin nedocházelo k požárům. 

Předseda pak schůzi ukončil. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O členské schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 7. září 1960 v budově 

MNV. 

Přítomní:Adolf Orava, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, Ladislav 
Chromý, Jaroslav Polák, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar tím, že přivítal přítomné a 
seznámil je s programem schůze. 
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2. Organizační záležitosti. 

Dne 2. října 1960 se bude konat v Černotíně okrskové cvičení. Naše jednota secvičení 
nezúčastní, ale vyšle jako měřiče členy Františka Zlámalu, Antonína Vinklara a Ladislava 
Chromého. 

Vyplnění dotazníku OV ČSPO – získávání nových členů, pomoc při žních. 

Ustavení domovních požárních hlídek – jsou ustaveny tři DPH. 

Vypracování požárního plánu obce. 

3. Předseda zakončil schůzi ve 21.00 hodin. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 5. října 1960 v budově 

MNV. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, František Zlámala, Antonín Vinklar, 
Jaroslav Polák, Ladislav Chromý. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem schůze. 

2. Organizační záležitosti, došlá pošta. 

Do 7. listopadu 1960 provést preventivní prohlídky a tím splnit druhou část ‚Kutnohorské 
výzvy‘. 

Stanovit datum konání výroční členské schůze, aby OV ČSPO mohl vyslat svého 
zástupce. Výroční schůze se bude konat dne 14. prosince 1960. 

MJ ČSPO poslala dlouholetému členu br. Cyrilu Humplíkovi telegram u příležitosti jeho 
‚zlaté svatby‘. Pokladník s. Ladislav Chromý vyplatí 10,- Kčs Františku Zlámalovi za 
odeslání telegramu. 

Dne 2.10.1960 s měli naši členové František Zlámala, Antonín Vinklar a Ladislav Chromý 
zúčastnit okrskového cvičení v Černotíně. Jelikož toto cvičení nebylo se strany OV ČSPO 
řádně připraveno, ani se nedostavil žádný zástupce okrsku, se nekonalo. Na příští okresní 
konferenci přednese delegát naší jednoty diskusní příspěvek o této události. Diskusní 
příspěvek vypracuje výbor na své schůzi. 

Soudruzi František Zlámala a Ladislav Chromý projednají s MNV stavbu požární 
zbrojnice. Členové MJ ČSPO žádají, aby v 1. poschodí byl postaven sál a nikoliv nějaké malé 
místnosti. 

3. Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin. 
Zapsal Ladislav Chromý 
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Zápis 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 2. listopadu 1960 

v budově MNV. 

Přítomní: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Jan Oplatek,František Zlámal, Ladislav 
Chromý, Arnošt Kohout. 

1.Zahájení. Předseda s. Antonín Vinklar přivítal přítomné a zahájil schůzi ve 20.00 hod. 

2. Organizační záležitosti, došlá pošta. 

Účast příslušníků ČSPO na akcích měsíce čsl.-sov. přátelství; preventivní prohlídky domů 
před topným obdobím; příprava výročních členských schůzí ČSPO. 

Dne 6. listopadu se bude v Přerově konat sraz velitelů a preventistů. Zúčastní se ho 
František Zlámala a Jan Oplatek. Protože naše jednota není uvedena na rozdělovníku svozu, 
vykonají jmenovaní cestu na vlastním motocyklu a tato jim bude uhrazena. 

3. Preventivní prohlídky se budou konat v týdnu od 1. do 7. listopadu 1960. Zúčastní se 
jich s. František Zlámala – velitel PS, s. Stanislav Karafiát – příslušník VB, s. Ladislav 
Chromý – člen rady MNV, předseda komise veřejného pořádku a trestní komise MNV. 

4. Předseda ukončil Schůzi ve 21.30 hod. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 11. listopadu 1960. 

Přítomní: František Zlámala, Antonín Vinklar, Jaroslav Polák, Ladislav Chromý, Arnošt 
Kohout. Jako host: s. Ficek stavební technik za MNV. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar. 

2. Organizační záležitosti. Schůze se zabývala pracemi na stavbě požární zbrojnice. S. 
Ficek žádá o zapůjčení 2 kusů hadic C na stavbu. Bylo usneseno, že hadice budou zapůjčeny. 
Vyzvedne je s. Jaroslav Polák. František Zlámala byl pověřen radou MNV, aby znovu 
projednal zřízení prozatímní opravářské dílny v přízemí požární zbrojnice přes letošní zimu. 
Bylo usneseno, že dílna může být zřízena, ale jen pod podmínkou, že nebudou narušovány ani 
zpožďovány stavební práce na zbrojnici. 

Předseda pak schůzi ukončil.      Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 23. listopadu 1960 

v budově MNV. 

Přítomní. Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Jan Oplatek, Antonín Vinklar, 
Ladislav Chromý, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil s. předseda Antonín Vinklar. 

2. Došlá pošta. Poplachové směrnice pro JZD; osnovy pro školení a výcvik v základních 
organizacích ČSPO. 
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3. Organizační záležitosti. Příprava výroční členské schůze. S. Antonín Vinklar přečetl 
návrh výroční zprávy. Zpráva byla doplněna připomínkami a byla schválena. Radě MNV 
bude odeslán návrh kandidátky nového výboru a velitele požárního sboru pro rok 1961. Na 
velitele byl opět navržen František Zlámala. 

V důsledku výzvy přerovského okresu ‚splnění 3. pětiletého plánu za 4 roky‘, zavazuje se 
naše MJ ČSPO že: 1. Na opravách zemědělských strojů odpracujeme 100 hodin. 

2. Noční výmlat obilí zajistíme 2×. 

Tento závazek bude předán radě MNV. 

Předseda pak schůzi ukončil.       Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany v Teplicích 

nad Bečvou, konané dne 7. prosince 1960 v kanceláři MNV. 

Přítomní: Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Zlámala, Antonín Vinklar, Ladislav 
Chromý, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. 

2. Příprava výroční členské schůze. Byl vypracován její program. Zasedací síň MNV, ve 
které se bude schůze konat, bude vyzdobena dopoledne 11. prosince 1960. Výbor se sejde 
v 9 hodin. Budou pozvány složky NF. MNV schválil kandidátku nového výboru. 

3. Byli přijati noví členové: Adolf Körner, Antonín Tomečka a Karel Machanec. 

4. Závěr: Předseda ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany 

v Teplicích nad Bečvou, konané v neděli dne 11. prosince 1960, v zasedací síni MNV. 

Přítomní: 15 členů, 2 hosté [Zbyněk Číhal-předseda MNV a Josef Hrdlička-zástupce OV ČSPO] 
– viz listina přítomných. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil s. Čeněk Hantek. Přivítal přítomné a seznámil je s pořadem 
schůze. Schůze je schopna se usnášet, protože se dostavil nadpoloviční počet členů. 

2. S. Čeněk Hantek přečetl návrh na volební komisi ve složení František Ryška, Adolf 
Orava, Arnošt Kohout. Komise byla jednomyslně schválena. 

3. Dosavadní předseda Antonín Vinklar přečetl výroční zprávu za uplynulé období 
r. 1960. 

4. Schválení nových členů. Do MJ ČSPO byli získáni noví členové: František Vavřík, 
Adolf Körner, Antonín Tomečka, Karel Machanec ml. Noví členové byli jednomyslně přijati. 

5. Diskuse k přednesené výroční zprávě. 

Předseda MNV s. Zbyněk Číhal pozdravil naši výroční schůzi a zhodnotil kladně pomoc 
požárníků při žních, při různých oslavách a při stavbě požární zbrojnice. Popřál nám mnoho 
úspěchů v další činnosti. 
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S. František Zlámala uvádí, že OV ČSPO zanedbává naši jednotu. 

Zástupce OV-ČSPO s. Josef Hrdlička doporučuje, aby delegát na okresní konferenci 
přednesl o těchto nedostatcích zprávu. Dále máme o těchto nedostatcích informovat OV 
ČSPO ve svých pravidelných měsíčních hlášeních. Bude třeba napsat na Okresní inspekci 
požární ochrany (OIPO) v Přerově žádost o opravu agregátu. Budeme žádat o vyslání 
odborníka. 

S. Antonín Vinklar uzavřel diskusi a přednesl návrh na usnesení výroční členské schůze, 
návrh byl jednomyslně schválen. 

6. Volby. Zástupce volební komise Adolf Orava přednesl kandidátku. 

  Do výboru: Čeněk Hantek      Revisní komise: Jaroslav Horák 
Jan Oplatek            František Ryška 
František Zlámala          Eduard Roreček 
Adolf Orava 
Arnošt Kohout 
Vladislav Zlámala 
Ladislav Chromý 
Antonín Vinklar 
Josef Duchoň 
delegát na okresní konferenci nový předseda. 

Navržení byli schváleni jednomyslně. 

7. Hodnocení výroční schůze. Delegát OV ČSPO s. Josef Hrdlička hodnotil kladně průběh 
schůze, její připravenost a usnesení. Dále hovořil o požárním pojištění, na úrazy při požáru. 
Navrhl, aby delegát naší jednoty na okresní konferenci hovořil o zavedení nového požárního 
pojištění. 

8. Závěr. S. Čeněk Hantek ukončil výroční členskou schůzi a poděkoval všem přítomným 
za účast. 

Zapsal Ladislav Chromý 

 

Zápis 
O ustavující výborové schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany 

v Teplicích nad Bečvou, konané 11. prosince 1960, ihned po výroční schůzi za účasti 
zvolených členů, mimo s. Jana Oplatka. 

Na pořadu byla volba předsedy a členů výboru, která dopadla následovně: 

Předseda       Antonín Vinklar 
1. místopředseda a velitel  František Zlámala 
2. místopředseda     Josef Duchoň 
Hospodář a jednatel    Čeněk Hantek 
Kulturně prop. a vých. ref. Ladislav Chromý 
Referent pro mládež   Jan Oplatek 
Organizační referent   Jaroslav Polák. 

Zapsal Čeněk Hantek 
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1961 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany v Teplicích 

nad Bečvou, konané dne 4. ledna 1961. Zúčastnili se: Antonín Vinklar, Ladislav Chromý, 
František Zlámala, Čeněk Hantek. 

1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil první schůzi výboru a přistoupil k projednávání 
programu. 

2. Projednána otázka plesu. Výzdoba se dohodne s vedoucím pohostinství Jednoty, který 
požaduje 100 Kčs, schváleno. U pokladny budou Čeněk Hantek, František Zlámala, Jan 
Oplatek, Arnošt Kohout. Účast ve služebním stejnokroji, pokud jej kdo má. 

3. Plán práce na 1. pololetí 1961. Bylo usneseno, že výborové schůze se budou konat 
v první a třetí středu v měsíci, členské třetí středu v měsíci. 

Výborové schůze:   4. ledna   1. února   1. března   5. dubna   3. května;   7. června 
18. ledna 15. února 15 března 19. dubna 17. května 21. června. 

Členské schůze: 18. ledna  15. února 15 března 19. dubna 17. května 21. června. 

Výborové schůze budou začínat vždy v 19.00 a členské ve 20.00 hodin. 

Školení, bude uskutečněno vždy po výborové schůzi ve 20 hodin. 

Jednatel pozve vždy všechny členy pozvánkami nebo oběžníkem. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany v Teplicích 

nad Bečvou, konané dne 11. ledna 1961. Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Jan 
Oplatek, Arnošt Kohout, Čeněk Hantek. 

1. František zlámala zahájil jednání. Přednesl případ Vinklar versus Hantek. Předseda 
Antonín Vinklar se cítil dotčen jednáním Čeňka Hantka na plese. Byla vedena široká diskuse, 
která nakonec dopěla k usmíření s obou stran. Podáním rukou a slibem, že oba budou dále 
pracovat, případ skončil. 

2. Dopis OV: Závlaha – pohotovost; přečten dopis a návrh smlouvy. Po diskusi usneseno, 
že toto projednají předseda a velitel v představenstvu JZD. 

3. Hlášení o spotřebě pohonných hmot, odpovídá velitel. 

4. Inventář sboru provede velitel PS. 

5. Přijetí nového člena. Přihlásil se Josef Honeš a byl přijat. Přihlášku a její vyplnění 
zařídí velitel František zlámala. 

6. Vyúčtování plesu přednesl hospodář s. Čeněk Hantek. 

Příjem celkem    1150,--  Kčs 
vydání        952,31 Kčs
zbývá z plesu      179,69 Kčs. 

Zapsal: Čeněk Hantek 
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Zápis 
O výborové schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany v Teplicích 

nad Bečvou, konané dne 18. ledna 1961. Účast těchto členů: Antonín Vinklar, František 
Zlámala, Ladislav Chromý, Arnošt Kohout, Čeněk Hantek, Antonín Tomečka. 

Výše uvedení členové se sešli, ale schůze se nekonala, protože jednatel, jak sám přiznal, 
zapomněl, že má být i členská schůze,a členstvo nesvolal. Bylo proto dohodnuto konat dne 
25. ledna 1961 cvičení. Za pozvání členů zodpovídá osobně jednatel. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou,konané dne 25. ledna 1961. Účast 

těchto soudruhů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Jan Oplatek, Vladislav Zlámala, 
Antonín Tomečka, Karel Machanec. 

1. Zbrojnice. Za účelem dokončení hrubé stavby je nutno využít zimního období a provést 
elektro a vodoinstalaci. Bylo dohodnuto dojednat se s. Josefem Králíkem zakreslení el. 
vedení, zařídí s. František Zlámala. Vodoinstalaci zařídí s. Jan Oplatek a s. Eduard Roreček. 
Po zakreslení mohou všichni členové pomoci sekat v cihlách. 

2. Družstvo CO. MJ-ČSPO doporučuje radě MNV toto družstvo CO: Cyril Humplík ml., 
Karel Machanec, František Gadas, Karel Lukas, Arnošt Kohout ml. Úkol přednese František 
Zlámala. 

Vzhledem k tomu, že dnes mělo být konáno třetí teoretické cvičení, a přestože byli všichni 
oběžníkem pozváni, je velmi malá účast.Bylo usneseno svolat znovu cvičení na 1. února 1961 
ve 20.00 hod. Účast zajistí jednatel pozvánkami. Před cvičením se sejde v 19.00 hodin 
pravidelný výbor. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 1. března 1961 v 19.00 

hod., v místnosti MNV. Účastní byli soudruzi Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Adolf Orava, 
Ladislav Chromý, Vladislav Zlámala, Arnošt Kohout. 

1. Zahájení. po uvítání předsedou bylo přikročeno k pořadu jednání. 

2. Předseda seznámil všechny s usnesením okresní konference ČSPO ze dne 5.února 1961. 

Dále seznámil přítomné s usnesením pléna OV-ČSPO ze dne 19.2.1961 a s únorovým 
oběžníkem č.j. 240/61-III/…. 

Byl projednán a schválen socialistický závazek a to převzetí požární techniky do 
socialistické péče tak, aby byla vždy schopna zásahu. Návrh závazku byl všemi schválen a 
jednatel nechá tiskopis všem podepsat. 

Přestože bylo objednáno nové razítko, bylo usneseno objednat ještě jedno. Zařídí jednatel. 

S. Adolf Orava navrhuje, aby předseda JZD zařídil, provést na jejich členské schůzi 
školení v zacházení s hasícími přístroji. Návrh schválen. 

Zapsal: Čeněk Hantek 
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Zápis 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 15. března 1961, za účasti 

soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jan 
Oplatek. 

1. Po zahájení byli přítomní seznámeni s oběžníkem OV,v němž se hovoří o tom, že 
dodatečně bylo pro r. 1961 plánováno pro potřebu MJ a požární ochrany celkem 2000 Kčs. 

Oběžník dále upozorňuje, aby byla provedena kontrola stavu pracovních obleků PO a 
požární výstroje, protože bylo zjištěno, že jsou užívány pro soukromé účely. Předseda 
navrhuje, aby byla provedena kontrola a v případě roztrhání byla požadována náhrada. Návrh 
schválen. Prohlídku provedou František zlámala a Jan Oplatek. 

2. Jelikož členové družstva PO v JZD se nezúčastňují teoretických cvičení, bude toto 
oznámeno radě MNV k dalšímu řízení, protože nutné, aby toto družstvo bylo, pro případ 
požáru, řádně vycvičeno. 

3. Požární řád obce. Na tomto požárním řádu se pracuje ve spolupráci se zástupcem BV a 
po vypracování bude odeslán radě ONV, odboru pro vnitřní věci. 

4. Podle oběžníku mají být provedeny prohlídky objektů JZD. Zařídí velitel PS s. 
František Zlámala. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 12. dubna 1961 za 
účasti členů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Arnošt Kohout, 
Josef Honeš, Karel Machanec. 

1. Došlá pošta; s.František zlámala přečetl pozvánku na schůzi okrsku dne 16. dubna 1961 
v Černotíně, které se zúčastní předseda, velitel a jednatel. 

OV ČSPO žádá účast na soutěží alespoň 1 družstva. V důsledku toho, že nevlastníme 
vozidlo, nemůžeme se soutěže zúčastnit. 

2. Ve dnech 15.–16. a 22.–23. dubna 1961 se koná školení preventistů. Školení se zúčastní 
s. Josef Duchoň; bude o tom uvědomen a bude mu předána pozvánka. 

3. Velitel s. František Zlámala oznamuje, že nám st. pojišťovna přidělila hadice C a B, 
které budou vyzvednuty. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany v Teplicích nad 

Bečvou, konané dne 13. července 1961, za účasti členů: František Zlámala, František Hapala, 
Ladislav Chromý, Karel Machanec, Josef Honeš, Antonín Tomečka, Arnošt Kohout, Adolf 
Orava, Josef Duchoň, Čeněk Hantek. Omluven: Vladislav Zlámala – na vojenském cvičení. 

1. Požární žňové hlídky. Členstvo bylo seznámeno s pořádkem žňových hlídek, které 
začnou 25. července 1961 v místnosti u telefonu. Všichni byli seznámeni s povinnostmi a se 
směrnicemi o vyhlášení požárního poplachu. 
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2. Praktická cvičení. František Zlámala kritizoval neúčast členů při požárním výcviku. 
Příští cvičení se bude konat 16. července v 7.00 hod. ráno. 

3. Požární zbrojnice. s. František Zlámala oznámil, že je nutno pomocí brigád při stavbě 
zbrojnice uspíšit dokončení stavby. Upozornil, aby každý bratr splnil svůj závazek na stavbě. 

4. Velitel s. František Zlámala informuje členskou schůzi, že agregát je v pořádku. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O členské schůzi Místní jednoty ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 27. září 1961, 

zúčastnili se tito soudruzi: Čeněk Hantek, Josef Honeš, Arnošt Kohout, Karel Machanec, Jan 
Oplatek, Adolf Orava, František Ryška, František Zlámala, Vladislav Zlámala. 

1. Různé. Velitel s. František Zlámala oznámil, že odeslal jménem jednoty blahopřejný 
telegram s. Ladislavu Chromému k jeho svatbě {dne 2.9.196.}. Schváleno. 

2. Krajský sjezd. Ve dnech 29. 9.–1. 10. 1961 se koná den požárníků v Opavě. Je nutno 
zajistit účast. Velitel obdržel 5 vstupenek na den požárníků, které byly proplaceny.  

3. Na srazu (nečitelné) vel. PS v Přerově – dán úkol provést taktické cvičení na objekty 
JZD. Cvičení se má provést do 8.10.1961. Bude provedeno o 8.00 hod. ráno. 

4. Finanční rozpočet MNV na požární účely je 2000 Kčs. Koupí se za ně 5 oddílů hadic C 
a benzin, zbývá 400 Kčs. Letos zbývá 700 Kčs. Navrhuje se koupit za ně 9 košil, 18 párů 
spinek a svítilny. 

5. Prohlídky. Do 15. října 1961 se musí provést preventivní prohlídky ve všech objektech 
v obci, před začátkem topného období. 

6. Zbrojnice. Na stavbě je potřeba ještě asi 35 000 Kčs. Kriticky je nutno říci, že 
brigádnických hodin bylo uděláno velmi málo. Bude se muset nyní trochu přidat, zejména při 
bourání domu č. 3, případně hodiny odpracovat na jiných akcích a převést je na požární 
zbrojnici. 

7. Byly zjištěny závažné nedostatky při opravách elektrických pojistek. Bylo usneseno 
upozornit JZD,že el. pojistky nesmí být neodborně opravovány. Je nutné, aby si JZD 
nakoupilo zásobu nových pojistek podle normy ESČ. 

8. Organizační záležitosti. 

V místním rozhlase bude provedena relace o zákazu vstupu dětí do objektů JZD a do 
stodol. Proved kulturně propagační referent. 

Výbor se bude zabývat náborem nových členů. 

Objedná se 500 ks tiskopisů pozvánek na schůze. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O schůzi výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 3. listopadu 1961, za 

účasti: Antonín Vinklar, František Zlámala, Adolf Orava, Arnošt Kohout, Čeněk Hantek. 

1. Na pořadu jednání bylo pořádání výroční členské schůze dne 9. listopadu 1961. Byla 
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projednána kandidátka nového výboru a revizní komise. Bylo projednáno pozvání masových 
složek NF pozvánkami. Projednána výroční zpráva o činnosti, kterou opíše jednatel Čeněk 
Hantek. Pozvání členů se provede oběžníkem. Výzdoba se provede před schůzí, kdy se rovněž 
sejde výbor a upřesní se pořad. 

Návrh kandidátky 

Výbor: Čeněk Hantek         Revizní komise: František Ryška 
Jan Oplatek              Karel Machanec 
František Zlámala            Eduard Roreček 
Adolf Orava 
Arnošt Kohout 
Vladislav Zlámala 
Ladislav Chromý 
Antonín Vinklar 
Josef Duchoň.      Návrh předán MNV k projednání. 

Nutno navrhnout a projednat volební komisi. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis 
O výroční členské schůzi Místní jednoty československého svazu požární ochrany 

v Teplicích n. Beč., konané dne 9. listopadu 1961 ve 20.00 hod. večer. účastnili se tito 
soudruzi členové: Čeněk Hantek Adolf Orava, Antonín Vinklar, Antonín Tomečka, František 
Zlámala, František Ryška, Adolf Körner, Karel Machanec, Ladislav Chromý, Jan Oplatek, 
Arnošt Kohout, Cyril Kohout, Eduard Roreček. 

Hosté: Za OV ČSPO s. Alois Duchoň; za MNV s. Zbyněk Číhal a s. Jan Hrda; za VŽ 
s. Emilie Javorská a s. Ludmila Hantková. 

1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil schůzi, uvítal přítomné členy i hosty za OV ČSPO, 
MNV a VŽ. Seznámil přítomné s programem VČS: 

1. Zahájení 
2. Volba volební komise; návrh: Jan Oplatek, Adolf Orava, Ladislav Chromý 
3. Zpráva o činnosti MJ ČSPO 
4. Zpráva revizní komise 
5. Diskuse ke zprávě 
6. Volba nového výboru a delegáta na okr. konferenci 
7. Usnesení a závěr. 

Program byl schválen. 

2. Návrh na volební komisi byl jednomyslně schválen. 

3. Předseda přečetl zprávu o činnosti za uplynulý rok 1961 (přiložena za zápisem). 

4. František Ryška přednesl zprávu revizní komise. Komise shledala vedení pokladny 
v pořádku. Zpráva schválena. 

5. Diskuse: - s. Jan Hrda z pověření Rady MNV zhodnotil kladně práci MJ ČSPO, která 
byla přínosem pro obec. Blahopřál k další úspěšné práci ve prospěch celku. 

s. Jan Oplatek poukázal na nedostatek výboru, že usnesení VČS se vůbec nekontrolovalo a 
tak se stalo, že některé úkoly nebyly splněny. K účasti na členských schůzích hovořil, že 
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výbor dělal vše možné jak zajistit dostatečnou účast. Má dojem, že několik členů ignoruje 
docházku na členské schůze. 

s. František Zlámala informuje, že závazek na získání ‚Vzorného požárníka‘ nebyl plněn 
proto, že nikdo z vyšších orgánů neměl zájem. Dále nutno podotknouti, že naše jednota nemá 
žádný materiál ke školení o titul VP. 

s. Alois Duchoň- zástupce OV ČSPO prohlásil po zkušenostech z ostatních VČS může 
klidně říci, že tak dobře připravenou schůzi letos ještě neviděl. Rovněž i zpráva o činnosti 
byla velmi dobrá; byla krátká, ale vystihovala základní věci. Je nutné ovšem zprávu v příštím 
roce doplnit o pohybu a počtu členstva, podat zprávu o provedených žňových požárních 
hlídkách – počet hodin, o stavu inventáře a výzbroje, o podávání hlášení a prostě o všem čím 
organizace celý rok žije. 

s. Čeněk Hantek odpovídá, že jsme to nepokládali za tak důležité, jelikož tato data jsou 
uváděna v měsíčních hlášeních na OV, ale v příštím roce určitě budou ve zprávě uvedena. 

6.Volby: s. Jan Oplatek z pověření volební komise přednesl návrh na složení výboru: 
Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Antonín Vinklar, František Zlámala-velitel PS, Adolf Orava, 
Ladislav Chromý, Vladislav Zlámala, Jan Oplatek, Arnošt Kohout. Volební komise 
doporučuje doplnit ještě kandidátku výboru ještě o Antonína Tomečku, který přes určité 
nedostatky, má zájem o práci v požárnictví a také proto, aby se výbor doplňoval o mladé 
členy. Do revizní komise byli navrženi František Ryška, Karel Machanec a Eduard Roreček. 

Bylo doporučeno hlasovat o návrhu kandidátky vcelku. Návrh byl všemi přítomnými 
schválen. 

Podle starých zvyklostí bylo doporučeno, aby delegátem ne okr. konferenci byl nově 
zvolený předseda MJ. Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

7. Předseda s. Antonín Vinklar přednesl znění dopisu MNV k závazkové kampani na rok 
1962, která má sloužit pomoci v zemědělství za splnění pětiletého plánu za čtyři roky a 
pomoci při výstavbě a úpravě obce v akci ‚Z‘. 

V diskusi k tomu s. Čeněk Hantek navrhuje, aby nebyly stanoveny pro jednotlivé úkoly 
průměrné hodiny, ale celkový počet hodin, který by se odpracoval na různých úsecích podle 
okamžité potřeby. 

s. Jan Oplatek navrhuje stanovit pro každého člena jmenovitý úkol, v průměru na každého 
člena a sice: aspoň 5 hodin na pomoc zemědělství což činí celkem 150 hodin, dále 2 noční 
výmlaty a na akci Z v průměru 20 hodin na člena (26×20=520 hod.). Schválí-li to VČS bude 
to zajisté pro každého člena závazné. Výbor bude důsledně provádět kontrolu plnění tohoto 
závazku. Návrh byl všemi přítomnými schválen,jen s. Cyril Kohout se zdržel hlasování. 

8. Čeněk Hantek přednesl návrh na usnesení VČS v tomto znění: 

Výroční členská schůze vycházeje z nedostatků a přednesené zprávy se usnáší: 

1. Schvaluje zprávu o činnosti MJ za rok 1961. 
2. Věnovat zvýšenou péči provádění preventivních prohlídek, zejména objektům 

JZD tak, aby bylo zamezeno vzniku požárů a tím takto vzniklým národohospodářským 
škodám. 

3. Ke zvýšení akceschopnost PS se budou pravidelně provádět zimní teoretická 
školení a letní technická cvičení se zaměřením na výcvik požárního družstva JZD. 
V rámci těchto školení vycvičíme i družstvo CO. 

4 Všichni členové se přičiní o úspěšné dokončení stavby požární zbrojnice. VČS 
navrhuje pro každého člena, aby odpracoval 20 hodin. 
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5. VČS navrhuje, aby každý člen na pomoc zemědělství odpracoval 5 hodin. 
6. VČS ukládá výboru MJ, aby usnesení z této VČS bylo pravidelně 1 × čtvrtletně 

kontrolováno tak, aby všechny úkoly byly včas a důsledně plněny. 

Návrh usnesení byl všemi přítomnými schválen. 

Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin večer. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

Příloha: 

Zpráva o činnosti MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou 
Naše výroční členská schůze se koná právě v období největšího svátku pracujících na 

celém světě - Velké říjnové socialistické revoluce – a po konání XXII. sjezdu KSSS, který 
schválil velkolepý program KSSS na vybudování komunistické společnosti. 

VŘSR byla výchozím pro novou etapu světového osvobozeneckého hnutí. Dělnická třída 
uchopením moci do svých rukou měla poprvé možnost uskutečňovat prakticky své ideály, 
začít budovat socialistickou společnost. Strana bolševiků pod vedením V. I. Lenina splnila 
svůj úkol přes snahy západních imperialistů zardousit krví mladou sovětskou republiku. Dnes, 
kdy socialistický svět získal převahu, projednal XXII. sjezd KSSS třetí program strany, který 
je prvním programem vybudování komunistické společnosti na světě. 

Nový program zahrnuje všechny základní stránky života sovětského lidu, světové 
socialistické soustavy a nejdůležitější procesy mezinárodního vývoje ve světě, z nichž hlavní 
je uzavření mírové smlouvy s Německem. Program KSSS otevírá uchvacující perspektivy 
k dalšímu rozvíjení socialistické demokracie, výchovy, vědy, kultury a svědčí o tom, že 
sovětská společnost směřuje nezvratně k vrcholům technického a kulturního pokroku. Ještě 
dnešní generace bude žít v komunismu. Ideje Velkého října se naplňují. Plány a programy se 
v rukou sovětských lidí proměňují ve skutečnost. 

I my musíme učinit závěry z těchto jednání a to tak, aby se naše práce ještě více 
zkvalitnila a podstatně zlepšila v tom, že zabráníme vzniku velkých hospodářských škod 
následkem požárů. Síla Sovětského svazu a socialistického tábora nám dává sílu a klid pro 
naši práci, abychom mohli plnit úkoly výstavby socialismu u nás. 

Scházíme se opět po roce,abychom zhodnotili, jak jsme plnili naše úkoly, které jsme si 
stanovili před rokem. V našem usnesení říkáme, že budeme pracovat tak, abychom 
nezklamali naši rodnou KSČ, která naši práci ocenila tím, že propůjčila II.celostátnímu sjezdu 
ČSPO „Řád republiky“. Dali jsme si úkoly a jak jsme je splnili? 

1) K zamezení požárů dětmi jsme měli uspořádat dvě přednášky ve škole. Úkol nebyl 
splněn. 

2) Provedeme v obecním rozhlase relaci o topném období. Bylo provedeno. 
3) Ustavíme požární družstvo JZD. Uskutečněno. Horší však jeto, že výcviku je věnována 

menší pozornost a to hlavně se strany členů požárního družstva JZD. Málo docházejí na 
cvičení, schůze a školení. 

4) Získání odznaku ‚Vzorný požárník‘. Zatím nebylo učiněno nic. 
5) Vycvičíme členy ve funkci strojníka. Nebylo splněno. 
6) Ke zlepšení akceschopnosti členů naší MJ provedeme zimní školení a letní praktické 

cvičení. Tento úkol byl jen z části splněn, a to pro nepochopení členů MJ, kteří málo 
docházeli na cvičení. 

Pokud se týká provádění preventivních prohlídek, tak tomu věnuje naše jednota velkou 
pozornost zejména v oblasti objektů JZD. Stroje jsou ošetřovány tak, že jsou kdykoliv 
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schopny okamžitého zásahu. I spolupráce s MNV je dobrá a různé otázky jsou řešeny 
v komisi MNV. Velký úkol dostavění požární zbrojnice ve spolupráci se složkami NF nebyl 
splněn. Zůstáváme mnoho dlužní. Všichni členové plně nepochopili pomoc při výstavbě 
zbrojnice a bude na nás všech, abychom obstáli čestně před veřejností tím, že pomůžeme se 
zdvojeným úsilím. 

Získávání nových členů bylo splněno. Nesmíme však ustat a musíme získávat další mladé 
členy MJ. 

Závazek, že splníme při opravě strojů 100 hodin byl vysoce překročen. Bylo odpracováno 
celkem 200 hodin. Rovněž závazek uskutečnění dvou nočních výmlatů byl splněn. Mimo to 
někteří členové pomáhali při zakládání kompostů a jiných zemědělských pracích, jako senách, 
žních a bramborách v celkovém počtu 140 hodin. 

Naše požární jednota se také zúčastnila všech akcí pořádaných NF. Několik členů jednoty 
sehrálo ve spolupráci s Osvětovou besedou divadelní představení „Hledač světla“. Dále 
někteří členové se zúčastnili hudebních vystoupení při oslavách 1. a 9. května, při 
lampiónových průvodech a pod. 

Členové jednoty odpracovali na stavbě požární zbrojnice celkem 250 hodin, kterýchžto 
prací se zúčastnilo pouze 9 členů. Je pravdou, že ne všechny práce odborné anebo pomocné 
nemohou členové vykonávat sami. Ještě letos nás čeká mnoho práce při výstavbě zbrojnice a 
věříme, že všichni členové pochopí a zapojí se do těchto pomocných prací, abychom i 
v letošním roce splnili plán výstavby zbrojnice. 

MNV propůjčil do května t. r. JZD místnosti budoucí garáže ve zbrojnici pro opravu 
zemědělských strojů. Tím byly také některé práce na výstavbě zdrženy a naše jednota doufá, 
že JZD se bude zajímat o vlastní místnosti, kde by mohli opravovat své stroje, abychom my 
mohli pokračovat ve výstavbě. 

Naše jednota získala 5 nových členů, pro které bylo v zimních měsících uspořádáno 
teoretické zimní školení. Školení se zúčastňovali i staří členové jednoty, ovšem vždy jedni a ti 
samí. Pro ostatní to neplatilo. Věříme, že letos se zimních cvičení zúčastní větší počet členů. 
Přáli bychom si, aby se těchto cvičení zúčastnili i občané, aby si mohli představit aspoň 
teoreticky naši práci a sami se naučili zacházet s ručními hasícími přístroji. 

Naše jednota konala 20 výborových schůzí, kterých se zúčastňovali skoro všichni členové 
Členských schůzí bylo konáno 8. Účast na těchto schůzích je velmi slabá a výbor jednoty neví 
jakými prostředky zajistit větší účast. Dále bylo provedeno 12 technických cvičení,která byla 
navštěvována vcelku dobře. jednou z velkých našich bolestí je to, že nemáme vlastní požární 
vozidlo a již několik let o tom hovoříme a náprava se stále neděje. Myslíme si však, že jako 
lázeňská obec, bychom měli býti vyzbrojeni dobře, abychom mohli kdykoliv zasáhnout. 

Členové jednoty konali požární žňové hlídky, při kterých kontrolující orgány nenašly 
závad. Spolupráce s MNV je dobrá, můžeme říci, že MNV se o požární jednotu dostatečně 
stará a ve všem nám dosti pomáhá za což jim srdečně děkujeme. Preventivní ochrana proběhla 
v naší obci na jaře a můžeme říci, že na poli preventivní ochrany máme práci usnadněnu tím, 
že občané pochopili rozsah těchto prohlídek a závady, které se vyskytují zřídka, jsou v brzké 
době odstraněny. Podzimní prohlídku před topným obdobím se jednota chystá provést a 
věříme, že závad bude co nejméně. 

Závěrem nutno říci, že z přednesené zprávy vyplývá ještě mnoho nedostatků v naší práci a 
musí být naší snahou tato nedostatky odstranit tak, abychom byli hodni důvěry naší KSČ a 
všech složek NF. 

Končíme se slovy „Do boje proti požárům!“ 
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Součástí zprávy je také zpráva o hospodaření MJ v roce 1961. 

Na zač. r. 1961 bylo převedeno     682,50 Kčs 
příjem za r. 1961 činil      1150,00 Kčs
příjem celkem        1832,50 Kčs 
vydání za r. 1961       1209,31 Kčs
Zbývá ke dni 9. 11. 1961       623,19 Kčs 

 

Zápis  č. 1. 
Z ustavující schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. listopadu 

1961. Účastni byli: Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, František Zlámala, Adolf Orava, 
Ladislav Chromý, Jan Oplatek, Antonín Tomečka, Eduard Roreček, Arnošt Kohout, Karel 
Machanec. 

1. Volba funkcionářů: Po diskusi bylo navrženo následující složení výboru: 

Předseda     Antonín Vinklar    č.p.   4  brusič  33 let  — 
velitel PS     František Zlámala     19  zámečník 36    KSČ 
jednatel a pokladník Čeněk Hantek       71  masér  49   KSČ 
organizační referent  Adolf Orava       62  zámečník 57   — 
preventivní referent  Ladislav Chromý      69  technik  25   ČSM 
mater.- techn. ref.  Vladislav Zlámala     19  zámečník 35   — 
kulturně-prop. ref.  Jan Oplatek       72  zámečník 39   KSČ 
ref. mládeže    Antonín Tomečka     78  soustružník 17   ČSM 
revisor      František Ryška      18  člen JZD 75   — 
revisor      Karel Machanec        5  zámečník 17   ČSM 
revisor      Eduard Roreček      34  montér  34   KSČ. 

Zvolení funkce přijali a slíbili, že budou ve svých funkcích dobře pracovat. 

2. Příští výborová schůze se bude konat dne15. listopadu 1961 v 19.00 hod. večer a v ní se 
rozpracují úkoly a plán schůzí. 

Schůze skončila ve 22.15 hodin.            Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 2. 
O schůzi výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 15. listopadu 1961 

v 19.00 hodin v místnosti budovy MNV. Zúčastnili se soudruzi: Antonín Vinklar, František 
Zlámala, Vladislav Zlámala, Arnošt Kohout, Antonín Tomečka, Čeněk Hantek. 

1. Zahájení. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar uvítáním přítomných členů 
výboru. Sděluje, že nedošla žádná pošta důležitá k projednání, jenom naše jednota obdržela 
děkovný dopis od OV ČSPO v Přerově za vzorné uspořádání výroční členské schůze, o jejímž 
průběhu referoval na schůzi přítomný delegát OV s. Alois Duchoň. 

2. Plán schůzí. Po diskusi byl vypracován plán schůzí, a cvičení. Výborové schůze se 
budou konat jedenkrát za 14 dní, členské jednou měsíčně. 

Výborové schůze: 15.11.1961  13.12. 27.12. 61 10.1. 1962   7.2.    7.3.    4.4. 
29.11.   27.12.     24.1.   21.2.  21.3.  18.4. 

Členské schůze:  27.12.1961; 24.1.1962; 21.2.1962  21.3.1962 a 18.4.1962. 
Zimní teoretická cvičení se budou konat také v těchto dnech a to půl hodiny po schůzi 
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výboru. Výbor se bude scházet v 19.00 hodin a členské schůze a cvičení v 19.30 hodin. 

Plán schůzí do konce roku bude vypracován v březnu. 

3. Stavba zbrojnice. František Zlámala oznamuje, že MNV má na materiál pro dostavění 
zbrojnice 41.000 Kčs a na mzdy stavební skupiny a odborníků dalších 6.000 Kčs, celkem 
47.000Kčs. Přesto že je do konce roku krátká doba, bude nutno letos nakoupit vše, co sedá; 
elektroinstalační materiál, kamna, elektro-zařízení atd. Nevyčerpaná částka bude vrácena 
ONV a v příštím roce nebude již stavba plánována v rozpočtu. 

Za tímto účelem bude v neděli 19. listopadu 1961 schůze těchto členů výboru - Antonín 
Vinklar, Jan Oplatek, František Zlámala, Čeněk Hantek, za MNV František Ficek-stavitel a s. 
Josef Králík. Sezval je František Zlámala a sejdou se u stavby zbrojnice, hlavním úkolem 
bude zajištění materiálu a zjištění všech potřeb (rýny, dveře, písek atd.). Bude vypracován 
seznam potřeb pro dokončení stavby zbrojnice. 

4. Výbor se usnáší uspořádat ples jednoty v sobotu 13. ledna 1962. Hudba se vyjedná s p. 
Alešem Kratochvílou. Pozvánky – 200 kusů a jejich text zajistí jednatel Čeněk Hantek. 
K výzdobě sálu budou vyzváni členové na členské schůzi. 

5. Velitel PS František Zlámala přidělil některým přítomným členům novou pracovní 
obuv. Přidělení bude zapsáno do knihy výstroje a výzbroje členstva. 

6. Různé. Jednatel přečetl přesné znění usnesení výroční členské schůze, které bylo 
schváleno a opisy dostanou všichni členové výboru a originál bude zaslán na OV ČSPO 
v Přerově, současně s plánem schůzí. 

Příští výborová schůze se koná dne 29. listopadu 1961. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 3. 
O schůzi výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. listopadu 1961, 

zúčastnili se členové: Antonín Vinklar, Adolf Orava, František Zlámala, Arnošt Kohout, 
Karel Machanec, Ladislav Chromý a Jan Oplatek. Omluvil se Čeněk Hantek. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar, uvítal přítomné a projednal poštu. 

a) Přípis OV ČSPO k proškolení domovních požárních hlídek, které má být provedeno do 
konce r. 1961. Proškolení bude provedeno začátkem r. 1962 spolu s CO. 

b) Příčiny požárů zaviněných dětmi a jejich zábrany. Přišly 2 plakáty, které budou 
vyvěšeny. Budou provedeny pohovory ve škole, které uskuteční s. František Zlámala do 
konce ledna 1962; projedná se v radě MNV. 

c) Dokončit preventivní prohlídky do konce roku. Prohlídky byly dosud provedeny v čs. 
st. lázních Teplicích nad Bečvou, v JZD a v části obce.  

d) Výroční členské schůze se mají dokončit do 15. prosince a měsíční hlášení odesílat 
včas. VČS provedena, hlášení je odesíláno pravidelně. 

Schůze ukončena ve 20.15 hod. 
Zapsal: Čeněk Hantek 
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Zápis  č. 4. 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. prosince 1961 a 

zúčastnili se: Antonín Vinklar, František Zlámala, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Adolf Orava, 
Ladislav Chromý a Karel Machanec. 

1. Předseda nechal s. Janu Oplatkovi přečíst oběžník OV ČSPO. Po diskusi zjištěno, že 
všechny úkoly byly splněny. 

2. Předseda hlásil OV ukončení preventivních prohlídek v obci. Přijela kontrola OISPD, 
která zjistila v národní škole určité nedostatky; na půdě jsou uskladněny staré školní lavice; 
vadný hromosvod. Jedná se o majetek MNV a ten musí zajistit pořádek. MJ provede 
dohlídku, zda je závada odstraněna. Preventivní prohlídky budou dokončeny do 15. prosince, 
že nebyly provedeny včas bylo způsobeno tím, že příslušník VB byl t. č. na dovolené a bez 
jeho přítomnosti nelze prohlídky provádět. 

3. Podpisové vzory k účtu MJ. Výbor projednal tuto otázku a stanovil, že k našemu č. ú. 
20/70 708 podepíší podpisové vzory Antonín Vinklar, František Zlámala a Čeněk Hantek. 
podepisovat budou vždy 2 osoby (kterékoliv) kolektivně. Zároveň se požádá, aby účet nebyl 
převeden na OV ČSPO v Přerově. 

4. Ples. Pozvánky zařízeny, hotovy budou 5. ledna 1962. Za účelem dalšího postupu bude 
svolána členská schůze, kde se dojednají další podrobnosti. 

Fr. Zlámala navrhuje, aby týden po plese byl uspořádán ještě jeden ‚dozvukový‘ ples rázu 
např. ‚Ples vousáčů‘, protože potřebujeme nějaké peníze na vybavení nové zbrojnice. 
Domluví se s hudebníky tak, že dostanou 60–70 % z vybraného vstupného. Přistoupí-li na to, 
bude ples uspořádán. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

1962 

Zápis  č. 5. 
O schůzi výboru MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 3. ledna 1962 za účasti 

členů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, 
Arnošt Kohout,, Antonín Tomečka a Karel Machanec. 

1. Předseda zahájil schůzi uvítáním přítomných a přáním mnoho zdaru v novém roce. 

2. Došlá pošta: 

a) přečten oběžník OV ČSPO č. 2, ve kterém OV přeje všem příjemné prožití svátků a 
mnoho zdaru v další práci v roce 1962. 

b) OV sděluje, že Státní pojišťovna rozeslala všem JZD tabulky s nápisem ‚Zákaz 
kouření‘. Povinností MJ je kontrolovat, zda byly tabulky vyvěšeny a zda se příkaz plní, 
závady hlásit OV a pojišťovně. 

c) OV zasílá přerovské číslo Požární ochrany o požárech v zemědělství, zaviněných dětmi 
atd. Tento problém má být projednán na schůzích JZD a na veřejných schůzích a plně jej 
využít k objasnění vzniku statisícových škod národnímu hospodářství. Bude provedeno. 

d) novoročenky od St. pojišťovny využít  k propagaci protipožární ochrany a k získávání 
nových členu do MJ. 

e) OV upozorňuje, že je nutné zaslat jmenný seznam členů,kteří se odhlásili, nestačí uvést 
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je jenom v měsíčním hlášení. Objednané kalendáře se mají vyzvednout na sekretariátě OV. 
My jsme si žádné neobjednali. 

3. Předseda předčítá z Pracovníka ČSPO zprávu o počtu požárů a škodách jimi 
způsobených v minulém roce. Z toho vyplývá pravidelné provádění preventivních prohlídek 
domů a objektů JZD, a také provádět dohlídky zda byly odstraněny zjištěné závady. 
V místním rozhlase oznamovat ty, kteří se stavějí liknavě k odstraňování zjištěných závad a 
dávají tak možnost vzniku nových požárů. 

4. Přednáška ve škole.Vel. PS František Zlámala a referent pro prevenci Ladislav Chromý 
provedli v národní škole přednášku o vzniku požárů, zejména nyní v předvánoční době. 

5. Ples. Hudba zajištěna. Pozvánky se budou roznášet v neděli 7. ledna 1962 v 9.00 hodin 
dopoledne, sraz na MNV, členové se dostaví v pracovním stejnokroji, spolu s pozvánkami 
budou nabídnuty vstupenky. Vstupenek se objedná 400 ks. Výzdoba sálu bude provedena 
členy po schůzi , která bude svolána na 10. ledna 1962. Stal výzdoba zařídí František Zlámala 
a schůzi svolá pozvánkami jednatel Čeněk Hantek. Začátek v 19. 00 hodin. 

6. Různé. Josef Duchoň hovoří o nedostatku vložek do elektrických pojistek a baterií do 
svítilen, kterých je třeba zejména v zimním období. 

Schůze ukončena ve 21 hod. večer. Dodatek: Do dnešního dne bylo na stavbě zbrojnice 
odpracováno 290 hodin na brigádnických pracích. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 6. 
O členské schůzi MJ ČSPO v Teplicích n. Bečvou, konané dne 10. ledna 1962, zúčastnili 

se tito členové: Čeněk Hantek, František Hapala, Josef Honeš, Ladislav Chromý, Jan 
Jednorog, Arnošt Kohout, Karel Machanec, Jan Oplatek, Antonín Tomečka, Antonín Vinklar, 
František Zlámala, Vladislav Zlámala. 

1. Jednatel s. Čeněk Hantek podal informativní zprávu o činnosti výboru za dobu od 
voleb. 

2. Ples: bylo domluveno, že se udělá výzdoba sálu, ale v důsledku toho, že hostinec byl 
vymalován nemůže se začíst s výzdobou. Pomůžeme brigádnicky při hrubém úklidu a 
výzdobu přenecháme Výboru žen za 50,- Kč. U pokladny budou Jan Jednorog a Adolf Orava. 
Nechá se upéct dort u paní Ludmily Kohoutové (č. 13), který bude vydražen na lístky. Pokud 
se seženou nějaká jablka budou prodávána při valčíku. 

3. Stavba zbrojnice. František Zlámala zajde za Josefem Králíkem, aby dokončil elektro-
instalaci, protažení vodičů trubkami, aby se mohlo pokračovat v další práci, zejména v malbě 
stěn místností. 

Zapsal: Čeněk Hantek, jednatel. 

 

Zápis  č. 7. 

O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. ledna 1962, 
zúčastnili se: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Karel 
Machanec, Arnošt Kohout, Ladislav Chromý, Antonín Tomečka. 

1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil schůzi a oznámil, že okresní konference se bude 
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konat 28. ledna 1962 v Přerově a on se jí osobně zúčastní. O průběhu podá v příštím výboru 
zprávu. 

2. Pokladník s. Čeněk Hantek informuje o vyúčtování plesů: 

  Ples dne 13.1.1962:    Příjem celkem   1212,00 Kč 
vydání celkem    645,21 Kč s vč. autor. popl. 
zbývá celkem     566,79 Kč 

Ples dne 20.1.1962:    příjem celkem     415,00 Kč 
vydání celkem    200,50 Kč s bez autor. popl. 
zbývá celkem     214,50 Kč. 

Z obou plesů zůstává čistých peněz celkem   781,29 Kč. 

3. Hasičská zbrojnice. Stavitel Ficek žádá MJ o opatření traverzy pro sušení hadic, aby 
mohla být zazděna. František Zlámala slíbil, že ji zajistí a opatří závěsným okem pro 
kladkostroj. 

Eduard Roreček chce doinstalovat vodovodní potrubí, ale chybí mu materiál, který slíbil 
sehnat Jan Oplatek, jedná se zejména o fitinky. 

František Zlámala byl znovu požádán, aby domluvil s Josefem Králíkem dokončení 
elektro-instalace, dosud není značná část hotova a zdržuje to další práce jako omítky a 
malování. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 8. 
Z členské schůze MJ ČSPO v Teplicích n. Bečvou, konané dne 31. května 1962, účastni 

byli: Čeněk Hantek, Josef Honeš, Ladislav Chromý, Karel Machanec, Adolf Orava, Antonín 
Tomečka, Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala. 

1. Letní cvičení. Po diskusi bylo sneseno konat letní praktická cvičení jak pořadová, tak 
požární úkoly ze základny. Cvičení se bude konat v neděli 3. července 1962 v 6.30 hod. ráno. 

2. Zbrojnice. Vázne práce na výstavbě zbrojnice, zejména dohotovení elektroinstalace od 
s. Josefa Králíka, který se v poslední době nezúčastňuje žádné práce v MJ. Rovněž s. Jan 
Oplatek má dodělávat zábradlí. Zbývá položit teraso, ale není možné sehnat terasáře. Brusky 
by se vypůjčila. Také je nutné začít s úpravou prostranství před zbrojnicí dovozem nějakého 
odpadového materiálu. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 9. 
Z členské schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 11. července 1962, za 

účasti těchto členů: Čeněk Hantek, František Hapala, Josef Honeš, Ladislav Chromý, Arnošt 
Kohout, Karel Machanec, Antonín Tomečka, Antonín Vinklar, František Zlámala,Vladislav 
Zlámala. 

1. Přijetí nového člena. Byla projednána přihláška Petra Osikovského a přijetí bylo 
schváleno všemi přítomnými. 

2. Plánování prostředků. Byl vypracován požadavek věcných prostředků požární ochrany: 
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hadice  C          7 oddílů    2501,80 Kčs 
pracovní obleky lněné      5 ks       607,60 Kčs 
kožené pásy         9 ks       567,--  Kčs 
sekery požárnické malé     9 ks       152,50 Kčs 
žebřík nástavný 4 dílný     1 ks       664,--  Kčs 
pozvánky na schůze   500 ks         15,--  Kčs 
gramodesky série 6 s      6 ks         72,--  Kčs 
odznaky na lodičky     25 ks         35,--  Kčs 
růžice zlaté       25 ks           5,--  Kčs 
emblém zlatý         1 ks         31,25 Kčs 
košile pánské         9 ks       468,--  Kčs 
vázanky          9 ks         78,30 Kčs

celkem      5197,45 Kčs. 

Požadavek bude oznámen OV ČSPO v Přerově. 

3. Ukázkové cvičení. PS Hranice nabízí předvedení ukázkového cvičení s použitím všech 
požárnických prostředků. S. František Zlámala se domluví s požárním sborem Hranice a pak 
případně vyhlásí. 

4. Praktické cvičení se provede 15. července 1962 v 7.00 hod. ráno. Vyhlásí se rozhlasem. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 10. 
Z členské schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 26. září 1962, přítomno 

bylo 6 soudruhů: Čeněk Hantek, František Zlámala, Adolf Orava, Antonín Vinklar, František 
Hapala, Petr Osikovský. 

1. Předseda zahájil schůzi uvítáním přítomných a konstatoval, že účast je velmi slabá. 

2. Zbrojnice. Konečný termín otevření zbrojnice má být podle sdělení MNV 15. října 
1962, kdy má býti předána veřejnosti. Příští rok bude oficiální otevření zbrojnice spojené se 
cvičením a veselicí. Pomoc při dokončovacích pracích zajistí s. František Zlámala u stavitele 
s. Ficka. 

3. Závěrečné cvičení. Před zimním uložením agregátu bude provedeno poplachové požární 
cvičení. Zařídí velitel PS s. František Zlámala. 

4. Vyúčtování. Naši členové se zúčastnili jako hosté ‚Vinobraní‘ ve Valšovicích, které 
pořádala tamní MJ ČSPO. Účastníci dostanou ze spolkové pokladny ā 15,- Kčs na vstupné a 
dopravu a ā 10,- Kčs diety za účast na oslavě 30 let od založení sboru ve Valšovicích dne 20. 
července 1962. Jsou to: František Hapala, Eduard Roreček, Arnošt Kohout, Antonín Vinklar, 
František Zlámala, Antonín Tomečka a Jaroslav Polák. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 11. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. října 1962, 

přítomno bylo 7 členů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Ladislav 
Chromý, Čeněk Hantek, Antonín Tomečka, Adolf Orava. 
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1. Výroční členská schůze naší jednoty se bude, podle usnesení OV ČSPO, konat 
2. prosince 1962, tj. v neděli odpoledne a má sejí zúčastnit zástupce OV s. Vojkůvka. 

Předseda navrhuje, aby všichni funkcionáři připravili písemné zprávy o činnosti ze svých 
úseků do 14 dnů, tj. do 7. listopadu 1962, kdy budou předány s. jednateli, která z nich 
zpracuje zprávu o činnosti pro výroční členskou schůzi. Zároveň 7. 11. bude výborová 
schůze, která stanoví další úkoly. 

2. s. František Zlámala oznamuje,že národní škola požádala MNV o zapůjčení místnosti 
v nové zbrojnici pro cvičení žáků v základní tělesné výchově. Výbor s tím souhlasí a návrh 
má být také předložen členské schůzi ke schválení. 

3. Velitel s. F. Zlámala informuje výbor o jednání srazu velitelů PS, kde byly 
projednávány počty, příčiny a škody způsobené požáry. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 12. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 7. listopadu 1962, za 

účasti 8 členů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Adolf Orava, Karel Machanec, Arnošt 
Kohout, Ladislav Chromý, František Zlámala, Vladislav Zlámala. 

1. Předseda zahájil schůzi a požádal funkcionáře, aby předali s. jednateli písemné zprávy o 
činnosti, které budou souhrnně zpracovány. Jednatel pozve na VČS zástupce složek NF, KSČ 
a MNV. 

2. Návrh kandidátky. Do nového výboru byli navrženi tito členové: Čeněk Hantek, 
Jaroslav Horák, Ladislav Chromý, Arnošt Kohout, Karel Machanec, Jan Oplatek, Adolf 
Orava, Eduard Roreček, Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala. 

Výbor s návrhem souhlasí a tento bude předán MO-KSČ, NF a MNV ku schválení, zařídí 
jednatel. 

3. Zbrojnice. František Zlámala žádá přítomné, aby pomohli konečných pracích u 
zbrojnice, jako úpravě terénu, plotu – montáž pletiva apod. 

Další schůze výboru bude 21. listopadu 1962, kde bude provedena kontrola příprav na 
výroční členskou schůzi. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 13. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 21. listopadu 1962, 

účastnilo se jí 5 soudruhů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala,Adolf 
Orava, Čeněk Hantek. 

1. Příprava na výroční schůzi. S. Čeněk Hantek podal informaci o přípravě zprávy o 
činnost pro VČS. Zpráva je z větší části hotová, jen je nutné ještě doplnit zprávu o 
mezinárodní politické situaci. Dále bude nutno zprávu doplnit o spolupráci s MNV, o práci 
v komisi pro ochranu veřejného pořádku, o bezpečnosti, o stravu výstavby požární zbrojnice, 
jejího okolí, plotu a přípravě na rok 1963 ke slavnostnímu otevření. Dále bratr jednatel 
připraví relaci pro místní rozhlas. 

Výzdobu pro VČS připraví velitel s. František Zlámala. 
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Výbor navrhuje, aby do volební komise byl za starý výbor navržen Vladislav Zlámala a 
další dva členové až podle přítomnost na VČS. 

2. Výbor schvaluje příspěvek na stuhu k měsíci SČSP u příležitosti oslav VŘSR v částce 
50,- Kčs (slovy: padesát). 

Schůze ukončena ve 20.20 hod. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 14. 

O konání výroční členské schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou dne 2. prosince 1962, 
za účasti 13 členů a 5 hostů: 

členové – Ludvík Velecký, Čeněk Hantek, Jan Jednorog, Vladislav Zlámala, Adolf 
Körner, Antonín Vinklar, Arnošt Kohout, Jaroslav Polák, Karel Machanec, František Zlámala, 
Adolf Orava, Josef Polok a Jaroslav Horák; 

hosté – za KV-ČSPO s. Karel Souček, za OV-ČSPO s. Ladislav Rušil a s. Šebestová, za 
MNV předseda s Zbyněk Číhal a za ČSM s. Josef Polok [který je přítomen i jako člen MJ]. 

Program: 1. Zahájení a uvítání hostů – s. Antonín Vinklar 
2. Volba volební komise – s. Antonín Vinklar 
3. Zpráva o činnosti jednoty a další úkoly na r. 1963 – s. Čeněk Hantek 
4. Diskuse 
5. Volba výboru a delegáta na okr.konferenci 
6. Závěrečné slovo delegáta OV ČSPO 
7. Usnesení. 

1. Předseda zahájil schůzi uvítáním všech přítomných i zástupců KV-, OV-ČSPO a MNV. 

2. Předseda přednesl návrh na volební komisi ve složení Vladislav Zlámala, Jan Jednorog, 
Arnošt Kohout. Návrh byl všemi schválen. 

3. Z pověření výboru přednesl jednatel s. Čeněk Hantek zprávu o činnosti a hospodaření 
jednoty a zároveň návrh na další úkoly v roce 1963, jako usnesení (viz přílohu). 

4. Diskuse.– s. František Zlámala oznamuje, že byl proveden nábor hlavně v řadách JZD, 
kde se nescházeli členové, přesto však je utvořeno požární družstvo z členů, kteří byli dříve 
již organizováni v požární ochraně. Velkou potíž máme v tom, že tito členové nechodí na 
cvičení. Co máme v této věci dělat dále, aby byla zajištěna požární ochrana zvláště v době 
denní, kdy ostatní bratři jsou v zaměstnání mimo obec. 

– s. Karel Souček, KV-ČSPO, pozdravil naše jednání jménem krajského výboru a popřál 
mnoho úspěchů v další práci. Hovořil o rozdílu jednání a přípravě zprávy mezi námi a jednou 
jednotou ze Záhoří, že se to nedá ani přirovnat. „Udělali jste dost, ale vaše práce může být 
ještě lepší. VČS jsou mezníkem ke zlepšení práce a k tomu nám má sloužit plán úkolů. Pokud 
jde o vaše dva požáry způsobené pojistkou a neopatrností při letování – při důkladném 
opatření a kontrole by být nemusely. Nedostatek máte v náboru žen, protože je nevidíme ve 
vašich řadách. Není smyslem, aby ženy při cvičení běhaly po hřišti apod., ony mohou udělat 
více práce jako matky při práci se svými dětmi, nebo cizími, po stránce jejich výchovy. Zde 
jsou právě velké mezery pro prevenci. Rovněž i starší členové jsou platnou pomocí, zejména 
po stránce svých praktických zkušeností. Vzpomeňte si jak dříve byla skoro celá obec 
zapojena v požární ochraně, jako jedna rodina. Staří mohou dělat preventivní prohlídky a 
mladší zase represi [=?]. Rovněž máte reservu i v mládeži, která není vidět ve vašich řadách. 
Proč zdůrazňujeme neustále název ‚požární ochrana‘ a ne ‚hasiči‘? To proto, že je důležitější 

 83



ochrana před vznikem požárů, a pak teprve, vznikne-li požár, zachraňování, hašení. Velmi 
dobré to máte v kulturním životě jednoty, kde členové hrají divadlo, máte hudebníky a to je 
pro život jednoty velkým kladem. Žijete novým, lepším životem. Dobré je u vás také to, že se 
díváte dopředu na své úkoly, že jste si stanovili konkrétní termínované úkoly. Ovšem teď 
nastává hlavní práce a to úkoly splnit a nezapomenout na důslednou kontrolu jejich plnění. I 
pomoc ostatních veřejných složek je zejména vidět ve spolupráci výboru žen, který vám snad 
nejvíc pomáhal. Závěrem bych chtěl říci, že máte zájem o svou práci, děláte ji dobře a proto 
s chutí do toho!“ 

– s. František Zlámala°naše práce a to ať již jde o mládež, kterou bychom získali, tak i o 
otázka soutěží by byla mnohem lepší, kdybychom měli vlastní dopravní prostředek. Pokud se 
týká náboru žen, věnovali jsme tomu pozornost, sám VŽ si vzal přihlášky, ale zatím se nic 
nestalo. 

– s. Zbyněk Číhal, předseda MNV; zdraví naše jednání jménem MNV. Rada MNV, ve 
spolupráci s komisemi pro ochranu veřejného pořádku a bezpečnost, projednává a pravidelně 
hodnotí naši práci. Hodnotí práci po stránce kulturní, pomoci JZD a říká, že jednota ČSPO je 
jednou z nejaktivnějších složek v obci a to nejen formálně, ale skutečně. Velitel PS František 
Zlámala nelitoval sobot a nedělí na opravu mlátičky pro JZD a rovněž i jiní pomáhali, při 
výmlatech apod. Co v příštím roce? Aby se v nové požární zbrojnici soustřeďoval nový, lepší 
život a to nejen požárníků, ale celé obce. Udělat vše pro podchycení zejména mládeže a žen. 

– s. Jan Jednorog; hovoří a vzpomíná na práci dříve, kdy skutečně byla velká jednota, a 
kdy všichni chodili na cvičení a schůze. To se nedá s dneškem vůbec srovnávat. 

– s. Jaroslav Polák; hovoří o dopravě při živelní pohromě v lázních Teplicích nad Bečvou, 
při velké vodě, kde všechny věci taháme ručně. Prostě jezdíme jako „hasiči“. 

5. Volby. S. Vladislav Zlámala přednesl návrh kandidátky nového výboru v tomto složení:  

Čeněk Hantek,    Adolf Orava, 
Jaroslav Horák,    Antonín Vinklar, 
Ladislav Chromý,   František Zlámala, 
Arnošt Kohout,    Vladislav Zlámala, 
Karel Machanec,    Josef Duchoň (místo pův. navrženého Ed. Rorečka), 
Jan Oplatek. 

Byl podán návrh, aby se hlasovalo o kandidátce vcelku; doplňovací připomínky nebyly 
podány. Kandidátka byla schválena všemi přítomnými. 

6. Slovo zástupce OV ČSPO, s. Ladislav Rušil hovoří o tom, že práce naší jednoty byla 
vždy dobrá. Děkuje jménem OV za dobrou práci jak jednotě, tak i MNV, který věnuje naší 
jednotě pozornost. 

K připomínkám v diskusi hovoří: Požární družstvo v JZD musí plnit své úkoly podle 
vyhlášky č. 169/55. Pokud jde o aplikační cvičení požárního družstva JZD je nutno, aby 
představenstvo mělo na tom hlavní zájem a stanovilo určitou ‚pracovní jednotku‘ za účast na 
cvičeních. Zadarmo nemusí cvičit. Při cvičeních, požárech atd. zapojit traktory a vlečky JZD. 
Pokud jde o náhradní agregát, je nutno v rámci svépomoci vyžádat d jiného PS.Úderka ČSPO 
nemusí být z členů JZD a má za hlavní úkol provádět preventivní prohlídky objektů JZD a 
nutné si to dát jako závazek. 

- s. František Zlámala doplňuje, že jednal s PS Hranice, který byl ochoten agregát půjčit, 
ale dodnes jej mají dovézt, jak slíbili. Hovořil i o tom,že práce a zásahovost v PS Hranice je 
nyní ve velmi špatném stavu, bývá menší účast při požárech, pozdní příchody, někdy i 
v podnapilém stavu a proto navrhuje, aby PS Hranice byl nějaký ten dopravní prostředek 
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odebrán a přidělen jiné jednotě, která má chuť pracovat a která by se tak činně zúčastnila 
zachraňování ohroženého majetku. 

- s. Ladislav Rušil odpovídá, že v této otázce,která je skutečností může udělat pořádek jen 
OIPO, kde by jednota mohla podat své připomínky o situaci v Hranicích. 

Upozorňuje na podávání měsíčních hlášení o činnosti jednoty. 

7. S. předseda nechává hlasovat o návrhu úkolů pro rok 1963, který bude usnesením VČS. 
Připomínky a doplňující návrhy nebyly podány. Návrh pak byl všemi přítomnými schválen. 

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin.          Zapsal: Čeněk Hantek. 

Příloha:            Výroční zpráva

Místní jednoty ČSPO v Teplicích nad Bečvou, ke schůzi konané 2. prosince 1962. 

Soudružky a soudruzi ! 

Dnešní výroční členská schůze probíhá v době, kdy všechen náš pracující lid očekává 
velkou událost naší socialistické republice, tj. zahájení XII. sjezdu KSČ, který zhodnotí práci 
nás všech a vytýčí nové úkoly pro další rozvoj naší společnosti. 

Za druhé, scházíme se v měsíci československo-sovětského přátelství, kdy všechen náš lid 
a lid světa oslavuje 45. výročí Velké říjnové socialistické revoluce – svátek to všech 
pracujících a pokrokových lidí na celém světě, kteří vzpomínají den vzniku formování 
socialismu, který bojuje za udržení světového míru. My požárníci bojujeme za mír hlavně tím, 
že zajišťujeme prevenci v naší obci a v JZD a dáváme všechny síly k tomu, aby naše 
dobrovolná organizace přispěla k plnění vytýčených úkolů po XII. sjezdu naší strany. 

Další otázka světového významu je uzavření mírové smlouvy s Německem, o kterou 
máme my,jako nejbližší sousedé největší zájem. Při této příležitosti, v Sovětském svazu 
přistaly kosmické lodě Vostok 3 a Vostok 4 po slavném letu kolem naší Země. Velkolepého 
přivítání se dostalo kosmonautům Adrijanu Nikolajevovi a Pavlu Popovičovi na Rudém 
náměstí v Moskvě, jež bylo oslavou úspěchů současné sovětské vědy a techniky. Proto 
v projevu Nikity Sergejeviče Chruščova bylo poukázáno na vyřešení naléhavých 
mezinárodních problémů na základě mírového soužití všech národů a států bez rozdílu jejich 
politického zřízení. 

Problémem naší doby zůstává odvrácení katastrofy atomové války, kterou nám vyhrožuje 
kapitalistický svět. Nejdramatičtějším okamžikem letošního roku bylo vyhlášení námořní 
blokády Kuby, kdy imperialismus pošlapal všechna usnesení a články Charty OSN a kdy 
otázka vypuknutí války byla počítána na minuty [USA potopily Československu v tuto dobu 
námořní loď „Kladno“ – pozn. L. Ch.]. V této tak dramatické době Sovětský svaz učinil první 
krok k odvrácení této katastrofy tím, že navrhl řešení tohoto problému. Navrhl, že odstraní 
domnělé podmínky ohrožení Spojených států amerických, tj., že budou odstraněny raketové 
základny na Kubě, vybudované na její ochranu před provokačními akcemi USA. Po výměně 
poselství mezi N. S. Chruščovem a J. F. Kenedym, že Kuba nebude napadena USA ani jinou 
zemí. Ovšem dnes vidíme, že Amerika své slovo nedodržela, ba že je stále porušuje a 
vystavuje svět nové hrozbě světové války….. 

A teď následuje zpráva o činnosti za uplynulý rok naší jednoty a vytýčení úkolů pro příští 
rok 1963. 

Naše jednota čítá do dnešního dne celkem 28 členů. Věkové rozvrstvení je následující:  

- nad 70 let jsou 3, nejstarším z nich je Cyril Humplík, který se v příštím roce dožije 80 let a 
v požární ochraně je již přes 60 let. 
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- členů přes 50 let jest celkem 6; do 50 let 3 členové; do 40 let 8; do 30 let rovněž 8. Z tohoto 
počtu je 6 členů ČSM a 9 členů JZD. 

Okresní konference se zúčastnil 1 člen. Okrsková schůze byla konána 1 a byl na ní také 
náš člen. Srazu velitelů PS se zúčastnil náš velitel celkem 3 ×. Schůzí předsedů a jiných 
funkcionářů se náš zástupce zúčastnil 2 ×. Naše jednota pořádala 2 plesy, jeden ‚požárnický‘ a 
jeden ‚ples vousáčů‘. 

Konáno bylo 19 výborových schůzí a navštěvovány byly velmi dobře. Škoda že se 
takovou účastí nemůžeme pochválit na členských schůzích, kterých bylo 8 a mnohdy se na 
nich sešel jenom výbor. V zimním období, kdy probíhalo školení mladých požárníků, bylo 
navštěvováno dost obstojně. 

Na dokončovacích pracích při výstavbě zbrojnice bylo odpracováno 266 hodina zúčastnila 
se jich většina členů naší jednoty. Ovšem závazek přijatý na minulé VČS splněn nebyl, neb 
tyto akce mohly býti dále. Při výstavbě pomáhaly i ostatní masové složky, hlavně Výbor žen. 
Ostatní občané i když se zavázali, málo se zúčastňovali. 

Na údržbě požární techniky byly odpracovány 64 hodiny. Sedm členů naší jednoty je 
činných v dramatickém kroužku Osvětové besedy a spolu s ní sehráli 4 představení hry 
„Ďáblovy klíče“. Účastnili jsme se touto hrou i okresním soutěže a získali čestné druhé místo. 
Někteří členové jsou členy hudebního tělesa ZK-ROH čs. st. lázní Teplice nad Bečvou a 
provedli 33 vystoupení v lázních pro pacienty, mimo to se zúčastnili masových akcí jako 
1. máj apod. V zemědělství bylo členy naší jednoty odpracováno 386 brigádnických hodin a 
zajištěny 2 noční výmlaty obilí. 

Bylo provedeno celkem 15 cvičení, z toho 9 praktických 6 zimních teoretických. 
V letošním roce byly u nás 2 požáry ne stodolách JZD u Františka Hapaly a Jana Hapaly. 
Duchapřítomností přítomných občanů a některých členů PO byly tato požáry ihned 
lokalizovány a nedošlo k žádným větším škodám. V jednom případě došlo k požáru 
následkem špatného elektrického vedení a předimenzovaných pojistek v druhém případě 
následkem neopatrného zacházení při letování hromosvodů odbornou firmou. Stalo se to 
v době, kdy jsme měli náš agregát na opravě, která byla hlášena OV a OIPO. Oprava trvala 
velmi dlouho. Myslíme si, že by bylo velmi vhodné a důležité aby OIPO nebo OV měli pro 
takové případy v záloze nějaký provozu schopný agregát, a jednotám jej na potřebnou dobu 
zapůjčily. 

V době žní byly ustaveny požární žňové hlídky, kterých bylo 33 a bylo při nich odpra-
cováno 312 hodin. Několik členů naší jednoty se zúčastnilo oslavy 30letého trváním sboru ve 
Valšovicích. Někteří členové se zúčastnili dvou štafet při oslavách VŘSR. 

Na úseku prevence byly provedeny 4 preventivní protipožární prohlídky za spolupráce 
s komisí MNV pro ochranu veřejného pořádku a okrskovým příslušníkem VB. Prohlídky byly 
postupně prováděny v obytných budovách, objektech JZD, výmlatových střediscích, ve 
skladech pícnin a pohonných hmot. Dále bylo provedeno celkem 7 relací v místním rozhlase 
zejména v jarním a podzimním období. 

Mimo to byly provedeny dvě přednášky ve škole pro děti o vzniku požárů zaviněných dětmi. 

Pokud se týká výzbroje a výstroje byly by celkem dobrá a mají ji všichni členové, jenom 
nám schází několik opasků se sekerami. Stav hadic se zlepšil nákupem 2 oddílů hadic B a 5 
oddílů hadic C. Ovšem k dostatečnému vybavení potřebujeme ještě asi 7 oddílů hadic C. 
S naším agregátem jsme měli nestálé potíže s natáčením jak v zimě,tak v létě. Odborným 
zjištěním byla vada v tom, že dynamo probíjelo. proto jsme přikročili k ráznému opatření a 
nechali jsme letos na jaře předělat dynamové zapalování na dynamo-bateriové. toto opatření 
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se velmi dobře osvědčilo a agregát po protočení dobře startuje. Po dovezení z opravy byli 
požárníci seznámeni s novým zapalováním a natáčením. Nyní je z motoru i čerpadla 
vypuštěna voda a stroj je připraven k přezimování. 

Z přednesené zprávy vyplývá, že máme ještě mnoho nedostatků, které bude nutné krok za 
krokem odstraňovat tak, aby naše jednota stála na výši úkolů. K odstraňování nedostatků nám 
bude sloužit přiložený plán hlavních úkolů pro rok 1963, který bude nyní předložen výroční 
členské schůzi k diskusi a ke schválení. 

Součástí výroční zprávy je i zpráva o hospodaření MJ za rok 1962. 

Na začátku roku bylo převedeno   613,19 Kčs  Příjem celkem  2240,19 Kčs 
příjem za rok 1962 činil    1627,00 Kčs  vydání celkem  1193,61 Kčs
součet příjmů        2240,19 Kčs  rozdíl     1046,58 Kčs. 
Ke dni 2. 12. 1962 zůstává stav  1046,58 Kčs. 

Spolupráce s MNV je velmi dobrá, tem má pochopení pro potřeby požární ochrany. Naši 
členové jsou členy komise pro ochranu veřejného pořádku a bezpečnost, pracují a plní úkoly 
velmi dobře. 

Nová požární zbrojnice je skoro hotova až na maličkosti.Zatím bude dána k veřejnému 
užívání, ale slavnostní otevření bude až v létě 1963, spojené s požárním okrskovým cvičením 
spojeným s letní slavností. Výbor vyzývá všechny členy aby pomohli při dokončovacích 
pracích, jako stavba plotu a dláždění prostranství před zbrojnicí. 

Nyní několik slov jak bylo plněno usnesení minulé VČS. Můžeme říci, že vcelku dobře. 
Preventivní prohlídky byly prováděny obytných domech a objektech JZD, což svědčí o tom, 
že nebylo u nás požárů. Praktická cvičení byla v letním období konána, ovšem účast byly 
poměrně malá. Velkým nedostatkem bylo to, že se těchto cvičení málo zúčastňovali členové 
požárního družstva JZD. Zimní školení byla prováděna, ovšem účast nebyla stoprocentní, ba 
snad padesátiprocentní. Pokud se týká pomoci při výstavbě zbrojnice , nebyl splněn u všech 
členů jednoty požadavek na odpracování 20 hodin. Někteří členové za to odpracovali zase 
daleko více. Na pomoc zemědělství byl závazek vcelku splněn u každého jednotlivce. 
Kontrola plnění byla prováděna, ale ne do důsledků a nebyly z ní vyvozovány žádné patřičné 
závěry. 

Doplnění zprávy o mezinárodní situaci: …… 

 

Plán hlavních úkolů MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou pro rok 1963

1. Pro plnění úkolů kladených na naši jednotu získáme 1 muže za člena z řad občanů. 

2. Preventivní prohlídky v V. skupině v 85 obytných domech provedeme do 30. dubna 
1963. V rámci spolupráce se zemědělskými závody pomůžeme provést  preventivní prohlídky 
poprvé do 30. června a podruhé do 30. listopadu 1963. K zajištění 3 malých provozoven před 
požáry provedeme prohlídky rovněž do 30. 60 a 30. 11. 1963.  

3. Školení všech členů provedeme pravidelně každý měsíc dle osnov ÚV ČSPO a 
povedeme o tom důslednou evidenci. Pro občany provedeme do 30. června a 30. listopadu po 
jedné přednášce. Pro pracovníky JZD provedeme 2 přednášky do 30.6.1963. Proškolení 
prohlídkových skupin provedeme do 28. února 1963. Vyškolíme 3 domovní požární hlídky 
rovněž do 28. 2. 1963. Školení provede velitel PS s. František Zlámala. 

4. Námětová cvičení provedeme vždy do 30.3.; 30. 6.; 30. 9. a 30. 11. vždy po jednom 
cvičení, tj. celkem 4 ×. V jednotě máme vyškoleny a vycvičeny 2 strojníky a do 30. března 
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vyškolíme dalších 7 členů v ovládání požární techniky. Do 30. listopadu 1963 provedeme 
nejméně 10 cvičení zásahové jednotky a to do 30. 6. 4 cvičení a do 30. 11. 6 cvičení. 
Techniku,zbrojnici a vodní zdroj jsme převezmeme do socialistické péče. 

5. V JZD ustavíme 1 úderku PO v počtu 9 členů. V obci máme 1 rybník,1 vodní nádrž, 10 
studní a 1 vzdálený potok. V tomto roce vyčistíme požární nádrž. Obnovíme dohodu 
s místním JZD do 30. března 1963. Na brigádách v zemědělství odpracujeme 300 hodin. 
V ‚Akci Z‘ na zbrojnici a vodních zdrojích odpracujeme 100 hodin do 30. listopadu 1963. 

 
Čeněk Hantek                 Antonín Vinklar 
 jednatel                  předseda 

 

Zápis  č. 1. 

O ustavující výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 2. prosince 
1962, za účasti těchto 8 členů: Čeněk Hantek, Jaroslav Horák, Antonín Vinklar, František 
Zlámala, Vladislav Zlámala, Adolf Orava, Karel Machanec a Arnošt Kohout. Nepřítomní byli 
Josef Duchoň, Jan Oplatek a Ladislav Chromý. 

1. Zástupce OV ČSPO s. Ladislav Rušil zahájil tuto schůzi a nechal podávat návrhy na 
jednotlivé funkcionáře: 

Předseda        Antonín Vinklar  brusič  34 let  — 
místopředseda a velitel PS  František Zlámala zámečník 37 let  KSČ 
referent pro výchovnou práci Jan Oplatek   zámečník 40 let  KSČ 
referent pro prevenci    Ladislav Chromý  technik  26 let  KSČ 
materiálně-technický referent Vladislav Zlámala zámečník 36 let  — 
jednatel a hospodář     Čeněk Hantek   masér  50 let  KSČ 
organizační referent     Adolf Orava   zámečník 58 let  — 
referent mládeže      Karel Machanec  zámečník 18 let  ČSM 
náhradník        Arnošt Kohout  člen JZD 23 let  ČSM 
revizor         Josef Duchoň   člen JZD 45 let  — 
revizor         Jaroslav Horák  člen JZD 31 let  — 

Všichni navrhovaní byli jednotlivě odhlasováni všemi přítomnými. Rovněž přijímají svoje 
funkce. 

2. Příští schůze se bude konat za 14 dní a bude na ní stanoven další plán činnost a schůzí. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

1963 

Zápis  č. 2. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. ledna 1963, 

zúčastnili se František Zlámala, Vladislav Zlámala, Arnošt Kohout, Antonín Vinklar. 
Omluven byl Čeněk Hantek. 

1. Na pořadu jednání bylo stanovení dne pořádání plesu. Termín stanoven na 2. února 
1963. Jednatel s. Čeněk Hantek zajistí pozvánky. 

Schůze ukončena ve 20.30 hodin.         Zapsal: Čeněk Hantek. 
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Zápis  č. 3. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. ledna 1963, 

přítomní byli: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Arnošt Kohout, Ladislav 
Chromý, Karel Machanec. Vladislav Zlámala – omluven. 

1. Br. František Zlámala předložil návrh na úhradu 52,- Kčs za občerstvení pro brigádníky 
na stavbě zbrojnice. Návrh schválen. 

2. Dne 15. ledna 1963 byla provedena nadřízenými orgány kolaudace stavby požární 
zbrojnice v ‚Akci Z‘. Byly zjištěny malé závady, které musí být podle zápisu odstraněny do 
určených termínů.. 

3. Bratrská jednota ČSPO ve Valšovicích pořádá 19. ledna 1963 ples. Bratři, kteří se 
zúčastní plesu, obdrží z pokladny 20,- Kčs na vstupné. Návrh schválen. 

Příští výbor se koná 24. ledna 1963.       Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 4. 
Z členské schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. ledna 1963, přítomní 

byli soudruzi: Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Karel Machanec, Arnošt 
Kohout, Antonín Vinklar, Jan Oplatek,Petr Osikovský, Cyril Kohout, Jaroslav Horák. 

1. Br. František Zlámala přednesl žádost MNV k uzavření závazků na plnění úkolů 
v zemědělství a pomoci MNV při různých akcích. Po diskusi bylo usneseno uzavřít tento 
závazek: 

- při jarních pracích - senoseč, řepa   odpracujeme   20 hod. 
- při žních - stavění panáků, svoz obilí         30 hod. 
- noční výmlat zajistíme               2 × 
- podzimní práce – sklizeň brambor, řepy        20 hod. 
- oprava zemědělských strojů          100 hod.

v zemědělství celkem          170 hodin 
- úprava prostranství před zbrojnicí        100 hod. 
- úprava hřiště v Solnicích             20 hod. 
- při úpravách na návsi              20 hod.

pomoc MNV celkem          140 hodin. 

Celkový závazek zní na 310 hodin a 2 noční výmlaty obilí byl schválen. 

2. Ples naší jednoty se koná dne 2. února 1963. Návrh výzdoby sálu připraví bratři Fr. a 
Vl. Zlámalové a výzdoba se provede v pátek 1. února 1963 v 19.00 hodin večer za účasti všech 
členů. Pozvánky se budou roznášet v sobotu a v neděli, týden před plesem, k tomu se vytvoří 
4 dvojice. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 5. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. února a přítomní 

bylo 6 členů: Antonín Vinklar, František Zlámala, Karel Machanec, Arnošt Kohout, Ladislav 
Chromý a Vladislav Zlámala. Omluveni byli: Jan Oplatek a Čeněk Hantek – pro účast na 
schůzi představenstva JZD. 
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1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil schůzi v 19.00 hod. večer. 

2. V neděli 17. února 1963 se koná v Přerově okresní konference ČSPO, v závodní jídelně 
n. p. Meopta, začátek v 8.00 hodin. Svoz z Teplic v 6.20 hod. ráno. 

3. Velitel PS přednesl pokyny z instruktáže velitelů pro případ povodně řeky Bečvy. 
Zároveň byl projednán dopis OV, týkající se téhož. Je nutno utvořit povodňovou komisi a 
vypracovat povodňový plán. 

4. Vyúčtování plesu ze dne 2. února 1963. 

Vybráno na vstupenkách  535,- Kčs  Vydání: hudba     657,44 Kčs 
vybráno při pozvánkách  170,- Kčs     výzdoba     105,20 Kčs 
dary bez vstupenek      55,- Kčs     občerstvení hudbě   74,80 Kčs
při pozvánkách-Č. Hantek    65,- Kčs      vydání celkem  837,44 Kčs 
dar Adolf Orava       10,- Kčs 
vybráno v hostinci    120,- Kčs     Příjem celkem   955,00 Kčs 
  vybráno celkem   955,- Kčs     vydání celkem   837,44 Kčs

výtěžek z plesu  117,56 Kčs 

5. Vstupné na ples ve Valšovicích vyplaceno à 20 Kčs Františku Zlámalovi a Eduardu 
Rorečkovi. Zbývá zaplatit ještě Antonínu Tomečkovi, Josefu Duchoňovi, Jaroslavu Horákovi 
a Petru Osikovskému. 

Schůze ukončena a podepsána ve 20.30 hod.       Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 6. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 20. března 1963, 

přítomno bylo 6 soudruhů: Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, František Zlámala, Karel 
Machanec, Jan Oplatek a Josef Duchoň. 

1. S. František Zlámala podal zprávu ze schůze okrsku č.19. 

Konání okrskového cvičení u příležitosti otevření nové zbrojnice nahlásit včas OV ČSPO, 
s uvedením přesného data a plánu námětového cvičení. Je nutné vypracovat situační plán. 
Zodpovídá velitel Zlámala. 

2. Doporučuje se uspořádat v sobotu 23. března 1963 odpoledne brigádu na vysekání 
žlábku pro elektrické vedení, aby s. Josef Králík mohl dodělat elektrickou instalaci. 

Po vyčerpání programu schůze ukončena ve 20.30 hodin.  Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 7. 
Z členské schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 7. května 1963, za účasti 

těchto 13 členů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Jan Jednorog, Josef Duchoň, 
Arnošt Kohout, Petr Osikovský, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef Humplík, Josef 
Králík ml., Karel Machanec, Ladislav Chromý. 

1. Předseda přečetl oběžník OV ČSPO v Přerově: 

a) převzetí požární zbrojnice do soc. péče bude OV hodnotit 

b) preventivní pož. prohlídky v dubnu-květnu, podat zprávu 

c) soutěž požárních sborů, podat přihlášku. 
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2. Bylo diskutováno, kdy otevřít novou zbrojnici, a co všechno musíme při tom udělat. 
Bylo usneseno provést požární cvičení na školu s tím, že vodní zdroj bude v řece Bečvě pod 
Sanatoriem, odkud bude voda dodávána stroji, v počtu asi 5, až k požářišti. Po cvičení pak 
bude odchod na výletiště u zbrojnice. Nutné ovšem bude dokončení elektroinstalace a úprava 
terénu před a kolem zbrojnice. 

3. Dále bylo schváleno ustavení následujícího družstva, které se zúčastní požárního 
cvičení: Velitel družstva   Josef Duchoň 

členové družstva   Vladislav Zlámala – strojník 
Čeněk Hantek 
Ladislav Chromý 
Arnošt Kohout 
Karel Machanec 
Antonín Tomečka 
Petr Osikovský 
Antonín Vinklar 
Josef Králík ml. 

Výbor MJ byl pověřen vypracovat organizační zajištění požárního cvičení s určením 
úkolů až na jednotlivé členy. 

Příští výborová schůze k tomu účelu bude 15. 5. 1963.   Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 8. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 16. května 1963, 

zúčastnili se soudruzi: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, 
Adolf Orava, Karel Machanec, Jan Oplatek, Josef Duchoň, Ladislav Chromý, Arnošt Kohout, 
Antonín Tomečka, Petr Osikovský. 

1. Na pořadu jednání bylo organizační zajištění požárního cvičení při otevření nové 
požární zbrojnice. 

Datum otevření bylo stanoveno na 14. července 1963.  

Ke spolupráci budou požádány požární sbory Hranice, Cementárna Hranice, Drahotuše, 
Opatovice a Valšovice. František Zlámala spolu s Janem Oplatkem si pozvou velitele sborů 
k prohlídce trasy a určení stanovišť. 

Stanoviště PS: 1. u Bečvy pod Sanatoriem spojka: Jaroslav Polák  stan. u „Vlasty“ 
2. chodník u Sanatoria   spojka: Antonín Vinklar   u „Zory“ 
3. chodník u Sanatoria   spojka: Jaroslav Horák   u „Zory“ 
4. cesta u vrby [? nad Sanat.] spojka: Miroslav Hapala   v Zábrání 
5 silnice u školy     spojka: Eduard Roreček   v Zábrání 

Velitelem spojek je s. Adolf Orava. Spojky budou na stanovištích ve 12.30 hodin. 

S. Jan Oplatek bude filmovat průběh cvičení. Velitelem požářiště je s. František Zlámala. 

Naše jednota se s určeným požárním družstvem (viz zápis č. 7.) zúčastní požárního 
zásahu ihned po vyhlášení poplachu a vodu bude brát ze studny u pana Bohumila Gadase č. 9. 

2. Doporučeno a schváleno udělit diplomy za dlouholetou činnost v požární jednotě 
následujícím členům: Cyrilu Humplíkovi st. za 62 let; Františku Ryškovi za 58 let; Adolfu 
Oravovi za 39 let; Janu Jednorogovi za 42 let; Ludvíku Veleckému za 42 let. Diplomy jim 
budou předány na slavnostní členské schůzi při otevření zbrojnice. 
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3. Pořad oslav: 

V sobotu 13. 7. 1963 19.00 hod. „Červencová noc“ (v přírodě). Hudba HCV,  
p. Aleš Kratochvíla; zajistí František Zlámala a Antonín Vinklar. 

V neděli  14. 7. 1963   9.30 hod. Koncert na návsi hudba ZK ROH lázní Teplice nad Beč. 
10.00 hod. 1. slavnostní projev zástupce MNV a předání zbrojnice 
     2. slavnostní členská schůze MJ, projev s. Jan Oplatek 
     3. předání diplomů za dlouholetou činnost v PO 
13.00 hod. Požární cvičení za účasti okolních sborů 
14.30 hod. Sraz jednotek u školy a odchod na výletiště u zbrojnice. 
Hudby: dechová ZK Teplice, taneční HCV p. Kratochvíla. 

Občerstvení. Bude jednáno s ředitelstvím Jednoty Hranice o zajištění prodeje občerstvení 
(pivo, párky apod.), projedná František Zlámala. S. Antonín Vinklar a František Zlámala 
dojednají zapůjčení tanečního parketu od n. p. Sigma Hranice. 

Plakáty. Byl sestaven text, který nechá vytisknout v tiskárně v Přerově František Zlámala. 
V případě nepříznivého počasí se bude slavnost konat v místním hostinci Jednoty. U pokladny 
na výletišti budou Jan Jednorog a František Ryška. Ostatní členové pomohou podle potřeby 
v průběhu oslav. 

Příští výborová schůze se koná 30. května 1963, kdy se zkontroluje plnění usnesení 
dnešní schůze a učiní další potřebná opatření. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 9. 
Ze slavnostní veřejné členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární 

ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 14. července 1963 v 10.00 hodin dopoledne, 
u příležitosti otevření nové požární zbrojnice, za účasti členů, občanů obce a hostů: 

Požárníci:       Občané:        Hosté:         

Adolf Orava      Zbyněk Číhal, předs. MNV K. Hrdlička, OV-ČSPO 
František Zlámala    Jan Hrda, tajemník MNV  František Bulva, HCV Hranice 
Ladislav Chromý    Antonín Oplatek, člen MNV Josef Bílý, Velká 
Jan Jednorog      Josef Osikovský     Otýpka, HCV Hranice 
František Ryška     František Mastil     Bedřich Vozák, Zámrsky 
Ludvík Velecký     Václav Kohout     Vojtěch Haša, Zámrsky 
Petr Osikovský     Karel Machanec st.    Josef Orava, Zámrsky 
Antonín Tomečka    Františka Hrdová     voj. Kluran [?], vojenský PÚ 
Josef Duchoň      Josefa Langerová     voj. Stejskal, vojenský PÚ 
František Hapala 
Arnošt Kohout 
Čeněk Hantek 
Josef Humplík 
Jaroslav Polák 
Vladislav Zlámala      Za předsednický stůl zasedli tito soudruzi: 
Jan Oplatek        Adolf Orava, František Zlámala, Jan Oplatek, 
Eduard Roreček       Zbyněk Číhal – předseda MNV v Teplicích nad Beč. 
Jaroslav Horák       a J. Hrdlička – delegát OV ČSPO. 
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1. S. Adolf Orava zahájil schůzi uvítáním všech přítomných bratří, delegátů z OV, 
ostatních jednot ČSPO a občanů. Poté udělil slovo Janu Oplatkovi. 

2. S. Jan Oplatek uctil památku těch soudruhů, kteří se otevření nové zbrojnice nedožili. 
Pak hovořil o vzniku naší jednoty od jejího počátku až po dnešní slavnostní den. Historická 
data přečetl z kroniky sboru tak, jak byla zapsána v jednatelských zprávách. Dobrovolná 
hasičská jednota byla založena v březnu roku 1895 a 28. dubna 1895 bylo konáno první 
cvičení s novou ruční pojízdnou stříkačkou. Slavnost založení sboru se v obci konala 
14. července 1895, tj. před 68 lety. Motorová pojízdná stříkačka byla jednotě předána dne 
3. dubna 1941. 

3. Po projevu předal s. Adolf Orava diplomy za dlouholetou činnost v požární ochraně 
těmto soudruhům: Janu Jednorogovi, Ludvíku Veleckému, Františku Ryškovi, Adolfu 
Oravovi. Cyrilu Humplíkovi, který nebyl pro stáří a nemoc na schůzi přítomen, předal diplom 
velitel požárního sboru s. František Zlámala. 

4. Po předání diplomů byla slavnostní schůze ukončena s přáním mnoha úspěchů v další 
záslužné práci pro blaho všech občanů. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 
 

Zápis.  č. 10. 
O členské schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 3. září 1963 v místnosti 

zbrojnice. přítomní byli soudruzi: Antonín Vinklar, Arnošt Kohout, Josef Duchoň, Antonín 
Tomečka, Vladislav Zlámala, Adolf Körner, František Zlámala, Čeněk Hantek, Adolf Orava, 
František Hapala. 

1. Na pořadu jednání bylo zajištění účasti na pohřbu člena Cyrila Humplíka, který zemřel 
dne 2. září 1963. Pohřeb se koná dne 4. září 1963 z kostela ‚U Kostelíčka‘. 

Po diskusi byla schválena delegace za naši MJ ČSPO ve složení: František Zlámala, Adolf 
Orava, Antonín Tomečka, Josef Duchoň, František Hapala a Vladislav Zlámala. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 11. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. září 1963. Přítomni 

byli František Zlámala, Adolf Orava, Karel Machanec, Čeněk Hantek. Omluveni byli: 
Jaroslav Horák, Antonín Vinklar a Ladislav Chromý. 

1. MJ nemá dostatek finančních prostředků a proto zakoupí letos asi 30 q uhlí. Peníze na 
to je nutné vybrat u St. spořitelny. Zařídí s. Čeněk Hantek. 

2. S. František Zlámala informuje o tom, že je nutné vypracovat rozpočet narok 1964. 
Z prostředků MNV v částce 2000,- Kčs se plánuje: 

- dohotovení věže na sušení hadic (motor. přípojka a elektroměr)    500 Kčs 
- otop zbrojnice                   1500 Kčs 

Celkem 2000 Kčs. 

Další potřeby: 9 párů pracovních bot      500 Kčs 
 9 párů s           100 Kčs 
 požární siréna       2000 Kčs 
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 předplatné časopisů         50 Kčs 
 60 litrů benzínu        250 Kčs
    Vyšší požadavek   2900 Kčs. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 12. 

Z členské schůze MJ Československého svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, 
konané dne 16. října 1963 v požární zbrojnici, přítomno bylo 7 soudruhů: František Zlámala, 
Čeněk Hantek, Ladislav Chromý, Antonín Vinklar, Arnošt Kohout, Jaroslav Horák, Karel 
Machanec. 

1. Byl projednán dopis OV ČSPO stran průzkumu vodních zdrojů a hasicích prostředků 
v JZD, stav a údržba hromosvodů. Úkolem pověřeni František Zlámala a Čeněk Hantek. 

2. S. Ladislav Chromý podal zprávu ze semináře preventistů požární ochrany, kterou vedl 
okresní velitel s. Koutný. 

Úkol k provedení – protipožární prohlídky provést do 31. 12. 1963. Po projednání 
usneseno vytvořit skupiny požárníků, rozdělit obec na několik obvodů,z toho objekty JZD, 
veřejné budovy, prodejny a hostinec budou tvořit zvláštní skupinu. Jednatel s velitelem 
rozdělí obec na obvody a určí členy-požárníky do prohlídkových skupin. Skupiny provedou 
prohlídky v svých obvodech a závady poznačí do příslušných sešitů. Za tímto účelem bude 
v listopadu svoláno proškolení skupin, kde budou seznámeny se svými úkoly. Zodpovídá s. 
Ladislav Chromý. 

Schůze skončena a podepsána.           Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 13. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. listopadu 1963; 

přítomní byli František Zlámala, Karel Machanec, Antonín Vinklar, Ladislav Chromý, Josef 
Duchoň, Arnošt Kohout, Adolf Orava a Čeněk Hantek. 

1. Preventivní prohlídky. S. Ladislav Chromý, jako preventista seznámil přítomné členy 
s tím, jak je rozdělena obec k provedení protipožárních prohlídek. Byly provedeny některé 
přesuny pro skupinu, která má na starosti objekty JZD. 

Pak byli členové seznámeni s tím,jak prohlídky provádět a na co hlavně soustředit 
pozornost. Každá skupina dostane stručný výtah úkolů, kterým má pří prohlídce věnovat 
pozornost. 

Prohlídky mají skupiny ukončit do 10. prosince 1963. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 
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1964 

Zápis  č. 14. 
Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. ledna 1964. 

Zúčastnili se soudruzi Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Ladislav Chromý, 
Arnošt Kohout, Adolf Orava a Josef Duchoň. 

1. Došlá pošta. Projednány dopisy OV-ČSPO., V lednu a únoru se mají konat výroční 
členské schůze, na kterých se má hodnotit činnost místních jednot a plnění plánů hlavních 
úkolů v roce 1964. Je třeba věnovat pozornost otázce výběrů kandidátů do výborů jednot, aby 
práce nestagnovala. 

2. Naše MJ-ČSPO podala MNV tento závazek na pomoc v zemědělství: 2× zajistíme 
noční výmlat obilí, na sušení sena odpracujeme 20 hodin a na opravách zemědělských strojů 
odpracujeme také 20 hodin. (To je současně také závazek ke konání III. sjezdu ČSPO.) 

3. Ples. Byla prodiskutováno pořádání plesu. Vzhledem k tomu, že výtěžek z plesu bývá 
velmi malý, bylo od jeho pořádání upuštěno. Uvažuje se však o tom, že by jednota pořádala 
ve výročí otevření nové zbrojnice, t.zv. ‚Červencové noci‘ na výletišti u zbrojnice. O této 
otázce se bude ještě jednat. 

4. Bylo hovořeno o využívání požárního domu a zejména o zajištění úklidu. Bude nutné 
uvažovat o postavení bytu pro domovníka. Bylo projednáno několik návrhů s přítomným 
předsedou MNV s. Zbyňkem Číhalem, ale ke konečnému řešení se nedošlo. 

5. Zimní cvičení promyslí velitel s.František Zlámala a předá výboru ke schválení. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 15. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 26. února 1964. 

Zúčastnili se soudruzi Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Karel 
Machanec, Čeněk Hantek a Arnošt Kohout. 

1. OV-ČSPO upozorňuje jednoty, aby preventivní prohlídky byly provedeny do konce 
března t. r. Vzhledem k tomu, že jsme vykonali prohlídky v prosinci a v lednu, provedeme do 
tohoto termínu dohlídky. Zjištěné závady budou předány Komisi pro ochranu veřejného 
pořádku MNV {předseda Ladislav Chromý}. 

2. Odhlášení členů. Pro úmrtí byli odhlášeni členové František Kohout [*1889 †1960] a 
Cyril Humplík [*1883 †1963], pro vojenskou základní službu Antonín Tomečka a Petr 
Osikovský. 

3. Od OV-ČSPO jsme obdrželi 25 kusů známek. V důsledku toho, že tč. nemáme 
v pokladně hotovost, bude nutné aby si někteří členové zaplatili známky sami, jak o tom 
hovoří řád ČSPO. Těm, kteří nebudou chtít, zaplatí MJ. Jednatel s. Čeněk Hantek vypracuje 
seznam a velitel s. František Zlámala členy obejde. 

4. Datum konání VČS bylo stanoveno ne den 6. března 1964 v 19.00 hod. v Požárním 
domě. 

Pořad jednání podle směrnic ÚV-ČSPO bude: 
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1. Zahájení 
2. Volba návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti MJ a zpráva revisorů 
4. Diskuse a závěr diskuse 
5. Volba výboru a delegáta na okr. konferenci 
6. Usnesení a zakončení. 

Do návrhové komise je navržen s. Karel Machanec a 2 členové z pléna. 

Do volební komise s. Adolf Orava 2 členové z pléna. 

5. Členové výboru byli pověřeni vypracováním zpráv o činnosti ze svých úseků, které 
budou projednány ve výboru dne 4. března 1964, takto: 

a) politické události a hospodaření MJ – s. Čeněk Hantek, 
b) činnost MJ, inventář – s. František Zlámala, 
c) činnost schůzovní, brigády – s. Antonín Vinklar, 
d) zpráva revisorů. 

6. Návrh kandidátky nového výboru: 

s. Antonín Vinklar – předseda, 
s. František Zlámala – velitel PS a referent pro prevenci, 
s. Josef Duchoň, 
s. Čeněk Hantek – jednatel a hospodář, 
s. Arnošt Kohout – strojník, 
s. Karel Machanec – referent mládeže, 
s. Jan Oplatek – organizační referent, 
členové výboru – s. Josef Králík ml., s. Jaroslav Horák, s. Adolf Orava. 

7. S. František Zlámala podal zprávu o jednání rady MNV ve věci bytu pro domovníka 
v požárním domě. Věc nebyla schválena proto, že nebyla plánována. Bude nutné nechat tuto 
záležitost usnout, a jednat o zařazení do plánu pro rok 1965. 

Schůze skončena ve 20.45 hodin. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 16. 

O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany v 
Teplicích nad Bečvou, konané dne 6. března 1964 ve 20.00 hod., v místnostech požárního 
domu. zúčastnili se soudruzi: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Arnošt 
Kohout, Vladislav Zlámala, Adolf Körner, Karel Machanec, Ladislav Chromý, František 
Ryška. Zástupce OV-ČSPO nebyl přítomen. 

 

1. Vzhledem k velmi slabé účasti byl počátek VČS odložen o půl hodiny. Po této době 
zahájil předseda s. Antonín Vinklar schůzi uvítáním přítomných. 

2. Pokračováno podle programu. Byl podán návrh na volbu návrhové komise ve složení: 
Karel Machanec, Adolf Körner a Ladislav Chromý. Návrh na složení volební komise: 
Vladislav Zlámala, František Ryška a Arnošt Kohout. Oba návrhy byly přijaty. 

3. Předseda se ujal slova a přečetl zprávu o činnosti MJ, která byla poměrně velmi slabá. 
Upozornil, že bude nutné činnost zlepšit již vzhledem k tomu, že máme nový požární dům. 
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4. Byl přednesen návrh na volbu nového výboru MJ-ČSPO v tomto složení: 

Antonín Vinklar – předseda, František Zlámala – velitel PS a referent pro prevenci, Josef 
Duchoň – organizační referent, Čeněk Hantek – jednatel a pokladník, Jan Oplatek – referent 
pro výchovnou práci, Josef Králík ml. – strojník. Revisoři účtů Jaroslav Horák a Arnošt 
Kohout. Delegát na okr. konferenci Adolf Orava.  

Návrhy byly jednomyslně schváleny a výbor zvolen podle přiložené tabulky v tomto složení: 

Předseda         Antonín Vinklar  č.  4 brusič  36 let  — 
místopředs.,velitel, ref. pro prev. František Zlámala č.19 zámečník 39   KSČ 
ref. pro výchovnou práci   Josef Duchoň   č.16 člen JZD 47   — 
mater. technický referent   Vladislav Zlámala č.19 zámečník 38   — 
jednatel a hospodář     Čeněk Hantek   č.71 masér  52   KSČ 
organizační referent     Jan Oplatek   č.72 zámečník 42   KSČ 
referent mládeže      Karel Machanec  č.  5 zámečník 19   ČSM 
revisor         Arnošt Kohout  č.13 člen JZD 25   ČSM 
revisor         Jaroslav Horák  č.57 člen JZD 33   — 
delegát na okr. konferenci ČSPO Adolf Orava   č.62 zámečník 60 let  — 

5. Byl přednesen návrh na usnesení z VČS v tomto znění: 

1. Hlavním úkolem požární ochrany je prevence vzniku požárů. K tomu se 
zaměříme tím, že budeme pravidelně, nejméně 3× za rok, provádět preventivní 
prohlídky a zaměříme se zejména na úsek zemědělství, kde vznikají národnímu 
hospodářství největší škody. Zaměřit se hlavně na výmlatová střediska, skladiště 
pícnin a sýpky s obilím. 

2. Dalším úkolem bude zaměřit se na technický výcvik požárního družstva a 
zejména na výcvik požárního družstva v JZD, aby bylo schopno kdykoliv provést 
zásah při případném požáru. 

3. V letošním roce musíme přikročit k výcviku pod heslem ‚každý požárník 
strojníkem‘. 

4. Na pomoc zemědělství odpracujeme brigádnicky: 

při sušení sena        20 hodin 
noční výmlat          2× 
příprava zemědělských strojů JZD 20 hodin. 

Předložený návrh usnesení byl všemi schválen. 

6. Soudruh předseda ukončil výroční schůzi s přáním, aby se nám práce dařila lépe než 
v minulém roce, aby se všichni do této práce zapojili a popřál všem mnoho úspěchů v další 
práci. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

Příloha:        Výroční zpráva za rok 1963 

o činnosti MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, pro VČS schůzi 6. března 1964.

Vážení soudruzi a přátelé! 

Scházíme se, abychom zhodnotili svou práci za uplynulý rok 1963. Jako dobří hospodáři 
musíme se za myslet nad svou prací, co jsme udělali dobrého a prospěšného a také nad tím co 
jsme dělali špatně a z toho vycházet při plánování práce pro příští období. 

Podívejme se však napřed na uplynulý rok po stránce mezinárodní politiky. Nejvýznam-
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nějším aktem bylo uzavření smlouvy mezi SSSR, USA a Velkou Británií o zákazu 
nukleárních zkoušek v ovzduší a pod vodou. Tato smlouva měla kladný ohlas a připojilo se 
k ní již přes sto dalších zemí ze všech kontinentů světa. To byl jen začátek a další musí nutně 
následovat. I my musíme k tomu přispět a to hlavně svou poctivou prací ve prospěch celé naší 
společnosti. 

Dále v minulém roce získalo několik afrických zemí nezávislost. Imperialisté si plně 
uvědomují, že tím začíná slábnout jejich světová moc a snaží se všemi prostředky rušit jejich 
klidný vývoj. Vizme nový případ na Kypru. Je to také Keňa, Zanzibar, Vietnam apod. Nikde 
se jim však nepodaří podlomit vůli těchto lidí po svobodě. Chtějí si řešit své vlastní problémy 
bez cizího vměšování. 

Celým světem otřásla zpráva o zavraždění prezidenta USA J. F. Kenedyho v listopadu 
minulého roku. Byl to člověk, viděl dále ku předu a díval se na věci realističtěji, což nebylo 
vhod a po chuti nejreakčnějším kruhům v USA. Kolem jeho vraždy vrcholí ukázka 
spravedlnosti v USA, která má vyřešit tuto záležitost. Vidíme že to bude ještě dlouho trvat a 
vrah se nenajde, protože se najít nesmí,neboť v této vraždě mají prsty vysocí hodnostáři 
Ameriky. 

Vzpomínali jsme také 20. výročí podepsání Smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi 
ČSR a SSSR. Tato smlouva byla prodloužena o dalších 20 let. Tato smlouva je pro nás 
důležitá, neboť nám pomáhá při plnění potřeb naší socialistické společnosti. 

V prosinci minulého a v lednu letošního roku zasedal Ú-KSČ, který jednal o našich 
problémech v plnění národohospodářského plánu pro rok 1964. Usnesení vzešlé z tohoto 
zasedání je i pro nás závazné a jako uvědomělí občané i jako požárníci je budeme plnit na 
svých pracovištích. 

V letošním roce se uskuteční volby do NS, SNR, NV všech stupňů a soudců okresních 
soudců. Jistě že se plně zapojíme do této akce a pomůžeme tak k jejímu hladkému průběhu. 

Soudruzi! 

Naše jednota čítá k dnešnímu dni 27 členů; z toho jsou toho času 2 na vojně – Petr 
Osikovský a Antonín Tomečka. Z našich řad odešel navždy náš nejstarší člen Cyril Humplík, 
který zemřel 2. 9. 1963 ve věku 80 let a jeho pohřbu se zúčastnila delegace naší MJ-ČSPO. 

V uplynulém rose bylo konáno 24 výborových a 9 členských schůzí. Výborové schůze 
byly dobře navštěvovány. Nemůžeme však být spokojeni s účastí na členských schůzích, kdy 
se scházel zase jenom výbor a jeden nebo dva členové jednoty. 

Na dokončovacích pracích požárního domu bylo odpracováno přes 360 hodin. Na těchto 
pracích se podílí 14 členů, je to polovina, co ti ostatní? Dále bylo odpracováno při opravách 
zemědělských strojů v JZD 201 hodin. Tyto hodiny odpracovali vlastně jenom 4 členové. Byl 
uskutečněn jeden noční výmlat obilí. Na údržbě požární techniky bylo celkem odpracováno 
53 hodin. Na pomoc zemědělství odpracovali naši členové 200 hodin. 

Během minulého roku bylo konáno 7 cvičení se strojem, 4 cvičení bez stroje – s hadicemi 
a 6 cvičení teoretických. Při slavnosti otevření nové požární zbrojnice bylo uskutečněno 1 
aplikační cvičení za spoluúčasti 6 požárních sborů, 1 vojenského požárního sboru a 1 
žákovského družstva. Objektem ‚požáru‘ byla místní škola. Vodu dodávalo 5 strojů 
zapojených za sebou až z řeky Bečvy, s výškovým rozdílem asi 70 metrů. Dále se naše 
družstvo zúčastnilo aplikačního cvičení ve Skaličce. 

Na úseku prevence byly provedeny preventivní prohlídky 3× v objektech JZD a 2× 
v obytných budovách. 
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Během májových oslav bylo požární družstvo v pohotovosti. V době žní byly konány 
noční protipožární sdružené hlídky z řad členů jednoty a z občanů. Ve spolupráci s Komisí 
pro ochranu veřejného pořádku MNV byly provedeny prohlídky výmlatových středisek 
v JZD. 

Vybavení požárního sboru bylo doplněno 1 skládacím žebříkem, 1 pračkou na hadice, 
1 hydrantovým nástavcem, 4 oddíly hadic B, 8 oddíly hadic C a 5 pracovními obleky. 

Místnosti a celý požární dům byl předán naší místní jednotě předsedou MNV s. Zbyňkem 
Číhalem ve dnech 13. a 14 července 1963. V sobotu se konala letní slavnost s tancem 
u požárního domu, která se celkem vydařila. V neděli se konala slavnostní schůze jednoty za 
účasti 18 požárníků MJ, 9 občanů a 9 zástupců dalších jednot. Při slavnostní schůzi obdrželi 
diplomy za dlouholetou činnost v požární ochraně členové Cyril Humplík, František Ryška, 
Adolf Orava, Jan Jednorog a Ludvík Velecký. Odpoledne po aplikačním cvičení byla slavnost 
pokažena deštěm. Po dešti se konala oslava s celkem dobrým průběhem a zúčastnili se jí i 
zástupci z okolních jednot. 

Požární technika je v dobrém stavu a to zásluhou s. Vladislava Zlámaly, který se o ni 
dobře staral. 

Spolupráce s MNV byla dobrá a našli jsme vždy pochopení pro naši věc. 

Součástí této zprávy jsou údaje o hospodaření jednoty.Z minulého roku bylo převedeno 
1036,58 Kčs. 

Celkový příjem byl       5531,38 Kčs 
vydání           5390,46 Kčs
zůstatek k dnešnímu dni       140,92 Kčs 

Na účtu u St. spořitelny máme nyní 37,14 Kčs. 

 

A nyní několik vět o plnění usnesení z minulé výroční členské schůze. 

- Pokud jde o preventivní prohlídky byly naplánovány 2×. Uskutečněny byly podle zprávy 
v objektech JZD 3× a v obytných domech 2×. Úkol byl splněn.  

- Ožehavou je otázka školení, které nebylo prováděno tak, jak jsme si naplánovali. Zde jsme 
bržděni neúčastí členů jednoty. Pokud jde o přednášky pro občany, provedeny nebyly, ale 
bylo uskutečněno několik relací v obecním rozhlase pro jarní úklid a topné období. 

- Námětová cvičení byla plánována čtyři, ale uskutečněno bylo pouze jedno aplikační 
cvičení u příležitosti otevření požárního domu. Vyčištění rybníka rovněž nebylo provedeno. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že příští usnesení bude muset být pravidelně hodnoceno a 
kontrolováno jeho plnění. K tomu bude nutno pověřit jednoho nebo dva členy výboru. 

Velkým problémem zůstává požární družstvo JZD, jehož členové jsou zároveň členové 
naší jednoty. 

Myslíme také a zcela správně, že by z bezpečnostních důvodů a v případě rychlého 
zásahu v čas potřeby, by neměl být zastavován příjezd k vratům požárního domu, jak se to 
dosud děje. I v tom nám musí pomoci MNV. 

Závěrem nutno říci, že se projevily určité nedostatky v naší práci, jak o tom hovoří tato 
zpráva o činnosti. Musí být naší snahou, aby v letošním roce stého výročí vzniku 
československé požární ochrany, nás tato skutečnost zavazovala k co nejlepším výsledkům 
naší práce, a aby se na nich podílel co nejpočetnější členský aktiv. A také k tomu, abychom i 
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u nás mohli důstojně v příštím roce 1965 oslavit 70 let trvání naší jednoty. 

 

Zápis  č. 1. 
Z ustavující výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 25. března 

1964. Účastnili se soudruzi Čeněk Hantek, Ladislav Chromý, Vladislav Zlámala, Antonín 
Vinklar, Jaroslav Horák, Josef Králík ml. Pro nemoc omluveni František Zlámala, Josef 
Duchoň, Arnošt Kohout. 

 

1. Na návrh nejstaršího člena výboru Čeňka Hantka bylo přikročeno k rozdělení funkcí ve 
výboru tak jak bylo navrženo na výroční členské schůzi. Návrh byl všemi přijat. 

2. Bylo diskutováno o činnosti požárního družstva v JZD. Ke zlepšení jeho činnosti bylo 
navrženo zabývat se otázkou získání žen v JZD pro tuto činnost. Věc projednají s. František 
Zlámala a Antonín Vinklar. 

3. Jako jedna z masových složek máme navrhnout své kandidáty do voleb MNV, kteří by 
hájili zájmy naší jednoty. Navrženi jsou Antonín Vinklar, který kandidaturu přijímá a dále 
František Zlámala a Jan Oplatek, se kterými se tato musí projednat. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 2. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 3. června 1964, za 

účasti: Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, František Zlámala, Adolf Orava. 

1. Bylo projednáno vyřídit upomínku za známky. Zaplatit do 15. 6. 1964 – zařídí s. 
František Zlámala. 

2. František Zlámala informuje z okrskové schůze v Černotíně, že se musí vykonat 
poplachové cvičení za účelem zjištění rychlosti a akceschopnosti naší jednotky v případě 
požáru. 

- Závlahy pro JZD, to je úkol pro MNV. 

- Poplachové cvičení se provede podle úvahy velitele PS. 

- Preventivní prohlídky. Částečně provedeny, budou provedeny dohlídky. 

3. Byla prodiskutováno pořádání letní slavnosti a vzhledem k tomu, že nemáme potřebný 
finanční základ, bylo od toho upuštěno. 

4. Různé: Byla projednána otázka příjezdové cesty JZD kolem požárního domu. 
Nedoporučuje se . Nutno postavit drátěný plot, aby se zamezilo projíždění traktorů JZD. 
Garáže a skladiště na zahradě za dílnami JZD není vhodné z bezpečnostních důvodů. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 
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Zápis  č. 3. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 26. srpna 1964, 

přítomní: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Adolf Orava, František Zlámala a Jan Oplatek. 

1. S. Adolf Orava podal zprávu z okresní konference a úkoly, které konference uložila. 

2. Ve spolupráci s MNV budou zahájeny noční protipožární žňové hlídky. 

3. Preventivní prohlídky budou provedeny před zahájením žní ve spolupráci s komisí pro 
ochranu veřejného pořádku MNV. 

4. Velitel s. František Zlámala přednesl návrh na doplnění výzbroje a výstroje PS pro rok 
1964, který nutno zařadit do rozpočtu MNV: 

Siréna, 2 oddíly hadic B a C, 9 párů bot, 9 kusů košil a 60 l benzínové směsi. 

Návrh schválen. 
Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 4. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 5. listopadu 1964, 

v místnosti požárního domu, za účasti 6 soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Adolf 
Orava, Jan Oplatek, František Zlámala, Josef Duchoň. 

1. Předseda s. Antonín Vinklar přečetl oběžník OV-ČSPO č.j. 1376/64-III/11 b ze 
dne23.10.1964, ve kterém se upozorňuje, že VČS musí se odbývat do 30.12.1964 s tímto 
pořadem: 1. Zahájení – přivítání přítomných a hostí 

2. Volba volební komise (3 členové) 
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 
4. Zpráva revizní komise 
5. Diskuse – rozprava ke zprávám 
6. Závěr a zhodnocení diskuse 
7. Volby nového výboru 
8. Usnesení 
9. Závěr. 

Zpráva o činnosti musí být vypracována ve spolupráci se všemi členy výboru a ve výboru 
také napřed projednána. 

Výbor se usnáší, aby VČS se konala dne 17. prosince 1964 v 19.00 hodin. Termín bude 
oznámen OV-ČSPO v Přerově. 

2. Součástí VČS bude i závazek MJ-ČSPO ke 20. výročí osvobození ČSSR sovětskou 
armádou. Úkol musí být konkrétní a dohodnutý s MNV. Výbor navrhuje tyto úkoly: 

1. Zbourání staré požární zbrojnice do konce měsíce dubna. 
2. Vyčištění vodní nádrže z jara roku 1965. 
3. Úprava a udržování prostranství kolem požárního domu. Brigádnickou prací 
postavíme plot a bránu u požárního domu a vysadíme nějaké květiny a stromy. 
4. Pomůžeme při opravě zemědělských strojů místnímu JZD v objemu 40 hodin. 
5. Preventivní prohlídky všech budov budou provedeny ve stanovených termínech. 

V roce 1965 bylo navrženo uspořádat tyto hromadné akce, kromě normálních cvičení a 
schůzí MJ: 
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1. Pořádání plesu v únoru. 
2. Letní slavnost spojenou s oslavami 70letého výročí trvání naší jednoty. 
3. Školení požárníků a občanů 

Bylo dohodnuto uspořádat 4× školení požárníků a 1× školení občanů, termíny a témata 
připraví velitel PS František Zlámala. 

3. Požární dům. Bylo dojednáno s MNV dokončení schodiště, totiž položení gumy. Bylo 
doporučeno položit do schůzové místnosti korkové linoleum, aby bylo usnadněno uklízení 
místnosti. 

Bude projednáno s MNV přeložení jednoho telefonního přístroje z radnice do požárního 
domu, aby v této budově mohly být konány požární hlídky. 

Brána bude zhotovena asi v prosinci až lednu. 

4. Preventivní prohlídky byly provedeny dne 4. listopadu 1964 a bylo zjištěno, že nebylo 
nalezeno žádných větších závad, zejména na půdách. Svědčí to o pochopení občanů, zamezit 
vzniku požárů. 

Byly rovněž uspořádány besedy s dětmi v obou školách.  

5. Opravy zemědělských strojů a brigády. S. František Zlámala odpracoval při opravách 
zemědělských strojů celkem 143 hodin a mimo to dělal 1 týden mlátičkáře při žních. Noční 
výmlaty konány nebyly. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 5. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 18. listopadu 1964, 

přítomno bylo 7 členů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Josef Duchoň, 
František Hapala, Arnošt Kohout, Jaroslav Horák. Neomluveni: Josef Králík ml., Adolf 
Orava, Jan Oplatek. 

1. MJ je upomínána, že dosud neobjednala uhlí pro rok 1965 podle stanovené normy 
spotřeby. Nemohla tak učinit, jelikož neobdržela objednací lístek, který snad byl zaslán na 
MNV a tam nemohl být nalezen. Proto byl pověřen s. Arnošt Kohout, aby objednací list 
přinesl a odevzdal jej předsedovi s. Antonínu Vinklarovi, který zařídí další. 

2. Kontrola příprav na VČS. Byly předloženy dílčí zprávy o činnosti MJ, které jednatel 
s. Čeněk Hantek zpracuje do zprávy celkové. 

3. Bylo hovořeno o pořádání plesu asi tak v prvé polovině února. K jednání s hostinským 
pověřen s. Antonín Vinklar. 

4. Spojovací cesta kolem požárního domu pro účely JZD byla prodiskutována a MJ 
navrhuje, aby byla od hlavní silnice až po záhumení vydlážděna, aby se nevozilo, bláto. 
Nebude-li splněna tato podmínka, nedovolí MJ průjezd kolem požárního domu a udělá tam 
vrata a plot. 

5. Pan Oldřich Chromý žádal ústně o pronájem garáže za účelem uschování autotaxi 
během zimy. Podle platných předpisů nesmí být v garážích MJ nic uschováváno a proto se 
žádost nedoporučuji a tím i zamítá. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

 102



Zápis  č. 6. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. prosince 1964 za 

účasti 6 členů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Adolf Orava, Arnošt Kohout, 
František Zlámala. 

1. Na pořadu bylo sestavení kandidátky nového výboru pro rok 1965. Po velmi rušné 
diskusi a výměně názorů byla navržena tato kandidátka: 

Josef Duchoň   místopředseda, velitel PS, 
Čeněk Hantek   jednatel a hospodář, 
Jaroslav Horák  organizační referent, 
Josef Humplík   náhradník, 
Arnošt Kohout   referent mládeže, 
Adolf Körner   revisor, 
Jan Oplatek    referent pro výchovnou práci, 
Josef Polok    náhradník, 
Eduard Roreček  revisor, 
Antonín Vinklar  předseda MJ, 
František Zlámala materiálně technický referent, 
Vladislav Zlámala místopředseda, referent pro prevenci. 

Při výběru kandidátů bylo zároveň přihlíženo k tomu, jakou funkci by měl ten, který člen 
vykonávat. 

Návrh kandidátky bude předložen MNV ke schválení. Jednatel s. Čeněk Hantek pozve 
písemně všechny složky na výroční schůzi. Výzdoba místnosti podle možností. 

S. předseda Antonín Vinklar upozornil všechny, že bude nutné učinit v příštím roce 
všechno pro to, abychom důstojně oslavili 70 let trvání naší místní jednoty. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

 

Zápis  č. 7. 

O výroční členské schůzi Místní jednoty Československého svazu požární ochrany 
v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. prosince 1964, za účasti 9 členů: 

František Ryška, Vladislav Zlámala, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Arnošt Kohout, 
Antonín Vinklar, Josef Polok, František Hapala, František Zlámala. 

Za OV-ČSPO byl přítomen J. Rušil. 

Hosté: s. Ludmila Bodláková za ČSČK, s. Antonín Oplatek za MNV. 

1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil schůzi uvítáním přítomných členů, hostí a zástupce 
OV-ČSPO a seznámil přítomné s pořadem schůze. 

2. Potom přistoupil k návrhu volební a návrhové komise v tomto složení: Vladislav 
Zlámala, Josef Duchoň, Josef Polok. Návrh byl schválen. 

3. Zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření organizace , z pověření výboru, přečetl s. 
jednatel Čeněk Hantek – viz přílohu. 

4. Přítomní revisoři shledali vedení pokladní knihy v pořádku a rovněž tak i doklady byly 
v pořádku. Pokladní zpráva byla schválena. 
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5. Diskuse. 

- jednatel s.Čeněk Hantek upozornil, že ve zprávě opomenul uvést konání žňových hlídek. 
Tyto hlídky byly konány řádně a nedošlo k žádným nedopatřením. 

- s. Josef Polok hovořil o tom, že se těžce odstraňují zjištěné závady v JZD a že se 
mnohdy odstraňují povrchně. 

-. předseda s. Antonín Vinklar říká, že se na úseku prevence a odstraňování závad udělal 
velký pokrok. 

- s. František Zlámala hovoří o tom, že opravy v JZD by se měly dělat pořádně a ne 
provizorně. 

6. Zástupce OV s. Rušil sděluje, že účast je slabá a slabá je i diskuse. Poděkoval za 
dosavadní práci a řádné a pravidelné odesílání potřebných hlášení. Rovněž upozorňuje, že 
preventivní prohlídky se myjí vykonat do stanovených termínů. 

7. S. Rušil přikročil k volbě nového výboru tak, jak bylo navrženo v minulém výboru MJ. 

Nedošlo ke změnám v návrhu na složení výboru a zvoleni byli: 

Předseda        Antonín Vinklar  č.p  4  brusič    * 1928  — 
místopředseda a velitel    Josef Duchoň    16  člen JZD  1917  — 
místopředs. a ref. pro prevenci František Zlámala  86  zámečník  1925  KSČ 
ref. pro výchovnou práci   Jan Oplatek    72  strojník   1922  KSČ 
materiálně-technický referent  Vladislav Zlámala  19  zámečník  1926  — 
jednatel a pokladník     Čeněk Hantek    71  masér   1912  KSČ 
organizační referent     Jaroslav Horák   58  člen JZD  1931  — 
referent mládeže      Arnošt Kohout   13  člen JZD  1939  — 
náhradník        Josef Polok     33  člen JZD  1940  KSČ 
náhradník        Josef Humplík    28  zámečník  1924  — 
revisor         Adolf Körner      8  montér   1924  — 
revisor         Eduard Roreček   34  montér   1927  KSČ. 

Zvolení funkce přijali. 

8. Po diskusi bylo schváleno toto usnesení z výroční členské schůze: 

1. VČS schvaluje přednesenou zprávu o činnosti MJ. Připomínky z diskuse 
rozpracujeme do svého plánu práce. 

2. V roce 1965 uspořádá MJ tyto akce: 

a) ples MJ 

b) letní slavnost v rámci oslavy 70. výročí trvání jednoty, spojenou se cvičením 
okrsku. 

c) školení požárníků a občanů. Mimo to bude pravidelně konat, podle plánu práce, 
jak výborové tak i členské schůze. 

3. Součástí usnesení VČS je i závazek MJ ke 20. výročí osvobození ČSSR sovětskou 
armádou a jde o tyto konkrétní úkoly: 

a) zbourání staré požární zbrojnice nejpozději do konce dubna t. r. 

b) vyčištění vodní nádrže, případně její oprava na jaře. 

c) úprava a udržování prostranství kolem požárního domu, včetně vysazení několika 
okrasných stromků. Postavení plotu a železné brány brigádnickou pomocí u 
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požárního domu. 

d) pomůžeme místnímu JZD při opravách zemědělských strojů, a při tom 
odpracujeme 40 hodin. 

e) preventivní prohlídky všech budov a objektů JZD budou prováděny vždy do 
termínu a případné závady budou hlášeny MNV k dalšímu řízení. Rovněž budou 
provedeny dohlídky, jak byly odstraněny zjištěné závady. 

Zapsal: Čeněk Hantek. 

Příloha:   Zpráva o činnosti MJ-ČSPO Teplice nad Bečvou za rok 1964 

Vážení soudruzi, vážení občané! 

Uplynul rok naší práce a je nutné zhodnotit, co jsme udělali dobrého a co jsme udělali 
špatně. Vcelku však můžeme říci, že naše práce byla dobrá a to zejména po stránce 
preventivní ochrany a výchovy obyvatelstva o čemž svědčí i to, že jsme v tomto roce 
nemuseli zasahovat při požáru. Tak jsme ušetřili našemu národnímu hospodářství několik 
desítek tisíc korun a to nás musí těšit a podněcovat k další a ještě lepší práci naší jednoty. 

O mezinárodní politické situaci se nechci zmiňovat, jelikož se domnívám, že všichni čtete 
noviny, kde jsou všechny důležité zprávy uveřejňovány. Nás však bude myslím zajímat 
poslední usnesení ÚV-KSČ z listopadu t.r. k plánu rozvoje národního hospodářství na rok 
1965. 

Aniž bychom upadali do falešného optimismu lze říci, že celkové výsledky letošního roku 
jsou lepší než loňské. Jistě si vzpomínáte, jak jsme začínali nový rok minulou zimu a jak jsme 
překonávali všechny překážky, každý na svém pracovišti. Přestože se situace ve druhé 
polovině zlepšila, zůstali jsme za úrovní roku 1962. Naproti tomu letos je situace lepší. Úkoly 
plánu se zhruba plní, obnovil se růst výroby v rozhodujících odvětvích národního 
hospodářství. Projevilo se to především v lepším zásobování obyvatelstva jak potravinami tak 
i spotřebním zbožím. Ve srovnání s rokem 1963 se zvýšil i objem investic a stavebních prací. 
Rovněž vyšší výrob pro export umožňuje překračovat plán zahraničního obchodu. Zemědělci 
dosáhli lepších výsledků zejména v živočišné výrobě a zvýšeným prodejem živočišných 
produktů pomohli stabilizovat zásobování vnitřního trhu potravinami. Plán rostlinné výroby, 
v důsledku nepříznivého sucha, nebude splněn a to znamená, že budeme muset dovézt více 
obilí ze zahraničí, aby byl zajištěn dostatek chleba. 

Při hodnocení kladných výsledků letošního roku si nesmíme zastírat, že není ještě 
všechno v pořádku. Jakékoliv sebe uspokojování by naší společnosti jenom uškodilo. 
Slabinou zůstávají stále kvalitativní ukazatele národního hospodářství.Směrnice XII. sjezdu 
KSČ ukázaly, jak důležitými úkoly pro nás jsou kvalita, produktivita a hospodárnost výroby. 
Fakta nám ukazují, že někteří hospodářští vedoucí na ně nedbají. Není pro nás výhodné 
zvyšovat hrubou výrobu, aniž bychom dbali, jestli je společensky žádoucí a zda vynaloženým 
nákladům odpovídá dosažený užitek. Takový postoj neumožňuje odhalovat reservy ve 
spotřebě materiálu,surovin, paliv a urychlení technického rozvoje, úsilí o výrobu nových 
produktů vyšší technické úrovně a úsilí zvyšování produktivity práce. Zde platí železná 
zásada logiky; vyšší výrobní spotřeba ujídá z krajíce společnosti a znemožňuje žádoucím 
tempem zvyšovat osobní a společenskou spotřebu. Jen ztráty na zmetcích představují za 
¾ roku přes miliardu korun. Mnohé nedostatky brání zlepšovat zásobování vnitřního trhu. 
Výrobci spotřebního zboží vyrábějí jen úzký sortiment nízké kvality, často pro nedostatek 
potřebného materiálu….. 

A teď k vlastní činnosti naší jednoty. 
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Jednota čítá k dnešnímu dni celkem 24 členů, mimo to jsou dva na vojenské základní 
službě a jeden, s.Ladislav Chromý se odstěhoval do Hranic. 

Činnost jednoty byla letos poněkud slabší než v jiných letech. Na výborových schůzích 
jsme se sešli 16× a na členských schůzích 2×. Docházka na členské schůze je slabá a nevíme 
jak z této situace vybřednout. 

Pokud se týká pomoci zemědělství, bylo při opravách strojů odpracováno 168 hodin a 
zasloužili se o to zejména členové František Zlámala, Jan Oplatek, Adolf Körner, Eduard 
Roreček a Vladislav Zlámala. Při špičkových polních pracích bylo odpracováno asi 160 
hodin. Na údržbě požární techniky bylo odpracováno 32 hodin. A teď několik slov o 
požárovosti v naší republice. V 1. pololetí vzniklo 3381 požárů a způsobily škodu za 
117,699.422 Kčs. Při tom bylo 69 osob usmrceno a 413 zraněno. Proti roku 1963 se zvýšil 
počet požárů o 322 a škody vzrostly o více než 52 miliónů korun. Nejvíce požárů vzniklo 
v zemědělství 739 (vloni 689), z čehož 126 zavinily děti školního i předškolního věku. 
Bleskem vzniklo 90 požárů, jejich škoda činí cca 1,8 miliónů Kčs. Různými závadami 
komínů vzniklo 61 požárů se škodou asi 1 milión korun.Toto je jen malá ukázka toho, 
z jakých příčin požáry vznikaly a jaké škody působily národnímu hospodářství. Naše jednota, 
jak bylo již vpředu řečeno, nemusela letos zasahovat, a neradi bychom zasahovali v příštím 
roce, doufáme, že občané budou dbalí pokynů požární ochrany. 

Pokud jde o technická cvičení, tak bylo letos 3×. Je velmi škoda, že není pochopení 
v řadách členů k této záležitosti. Klademe si proto otázku, známe všechno, že nemusíme do 
cvičení chodit? Jistěže ne a proto musí být naší snahou cvičení neopomíjet, abychom byli 
připraveni kdykoliv zasáhnout. 

Během roku byly provedeny 2 preventivní prohlídky obytných budov a objektů JZD. Dále 
byla kontrolována výmlatová střediska u Hapalů, u Machálků, u Kohoutů a u stohu. Byla 
provedena rovněž prohlídka v budovách lázní Teplice nad Bečvou. V obou školách byly 
provedeny, v době preventivních prohlídek, přednášky pro děti a žáky o příčinách požárů. 
Preventivní prohlídky se velmi osvědčily, neboť bylo zjištěno, že půdy jsou v pořádku, 
komíny obíleny atd., takže možnost vzniku požárů je omezena na nejmenší míru. V této 
činnosti se bude stále a důsledně pokračovat. 

Součástí zprávy je zpráva o hospodaření jednoty. 

Převod z minulého roku 140,92 Kčs (z toho hotovost 107,75 + uloženo 37,17 Kčs), 
příjem (za známky)byl  128,     Kčs 
vydání       198,40 Kčs 
zůstatek pro příští rok    70,52 Kčs, (z toho hotovost 33,35 Kčs a na účtu u St. spořitelny 
33,17 Kčs). 

Vzhledem k tomu, že nás očekávají v příštím roce různá vydání, bude nutné uspořádat 
nějaký podnik, kde by se nějaká koruna sehnala. 

Vážení soudruzi! 

V příštím roce 1965 oslaví naše jednota 70. výročí od svého založení. Je to jistě 
významné výročí a proto musí být naší snahou udělat vše, aby tato oslava vyzněla důstojně. 
Na tom se musí podílet všichni členové jednoty bez rozdílu. Věříme, že když se všichni dáme 
do práce, tak se výsledek dostaví a její hodnocení za rok vyzní kladně. 

Do této práce přejeme všem členům MJ mnoho zdaru. 

…[Dále příloha pokračuje usnesením, ale to je uvedeno již v zápise.]… 
Podepsáni: Čeněk Hantek – jednatel,      Antonín Vinklar – předseda. 
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1965 

Zápis  č. 1/1965. 
O konání výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou dne 13- ledna 1965 za 

účasti soudruhů: Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef 
Duchoň, Jan Oplatek, Arnošt Kohout a František Hapala. 

1. Předseda informuje, že došly příspěvkové známky a že je nutné je ihned zaplatit. 

2. Ples. Datum pořádání je stanoveno na 20. února 1965. Sál je zajištěn, hrát bude hudba 
JKP Hranice vedoucí - Antonín Hawiger. Pozvánky, 150 kusů, zajistí s. Jan Oplatek. Povolení 
zajistí jednatel s. Čeněk Hantek. U pokladny budou František Zlámala a František Ryška. 
Vstupenky zajistí František Zlámala a šatna se domluví s vedoucím pohostinství Jednoty. Ke 
zvýšení finančního efektu se uspořádá ‚jablkový valčík‘ a ‚jablková polka‘. Josef Duchoň 
požádá paní Ludmilu Kohoutovou o upečení dortu na vydražení za úhradu výloh. 

Další schůze bude počátkem února k upřesnění a rozdělení dalších úkolů při přípravě 
plesu. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 2/1965. 
O výborové schůzi MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 11. února 1965, 

zúčastnili se: Josef Duchoň, Čeněk Hantek, Vladislav Zlámala, František Zlámala, Arnošt 
Kohout. 

Na pořadu jednání byla kontrola přípravy plesu. Bylo určeno roznášení pozvánek. 
Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 3/1965 

Z výborové schůze MJ ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. února 1965, za 
účasti soudruhů: Josef Duchoň, Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Vladislav 
Zlámala. 

1. Na pořadu kontrola příprav uspořádání plesu. Pozvánky byly rozneseny 13. a 14. února 
a bylo vybráno zatím 702,- Kčs. Vyzdobení sálu určeno na pátek 19. února 1965. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 4/1965 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. února 1965, za 

účasti soudruhů: Čeněk Hantek, Josef Duchoň, František Zlámala, Jan Oplatek, Antonín 
Vinklar, Arnošt Kohout, František Hapala. 

1. Vyúčtování plesu, konaného 20. února 1965: 

Celkem bylo vybráno vstupné, dorty, jablka     1501,- Kčs 
vydání bylo celkem (mimo autorský poplatek)    1091,- Kčs
        zbývá zatím z plesu        410,- Kčs 
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Finanční efekt byl dobrý, je proto uvažováno o dalším uspořádání plesu ‚vousáčů‘. Návrh 
byl schválen. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 5/1965 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. března 1965, za 

účasti soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala, Arnošt Kohout, Jan 
Oplatek, Josef Duchoň. 

1. Na pořadu dojednání plesu vousatých na den 13. března 1965. Na lepení vousů pozval 
Jan Oplatek s. Langera – výtěžek za lepení bude dán do pokladny. Doplnění výzdoby. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 6/1965 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. března 1965, za 

přítomnosti soudruhů: Josef Duchoň, Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, Vladislav 
Zlámala, František Zlámala. 

1. Br. předseda Antonín Vinklar seznámil přítomné se směrnicemi a úkoly asistenčních 
hlídek ČSPO při různých akcích, za které má být vybírán poplatek podle počtu členů a hodin. 

2. Požární dům dostal č. p. 87. 

3. Byli jsme seznámeni se směrnicí soutěže o nejlepší výzdobu požární zbrojnice 
k májovým oslavám a ke dni osvobození. Bylo rozhodnuto soutěže se zúčastnit. 

4. Vyúčtování plesu vousatých ze dne 13. března 1965: 

Příjem za vstupné,dorty, jablka, lepení vousů      1458,--- Kčs 
vydáno za hudbu pohoštění a jiné potřeby         668,70 Kčs

zbývá celkem           789,30 Kčs 

5. Na den 20. března 1965 je třeba zajistit několik členů, kteří obrousí schody v požárním 
domě, na které bude nalepeno linoleum.Zbourání staré zbrojnice dohodnuto na 27. března 
1965 odpoledne a následující soboty. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 7/1965 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. dubna 1965, za 

účasti soudruhů: Čeněk Hantek, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, Josef Duchoň, Josef Polok, 
František Hapal, Arnošt Kohout a tajemník MNV s. Jan Hrda. 

1. Preventivní prohlídky mají být provedeny do 1. května 1965, zejména v zemědělských 
závodech. S. František Zlámala vypracuje dotazník spolu s preventistou JZD. 

2. Byla podána zpráva o plánu konání májových oslav v Hranicích a oslav 20. výročí 
osvobození ČSSR. 

3. V době od 1. do 12. května 1965 má být provedena kontrola a hodnocení požární 
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zbrojnice a okolí v rámci soutěže. Bude proto potřeba udělat pořádek jak ve zbrojnici, tak 
venku. Půjde zejména o umytí vrat garáží, vyčistění garáží, výzdoba klubovní místnosti a 
celkově o pořádek ve zbrojnici. 

S. Jan Oplatek si vzal za úkol vyzdobit schůzovou místnost a s. Antonín Vinklar opravu 
oken tak, aby dobře zavírala. Na garáže se přihlásili Čeněk Hantek, Jan Oplatek a Antonín 
Vinklar v pondělí 3. května 1965. 

4. V diskusi bylo hovořeno o tom, že se zejména v poslední době projevuje velký 
nepořádek v požární zbrojnici, přestože byla MNV určena osoba, která se má starat o mládež. 
Jelikož tomu tak není, bude nutné uvažovat o vytvoření ‚nějakého‘ bytu pro starší osobu, 
která by místo nájmu za tento byt prováděla úklid zbrojnice. Místnost sice bude místní 
jednotě scházet, ale než se najde jiné řešení, budeme se otázkou údržby muset vážněji 
zabývat. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č.8/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. května 1965, za 
účasti soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Josef Humplík, Josef Duchoň, 
Vladislav Zlámala, Adolf Orava. Omluven František Zlámala. 

1. Na pořadu jednání byla informace o možnosti získání auta zn.Tatra 706 od fy. Sigma 
Hranice n. p., převodem kmenového jmění. Auto je podle posudku komise dopravního 
oddělení VB jízdy schopné, je však nutná odborná oprava, případně výměna náhradního 
motoru, na což můžeme získat od OV ČSPO v Přerově prostředky k úhradě opravy. 

Pokud se týká náhradních dílů, budou převedeny do vlastnictví MNV po uskutečnění 
převodu kmenového jmění. O opravě bude jednáno spolu s MNV. 

2. S. Jan Oplatek má dotaz, jak to vlastně bylo v neděli 9. května 1965 s podáváním piva, 
opilostí mládeže atd. 

Předseda s. Antonín Vinklar podává výklad celé věci. S. Čeněk Hantek podotýká, že je 
nutné kritizovat nedostatky, aby se více neopakovaly, ovšem je potřeba kriticky přiznat chybu 
a ne se urážet nad pronesenou kritikou. Dále říká, že bude nutné odebrat klíč ČSM, protože 
žádný neví kde klíč je. Bohumil Kohout neví komu jej půjčil, paní Kohoutová říká, že si jej 
vzal pan Hrda a taj. MNV s. Jan Hrda říká, že pro klíč u nich vůbec nikdy nebyl. Klíč je 
skutečně u Ladislava Katany. Občané si všeho všímají a vidí jaké nepořádky se tam dělají. 

Předseda s. Antonín Vinklar po diskusi říká, že klíč doma nechce a nenechává se 
přesvědčit, že jako předseda má mít klíč sám osobně, ale má to doma zařídit tak, aby mu jej 
nikdo nesměl vzít. Nechce to pochopit a trvá na svém. Klíče pak vzal zatím Jan Oplatek. 
Případ se bude muset příště dořešit s konečnou platností. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 9/1965 
Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 27. května 1965 

v místnosti požárního domu, přítomno bylo 9 soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, 
Josef Polok, František Hapala, Josef Duchoň, František Zlámala, Arnošt Kohout, Adolf Orava 
a Jan Oplatek. 
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1. Na pořadu jednání bylo vyřízení pošty. Výsledky o splnění závazků ke 20. výročí 
osvobození a zaslání čestného hlášení. Odpracováno brigádnicky: 

Na úpravě požární zbrojnice: František Zlámala 10 hod., Antonín Vinklar 30 hod., Čeněk 
Hantek 2 hod., Jan Oplatek 2 hod., Adolf Orava 6 hod. = 50 hod. v hodnotě cca 230 Kčs. 

Na úpravě prostranství: Josef Duchoň 5 hod. František Zlámala 6 hod., Antonín Vinklar 8 
hod., František Hapala 1 hod., Josef Humplík 8 hod., Vladislav Zlámala 10 hod., Arnošt 
Kohout 2 hod., Jaroslav Horák 2 hod. = 50 hod. v hodnotě 370 Kčs. 

Požární stříkačka PPS 8 byla převzata do socialistické péče – pečuje o ni s. Vladislav 
Zlámala. 

Na pomoc zemědělství odpracováno na opravě zemědělských strojů asi 50 hod. v hodnotě 
800 Kčs. 

2. František Hapala říká, že má ve sklepě vodu a neví odkud a proto žádá o vyčerpání 
vodní nádrže, aby se mohlo zjistit jestli voda teče z nádrže a nebo z uzavíracího ventilu 
potrubí obecního vodovodu. 

3. Cvičení požárního družstva bylo stanoveno na čtvrtky v 19.30 hod. večer na svolání 
trubkou nebo místním rozhlasem podle potřeb na pokyn velitele PS. Na první cvičení bude 
poslán oběžník, jinak vytroubení. 

Složení požárního družstva:   Josef Duchoň 
František Zlámala      Antonín Vinklar 
Čeněk Hantek       Arnošt Kohout 
Vladislav Zlámala      Jan Oplatek 
Jaroslav Horák       Josef Králík 
Josef Humplík       Adolf Körner 
Eduard Roreček       Adolf Orava. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č.10/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. července 1965, 
přítomní byli členové: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Jan Oplatek, František Zlámala a 
Čeněk Hantek. 

1. Na pořadu jednání bylo projednání úpravy plochy vedle požárního domu, které se bude 
asfaltovat, jakmile asfaltéři přijedou do Teplic. Bude potřeba zajistit buldozer, který zeminu 
odhrne, a okraje se budou muset vyrovnat brigádnicky ručně. Budou vyzváni všichni členové, 
aby se této práce zúčastnili. 

2. Dále byla diskuse o požárním autu v tom smyslu, aby byla urychlena oprava motoru, 
abychom mohli dostat příspěvek od OV-ČSPO v Přerově. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 11/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 16. září 1965 za účasti 
8 soudruhů: Antonín Vinklar, Adolf Orava, Josef Duchoň, Vladislav Zlámala, František 
Zlámala, František Hapala, Josef Polok, Jan Oplatek. 
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1. Předseda s. Antonín Vinklar zahájil schůzi a uvítal přítomné a přikročil k dalšímu 
pořadu jednání. 

2. Očistění auta má být provedeno do 20. 9. 1965, s. František Zlámala obstará baterii, 
jinak se koupí v Mototechně. Potom bude auto do provozu a celé bude generálně umyto. 

3. Po diskusi bylo dojednáno, že bude nutné zřídit v budově požárního domu bytovou 
jednotku tak, aby bylo docíleno úklidu budovy, topení větrání apod. Bude nutné najít vhodnou 
osobu, která by toto, za úhradu nájemného, prováděla celý rok. 

4. - Bylo dojednáno, že přebytečné uhlí bude odprodáno JZD za úhradu. 

- Bylo schváleno zhotovení věšáků na hadice. 

- Schváleno zakoupení sirény MNV. Zároveň bude nutné zapojit elektrický kladkostroj na 
sušení hadic. 

-.Usneseno: Baterii zajistí Antonín Vinklar a František Zlámala; zapojení elektriky zajistí 
Petr Osikovský; očistění provedou František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, 
Jan Oplatek. 

- Pomoc při stavbě bytové jednotky se zavázal Jan Oplatek 2 dny, Antonín Vinklar 2 dny. 

- Konsoly na hadice zhotoví Bohumil Kohout a Josef Humplík. 

5. Schůze 9. okrsku se bude konat 21. záři 1965 v požárním domě, za naši jednotu se jí 
zúčastní Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Čeněk Hantek, Vladislav Zlámala, Adolf Orava. 
Začátek v 19.30 hodin večer. 

6. Dále bylo usneseno, aby velitel PS Josef Duchoň provedl do 3 týdnů požární cvičení a 
zkoušku agregátu. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 12/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 30. září 1965 za účasti 
7 soudruhů: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, František Zlámala, Jan Oplatek, 
František Hapala, Josef Polok. 

1. S. Jan Oplatek přečetl poslední zápis z výborové schůze a byla provedena kontrola 
plnění usnesení. 

Bylo usneseno, že cvičení se bude konat mezi 3. až 10. říjnem 1965, kolem18. hod. večer. 

Bylo dohovořeno, že prohlídka umístění sirény bude provedena v neděli v 10.00 hod. 
dopoledne. 

V místnosti dílny byly zabudovány nové regály a byl v nich uložen materiál. MNV 
zakoupil do dílny nějaké nářadí, mezi jiným i svěrák. 

2. Výroční členská schůze se bude konat dne 10. prosince 1965, tj. v pátek. Organizační 
opatření k zajištění VČS bude projednáno v příští výborové schůzi. Termín konání bude 
oznámen OV-ČSPO v Přerově v ‚měsíčním hlášení‘. 

3. Velitel PS Josef Duchoň projedná rozpočet na rok 1966 s tajemníkem MNV Janem 
Hrdou a nahlásí, co bude potřeba k zajištění provozu MJ. 

4. Preventivní prohlídky před topným obdobím budou provedeny v nejbližší dnech 
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jakmile se začne zimní období. 

5. Bylo doporučeno vyřadit staré cvičné stejnokroje v barvě khaki. 

6. Předseda Antonín Vinklar přednesl návrh vedoucího pohostinství Jednoty na pořádání 
tanečních zábav pod hlavičkou naší místní jednoty, za což by nám bylo dáváno 100 Kčs 
měsíčně. Tento návrh nebude akceptován. Bude uvažováno, že po Novém roce uspořádáme 
aspoň 1× měsíčně zábavu ve vlastní režii. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 13/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 4. listopadu 1965 za 
účasti soudruhů: František Hapala, Arnošt Kohout, Josef Duchoň, Vladislav Zlámala, Antonín 
Vinklar, František Zlámala. 

1. Schůzi zahájil předseda a na úvod byl přečten oběžník č.j. 927/65-informátor: 
a) seznam jednot, které neposlaly datum konání VČS, 
b) jednoty, které nezaplatily členské příspěvky, 
c) úkol vyplnit seznam členů s datem narození. 
d) oběžník č.j. 926/65, obsahující informace o konání výročních členských schůzí. 

2. Každý člen výboru zpracuje dílčí zprávu o své činnosti a toto bude podkladem pro 
výroční zprávu o činnosti jednoty k VČS. 

3. Kopání mokřiny u požárního domu bude provedeno až na jaře, kdy bude delší den, pro 
nedostatek času u členů. 

4. Plán práce pro rok 1966 nahlásit kulturní a školské komisi MNV do 10. listopadu 1965: 
a) ples v první polovině února, 
b) tradiční ples vousáčů koncem února, 
c) zahradní slavnost s požárním cvičením. 

5. Benzín do požárního vozidla přečerpají v pátek 5. listopadu 1965 Antonín Vinklar a 
František Zlámala. 

6. Cvičení se bude konat v neděli 5. listopadu 1965 v 7.00 hod. ráno. 
Opsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 14/1965 

Ze schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 25. listopadu 1965, 
přítomní bylo 7 členů: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, František Hapala, Vladislav Zlámala, 
Jan Oplatek, Arnošt Kohout, Čeněk Hantek. 

1. S. předseda uvítal přítomné a zahájil schůzi tím, že přečetl zápis z 4. listopadu 1965. 

2. Po diskusi bylo usneseno, že k výroční schůzi jednatel napíše oběžník pro členy MJ-
ČSPO a pozvánky pro složky v obci s uvedením pořadu jednání. 

3. Návrh nového výboru, který bude podle směrnic ÚV-ČSPO jen 9-členný. Po diskusi 
navržena tato kandidátka: 

Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Jan Oplatek, Petr Osikovský, Antonín Tomečka, 

Josef Polok, Antonín Vinklar, František Zlámala,  Vladislav Zlámala. 
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Dále bylo prodiskutováno obsazení funkcí v novém výboru. Za předsedu se doporučuje 
Antonín Vinklar, za I. místopředsedu a velitele požárního sboru František Zlámala, II. 
místopředsedu a referenta pro preventivní práci Josef Duchoň a za jednatele a hospodáře Jan 
Oplatek. Jednatel s. Čeněk Hantek oznámí návrh MNV, aby ten mohl kandidátku schválit. 

4.Jednateli byly předány poznámky jednotlivých funkcionářů z úseků jejich činnosti, aby 
z nich sestavil a vypracoval zprávu o činnosti pro VČS. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

 

Zápis  č. 15/1965 

Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany 
v Teplicích nad Bečvou, konané dne 10. prosince 1965 v 19.00 hod.večer v požárním domě. 
Přítomno bylo 17 členů: Antonín Vinklar, Jan Jednorog, Jan Oplatek, Adolf Orava, František 
Ryška, Čeněk Hantek, Ladislav Katana, Ladislav Brada ml., František Zlámala, Jaroslav 
Horák, Josef Polok, Jaroslav Polák, Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Adolf Körner, Antonín 
Tomečka František Hapala. 

Hosté: s. Josef hrdlička – delegát OV-ČSPO, s. Zbyněk Číhal – za MNV, s. Ladislav 
Brada st. – za VO KSČ, s. Ladislav Brada ml. a Dušan Schwan – za ČSM. 

Pořad: 1. Zahájení, uvítání přítomných, volba volební a návrhové komise 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období další úkoly jednoty 
3. Zpráva revisorů 
4. Diskuse k předneseným zprávám 
5. Závěr diskuse 
6. Zpráva volební komise, volba výboru, revisorů a delegáta na okr. konferenci 
7. Zpráva návrhové komise, plán hlavních úkolů na příští období 
8. Zakončení schůze. 

1. Předseda Antonín Vinklar zahájil schůzi uvítáním všech přítomných hostů a členů MJ. 
po zahájení byly zahrány fanfáry mladými hudebníky. 

Předseda podal návrh na složení volební a návrhové komise ve složení: Jaroslav Polák, 
Jan oplatek a Adolf Orava. Návrh byl schválen. 

2. Předseda přečetl zprávu o činnosti (viz příloha). Zpráva neobsahuje pokladní zprávu, 
jelikož ještě není uzavřen kalendářní rok a je nutné vyřídit některé účty. Vyúčtování bude 
hotovo do příští výborové schůze. 

3. Protože není uzavřena pokladní zpráva, zpráva revisorů odpadá. 

4. Diskuse: 

- s. Jan Oplatek kritizuje, že ať jej jakákoliv akce, zúčastní se jí 5 – 6 lidí, ostatní stojí 
stranou všeho dění a ani dnes nakonec nejsou na výroční schůzi. Dále říká, že velký plus je 
pro nás aktivní podíl MNV na zakoupení auta. I později, při opravě auta pomáhali členové, za 
což jim patří dík, jistě nám to přispěje  k větší aktivní činnosti, zejména při získávání 
mládeže. Hovoří o okolí požárního domu, že není všechno naší vinou, ale vinou JZD, které 
nám zde dělá nepořádek. Neslibujme si, že až toto prostranství bude vyasfaltováno, bude zde 
pořádek. Zelené pásy před budovou bude nutné opatrovat a vysadit nějaké ozdobné keře či 
smrčky. To by byl nejmenší úkol, ale hlavní bude, aby po těch záhonech nikdo nechodil, ani 
děti ani dospělí. 

- s. František Zlámala říká, že se v lázních staví nová kotelna a při tom se zaváží vysazené 
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rododendrony a je to škoda, byl by ochoten některé vykopat a zasadit před požární dům. 

- s. Jan Oplatek nato odpovídá, že podstatná část těchto keřů byla vytažena. 

- s. Ladislav Brada hovoří o pojízdné prodejně masa, která stává před požárním domem a 
že občané chodí přes záhony a navrhuje kolem nich udělat nízký plot z drátu. 

- s. Jan Oplatek navrhuje, že by bylo výhodnější vykázat pro prodejnu jiné místo. 

- S. Josef Hrdlička zdraví jménem OV-ČSPO i jako okrskový velitel naši výroční 
členskou schůzi. Říká, že naše jednota je jedna z nejlepších v okrsku. Pokud jde vyřazený 
agregát ,bude tento sloužit tak dlouho pokud nedostaneme nový, pak bude zrušen. 

- s. Antonín Vinklar hovoří o opravě agregátu a o tom, že se ním budeme neradi loučit, 
protože je výkonnější než některé nové agregáty. 

- s. Zbyněk Číhal jménem MNV děkuje za práci MJ. „Vaše práce byla dobrá, ale málo si 
své práce vážíte. S požárníky jsme spokojeni – je to snad nejaktivnější složka v obci, vždy si 
dohromady porozumíme a domluvíme se. Jak vidět na vaší VČS i staré členy, což svědčí o 
tom, že konáte dobrou práci. Budeme vás podporovat pokud to bude možné, aby nedostatky 
mohly být odstraněny. 

6. Jménem volební komise podal s. Adolf Orava návrh na složení nového výboru: 
Josef Duchoň     Arnošt Kohout    Jan Oplatek 
Petr Osikovský    Antonín Tomečka   Josef Polok 
Antonín Vinklar    František zlámala    Vladislav Zlámala. 

Všichni navržení byli jednohlasně zvoleni. Funkce přijímají. 

7. Jménem návrhové komise přednesl s. Jan Oplatek návrh na usnesení z VČS: 

— VČS schůze schvaluje přednesenou zprávu o činnosti MJ. Připomínky vzešlé s diskuse 
budou rozpracovány v plánu práce na příští období. 

— MJ-ČSPO u příležitosti XIII. sjezdu KSČ si ukládá tento závazek: 

Provedeme úpravu okolí prostranství požárního domu tak, že provedeme oplocení a 
výsadbu na záhonech a budeme dbát o stálé udržování. 

Nadále budeme udržovat požární techniku v bezvadném stavu. 

V zemědělství pomůžeme podle potřeby a naléhavosti. 

Členské schůze budou konány jednou za čtvrt roku. Budou svolávány pozvánkami. 

Zvláštní péče bude věnována zejména novým členům a mládeži. 

Návrh byl jednomyslně schválen. 

8. Předseda s. Antonín Vinklar na závěr poděkoval všem za účast a za dosavadní práci a 
popřál mnoho úspěchů do další práce v novém roce. 

Zapsal: Čeněk Hantek 

Příloha:  Výroční zpráva o činnosti MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou za rok 1965

Vážení soudruzi a přátelé! 

Scházíme se po roce, abychom opět hodnotili svoji práci za uplynulé období. Je potřeba 
zamyslet se nad tím, zda jsme dělali všechno dobře a z dobrého si vzít příklad pro svoji další 
práci a podívat se kriticky na to, co jsme dělali špatně a proč a vzít si z toho ponaučení, aby se 
práce v příštím období zlepšila a nedostatky byly odstraněny. 
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Naše jednota čítá k dnešnímu dni 27 členů, z toho jsou Karel Machanec a Josef králík ml. 
na vojenské základní službě a Antonín Tomečka a Petr Osikovský se z vojny vrátili. 
V posledních dnech jsme získali dva nové mladé členy a to Ladislava Bradu a Ladislava 
Katanu. 

Naše jednota konala v uplynulém období celkem 17 výborových schůzí. Členská schůze 
byla jen jedna. Tak jako v jiných letech, nemůžeme být spokojeni s účastí jak na schůzích, tak 
i na cvičeních. Na údržbě výstroje a výzbroje vylo odpracováno 101 hodin. Na brigádách 
v zemědělství a na akci zvelebování obce bylo odpracováno celkem 387 hodin. Ne všichni 
členové se těchto akcí zúčastňovali. 

Požární sbor se zúčastnil v minulém období povodňové služby v lázních Teplicích nad 
Bečvou, jednoho poplachu v místě a 12 cvičení se strojem. Dále se členové jednoty zúčastnili 
žňových požárních hlídek v počtu 21 dní. Svou povinnost plnili dobře. 

Mimo to členové naší jednoty, v rámci cvičení, pomáhali při čerpání vody ze studní a to u 
p. Metoděje Vláčila [č. 1] celkem 1 hod. 50 minut; s. Františka Hapaly [č. 6] pětkrát celkem 1 
hod. a 40 minut; čerpání z vodní požární nádrže 30 minut; cvičení v Paršovicích 30 minut; při 
poplachovém cvičení čerpáno 25 minut. 

Byly třikrát provedeny zkoušky agregátu celkem 30 minut a čistění chodníků v lázních po 
povodni 6 hodin. Dále byla provedena kontrola a dobíjení baterií a výměna elektrolytu 
v baterii. Na zimní období bylo provedeno zazimování stroje vypuštěním vody z čerpadla a 
chladicí vody z motoru agregátu, promazání stroje. Agregát tedy běžel celkem 11 hodin a 25 
minut. Jeho funkce je velmi dobrá. Je nám však záhadou proč nám byl stroj vyřazen jako již 
velmi starý, když nám plní svou funkci a ještě ji bude plnit. 

V podzimních měsících jsme namontovali poplašnou sirénu na požárním domě. Zbývá 
ještě dohotovení sušáku na hadice. 

Místnosti požárního domu sloužily jinak svému účelu: ČSM tam konal své schůze a 
případně hráli stolní tenis, konaly se tam schůze MNV apod. Otázkou však stále zůstává 
obsazení nějakou vhodnou osobou, která by bděla nad pořádkem v požárním domě. Bylo by 
snad vhodné vybudovat z některé místnosti byt pro domovníka. 

MNV nám pomohl k obstarání auta převodem kmenového jmění od firmy Sigma Hranice. 
Auto bylo dáno do pořádku a může již sloužit svému účelu. MNV zakoupil dále zařízení do 
dílny pro případné opravy požární techniky. Jinak je spolupráce s MNV velmi dobrá a 
doufáme, že i v příštím období bude dobrá a plodná. 

Součástí zprávy je plnění usnesení z minulé výroční členské schůze. Jak toto plnění 
vypadá. 

V roce 1965 byl v únoru uspořádán ‚ples požárníků‘ a v březnu ‚ples vousáčů‘. Finanční 
efekt byl dobrý. Co jsme však neprovedli, bylo konání letní slavnosti u příležitosti 70. výročí 
trvání sboru v naší obci. Bylo to zapříčiněno zejména tím, že okolí požárního domu bylo 
v desolátním stadiu a připravovalo se na vyasfaltování, které však má být provedeno až 
v příštím roce. Výborové schůze byly konány, ale jedna členská schůze je málo a myslíme si, 
že by se měla konat jedenkrát za čtvrt roku. 

Podívejme se jak byl splněn závazek ke 20. výročí osvobození naší vlasti. Stará zbrojnice 
byla zbourána. Vyčistění vodní nádrže ihned z jara nebylo provedeno. Udržování prostranství 
kolem požárního domu nebylo rovněž splněno. Nebyl zhotoven plot a nebyly vysazeny 
okrasné  rostliny. Závazek na opravu zemědělských strojů JZD byl vysoce překročen, zásluhu 
na tom má jen několik členů a to zejména s. František Zlámala. Pokud se týká preventivních 
prohlídek obytných budov a objektů JZD, bylo toto prováděno soustavně a případné závady 
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byly hlášeny MNV. Byla prováděna i kontrola odstraňování zjištěných závad. 

Myslíme si, že zejména v příštím roce bude nutno se zaměřit na to, aby okolí požárního 
domu bylo v dobrém stavu a to již proto, že jsme si dali závazek, k blížícímu se XIII. sjezdu 
KSČ, který je součástí závazku naší celé obce. 

Ze zprávy vyplývá, že máme ještě hodně dohánět v některých oblastech našeho jednání a 
diskuse jistě ukáže jak a co budeme dělat proto, aby se v příští zprávě objevilo co nejméně 
nepříznivých zpráv o naší činnosti. 

[Účetnické údaje pro neuzavřený finanční rok, nebyly doplněny ani v této příloze.] 

Přiložena listina přítomných s podpisy. 

Členové:         Hosté: 

Vinklar Ant.       OV-ČSPO: Hrdlička 
Jednorog        MNV:  Číhal 
Oplatek Jan       KSČ:   Brada L. st. 
Čeněk Hantek       ČSM:  Brada Ladislav, Schwan Dušan 
Ryška Frant. 
Katana Lad. 
Brada Ladislav ml. 
Zlámala F. 
Horák Jar. 
Katana Ladislav 
Duchoň Josef 
Kohout Arn. 
Körner 
Polok J. 
Tomečka 
Hapala 

— x — 

 

Zápis 
Z ustavující schůze výboru MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, která se konala dne 

10. prosince 1965, ihned po výroční členské schůzi. 

Přítomní: Josef Duchoň, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, Antonín 
Tomečka, Jan Oplatek, Arnošt Kohout, Josef Polok a za OV-ČSPO Josef Hrdlička. 

Na pořadu bylo obsazení jednotlivých funkcí výboru. 

Schůzi zahájil zástupce OV s. Josef Hrdlička. Na funkci předsedy byl navržen opět 
Antonín Vinklar, který se pak ujal řízení schůze. Byly podávány další návrhy, které byl 
jednomyslně schváleny, takže složení výboru je toto: 

předseda   Antonín Vinklar 
velitel PS   František Zlámala 
preventista  Josef Duchoň 
jednatel    Jan Oplatek 
strojník    Vladislav Zlámala 
revisoři účtů  Josef Polok a Arnošt Kohout 
členové výboru Antonín Tomečka a Petr Osikovský    Zapsal Jan Oplatek 
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1966 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 6. ledna 1966 

v požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, František Zlámala, Vladislav 
Zlámala, František Ryška, Jan Oplatek, jako host s. Josef Hrdlička zástupce OV-ČSPO. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar, uvítal přítomné zvláště pak zástupce OV-
ČSPO s. Josefa Hrdličku a dlouholetého člena naší jednoty s. Františka Ryšku. Potom udělil 
slovo zástupci OV. 

2. S. Josef Hrdlička oznámil, že ÚV-ČSPO na návrh MJ v Teplicích nad Bečvou a 
doporučení OV-ČSPO v Přerově udělil Františku Ryškovi za jeho šedesátiletou činnost 
v organizaci ‚Stříbrnou medaili ÚV ČSPO‘, kterou mu vlastnoručně z pověření OV předal. 
Při tom mu za jeho práci poděkoval a přál mu dlouhá léta života. Také předseda Antonín 
Vinklar a ostatní přítomní členové se k blahopřání připojili. 

3. Předseda oznámil,že bude nutné provést opět některé práce ve zbrojnici, zvláště úklid a 
přípravu háků na zavěšení hadic. Bylo dohodnuto, že v neděli 9. ledna 1966 se sejdou 
František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Josef 
Duchoň a provedou potřebné práce. Některé práce budou spojené již s přestavbou 
domovnického bytu ve zbrojnici. MNV začne v nejbližší době se stavbou komína. 

4. S. Jan Oplatek informoval přítomné o tom, že MNV se vážně zabývá situací 
s používáním velké místnosti mládeží a doporučuje stanovení podmínek, které bude nutné 
dodržovat. Tyto podmínky budou vyvěšeny v místnosti a jejich dodržování budou kontrolovat 
členové MNV a ČSPO. Dále bude zhotovena polička na odkládání bot, aby tyto nebyly 
pohazovány po chodbě. 

5. Předseda navrhl diskusi o přípravě plesu. Bylo stanoveno, že ples se bude konat 
v sobotu 12. února 1966 a ples vousáčů 26. února 1966. Vzhledem k tomu, že ani na jednu 
akci není zajištěna hudba, může být datum stanoveno jinak. Příprava plesu byla stanovena 
takto: hudbu a dort na vydražení zajistí František Zlámala, pozvánky Jan oplatek (vstupné 6 
Kčs), u pokladny budou František zlámala a Jan Oplatek, sál zajistí Josef Duchoň a povolení 
MNV zařídí Antonín Vinklar. 

Další podrobnosti budou projednány a zajištěny na příští výborové schůzi. 

6. Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 20. ledna 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, František 
Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef Polok, Arnošt Kohout. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar. 

2. Do schůze se dostavil bývalý jednatel a pokladník s. Čeněk Hantek, aby předal 
pokladní deník uzavřený k výroční členské schůzi a konci roku 1965. 

Hotovost činí 1.215 Kčs.  Na běžném účtu u St. spořitelny jest 37,70 Kčs. 

3. Informace z okrskové schůze podali velitel PS František Zlámala a Josef Duchoň. 
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Oznámili, že byly dány karty pro jednotlivé domy k preventivním prohlídkám.Seznámili 
výbor s rozvrhem okrskové soutěže, nákupem výstroje a jeho organizací a dalšími body. 
Součásti výstroje a výzbroje zakoupené v letošním roce musí mít razítko prodejny Olomouc – 
pobočka Opava, Ratibořská 102, což jest vlastně značka záručního závodu. 

4. Předseda oznámil, že v budovaném domovnickém bytě bude třeba pomoci, zvláště při 
sekání žlábků pro vodovod a elektroinstalaci. Účastní se Antonín Vinklar, Vladislav a 
František Zlámalovi. 

5. Sousední MJ-ČSPO ve Valšovicích pořádá dne 29. ledna 1966 svůj ples a proto bylo 
určeno, že účastníkům z řad našich členů bude věnován příspěvek ve výši 20 Kčs. 

František Zlámala informoval, že náš ples se bude muset konat až 26. února 1966 a to 
proto, že nebylo možno na jiný termín zajistit hudbu. Ostatní s tím souhlasí. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. února 1966 
v požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, František Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil s. předseda Antonín Vinklar. Potom předal s. Janu Oplatkovi pokladní 
deník. Bylo předáno podle pokladního deníku   1215,— Kčs 

za odpracované brigády v JZD Teplice     902,40 Kčs 
na běžném účtu u St. spořitelny          37,70 Kčs
Celkové jmění jednoty ke dni 17. 2. 1966 činí 2155,10 Kčs. 

St. spořitelna oznamuje změnu čísla b. ú., které nyní jest  70,065 Kčs. 

2. Obdrželi jsme pozvánku na ples MJ-ČSPO do Opatovic. 

3. Byly projednány 2 žádosti o domovnický byt a to: 

– 1. Alois Choryňa, tč. Dolní Nětčice 91, řidič ČSAD, 
– 2. Alena Rojdovská, tč. Karlova Studánka 4. 

Žádosti předal k projednání MNV. V prvním případě se jedná o mladé manžele se dvěma 
dětmi, ve druhém případě o novomanžele. Rozhodnutí o přidělení bytu bylo zatím 
pozastaveno. 

4. V neděli 19. února budou se roznášet pozvánky na náš ples. Dvojice: Ant. Vinklar – 
Vlad. Zlámala, Jan Oplatek – Fr. Zlámala, Ed. Roreček – Jos. Polok, Jos. Duchoň – Arn. 
Kohout. 

Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 17. března 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Vladislav Zlámala, Antonín 
Tomečka, Jan Oplatek, Arnošt Kohout, Josef Polok. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar přivítáním přítomných a poté přikročil 
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k projednávání programu. 

2. Předseda seznámil výbor s pokyny č. 3, OV-ČSPO, s usnesením okr. konference a 
směrnicemi soutěže o nejlepší okrsek. Bylo vzato na vědomí rozdělení okrsků a ustanovení 
jejich instruktorů. 

V souladu s pokyny č. 3 provedou preventivní prohlídku v JZD, včetně zápisu, prevent. 
referent ss. Josef Duchoň a Josef Polok do 22. března 1966. Po dohodě s Komisí pro ochranu 
veřejného pořádku při MNV, budou provedeny preventivní prohlídky v ostatních budovách 
obce dne 22. března 1966 dopoledne. Budou utvořeny dvě skupiny: J. Duchoň – A. Vinklar a 
F. Zlámala – J. Oplatek. 

3. Vzhledem k tomu, že je již pokročilá doba a ostatní složky budou konat taneční zábavy, 
ples vousáčů se proto letos již konat nebude. 

4. Domovnický byt jest již před dokončením. Ve větší místnosti zbývá dokončit malbu a 
položit gumu na podlahu.  

5. S. František Zlámala převzal od MNV evidenční kartu na požární vůz, kterou po 
vyplnění technických dat předá na OV ČSPO. 

Po vyčerpání programu předseda Antonín Vinklar schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 31. března 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar,Josef Duchoň, František Zlámala, Arnošt 
Kohout, Josef Polok, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda MJ s. Antonín Vinklar a sdělil, že na této schůzi bude 
provedeno vyúčtování „večeru vousatých“, který se konal dne 26. března 1966. Přestože 
v minulé schůzi bylo dohodnuto, že pro pokročilou dobu se „ples vousáčů“ nebude konat, byl 
na všeobecnou žádost veřejnosti pořádán. Jeho finanční výsledek vyúčtovali ss. František 
Zlámala a Antonín Vinklar. 

Příjem:              Vydání: 
za 136 vstupenek po 6 Kčs   816,— Kčs   Za hudbu     707,60 Kčs 
za prodané vousy      209,— Kčs   večeř, občerstv. hudbě 119,— Kčs 
za prodaný dort       129,50 Kčs   vousy a lepidlo     25,— Kčs 
 Příjem celkem     1154,50 Kčs   autorský poplatek    49,48 Kčs

Vydání celkem  901,08 Kčs 
Příjem     1154,50 Kčs 
vydání       901,08 Kčs
Čistý zbytek činí    253,42 Kčs. 

Po provedeném vyúčtování byla schůze ukončena- 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 28. dubna 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, František Zlámala, Antonín 
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Tomečka, Josef Polok, Petr Osikovský. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar uvítáním všech přítomných. Sdělil, že je 
nutno s konečnou platností obsadit zřízený domovnický byt v Požárním domě. 

Vzhledem k tomu, že byt je již takřka hotov a je také dostatek žádostí, je nutné provést 
jeho obsazení. Nato přečetl 5 došlých žádostí. Jsou to: 1. Alena Rojdovská, jedno dítě; 2. J. 
Valchář ze skaličky; 3. A. Křístková, důchodkyně 68 let; L- Olivová, rozvedená, 43 let; 5. F. 
Kobliha, ženatý bezdětný z Malhotic. 

Po živé debatě k jednotlivým žadatelům, bylo na nátlak Františka Zlámaly a také na 
doporučení rady MNV rozhodnuto, že byt bude přidělen F. Koblihovi. S ním pak bude 
sepsána nájemní smlouva, ve které mu budou stanoveny podmínky týkající se užívání bytu a 
jeho povinnosti jako domovníka. 

Předseda pak schůzi ukončil. 

Podle konceptu pořízeného na této schůzi Zapsal Jan Oplatek. 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. července 1966 

v požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, František Zlámala, Petr 
Osikovský, Antonín Tomečka, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar. Připomněl, že nemá důležitých 
organizačních věcí k projednání, ale že velitel PS s. František Zlámala podá zprávu o 
okrskové schůzi. Ještě před předáním slova předložil předseda k projednání otázku konání 
letního výletu. 

Přestože počítalo v letošním roce s uspořádáním výletu, dosud se neuskutečnil. Vzhledem 
k tomu, že je již pokročilá doba, ale i hlavně proto, že počasí je letošní léto mimořádně 
deštivé, bylo dohodnuto, že se letos výlet již konati nebude. 

2. Velitel podal zprávu z okrskové schůze, konané dne 15. července 1966. Sdělil, že byl 
jmenován nový okrskový preventista. Dále upozornil, že 14. srpna 1966 má být v naší obci 
provedeno okrskové cvičení. O konání tohoto cvičení bylo živě diskutováno, až nakonec 
přítomní s konáním cvičení souhlasili. V důsledku toho bylo rozhodnuto, že 4. srpna 1966 
bude provedeno cvičení, při němž budou stanoveny a rozděleny úkoly pro jednotlivé členy, 
aby okrskové cvičení bylo řádně zajištěno. Po cvičení bude také proveden úklid ve zbrojnici. 

Dále informoval velitel, že je nutné věnovat pozornost používání požárního vozidla a vést 
řádně knihu výjezdů. Měsíčnímu hlášení pro OV také věnovat pozornost a vést je podle 
předtisku. 

Přede žněmi věnovat pozornost přípravě žňových hlídek a zjistit zda se bezpečnostní 
technik JZD zúčastnil školení; upozornit představenstvo JZD na vyhlášku 169/55 Sb. o 
ochraně žní. Prohlédnout střechy skladových prostor JZD, aby případné skleněné tašky 
(tvořící při slunci lupu) nebyly příčinou požárů. 

Pracovní pláště do deště jsou, podle informací okrsku dvojí a to buď kvalitnější za 300 
Kčs, nebo levnější za 180 Kčs, ale mají teplou vložku. Bylo dohodnuto, že ss. Antonín 
Vinklar a František Zlámala v době své dovolené zajedou do olomoucké požární výzbrojny a 
tam pláště podle možnosti vyberou. Zároveň vyberou gumové boty. 

František Zlámala dále konstatoval, že z zakoupených 5 věder není ve zbrojnici ani jedno. 
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Tato vědra používali pracovníci MNV, kteří měli do zbrojnice přístup, protože je tam 
uskladněna obecní fréza. Pracovníkům MNV byly odebrány klíče a vědra musí vrátit zpět. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

O výborové schůzi MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. září 1966. 
Přítomní: Josef Duchoň, Antonín Vinklar, František Zlámala, Petr Osikovský, Arnošt Kohout, 
Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných a požádal o přečtení 
zápisu z minulé schůze. Bylo konstatováno, že aplikační cvičení nebylo provedeno, protože 
okrsek jej odvolal. Pořádek ve zbrojnici byl proveden. jinak k zápisu nebylo připomínek. 

2. Došlá pošta. Předseda seznámil přítomné se statistikou požárů podle Požárního 
zpravodaje. Ukládá se místním jednotám sledování a plnění usnesení okrasní konference. 
Zvlášť důležité je věnovat pozornost skladování sena a slámy. Znovu je kladen důraz na řádné 
udržování požární techniky a jízdám požárním vozem. Byly přečteny přesné směrnice pro 
používání požárního vozu. 

Bylo zjištěno, že řidič požárního vozu Petr Osikovský dne 16. září použil, bez jakéhokoliv 
povolení, požárního vozu k jízdě do Ostravy pro dovoz nábytku Jaroslavu Vavříkovi č. 15. 
Podle jeho sdělení si Vavřík zaplatil benzin i olej. V garáži však chybí 1 kanistr s benzinem. 
Petr Osikovský kanistr nevzal, ale zavázal se, že do 14 dnů obstará nový a Jaroslav Vavřík 
zaplatí 20 l benzinu. Dále byla řidiči vyslovena přísná důtka a poučení, jak si má počínat. 
Dílna v garáži se bude příště zamykat a benzin uskladňovat v ní. 

3. Se stavbou plotu u požárního domu bude započato v sobotu 1. října 1966. Zadní část si 
bere na starost Antonín Vinklar, přední část s bránou František Zlámala a Jan Oplatek. Bylo 
rozhodnuto, že práce na stavbě plotu bude proplacena a to 5 Kčs za opracovanou hodinu. 
Evidenci povedou Vinklar a Zlámala. 

4. František Zlámal přinesl nějaké fotografie z historie požárního sboru, které zhotovil 
Čeněk Hantek ml. Bude mu dána náhrada za fotomateriál 50 Kčs. Některé z fotografií budou 
zaskleny a vyvěšeny v klubovní místnosti. 

5. Nové pláště byly rozděleny a obdrží je tito členové: Antonín Vinklar, Petr Osikovský, 
Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Jan Oplatek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín 
Tomečka, Jaroslav Horák. 

Schůzi pak předseda ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. listopadu 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Josef Polok, Arnošt Kohout, 
František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar s připomínkou, že se blíží datum 
15. prosince 1966, kdy se bude konat výroční členská schůze. 
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2. Předseda přečetl v krátkosti svou zprávu pro výroční schůzi a po něm podal zprávu o 
činnosti velitel požárního sboru František Zlámala. Obě zprávy pak byly předány jednateli, 
aby z nich připravil výroční zprávu o činnosti rozšířenou o zprávu pokladní. Bylo dohodnuto, 
že za 14 dnů se bude konat další výborová schůze, na níž budou projednány další podrobnosti 
ke konání výroční schůze. Byl kolektivně vypracován návrh kandidátky členů výboru, který 
bude předložen výroční členské schůzi ke schválení. Byli navrženi tito členové: 

František Zlámala   Antonín Vinklar   Vladislav Zlámala 
Josef Duchoň     Jan Oplatek    Karel Machanec 
Josef Polok      Antonín Tomečka  Arnošt Kohout. 

Tato kandidátka bude předložena ke schválení MNV. 

Předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. prosince 1966 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Vladislav Zlámala, František 
Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Potom byl čten zápis z minulé schůze. Ve 
složení kandidátky byla navržena změna a to místo Karla Machance, který se ke svému 
navržení vyslovil záporně, jsou navrhováni Jaroslav Horák nebo Josef Humplík. 

2. Předseda seznámil výbor s pokyny vydanými ke konání výročních schůzí. Delegátem 
za OV ČSPO byl určen Josef Hrdlička z Hranic. Pozvánky zájmovým organizacím v obci 
vyhotoví a pošle jednatel Jan Oplatek. Výzdobu místnosti provedou Antonín Vinklar a 
František Zlámala. Výroční schůze se bude konat v 19.30 hodin. 

3. Strojník Vladislav Zlámala navrhuje, aby byl určen druhý strojník z členů trvale 
přítomných v obci, pro případ požáru v době, kdy ostatní členové jsou v zaměstnání 
v Hranicích. Byl navržen Jaroslav Horák, člen JZD. Bude s ním o tom hovořeno. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze místní jednoty Československého svazu požární ochrany 

v Teplicích nad Bečvou, konané dne 15. prosince 1966 ve 20 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala, Cyril Kohout, Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Ladislav 
Brada, Josef Polok, Antonín Vinklar, Jaroslav Horák, Ladislav Katana, Vladislav Zlámala, 
Josef Duchoň. Hosté: Jan Hrda za MNV, Ludmila Bodláková za ČSČK, Josef Hrdlička 
delegát OV-ČSPO. 

Pořad:  1. Zahájení 
2. Čtení dopisu ÚV-ČSPO 
3. Zpráva o činnosti jednoty 
4. Zpráva revisorů účtů 
5. Diskuse 
6. Volba nového výboru 
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7. Ukončení. 

Před zahájením byla uctěna památka zemřelého člena Františka Hapaly. 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda MJ s. Antonín Vinklar uvítáním přítomných 
členů a hostů. Seznámil přítomné s programem schůze. Pak předal slovo delegátovi OV-
ČSPO Josefu Hrdličkovi. 

2. Delegát přečetl dopis ÚV-ČSPO k výročním členským schůzím. V dopise se zdůraz-
ňuje odpovědnost a důležitost dobrovolných požárních sborů, které pomáhají chránit majetky 
našich spoluobčanů. Apeluje na stálé zvyšování úrovně požárních sborů, na jejich 
akceschopnost a údržbu požární techniky. 

V závěru děkuje ÚV všem členům ČSPO za jejich obětavou a nezištnou práci. 

3. Zprávu o činnost Místní jednoty přednesl jednatel Jan Oplatek. Zpráva podávala obraz 
o celkové činnosti jednoty, o počtu schůzí, cvičení i o účasti na požárech a činnosti členů i 
mimo rámec ČSPO. Ve zprávě bylo konstatováno, že činnost byla celkem dobrá i když 
většina práce byla na bedrech několika jedinců. 

4. Zprávu o revisi pokladní knihy přednesl s. Josef Polok. Pokladní kniha i účty a 
jednotlivé položky byly shledány v naprostém pořádku. Hotovost k dnešnímu dni činí 
2.714,50 Kčs. Na účtu u St. spořitelny jest 37,70 Kčs. 

5. Po přednesených zprávách zahájil předseda diskusi: 

– První hovořil tajemník MNV s. Jan Hrda, který hodnotil práci MJ jako dobrou. Také 
spolupráce MJ s MNV byla úspěšná a bylo by dobré, kdyby tomu i v budoucnu tak bylo. 

– Zástupce OV-ČSPO s. Josef Hrdlička podal pak podrobnou zprávu o aktivu OV, který 
pojednával o rozpočtu na požární ochranu, plánu cvičení na rok 1967, ochraně proti úrazům 
členů při požárech a jejich odškodnění a o novém výcvikovém řádu. Na závěr podal zprávu o 
mezinárodní soutěži požárních sborů, která byla pořádána v Jugoslávii a na níž naše sbory 
sklidily mnoho úspěchů. 

– Předseda s. Antonín Vinklar sdělil, že náš běžný účet u St. spořitelny dostal nové číslo. 

– s. Ladislav Brada hovořil o malé účasti našich členů na cvičeních a členských schůzích. 

– Velitel PS František Zlámala se dotázal zástupce OV proč byl náš agregát vyřazen, když 
nedostaneme nový, a starý je ještě v dobrém stavu po opravě. 

– Zástupce OV to vysvětlil tím, že OIPO musí výhledově plánovat nové agregáty a náš je 
již zastaralý typ a proto musel být vyřazen i když svému účelu slouží zatím velmi dobře. 

Další diskuse nebyla. 

6. Předseda požádal s. Josefa Poloka, aby přečetl návrh kandidátky výboru a provedl 
volbu. Na kandidátce byli navrženi: 

  Antonín Vinklar    Josef Duchoň    František Zlámala 
  Vladislav Zlámala   Antonín Tomečka  Josef Polok 
  Arnošt kohout     Jan oplatek     Jaroslav Horák. 

Proti navržené kandidátce nebylo námitek a byla jednomyslně schválena. 

7. Na závěr přednesl předseda závazek Místní jednoty ČSPO k 50. výročí VŘSR, který 
byl zároveň usnesením výroční členské schůze a byl také schválen. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z ustavující výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 15. prosince 

1966, ihned po výroční členské schůzi. 

1. Schůzi zahájil delegát OV-ČSPO s. Josef Hrdlička. Požádal o přednesení návrhu na 
volbu funkce předsedy. Byl navržen s. Antonín Vinklar a všemi přítomnými schválen. 

Rozdělení funkcí bylo následující: 
Předseda      Antonín Vinklar 
Velitel PS      František Zlámala 
Referent pro prevenci  Josef Duchoň 
Jednatel a pokladník  Jan Oplatek 
Strojník      Vladislav Zlámala 
Organizační referent  Josef Polok 
Referent mládeže   Antonín Tomečka 
Revisoři účtů     Jaroslav Horák, Arnošt Kohout. 

Po provedené volbě předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1967 

Zápis 
Z členské schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 2. února 1967 

v požárním domě. 

Přítomní: Josef Duchoň, Arnošt Kohout, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jaroslav 
Horák, Josef Polok, Ladislav Katana, Ladislav Brada, Antonín Vinklar, Miroslav Kyselý, Jan 
Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda MJ uvítáním přítomných a nového člena Miroslava Kyselého. 

2. Předseda sdělil obsah dopisu OV-ČSPO, který obsahoval pokyny k organizaci práce. 
Nato informoval, že došly pozvánky na ples v Drahotuších a ve Valšovicích. Dohodnuto, že 
členové, kteří půjdou na ples do Valšovic dostanou ze spolkové pokladny 20 Kčs na úhradu 
vstupného. 

3. Vzhledem k tomu, že není dosud ukončena adaptace pohostinství, bylo navrženo 
pořádat ples v Požárním domě. Tento návrh nelze realizovat, neboť prostory pro tento účel 
nevyhovují. Jako náhrada by se mohla konat v létě zahradní slavnost, o čemž se rozhodne 
později. 

4. Protože nejsou rozdány členské známky a někteří členové nemají vylepené známky již 
několik let zpět, bude na příštím cvičení provedena kontrola legitimací a vše dáno do pořádku. 
Cvičení se bude konat za 14 dní. 

5. Domovník požárního domu Kobliha požádal o zapůjčení schůzové místnosti na křtiny 
svého dítěte a místní JZD o zapůjčení velké místnosti pro konání výroční schůze. V obou 
případech bylo žádostem vyhověno. 

Poděkováním za účast předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z členské schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 10. srpna 1967 

v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín Vinklar, Antonín Tomečka, 
Josef Polok, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Cyril Kohout, Josef Duchoň, Jaroslav Horák. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných a přikročil ihned 
k projednání organizačních věcí. OV sděluje, že na našem běžném účtu u St. spořitelny není 
několik let žádný vklad ani výběr a tudíž bude účet zrušen. 

2. Velitel František Zlámala oznamuje, že sousední MJ Valšovice nás požádala o 
spolupráci při cvičení, jež se bude konat 13. srpna ve Valšovicích. Bylo rozhodnuto zúčastnit 
se cvičení družstvem v tomto obsazení: František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín 
Tomečka, Josef Polok, Jaroslav Horák, Jan Oplatek, Antonín Vinklar, Arnošt Kohout, Josef 
Humplík, Josef Duchoň. Sraz bude ve 13 hodin. Další podrobnosti projedná velitel ve 
Valšovicích a sdělí účastníkům. Na vstupné bude věnováno z pokladny na osobu 20 Kčs. 

3. Předseda místního JZD s.Josef Polok přednesl žádost o pronájem malé schůzové 
místnosti pro nově přijatou drůbežářku JZD. Jednalo by se o dobu do konce roku 1967, kdy se 
o její ubytování postará JZD zřízením vlastního bytu.Po debatě bylo žádosti vyhověno. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1968 

Zápis 
Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany 

v Teplicích nad Bečvou, která se konala dne 2. února 1968 v Požárním domě. 

Přítomní: František Ryška, Jan Oplatek, Antonín Vinklar, Josef Králík ml., František 
Zlámala, Josef Duchoň, Antonín Tomečka, Čeněk Hantek, Adolf Orava, Jaroslav Horák, 
Josef Humplík, Josef Polok, Eduard Roreček. 

Hosté: Zbyněk Číhal – MNV, Věra Hošáková – Svaz žen, Helena Kohoutová – JZD, 
Rudolf Gnida – OV-ČSPO. 

Pořad:  1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Diskuse 
5. Volba výboru 
6. Závěr. 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných a 
hostů. 

2. Předseda přednesl návrh výboru na složení návrhové komise: Čeněk Hantek, Jaroslav 
Horák, Eduard Roreček. Tato komise byla jednomyslně zvolena. 

3. Zprávu o činnosti přednesl jednatel Josef Oplatek. Zpráva byla zaměřena na všechny 
oblasti činnosti MJ, výcvik a další. Bylo konstatováno, že přes některé nedostatky ve 
schůzové činnosti, přece jen ČSPO v obci plní své poslání a zajišťuje požární bezpečnost a 
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udržuje požární techniku v dobrém a pohotovém stavu. Nebylo však možno v uplynulém roce 
nějak aktivněji pracovat na úseku společenského života, neboť stále ještě není opraveno 
místní pohostinství. Zpráva dále uvedla jak se členové angažovali na úpravě obce, pomoci 
místnímu JZD a pomoci spoluobčanů. 

Součástí zprávy byla zpráva pokladní, která říkala, že ke dni konání výroční členské 
schůze činí pokladní hotovost 1.752,15 Kčs. 

Po přednesení zprávy o činnosti byla tato schválena. 

4. Diskuse: 

– První se přihlásil s. Eduard Roreček s tím, aby byl co nejdříve zabudován do věže 
kladkostroj na zvedání hadic, čímž by odpadlo pokaždé pracné šplhání do vrcholu věže. Bylo 
dohodnuto, že se práce provedou v jarních měsících. 

– Zástupce OV s. Rudolf Gnida kritizoval činnost MJ v tom, že nebyla schopna zajistit 
alespoň 1 družstvo do soutěže. K tomu odpověděl předseda, že naši členové do soutěže 
přihlášeni byli, ale když se měli dostavit a také dostavili na školení do Hranic na určené 
místo, nikdo tam nebyl a tak všem zašla chuť. 

– Předseda MNV Zbyněk Číhal pozdravil výroční členskou schůzi jménem MNV a 
zdůraznil, že se obec bez dobrovolné činnosti požární ochrany neobejde a poděkoval za vše, 
co požární ochrana pro spoluobčany vykonává. 

–. Adolf Orava připomněl, že ve zprávě bylo opomenuto zásahu PO při požáru komína v 
č. p. 1. 

5. Po skončení diskuse přednesla předseda návrhové komise Eduard Roreček návrh na 
složení nového výboru. Navrhovaní členové pak byli jednomyslně zvoleni. Jsou to: Josef 
Duchoň, Jan Oplatek, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef Polok, Arnošt Kohout, 
Jaroslav Horák, Antonín Tomečka, Antonín Vinklar. 

6. Po skončení volby nového výboru přednesl jednatel návrh na usnesení výroční členské 
schůze. Výroční členská schůze stanoví že: 

– do 1. května 1968 bude brána a rámový plot u Požárního domu, 
– do 1. července 1968 se provede zapojení kladkostroje na sušení hadic ve věži, 
– na úpravě obce odpracuje každý člen PO 10 hodin, 
– jako hlavní úkol bude neustálé zvyšování kvalifikace a akceschopnosti požárního sboru 

a udržování požární techniky v dobrém stavu. 

Toto usnesení bylo rovněž schváleno. 

Tím byla výroční schůze zakončena a předseda schůzi rozpustil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z ustavující výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 2. února 

1968, ihned po výroční členské schůzi. 

Z jednání ustavující schůze vyplynulo toto složení nového výboru: 
Předseda       Antonín Tomečka, 
velitel požárního sboru  František Zlámala, 
jednatel        Jan Oplatek, 
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preventista      Josef Duchoň, 
strojník        Vladislav Zlámala, 
organizační referent   Josef Polok, 
referent mládeže     Antonín Vinklar, 
revisoři účtů      Jaroslav Horák a Arnošt Kohout. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 16. února 1968 

v Požárním domě. Přítomní Antonín Tomečka, Antonín Vinklar, Vladislav Zlámala,František 
Zlámala, Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Tomečka, přivítal přítomné a sdělil že místní 
pohostinství bude v několika dnech uvedeno do provozu navrhuje, aby byl uspořádán ‚večer 
vousáčů‘. Jeho návrh byl schválen a zajištění rozděleno takto: sál a hudbu zajistí Antonín 
Tomečka a Antonín Vinklar; žádost o povolení a maskéra František Zlámala; vstupenky a 
pokladnu Jan Oplatek a Vladislav Zlámala. Večírek se bude konat 9. března 1968. 

2. Velitel PS František Zlámala zdůrazňuje, že bude nutno započít se zimním teoretickým 
cvičením a navrhuje aby se konalo alespoň jednou za měsíc, začít by se mohlo 23. února 
1968. Jednalo by se hlavně o projednání cvičebního řádu a některých oborů z požární 
techniky. Jeho návrh byl shledán jako velmi potřebný a dohodnuto, že členové budou na tato 
cvičení zváni oběžníkem. 

Po vyčerpání programu předseda Antonín Tomečka schůzi ukončil s poznámkou, že 
v případě nepředvídané změny v zajišťovaní večírku vousatých bude svolána další schůze. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 21. března 1968 

v Požárním domě. Přítomní: Antonín Tomečka, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef 
Duchoň, Arnošt Kohout, Antonín Vinklar. 

 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Tomečka. Schůze se sešla aby bylo provedeno 
vyúčtování večera vousáčů. Bylo konstatováno, že se tato akce vydařila a že by bylo vhodné 
uspořádat další zábavy, aby se trochu zlepšila finanční situace jednoty. 

2. Pokladník podal zprávu o výsledku vyúčtování, z níž vyplynulo: 
celkový příjem   1845,50 Kčs 
vydání      1090,20 Kčs
čistý výtěžek      755,30 Kčs. 

Příslušné doklady jsou přiloženy k pokladnímu deníku. 

Po provedeném vyúčtování byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z členské schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. června 1968 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala, Jaroslav Horák, Miroslav Hapala, Arnošt 
Kohout, Adolf Orava, Josef králík ml., Ladislav Katana, Josef Humplík, Antonín Vinklar, Jan 
Oplatek. 

1. Za nepřítomného předsedu zahájil schůzi velitel PS František Zlámala.  

2. Velitel sdělil co učinil MNV ve věci znovupostavení busty T. G. Masaryka na školní 
zahradě, jak bylo požadováno resolucí MJ-ČSPO v Teplicích. K tomuto bodu dodal jednatel 
Jan Oplatek, že z výborové schůze na níž byla resoluce vypracována není učiněn zápis, 
přestože žádal předsedu, aby koncept zápisu mu byl dodán za účelem zapsání do knihy 
zápisů.  

Situace s postavením busty TGM je v současné době taková, že MNV učiní vše, aby byla 
postavena na své místo na nový podstavec neboť starý byl k tomu nevhodný. MNV nechal 
udělat akademickým sochařem Ladislavem Vlodkem z Hranic několik návrhů na úpravu okolí 
a tyto návrhy budou dány občanům k veřejnému posouzení a dle jejich dobrozdání bude pak 
instalace a úprava provedena. Bohužel do dnešního dne nemá MNV to nejdůležitější, totiž 
samotnou bustu TGM, která byla neznámým pachatelem odcizena ze skladiště MNV. Jakmile 
bude busta vrácena, provede MNV její instalaci. 

3. Dále bylo na programu projednáno konání žňových hlídek. Vzhledem k tomu, že 
sloučením místního JZD s Paršovicemi a Valšovicemi se zvětšil strojový park, budou žňové 
práce podle sdělení členů družstva trvat velmi krátkou dobu. Bylo dohodnuto, že noční 
požární žňové hlídky budou konat pouze členové požární jednoty. V této souvislosti bylo 
stanoveno, že budou provedeny preventivní prohlídky objektů JZD. Prohlídky provedou 
František Zlámala, Josef Duchoň, Antonín Tomečka a bude k nim přizván také požární 
technik JZD František Vavřík. 

4. Velitel PS navrhuje, aby bylo v obci provedeno aplikační cvičení za součinnosti 
některých sousedních sborů. K dohodě nedošlo a jako náhrada bude provedeno poplachové 
cvičení na odchovnu kuřat JZD a to v neděli 21. června 1968. 

5. Velitel dále oznámil, že bylo dovezeno požárnické auto Tatra 805 z gen. opravy. 
Vznesl dotaz, zdali by nebylo možno uhradit mu ušlou mzdu za odvoz auta do GO opravy a 
zpět. Jedná se celkem o dva dny dovolené. Bylo rozhodnuto, aby mu byla ušlá mzda uhrazena 
ze spolkové pokladny. 

Tím byl program vyčerpán a poděkováním za účast velitel schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 5. prosince 1968 

v Požárním domě. Přítomní: Josef Duchoň, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Antonín 
Vinklar, Arnošt Kohout, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil za nepřítomného předsedu velitel František Zlámala. 

2. Velitel sdělil, že v rozpočtu MNV je na činnost požární ochrany plánována částka 
2000 Kčs, ale že by bylo potřeba tuto částku zvýšit, neboť bude potřeba doplnit výstroj a 
vybavení. Navrhuje aby se na rok 1969 nárokovalo 9 nových cvičných uniforem, 2 
pneumatiky na auto, 200 l benzinu, 20 l oleje, 50 q uhlí, 2 q dřeva, 500 kWh elektřiny, 
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120 m3 vody, 2 lezecká lana, 20 žárovek a 1 baterie do auta. Celková částka na tyto věci by 
činila 6700 Kčs. tento požadavek přednesou velitel a jednatel radě MNV. Dále bylo navrženo, 
aby z hotovosti místní jednoty bylo zaplaceno vymalování velké místnosti v Požárním domě. 
Přítomní tento návrh schválili.  

3. Vzhledem k tomu, že domovník Kobliha neudržuje dostatečný pořádek a zvláště 
používá garáže jako skladiště dřeva apod., nechává neustále otevřené dveře z chodby do 
garáží, takže došlo ke ztrátě benzinu, poškození těsnění na agregátu, bylo rozhodnuto požádat 
radu MNV o jeho předvolání do schůze rady a učinit v této věci radikální nápravu, protože 
v důsledku těchto nepořádků se vzdal Vladislav Zlámala funkce strojníka, čímž se místní 
jednota dostala do svízelné situace, neboť Vladislav Zlámala se o agregát staral velmi vzorně 
a těžko se za něho bude hledat náhrada. 

4. Velitel sdělil, že do 15. února 1969 mají proběhnout výroční členské schůze. Bylo 
dohodnuto, aby za tím účelem byly svolána schůze až v lednu 1969. 

5. Velitel znovu zdůraznil nutnost zimních cvičení, ale přes jeho snahu nedošlo 
k žádnému konkrétnímu závěru. Zdá se jakoby se ztrácela aktivita a chuť do práce v požární 
ochraně. Je to znát i z toho, že do schůzí chodí jedni a titíž členové; předseda Antonín 
Tomečka práci úplně ignoruje, do schůze nepřijde i když je osobně nebo oběžníkem pozván. 
Každý si hledí svých vlastních zájmů a pro ostatní spoluobčany nechce nikdo nic dělat, ještě 
tak kritizovat nebo dělat si legraci.  

Po tomto neveselém konstatování velitel schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1969 

Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. ledna 1969 

v Požárním domě. Přítomní: Arnošt Kohout, Josef Duchoň, Antonín Vinklar, Jaroslav Horák, 
František Zlámala, Jan Oplatek. 

1. Za nepřítomného předsedu Antonína Tomečku zahájil a schůzi řídil velitel František 
Zlámala. 

2. Velitel sdělil, že je nutné dohodnout se na datu konání výroční členské schůze a to tak, 
aby se jí mohli zúčastnit i ti členové, kteří jsou celý týden mimo domov a domů jezdí až 
v pátek. S ohledem nato ustanovil se den konání výroční schůze na pátek 14. února 1969 
v 19 hod. v Požárním domě. Pozvání členů a ostatních složek NF zajistí písemně jednatel Jan 
oplatek. Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda Antonín Tomečka z neznámých důvodů se 
o činnost v PO vůbec nezajímá, bylo uznáno za vhodné nepočítat s ním do příštího funkčního 
období. Výroční schůzi budou navrženi tito členové do funkcí v novém výboru: František 
zlámala, Josef Duchoň, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, Jaroslav Horák, Arnošt Kohout, Josef 
Polok, Vladislav Zlámala, Miroslav Kyselý. 

3. Bylo hovořeno o pořádání plesu. Dohodnuto, že Antonín Vinklar s Janem Oplatkem se 
pokusí zajistit hudbu na 21. února 1969 kdy by byl uspořádán ples, v případě, že na tento 
termín hudba nebude, mohla by se 22. března 1969 konat Josefská zábava. O podrobnostech 
se dohovoříme na výroční členské schůzi. 

4. Preventivní prohlídku drůbežárny a odchovny kuřat provedou v sobotu 1. února 1969 
František Zlámala a Josef Duchoň.           Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z výborové schůze MJ-ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. února 1969 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala, Josef Duchoň, Josef Polok, Arnošt Kohout, 
Antonín Vinklar, Jan oplatek. 

1. Za nepřítomného předsedu zahájil schůzi velitel PS František Zlámala. 

2. Stav přípravy výroční členské schůze: Bylo konstatováno, že bylo nutno posunout 
datum konání VČS o jeden týden na 21. února 1969proto, že na 14. února měla mládež 
plánováno „pochovávání basy“, čímž by byla účast na naší VČS narušena. Jinak se nic 
nemění, zprávu o činnosti vypracuje jednatel, rovněž tak i zprávu pokladní. Jednatel sděluje, 
že předseda Tomečka mu do dnešního dne nedodal doklad o zaplacení hudby na večeru 
vousáčů z 9. března 1968, přestože to slíbil. 

3. Na dotaz, jak je to se zajištěním hudby, sdělil Antonín Vinklar, že hudba je zajištěna na 
22. března 1969 na Josefskou zábavu a to Králíkova kapela z Opatovic. Podrobné organizační 
zajištění se projedná v příští výborové schůzi. 

Po tomto programu velitel schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze Místní jednoty Československého svazu požární ochrany 

v Teplicích nad Bečvou, která se konala 21. února 1969 v Požárním domě. 

Podle listiny přítomných se schůze zúčastnili tito: 

členové: František Zlámala, Antonín Vinklar, Josef Humplík, Jos. Králík ml., Josef Králík st., 
Miroslav Kyselý, Josef Duchoň, Jan Oplatek, Josef Polok, Ladislav katana, Cyril 
Kohout, Arnošt Kohout. 

hosté: Stanislav Rolinc – ČSL, Anna Frajsová – ČSČK, Zbyněk Číhal – MNV, Machač – 
za OV-ČSPO. 

Program: 1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti 
3. Diskuse 
4. Volba výboru 
5. Zakončení 

1. Výroční členskou schůzi za nepřítomného předsedu Antonína Tomečku zahájil člen 
výboru Josef Duchoň, uvítal přítomné členy a hosty a seznámil je s programem schůze. Potom 
požádal jednatele o přednesení zprávy o činnosti. 

2. Zpráva o činnosti obsahovala rozbor situace v místní jednotě za uplynulé období, kdy 
pokračovala stagnace v činnosti a jen díky obětavosti některých členů neustala činnost 
nadobro. Bylo v ní zaujato kritické stanovisko k neúčasti členstva na cvičeních a akcích,které 
měly sloužit jako prostředek ke zvyšování akceschopnosti členstva. Velmi zklamal očekávání 
předseda Antonín Tomečka, který se naprosto přestal starat o plnění svých povinností, 
nesvolával schůze, a když byly svolány velitelem PS, tak se nedostavil. K oživení činnosti 
musí každý člen proto začít s kritikou u sebe a zrevidovat svůj postoj k požární ochraně a 
ukázat poctivou snahu o nápravu. Zůstane-li práce zase jen na několika lidech, nebude se dařit 
tak jak bychom chtěli. 

V další části byla zpráva zaměřena na to, co se opravdu udělalo. Schůzová činnost nebyla 
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valná, celkem 6 schůzí. Byla uspořádána 1 společenská akce – ples vousáčů, dokončena brána 
a plot u Požárního domu. Požární technika byla udržována v dobrém stavu, byla provedena 
GO požárního vozu. 

Po finanční stránce vypadá situace tak, že ke dni konání výroční schůze je v pokladně na 
hotovosti 149,75 Kčs a na účtu u St. Spořitelny je 1000 Kčs. Pokladní doklady byly shledány 
v pořádku a jednotlivé položky překontrolovány. V závěru zprávy byl oznámen rozpočet na 
příští období. 

3. Po přednesení zprávy o činnosti zahájil předsedající Josef Duchoň diskusi: 
– Miroslav Kyselý žádal vysvětlení proč žádal výbor zvýšení rozpočtu. 
– Josef Králík st. Se ptal proč není přítomen předseda, proč nebyly pořádány nějaké akce, 

jež by přinesly pokladně nějaká příjem. 
– František Zlámala vysvětlil tato dotazy, zmínil se o nízkých návštěvách při cvičeních, 

jichž by se měli zúčastňovat především členové přítomní celý den v obci. Dodal, že bylo také 
provedeno cvičení s fekálním vozem JZD. 

– Josef Králík st. Se ptá proč je stále ještě pronajatá malá místnost v Požárním domě. Bylo 
mu vysvětleno, že se jedná jen o přechodnou dobu. 

– Antonín Vinklar vyzval mladé členy, aby se přihlásili na zaškolení do funkce strojníka, 
což by se mělo týkat zvláště členů JZD. Velitel PS František Zlámala toto potvrdil a prohlásil, 
že je nutné aby členové chodili do cvičení a pak nebude těžké je do obsluhy agregátu zaškolit. 

– Zbyněk Číhal, předseda MNV, hodnotil výroční zprávu jako velmi objektivní, 
nezakrývající nedostatky v práci organizace a že by nemuselo být tudíž problémem práci 
zlepšit, když o těchto nedostatcích víme. Je však nutno mít zodpovědné funkcionáře, zvláště 
předsedu. Spoluobčané od nás očekávají pomoc a my je nesmíme zklamat. Je nutno také 
zapojovat do práce mladé. 

– Josef Polok, v posledních letech nebyl v členské základně žádný přírůstek, málo pozor-
nosti se věnuje získávání mladých. Věnovat pozornost získávání dalších řidičů k požárnímu 
vozu. 

– Josef králík st. Vznesl dotaz na zástupce OV-ČSPO, zdali by nebylo možno přes OV 
zajistit školení řidičů. 

– Delegát OV Machač odpověděl na tento dotaz, že výhradní právo školení pro získávání 
řidičských průkazů má autoškola. Dále podal obsáhlou zprávu o novém uspořádání požární 
ochrany v našem státě v důsledku federalizace. Jsou utvořeny 2 svazy a to Český svaz požární 
ochrany a Slovenský svaz požární ochrany. Sjezd Českého svazu požární ochrany projednal 
nové stanovy. V obcích se ruší pojmenování Místní jednota ČSPO a nahrazuje se názvem 
Požární sbor. Hranice členství se posunuje až na 18 let. Všechny změny budou postupně 
oznámeny v požárnickém tisku. 

– Stanislav Rolinc, jako předseda, jménem místní organizace Československé strany 
lidové pozdravil výroční schůzi a přál, aby byly navázány vzájemné kontakty, jež by pomohly 
nalézt cestu ke zlepšení spolupráce. 

– Anna Frajsová, v tomtéž smyslu hovořila předsedkyně místní odbočky ČSČK. 

Po tomto posledním diskusním příspěvku seznámil předsedající přítomné s návrhem 
kandidátky nového výboru. Přednesený návrh byl doplněn o Josefa Humplíka, který by mohl 
zastávat funkci strojníka. 

4. Po doplnění kandidátky bylo, na žádost, o ní hlasováno jako o celku. Kandidátka byla 
jednomyslně schválena, čímž byli do výboru zvoleni: 

Josef Duchoň      Jan Oplatek 
Jaroslav Horák      Josef Polok 
Josef Humplík      Antonín Vinklar 
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Arnošt Kohout      František Zlámala 
Miroslav Kyselý     Vladislav Zlámala. 

5. Na závěr schůze bylo navrženo rámcové usnesení, jež stanoví hrubou náplň práce pro 
příští období: 

1. Učinit vše, aby se zlepšovala kvalifikace členstva, prohloubit náplň 
cvičení, aby bylo možno se zúčastnit soutěže. 

2. Hledat cesty ke spolupráci a porozumění se všemi složkami obce. 

3. Pomoci při zvelebování obce odpracováním 10 hodin na její úpravě. 

Toto rámcové usnesení bylo schváleno. 

Potom předsedající schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z ustavující schůze výboru Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 21. února 

1969 v Požárním domě, ihned po ukončení výroční členské schůze. 

Schůzi zahájil nejstarší člen z přítomných Josef Duchoň. Požádal o návrhy na volbu 
předsedy. Návrhy byly dva: Josef Humplík a Antonín Vinklar. Po kratší výměně názorů byl 
předsedou jednomyslně zvolen Antonín Vinklar. Další funkce byly navrženy a schváleny 
takto: 

Předseda      Antonín Vinklar 
velitel       František Zlámala 
referent pro prevenci  Josef Duchoň 
jednatel a pokladník  Jan Oplatek 
členové výboru    Jaroslav Horák 

Josef Humplík 
Arnošt Kohout 
Miroslav Kyselý 
Josef Polok 
Vladislav Zlámala 

Po skončené volbě byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané v neděli dne 
16. března 1969 v 9 hod. dopoledne v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Miroslav 
Kyselý, Josef Humplík, Josef Duchoň, Arnošt Kohout, Josef Polok, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Schůze byla svolána proto,aby byly zajištěny 
poslední přípravy na Josefskou zábavu dne 22. března 1969. 

K pokladně byli určeni Antonín Vinklar a Josef Duchoň. Vstupenky, šatnové bloky a další 
drobnosti zajistí Jan Oplatek, který bude s Miroslavem Kyselým v šatně. Jako další pořadatelé 
byli určeni Josef Polok a Arnošt Kohout. K vydražení bude dort, který zajistí Antonín Vinklar. 
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Sraz bude v pohostinství přesně v 18 hodin. 

Po dohodnutí těchto podrobností bylo ještě zhotoveno 8 kusů plakátů. 

poté předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 10. dubna 1969 
v Požárním domě. přítomní: Josef Duchoň, František Zlámala, Antonín Vinklar, Miroslav 
Kyselý, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Seznámil přítomné s došlou poštou. 

Jednalo se o konkurs na místo tajemníka OV-ČSPO. Školení členů PS k vypínání sekčních 
vypínačů elektrického proudu. Dohodnuto, že školení se zúčastní Josef Duchoň a Miroslav 
Hapala. 

Soutěž „Hoří“ z novin Rudé právo bude zveřejněna místním rozhlasem. Vyčerpání sklepa u 
Vláčilů (č. 1) se provede příští týden. Pneumatiky na požární auto je nutno odebrat v Přerově. 
Zajede se pro ně autem. Sběr železného šrotu ve vesnici bude proveden poslední sobotu 
v dubnu. 

2. Vyúčtování Josefské zábavy: Příjem celkem     1388,55 Kčs 
vydání         947,90 Kčs
zbývá         440,65 Kčs. 

Dosud nebyl uhrazen materiál na přípravu dortu, takže čistý zisk bude tento obnos menší. 

3. Zprávu o schůzi referentů pro prevenci podal Josef Duchoň. 

Po této zprávě předseda Antonín Vinklar schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z členské schůze Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. května 1969 

v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, Jaroslav Horák, František Zlámala, Eduard Roreček, Josef 
Duchoň, Miroslav Kyselý, Marta Zlámalová, František Hýža, Vladislav Zlámala. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Přivítal nové členy, kteří se hlásí do našich 
řad. Jsou to Marta Zlámalová a František Hýža. 

2. Členská schůze pak jednomyslně souhlasila s tím, aby Marta Zlámalová a František 
Hýža byli přijati za řádné členy místního Požárního sboru. 

3. Organizační zprávy. 

Předseda oznámil, že na poslední schůzi okrsku bylo oznámeno konání slavnosti sv. 
Floriána, patrona hasičů, v Paršovicích v neděli dne 11. května 1969 a náš sbor je na tuto 
slavnost pozván. Bylo dohodnuto, že ti členové, kteří budou mít o účast zájem se sejdou 
v 9 hod. ráno u Požárního domu odkud bude odjezd autem. 
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Sběr starého železa se uskuteční v sobotu 17. května 1969. akce bude vyhlášena obecním 
rozhlasem. Svoz bude proveden požárnickým autem. 

Vzhledem k tomu, že byl odpojen elektroměr, který vykazoval spotřebu aniž byl odebírán 
elektrický proud, přestala fungovat požární siréna. Bude požádán MNV aby se tato závada co 
nejdříve odstranila.Velitel PS podal zprávu o účasti při lesním požáru v lese Hůrka. 

Kruh pro výtah hadic v nejbližší době zhotoví František Zlámala, aby ten mohl být dán 
brzy do provozu. 

4. Velitel a předseda zdůraznili nutnost účasti na soutěži požárníků, která se bude konat 25. 
května 1969 v Býškovicích. Proto bude nutné začít se cvičením. Cvičení svolá velitel PS 
František Zlámala. Při cvičeních budou členové rovněž obeznámeni s otázkami a odpověďmi 
jež jsou rovněž součástí soutěže. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z členské schůze Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 29. května 1969 
v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala, Antonín Vinklar Jaroslav Vavřík, Ladislav Velecký ml., 
Eduard Roreček ml., Antonín Kobliha, Jaroslav Horák, Jan Jednorog, Josef Humplík, Marta 
Zlámalová, Miroslav Kyselý, František Hýža, Jan Oplatek, Čeněk Hantek, Arnošt Kohout. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných, zvláště pak starého člena 
Jana Jednoroga. 

2. Předseda sdělil, že za nové členy Požárního sboru se hlásí Antonín Kobliha, Ladislav 
Velecký ml. a Eduard Roreček ml.. Upozornil nové členy, že vstupem do požární ochrany 
berou na sebe dobrovolně mnoho povinností a musí se dobrovolně podrobit kázni. Všichni byli 
jednomyslně přijati. 

3. Předseda s velitelem podali zprávu o účasti na okrskové soutěži v Býškovicích. 
Výsledek byl vzhledem k celkové situaci dobrý, neboť naše družstvo se mezi 14 soutěžícími 
družstvy umístilo ne 6.- 7. místě. 

Po zkušenostech ze soutěže se jeví jako nutné zvolit jednoho nebo dva velitele družstva, 
aby se velitel PS mohl věnovat výcviku. Dále se velitel vrátil ještě k průběhu soutěže, 
poděkoval všem zúčastněným za snahu o dobrý výkon a dodal,že při lepším výcviku lze určitě 
dosáhnout velmi dobrých výsledků. Velký důraz je nutné klást v budoucnu také na pořadová 
cvičení. 

Bylo rozhodnuto, aby opasky, sekery a přilby byly uskladněny v požární zbrojnici, aby 
v případě požáru se jimi mohli účastníci vyzbrojit. 

4. Organizační záležitosti: 
Na funkci velitele družstva byl navržen a jednomyslně schválen Antonín Tomečka. 

Vzhledem k jeho nepřítomnosti projedná s ním tuto záležitost předseda Antonín Vinklar a 
velitel František Zlámala. 

O stavu běžného účtu u St. spořitelny informoval pokladník Jan Oplatek. 
Cvičení se budou konat vždy ve čtvrtek a svolávat je bude velitel družstva. 

Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z výborové schůze požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 23. října 

1969. Přítomní: Antonín Vinklar, Vladislav Zlámala, František Zlámala, Josef Humplík, 
Miroslav Kyselý, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. 

2. Zprávu ze srazu velitelů podal Josef Humplík. Byl kladen důraz na nutnost provádění 
zimních teoretických cvičení, preventivních prohlídek před topným obdobím, zlepšení 
dokumentace a hlášení o činnosti. Výroční členské schůze musí proběhnout do konce tohoto 
roku. Náš sbor bude mít výroční schůzi dne 30. listopadu 1969.  

Podat písemný požadavek na výstroj a výzbroj pro příští rok. Výskyt požárů 
v Severomoravském kraji – okres Přerov je na 2. místě. Byl kladen důraz na zazimování 
požární techniky. 

3. Zprávu z okrskové schůze podal František Zlámala. Bylo hodnoceno aplikační cvičení 
v Rakově. V nejbližší době se má konat aplikační cvičení u nás v obci. Cvičení bude 
provedeno na odchovnu slepic v pondělí 27. října 1969. Byly projednány všechny podrobnosti, 
aby cvičení proběhlo úspěšně. 

Potom byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
20. listopadu 1969 v budově Požárního domu. 

Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Josef Humplík, Miroslav Kyselý, Jan 
Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. 

2. Byly projednány materiály zaslané OV k výročním členským schůzím. Naše výroční 
schůze se bude konat v neděli 30. listopadu 1969 ve 14 hodin v Požárním domě. delegátem OV 
byl určen s. Josef Kočajnar z Valšovic. Jednateli Janu Oplatkovi byly předány podklady ke 
zpracování výroční zprávy o činnosti. 

Dále bylo diskutováno o celkové činnosti v tomto roce. Nelze říci, že byla velmi dobrá, ale 
zase ne taková, která by se dala odsoudit jako stagnující. Celková činnost PS je v obci stále na 
dobré úrovni při porovnání s ostatními zájmovými organizacemi. Je pravdou, že již několik let 
je činnost odkázána na několik jednotlivců, kteří svůj čas věnují práci v požární ochraně a 
jejich zásluhou se činnost udržuje na solidní úrovni. Ostatní členové se více či méně zapojují 
do akcí jako cvičení, soutěže apod. 

Potom bylo navrženo složení výboru, jež se vlastně neliší od dosavadního výboru, až na 
změny, které budou navrženy VČS. Uvažovalo se o tom, že by dosavadní předseda převzal 
vedení požárního družstva a jeho výcvik a funkci předsedy by převzal Miroslav Kyselý. 

Po další bezvýznamné debatě předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z výroční členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 

dne 30. listopadu 1969, ve 14 hod. v budově Požárního domu. 

Přítomní dle presenční listiny: Jan Oplatek, Eduard Roreček st., Vladislav Zlámala, 
Antonín Tomečka, Jan Jednorog, Miroslav Kyselý, Antonín Kobliha, Jaroslav Horák, Josef 
Humplík, Ladislav Brada, František Ryška, Josef Polok, Adolf Orava, Antonín Vinklar, 
Miroslav Hapala, Arnošt Kohout. 

Za OV-ČSPO Josef Kočajnar. Dále byla přítomna delegace PS ze sousedních Valšovic. 

Program:  1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Diskuse 
5. Zpráva volební komise, volba výboru 
6. Usnesení 
7. Zakončení 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar uvítáním všech přítomných a seznámením 
s pořadem schůze. Proti pořadu nebylo připomínek a proto předseda přednesl návrh na složení 
volební komise, která zhodnotí a upřesní návrh výboru na volbu nového výboru. 

2. Volební komise byla navržena a schválena v tomto složení: Josef Humplík, Eduard 
Roreček, Antonín Kobliha. Této komisi předal předseda návrh výboru ke zhodnocení. Potom 
vyzval jednatele k přednesení zprávy o činnosti za uplynulé období. 

3. Zpráva, kterou přednesl s. Jan oplatek obsahovala kritické zhodnocení všeho, co bylo za 
uplynulý rok uděláno. Veškerá činnost byla ještě poznamenána bouřlivými událostmi na úseku 
politického života našeho státu v roce 1968. Na činnosti to sice nebylo nijak znát, protože se 
nenašel mezi členstvem nikdo, kdo by chtěl organizaci zneužít k nesprávným cílům. 

Zpráva dále obsahovala podrobný přehled o průběhu požárního výcviku, účast na 
cvičeních v okolních obcích a práci na údržbě požární techniky. To vše by bylo možno 
hodnotit jako uspokojivé, jen kdyby účast na schůzích a cvičeních byla lepší. Stále není možno 
již několik let se opakující nedostatek odstranit. 

Zpráva také obsahovala obraz o finanční stránce organizace. Z ní vyplývá, že v milém 
období by příjem     1538,30 Kčs 

vydání     1378,00 Kčs takže k dnešnímu dni činí 
hotovost       160,30 Kčs. 

Na běžném účtu u St. spořitelny jest 1000 Kčs. 

Jaroslav Horák přednesl zprávu revisorů účtů. Doklady byly shledány v pořádku a souhlasí 
se zápisy v pokladním deníku. 

4. Po přednesení a schválení zprávy o činnosti vyzval předseda přítomné k diskusi. 

– Jako první se přihlásil zástupce OV s. Josef Kočajnar. Přečetl dopis ÚV-ČSPO vydaný 
k výročním členským schůzím. Jeho obsah poukazoval na důležitost zlepšení práce požární 
ochrany na všech úsecích a doporučoval, aby se příští rok stal rokem kvalitní práce v požární 
ochraně. Potom přečetl zdravici OV a předal čestná uznání, která za obětavou a dlouholetou 
práci byla obdrželi tito členové: František Ryška, Jan Jednorog, Antonín Vinklar, Jan Oplatek, 
Josef Duchoň, Čeněk Hantek, František Zlámala. [A co Adolf Orava?-pozn. L.Ch.] Nepřítomným 
předá tato uznání předseda. 
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– Jménem PS Valšovice pozdravil naši schůzi s. Orava a přál nám i sobě, aby se obapolná 
spolupráce rozvíjela ve prospěch našich PS. 

– Jan Jednorog kritizoval malou účast na schůzích i cvičeních, vzpomněl dřívější časy, kdy 
na cvičení nechyběl nikdo, zdůraznil obětavost a ptal se v čem je vlastně příčina těchto 
nezdravých jevů. 

– Předseda Antonín Vinklar odpovídá, že na rozdíl od dřívějších dob,kdy příslušnost 
k požární ochraně byla věcí cti, dnes toto mnozí pokládají za zátěž. Potom někteří mladí sotva 
se přijmou, jdou na vojnu apod. 

– Josef Kočajnar informoval, že okres Přerov navštívila delegace požárníků ze Švýcarska. 
Porovnávali poměry u nich a u nás. 

– Jan Oplatek, hovořil, že se marně snažíme najít příčiny neúčasti na cvičeních a schůzích. 
Trvá to již několik let,ale náprava dosud žádná. 

– Antonín Vinklar, vede přesnou evidenci o účasti členů na všech akcích. 

– Zástupce z Valšovic kladl důraz na zlepšení práce s mladými. 

– Vladislav Zlámala ukazuje na příkladu Ústí, kde dobře podchytili mladé a jde to. 

– Eduard Roreček, stagnace činnosti je ve starších členech. Je nutné přitáhnout k práci 
mladé, využít auta i třeba k různým zájezdům na soutěže apod., zpopularizovat jim práci a 
půjde to. 

– Antonín Vinklar podporuje jeho názor a dodává, že je nutno zaměřit se také na výchovu 
řidičů požárního vozidla. 

– Josef Kočajnar, situace s mládeží ve Valšovicích je dobrá. Nabízí pomoc a spolupráci na 
tomto úseku. 

Po vyčerpání diskuse vyzval předseda členy volební komise o přednesení kandidátky 
nového výboru. 

5. Zprávu volební komise přednesl s. Josef Humplík a seznámil přítomné s navrženými 
členy výboru v tomto složení: 

Ladislav Brada      Jan Oplatek 
Josef Duchoň       Josef Polok 
Jaroslav Horák      Antonín Vinklar 
Arnošt Kohout      František Zlámala 
Josef Humplík      Vladislav Zlámala 
Miroslav Kyselý. 

Tento návrh byl jednomyslně schválen. 

6. Na závěr bylo schváleno usnesení, v němž se ukládá: 

- neustále se zdokonalovat v požární technice, 
- dokončení plotu za požárním domem, 
- spolupráce s MNV při opravě střechy a fasády požárního domu, 
- úprava okolí požárního domu, 
- zlepšit vodní zdroje v obci. 

7. Po schválení usnesení předseda schůzi ukončil.    Zapsal Jan Oplatek 

[V knize je vynechána prázdná stránka, pravděpodobně schází zápis o ustavující schůzi nového 
výboru, neboť nikde není uvedeno rozdělení funkcí v novém výboru.- Pozn. L. Ch.] 
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1970 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

15. ledna 197 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Ladislav Brada, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Seznámil členy s plánem hlavních úkolů a 
závazkem PS na rok 1970. Po diskusi k plánu i závazku byly oba schváleny. 

2. Příspěvek na stavbu vesničky SOS nebyl stanoven. Dohodnuto, že snad později, 
pokladní hotovost je malá. 

3. Ples se bude konat 28. února 1970 v pohostinství Aragonit. Hudbu OB Opatovice zajistí 
s. František Zlámala, který rovněž zajistí zapůjčení sálu. Pozvánky zajistí organizační referent 
Miroslav Kyselý. Dále bylo dohodnuto, že na vydražení zhotoví s. Jan Oplatek dvě elektrické 
lampičky a s. František Zlámala jeden ozdobný stojan na likérovou láhev. Pozvánky budou 
rozneseny v neděli 21. února 1970. 

Další organizační podrobnosti související s plesem budou projednány v příští výborové 
schůzi. 

4. Předseda předal pokladníkovi s. Janu Oplatkovi složenku na zaplacení členských 
známek na rok 1970. 

Potom byla schůze ukončena.         Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

5. února 1970 v požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, Zlámala František, Jaroslav Horák, Arnošt Kohout, Jan 
Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. 

2. Předseda přečetl zápis z okrskové schůze. V tomto zápise je kritizován náš PS, že se 
nezúčastnil schůze. Předseda odůvodnil neúčast tím, že pozvání přišlo o den později., takže 
nabylo možné se schůze zúčastnit. Ze zápisu dále vyplynulo, že náš PS se nezúčastnil okrskové 
soutěže žáků. Nebylo možné se zúčastnit, protože u nás družstvo žáků není. 

3. Dále bylo sděleno, že připravovaný ples, který se má konat 28. února 1970 je ohrožen, 
jelikož se nebylo možné dohodnout s vedoucí pohostinství. Bylo proto rozhodnuto všechny 
přípravy zastavit a ples nekonat. 

Předseda oznámil, že naše členy zve sousední sbor z Valšovic na svůj ples konaný 7. února 
1970. Sraz účastníků bude v 18.30 hod. před Požárním domem. Pojede se požárním vozem. 

Potom byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 
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Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

16. dubna 1970 v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Jan Oplatek, Miroslav Kyselý. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar tím, že podal obsáhlou zprávu z okresní 
konference ČSPO, již se 15. března jako náš delegát zúčastnil. 

2. Poté předseda podal zprávu z okrskové schůze, na níž bylo navrženo, aby se v letošním 
roce konal v naší obci okrskový výlet spojený s námětovým cvičením. Přípravu a organizaci 
celé akce by provedly všechny sbory okrsku a výtěžek by šel rovněž do okrskové pokladny. 
K tomuto návrhu se členové nestavěli příliš nadšeně, ale nakonec bylo dohodnuto, že by 
v sobotu, den před konáním výletu náš sbor uspořádal večerní taneční zábavu v přírodě na 
výletišti, čímž bychom z této práce mohli mít finanční prospěch také my. Další bude 
dojednáno na příští okrskové schůzi. 

4. Předseda oznámil, že náš sbor se v činnosti umístil na 22. místě v okrese Přerov a že na 
naše konto v obecním rozpočtu bylo poukázáno 500 Kčs, jako odměna. 

5. Žádosti o přispění na vesničku SOS na Ostravsku nemůžeme vyhovět, jelikož naše 
pokladní hotovost je malá.6. Aby se získaly nějaké prostředky, bylo dohodnuto, že se provede 
dne 25. dubna 1970 sběr kovového šrotu. Odvoz bude proveden jednak požárním autem a 
jednak bude požádána o pomoc vojenská posádka v Hranicích. Toto projedná jednatel Jan 
Oplatek s důstojníkem Zárubou. Člen výboru Miroslav Kyselý zajistí pomoc mládeže a za 
jejich pomoc jim z výtěžku sbor přispěje zakoupení kopacího míče. Výše příspěvku bude 
stanovena podle zásluhy. 

6. Předseda zdůraznil, že se bude muset věnovat větší péče preventivním prohlídkám, 
zápisům do karet a potom důsledně provádět dohlídky tam, kde bylo nařízeno odstranění 
závady. prohlídky budou provedeny v termínu dohodnutém s Komisí pro ochranu veřejného 
pořádku (KOVP) při MNV. 

Po projednání tohoto bodu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
4. června 1970 v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, Miroslav Kyselý, Ladislav Brada, František Zlámala, Jan 
Oplatek, Arnošt Kohout. 

1. Předseda Antonín Vinklar zahájil schůzi a sdělil, že příští den, tj. 5. června 1970 se koná 
v Rakově okrsková schůze. Zúčastní se jí Antonín Vinklar, František Zlámala a Jan Oplatek. 

2. Předseda doporučil, aby byl do garáže Požárního domu zaveden deník, do něhož by se 
zapisovala veškerá činnost sboru prováděná v prostoru Požárního domu. Tím by se získal 
přesný přehled o činnosti jak po stránce cvičení, tak i o brigádách apod. Deník bude zaveden a 
každý kdo bude provádět v požárním domě nějakou činnost, provede o ní ihned zápis. 

Potom bylo doporučeno, aby MNV vydal domovníkovi zákaz chovat psa v Požárním domě 
s okamžitou platností. 
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3. velitel PS František Zlámala podal zprávu o provedené kontrole požární techniky a 
Požárního domu, kterou provedla OIPO v Přerově. Pořízený zápis byl vzat na vědomí. 

4. Bylo stanoveno, že preventivní prohlídky v obci budou provedeny v pátek 13. června 
1970. Jedu skupinu utvoří F. Zlámala-Brada-Kyselý a druhou Oplatek-Vinklar. 

5. Zprávu o výsledku sběru železného šrotu podal pokladník Jan Oplatek. Celkem bylo 
získáno 5,5 tuny šrotu. Za to jsme obdrželi 1100 Kčs a dovozné 50 Kčs za 1 tunu, které budou 
poukázány na běžný účet. Za pomoc při sběru bylo dohodnuto věnovat mládeži 200 Kčs na 
kopací míč. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

13. srpna 1970 v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Ladislav Brada, František 
Zlámala st., František Zlámala ml., Jan Oplatek, Vladislav zlámala, Antonín Tomečka. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar a v úvodu předal s. Čeňku Hantkovi a Josefu 
Duchoňovi čestná uznání za dlouholetou činnost v požární ochraně. 

2. Byl čten zápis z minulé schůze výboru a k jednotlivým bodům podal předseda 
vysvětlení. Zvláště kladně byla hodnocena skutečnost zjištěná při preventivních prohlídkách, 
že občané mají své domy z požárního hlediska ve velmi dobrém stavu. Menší závady byly 
zjištěny v budovách patřících MNV. Dále s. Antonín Vinklar podal zprávu o preventivních 
prohlídkách v objektech JZD v rámci okrsku. Zjištěné závady byly oznámeny. 

3. V sobotu 15. srpna 1970 se koná v Paršovicích okrsková zábava. začátek je ve 14 hod. a 
účastníci mají možnost svézt se požárním autem. 

4. Velitel František Zlámala doporučuje, aby bylo provedeno cvičení. Ovšem příští 3 týdny 
má odpolední směnu na chmelu. Navrhuje se cvičení provést každý týden v pátek v 19 hod. 

Po tomto bodu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
17. září 1970 v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Josef Polok, Ladislav Brada, Jan Oplatek. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Seznámil přítomné se zásadami pro konání 
výročních členských schůzí. Schůze u nás se bude konat 18. prosince 1970. Předseda bude 
v době od 7. do 18. prosince 1970 na školení, takže příprava se bude konat bez jeho 
přítomnosti. 

2. Noví členové. Do našich řad se hlásí členy František Zlámala ml., Jiří Bartošík, a Petr 
Vinklar. Zúčastnili se soutěže ve Skaličce a výbor s jejich přijetím souhlasí. 
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3. Předseda podal zprávu z okrskové schůze. Je nutné stáhnout do požární zbrojnice 
opasky a přilby proto, že v případě požáru nikdo nepřijde řádně ustrojen., takže je možnost 
úrazu. Toto zajistí velitel František Zlámala. 

4. V obecním skladě jsou desky, které je nutno sklidit. Uloží se do zbrojnice. 

5. Bylo provedeno hodnocení soutěže ve Skaličce, kde se naše družstvo umístilo jako 
první. 

6. Ze dne 12. na 13. září se náš sbor zúčastnil požáru v Hranicích na Pasekách. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 

dne 18. prosince 1970 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Vladislav Zlámala, Adolf Orava, 
Čeněk Hantek, Ladislav Brada, Miroslav Kyselý, Jan Oplatek, Antonín Vinklar, Arnošt 
Kohout, Josef Králík, Antonín Tomečka. 

Hosté: Ladislav Brada st. – VO KSČ, Stanislav Rolinc – ČSL, Jiří Hostaša – OV-ČSPO. 

Pořad: 1. Zahájení 
 2. Zpráva o činnosti 
 3. Diskuse 
 4. Plán činnosti na rok 1971 
 5. Závěr 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar, přivítal přítomné členy PS a hosty. 
Informoval je o tom, že dnešní schůze je zhodnocením činnosti a že volby letos prováděny 
nebudou. 

2. Zprávu o činnosti přednesl jednatel s. Jan Oplatek. Rozebral obšírně klady i zápory, 
které se v činnosti PS objevily a zvláště ty, které se marně snaží výbor odstranit. Vcelku je 
možné říci, že práce byla dosti dobrá. PS se zúčastnil soutěže ve Skaličce, kde se umístil na 
prvním místě, byl na 3 námětových cvičeních v okrsku, také účast na likvidaci požáru na 
Pasekách v Hranicích byla účinná. Zvláště pomoc při velké povodni na řece Bečvě letos v létě 
ukázala, že naši členové dovedou být obětaví, protože někteří byli v akci až 36 hodin. 
V letních měsících bylo konáno celkem 15 cvičení, avšak těchto se zúčastňovali stále titíž 
členové. Schůzová činnost byla průměrná a také zde byly účastníky tytéž tváře. 

Z usnesení minulé výroční členské schůze nebyl splněn úkol oplocení pozemku u 
Požárního domu a fasáda na Požárním domě. Tyto akce se musí provést v roce 1971. 

3. Diskuse. Po přednesené zprávě předseda vyzval přítomné k debatě. 

– s. Josef Králík se dotázal, jak je to s oplocením pozemku u Požárního domu, který měl 
být oplocen již před třemi lety a kde je vidět práce v odpracovaných 420 brigádnických 
hodinách. Předseda a ostatní členové vysvětlili tuto připomínku. 

– velitel PS František Zlámala uvedl, že letos nebyla doplněna výstroj ani výzbroj PS. 
V březnu byly objednány stejnokroje, ale přes časté urgence a dotazy u výzbrojny v Olomouci, 
nebyly dodány. Rozpočtovanou částku použil MNV na nákup uhlí, benzinu a dalších potřeb. 

– zástupce OV-ČSPO s. Jiří Hostaša poděkoval jménem OV a okrsku našemu sboru za 
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uspokojivou práci a projevil naději, že spolupráce bude dobrá i nadále. 

– Stanislav Rolinc pozdravil účastníky schůze jménem Československé strany lidové, 
poděkoval za práci, kterou členové požárního sboru pro své spoluobčany konají a slíbil, že 
příslušníci ČSL pomohou při obnově fasády na Požárním domě. Doporučil pokusit se u MNV 
o zvýšení rozpočtu pro PS. 

– František Zlámala st. vysvětlil p.Stanislavu Rolincovi, že MNV zvýšil letos částku pro 
PS o 9000 Kčs na nákup stejnokrojů. 

– Čeněk Hantek se dotázal, zdali platí domovník v Požárním domě za byt, když svou práci 
a úkoly neplní. Bylo sděleno, že přes několikeré napomenutí v radě MNV se u domovníka 
nepodařilo zjednat nápravu. Vždy slíbil všechno napravit, ale neudělal nic. Na jaře roku 1971 
se bude stěhovat do Hranic a tak se bude muset příští domovník vybírat opatrněji. 

4. Po skončení diskuse byl přednesen návrh plánu úkolů požárního sboru na rok 1971. 
Skládá se vlastně ze dvou částí, hlavních úkolů a závazku na počest 50. výročí založení KSČ. 

 

Plán hlavních úkolů obsahuje: 
  1. Provedení preventivních prohlídek do 31. října 1971. 
  2. Uspořádat 1 besedu s filmem, s požární tématikou pro občany. 
  3. Uspořádat 1 besedu s filmem pro základní devítiletou školu. 
  4. Teoretické školení provedeme v době od 15. 1. do 31. 3. 1971. 
  5. Praktická cvičení v době od 1. 4. do 30. 8. 1971 
  6. Soutěže PS se zúčastní 1 družstvo. 
  7. Zúčastníme se 2 námětových cvičení, z nichž jedno bude doma. 
  8. Pro odznak Vzorný požárník připravíme 10 členů. 
  9. Získáme 3 nové členy. 
10. Příspěvky zaplatíme ihned po obdržení složenky. 

Závazek k 50. výročí založení KSČ: 

  1. Ve spolupráci s MNV provedeme fasádu a překrytí střechy na Požárním domě. 
Odhad: 500 hod. à 8 Kčs = 4000 Kčs. 
  2. Provedeme sběr kovového šrotu – předpoklad 80 q. 

Po přednesení tohoto návrhu nechal předseda přítomné se k němu vyjádřit. Přítomní 
členové považují tento návrh za splnitelný a slibují pomoc při jeho plnění. Návrh byl 
jednomyslně schválen. 

5. Před ukončením schůze se ještě diskutovalo o nutnosti zřízení dostatečně velké vodní 
nádrže v obci pro hasební účely. Jeden návrh je zřídit tuto nádrž na potoku pod drůbežárnou, 
odkud by bylo možno hasit část obce Zábraní. Střed obce a část směrem k Hranicím zůstává 
ovšem nevyřešena. Vzhledem k závažnosti této otázky jež nelze na této schůzi vyřešit, bude 
požádán MNV o to, aby se tímto problémem vážně zabýval. 

Předseda Antonín Vinklar potom schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

 

 

 

 142



1971 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

14. ledna 1971. Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala st., Ladislav Brada, Jan Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných. Sdělil, že k projednání 
pouze poštu. 

2. V neděli 17. ledna 1971 se koná v Paršovicích výroční členská schůze, na níž jsme 
dostali pozvánku. Z přítomných se nezúčastní nikdo. 

Dále byla doručena pozvánka na ples do Valšovic na 16. ledna 1971. pojede se požárním 
vozem a účastníkům bude uhrazeno vstupné. 

Přišel výpis z běžného účtu u St. spořitelny, na němž je 1003,60 Kčs. 

3. Výbor přijal za člena Františka Zlámalu ml. 

4. Byla projednána možnost pořádat požárnický ples. Bylo dohodnuto v prvé ředě zajistit 
sál a podle této možnosti bude zajišťováno další. Zajištění sálu zařídí předseda Antonín 
Vinklar a další podrobnost budou projednány na příští schůzi. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

28. ledna 1971. Přítomní: Antonín Vinklar, Ladislav Brada, Jan Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Antonín Vinklar. Předal přítomným pozvánku na ples do 
Rakova. Hromadný zájezd organizován nebude. 

2. Vzali jsme na vědomí sdělení Požárního zpravodaje o požáru rodinného domku 
v Hranicích, jež vznikl od elektrického topného panelu. 

3. Podrobnosti k pořádání vlastního plesu dne 13. února 1971. Vzat na vědomí dopis 
kapelníka Bláhy z Velké, jehož hudba byla odřeknuta, protože se podařilo zajistit hudbu 
z Opatovic. Domáhá se toho, že musí hrát, jinak prý se mu musí zaplatit. Tuto záležitost vyřídí 
Antonín Vinklar. Pozvánky na ples budou hotovy 3. února, přinese je Jan Oplatek a v neděli 
7. února 1971 se budou roznášet. Organizace bude zajištěna Antonínem Vinklarem. Na 
vydražení bude jeden dort a tři upomínkové předměty. Plakáty udělají Miroslav Kyselý, 
Ladislav Brada, František Zlámala. 

Další podrobnosti budou dojednány před roznášením pozvánek. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

11. března 1971 v 19 hod. v Požárním domě. 
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Přítomní: Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, František Zlámala st., František Zlámala ml., 
Jaroslav Vavřík, Miroslav Kyselý, Jan oplatek, Arnošt Kohout. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Uvítal přítomné a započal s pořadem schůze. 

2. Byl přečten Zpravodaj OV-ČSPO v Přerově o škodách, o požáru v Milenově. Dále 
seznámil přítomné s dopisem OV k jmennému seznamu členstva a s odpovědí kterou k tomuto 
dopisu odeslal. Bylo vzato na vědomí. 

3. Podle hodnocení OV se náš sbor umístil v okrese na 67. místě. Toto umístění je 
nespravedlivé a své námitky zašle jménem výboru na OV předseda Antonín Vinklar. 

4. V březnu od 22. do 27. bude proveden sběr šrotu za předpokladu pěkného počasí. 
Podrobnosti budou dohodnuty později. 

5. V okrsku probíhá školení vzorných požárníků III. stupně. Účast se bude hodnotit a je 
potřeba zapojit do této soutěže co nejvíce členů. Materiál, otázky a odpovědi opatří předseda, 
který by také školení prováděl, abychom nemuseli jezdit do Paršovic. Organizaci si vezme na 
starost František Zlámala st., první schůzka bude ve středu 17. března 1971. 

6. Vyúčtování plesu provedl pokladník s. Jan Oplatek. 
Příjem   2744,00 Kčs 
vydání   1133,90 Kčs
zbývá    1910,10 Kčs.   Dosud není zaplacen autorský poplatek. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

22. dubna 1971 v Požárním domě. přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Ladislav 
Brada, Jan Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Seznámil členy s informacemi OV v Přerově, 
které byly vzaty na vědomí. Podrobně byly probrány podmínky soutěže o nejlepší PS v okrese. 
Podmínky jsou velmi těžké a za dnešních podmínek pro nás takřka nesplnitelné, takže se náš 
PS této soutěže nezúčastní. 

2. Předseda na vyžádání OV vypracuje jmenný seznam členů činných a členů 
přispívajících. 

3. Přihlášku do soutěže na letošní rok předal předseda veliteli PS Františku Zlámalovi st., 
který na nejbližším cvičení dohodne se členy účast na soutěži. 

Potom předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
15. července 1971 v Požárním domě. 
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Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala st., František Zlámala ml., Miroslav Hapala, 
Eduard Roreček, Jan Oplatek, Josef Oplatek, Ladislav Brada, Josef Králík, Čeněk Hantek, 
Adolf Orava, Jaroslav Vavřík, Josef Duchoň, Vladislav Zlámala, Antonín Tomečka, Arnošt 
Kohout, Josef Polok. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar. Uvítal přítomné a sdělil, že je nutné projednat 
několik důležitých otázek. 

2. Preventivní prohlídky nutno provést co nejdříve. Malé provozovny prohlédnou v pátek 
František Zlámala a Josef Duchoň, obytné domy pak v sobotu dvojice Ladislav Brada–
František Zlámala a Jan Oplatek–Vladislav Zlámala. Žňové hlídky se konat nebudou a podle 
informací z JZD nebude u nás ani výmlatové středisko. 

3. Velitel PS František Zlámala sdělil, že je nutné, aby v nejbližší době bylo provedeno 
cvičení s novým agregátem, aby se členové obeznámili s jeho obsluhou. Bylo stanoveno 
provést cvičení dne 22. července 1971 v 19 hod. a to i s vodou, aby byla funkce agregátu řádně 
ověřena. 

4. Velitel i předseda informují o chystaném aplikačním cvičení v rámci okrsku 
v Malhoticích. Podrobnosti o účasti se dohodnou na našem cvičení. 

5. Předseda sdělil, že MV NF požaduje pro sestavení návrhu kandidátů pro blížící se volby 
do NV seznam těch, které požární ochrana chce jako kandidáty do MNV navrhnout. Zdůraznil 
důležitost blížících se voleb a řádného výběru kandidátů. Všichni přítomní pak souhlasili s tím, 
aby za požární ochranu byli navrženi František Zlámala st., Jan Oplatek, Josef Polok, Miroslav 
Hapala, Jaroslav Vavřík a Ladislav Brada. 

6. Předseda přečetl žádost o přijetí za člena požární ochrany. Jejím Josef Oplatek. Jeho 
žádosti bylo vyhověno a byl všemi přítomnými schválen. 

7. Střecha na Požárním domě. Velitel František Zlámala upozornil, že jsou již objednány 
tašky na překrytí střechy a budou v nejbližší době dovezeny. Bude proto zapotřebí provést 
brigádu na jejich uložení na půdu a jakmile MNV zajistí pokrývače, tak pomoci při pokládání. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

2. prosince 1971 v 19 hodin v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, Josef Polok, 
Ladislav Brada, Miroslav Kyselý, Jan Oplatek, František Zlámala, Arnošt Kohout. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných. Byl projednán a vyplněn 
dotazník OV o průběhu voleb a zvolení zástupců PO do zastupitelských orgánů. V MNV 
máme tři zástupce, v ONV jednoho. V MNV: Miroslav Hapala, František Zlámala st., Jan 
Oplatek – ten je současně i v ONV. 

2. Příprava výroční členské schůze. Byl přečten oběžník k jejich konání v době od 
1. prosince 1971 do 15. ledna 1972. Bylo dohodnuto, že u nás se bude konat výroční členská 
schůze v pátek dne 7. ledna 1972. Podrobná příprava bude provedena do 14 dnů. 
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3. Předseda sděluje, podle informací od tajemníka MNV, že je možno zakoupit ještě nějaké 
drobnosti pro vybavení požární zbrojnice. Velitel František Zlámala zakoupí záclony do 
klubovních místností. 

4. Jaroslav Hlaváč podal přihlášku za člena. Bylo jednomyslně schváleno. 

5. Bylo dohodnuto, aby desky PS, které jsou ve skladě MNV u skály, byly přesunuty do 
Požárního domu. Bude provedeno v neděli 5. prosince 1971 dopoledne. 

Potom předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

22. prosince 1971 v Požárním domě. Přítomní: Antonín Vinklar, František Zlámala, Ladislav 
Brada, Miroslav Kyselý, Jan Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy. 

1. Schůzi zahájil předseda. Upozornil, že na dnešní schůzi bude utvořen návrh kandidátky 
nového výboru pro příští období. 

Jsou navrhováni: František Zlámala st.  velitel 
Ladislav Brada    předseda 
Jan Oplatek     jednatel a pokladník 
Vladislav Zlámala   strojník 
Jaroslav Horák    revizor 
Josef Polok      organizační referent 
Arnošt Kohout    revizor 
Miroslav Hapala    preventivní referent 
Antonín Tomečka   referent CO. 

Po projednání tohoto návrhu byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1972 

Zápis 
Z výroční členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 

dne 7. ledna 1972 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Tomečka, Adolf Orava, Vladislav Zlámala, František Zlámala ml., Josef 
Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Brada, Eduard Roreček, Jan Oplatek, Čeněk Hantek, 
František Hýža, František Zlámala st., Jaroslav Horák, Josef Duchoň, Adolf Körner, Arnošt 
Kohout, Antonín Vinklar, Josef Polok. 

Hosté: Josef Hradečný za MNV. Ladislav Foltýnek za OV-ČSPO. 

Program: 1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Diskuse 
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5. Volba výboru a delegáta na okr. konferenci 
6. Závěr. 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda Antonín Vinklar uvítáním přítomných a hostů. 
Seznámil je s pořadem schůze a podal návrh na složení volební komise. 

2. Tříčlenná volební komise ve složení Eduard Roreček, Jaroslav Hlaváč a Čeněk Hantek 
byla schválena. 

3. Předseda požádal jednatele Jana Oplatka o přednesení zprávy o činnosti. Zpráva se 
opírala o historické události jež v minulém roce podstatně ovlivnily veškerý náš život. Byl to 
14. sjezd KSČ, který s konečnou platností skoncoval se vším, co bylo brzdou dalšího 
úspěšného rozvoje naší společnosti a pak listopadové volby do zastupitelských orgánů, které 
rovněž velkolepě dokumentovaly jednotu a odhodlání našeho lidu při dalším rozvoji našich 
národů cestou socialistického rozvoje. Při všech těchto akcích byli účastni aktivně také členové 
našeho PS. 

Jinak se v činnosti PS objevovaly stále tytéž staré nedostatky, jako slabá účast na schůzích 
a cvičeních. 

V roce 1971 jsme dostali nový agregát s kompletním vybavením, deset nových 
vycházkových stejnokrojů. Byla překryta střecha Požárního domu novou krytinou a 
vymalovány místnosti. Také byl konečně získán nový domovník, takže je zajištěn pořádek. 

Získali jsme dva nové členy, jsou to Jaroslav Hlaváč a Josef Oplatek. 

Na brigádách bylo odpracováno 310 hodin. Zpráva nakonec konstatovala, že při 
odpovědném přístupu všech členů k plnění povinností, by se dalo udělat daleko více. 

4. Po vyčerpání výroční zprávy byla zahájena diskuse. 

– První se přihlásil o slovo zástupce MNV Josef Hradečný. Vzpomněl ušlechtilých cílů, jež 
si klade požární ochrana, toho, že příslušníci požární ochrany byli vždy aktivní složkou v obci 
a byli proto u všech občanů ve vážnosti a je třeba, aby ve všech dobrých tradicích bylo 
pokračováno. Vyslovil přesvědčení, že budoucí spolupráce s MNV bude opět dobrá, jako byla 
vždy v minulosti.  

– Předseda Antonín Vinklar poděkoval zástupci MNV a ocenil pomoc, již MNV 
poskytoval našemu požárnímu sboru. 

– Zástupce OV-ČSPO Ladislav Foltýnek konstatoval, zpráva byla obsažná i kritická, že je 
opravdu nutné pokusit se o zlepšení činnosti a nezapomínat na rozšiřování členské základny. 
Tlumočil pozdrav OV a přál zdar do další práce. 

5. Další diskuse nebyla a proto předseda volební komise Eduard Roreček přednesl návrh na 
složení nového výboru. Všichni navržení byli zvoleni. Jednotlivé funkce byly rozděleny takto: 

Předseda       Ladislav Brada 
velitel        František Zlámala st. 
jednatel a hospodář    Jan Oplatek 
strojník        Vladislav Zlámala 
organizační referent   Josef Polok 
preventivní referent    Miroslav Hapala 
referent CO      Antonín Tomečka 
revisoři        Jaroslav Horák a Arnošt Kohout. 
Delegát na okr. konf. ČSPO Ladislav Brada. 

6. Po provedených volbách, které jako i další průběh řídil po svém zvolení nový předseda 
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Ladislav Brada, byl vypracován a schválen závazek k II. celostátnímu sjezdu ČSPO a plán 
činnosti našeho PS na rok 1972. 

Po vyčerpání programu byla schůze ukončena. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
28. ledna 1972 v 19 hod. v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala, 
Vladislav Zlámala, Miroslav Hapala, Jan Oplatek. 

Program: Zahájení 
Organizační zprávy 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada. Oznámil, že došla legitimace pro 
nového člena Jaroslava Hlaváče a členské známky. Dále přišel od St. spořitelny výpis z našeho 
běžného účtu, jenž obnáší 1003,60 Kčs. 

2. Zítra, tj. 29. ledna 1972 pořádá PS ve Valšovicích ples, na nějž bude společná výprava a 
pojede se požárním vozem. Účast a pozvání bude provedeno místním rozhlasem. 

– Dále předal předseda našim třem členům s. Františku Zlámalovi, Miroslavu Hapalovi a 
Janu Oplatkovi blahopřání ke zvolení do NV. 

– Předseda informoval o účasti na okrskové schůzi, které se zúčastnili Ladislav Brada, 
František Zlámala a Antonín Vinklar. Projednávala se příprava na výroční schůzi okrsku. 
Předsedovi okrsku je nutno zaslat zápis z naší výroční členské schůze. 

– Požárnický ples se bude konat 26. 1.[?] 1972. Hudbu zajistí Ladislav Brada (s Janem 
Hrdou). Pozvánky zajistí Jan Oplatek, dále vstupenky, vstupné 8 Kčs. Na vydražení zajistí 
František Zlámala 1 svícen, 1 lucernu a 1 dort. U pokladny budou Ladislav Brada a Adolf 
Orava. Pozvánky a Vstupenky roznesou dvojice František Zlámala st. a ml., Miroslav Hapala a 
Ladislav Brada, Vladislav Zlámala a Jan oplatek. 

Po projednání všech věcí předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

27. dubna 1972 v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Ladislav Brada, František Hýža, 
Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Jan Oplatek, Josef Oplatek, Václav Baláš, Vladislav Zlámala, 
Josef Polok, Arnošt Kohout. 

Program: 1. Zahájení 
2. Organizační zprávy 

1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada. Podal návrh na přijetí nového člena Václava 
Baláše, který byl jednomyslně přijat. 

2. Předseda seznámil přítomné se zápisem z okrskové schůze. Tento byl vzat na vědomí. 
Dále uvedl, že v červenci se bude konat v Teplicích námětové cvičení a na podzim jedno tajné 
ve Valšovicích. 
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Dne 13. května 1972 bude ve Valšovicích předán šesti našim členům předán odznak 
‚Vzorný požárník‘ III. stupně a budou to František Zlámala st. i ml., Antonín Vinklar, 
František Hýža, Ladislav Brada a Jaroslav Hlaváč. 

K přípravě na soutěž v Býškovicích dne 21. května 1972 podal zprávu velitel PS 
s. František Zlámala st. Soutěže se zúčastní: František Hýža, Ladislav Brada, František 
Zlámala, Josef Oplatek, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Velecký, Antonín Tomečka, 
Josef Polok, Arnošt Kohout, František Kohout. Cvičení před soutěží bude v sobotu 29. dubna 
1972 v 18 hod. Dále velitel sdělil, že přišlo 5 nových vycházkových uniforem. 

3. Zprávu z okresní konference podal předseda s. Ladislav Brada. Zpráva byla vzata na 
vědomí. 

4. Velitel podal zprávu o provedené technické prohlídce požárního vozidla. Stav je dobrý. 

Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
28. července 1972 v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Vladislav Zlámala, 
Antonín Vinklar, Čeněk Hantek, Adolf Körner, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek. 

Program: Zahájení 
Hodnocení aplikačního cvičení 
Organizační zprávy 

1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada, podal hned zprávu z okrskové schůze 
referentů pro prevenci, z níž vyplynul hlavně úkol provedení preventivních prohlídek. Dále 
podal sdělení o zaslání zprávy o činnosti na OV. 

2. Hodnocení aplikačního cvičení provedl velitel PS s. František Zlámala st. Konstatoval, 
že se zúčastnily všechny pozvané požární sbory, které si vesměs počínaly dobře, takže doba od 
vyhlášení poplachu k dopravě vody na školu byla vzhledem k velmi těžkému terénu a velmi 
dlouhému dopravnímu vedení velmi dobrá. 

3. V dalším pořadu bylo dohodnuto, aby začátkem příštího měsíce byly provedeny 
preventivní prohlídky malých provozoven dvojicemi: Antonín Vinklar – Jaroslav Hlaváč, 
Ladislav Brada – Vladislav Zlámala, František Zlámala – Václav Baláš. 

Tím byl program schůze vyčerpán a předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

17. listopadu 1972 v Požárním domě. Přítomní: František zlámala st., Čeněk Hantek, Václav 
Baláš, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Brada. 

Pořad: Zahájení 
Organizační zprávy 
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1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada a hned v úvodu přečetl přihlášku za člena 
Vlastimila Kohouta, jehož současně omluvil (měl taneční). Vlastimil Kohout byl jednomyslně 
přijat. Dále byla podána zpráva o zaslaném hlášení na OV. 

2. Velitel PS upozornil, že začátkem ledna 1973 bude organizováno další školení pro 
odznak ‚Vzorný požárník‘. Pak bylo dohodnuto, že požárnický ples by se měl konat asi 17. 
února 1973, podle toho, zdali bude volný sál. František Zlámala st. zajistí hudbu, sál a věci na 
vydražení. Povolení, pozvánky, vstupenky Jan Oplatek. Obsazení pokladny Brada a Zlámala. 
Podrobnosti se dohodnou na nejbližší schůzi.  

Tím byl pořad vyčerpán a předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1973 

Zápis 
Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

18. ledna 1973 v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Čeněk Hantek, 
Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Horák, Vlastimil Kohout, Arnošt Kohout, Jan Oplatek. 

Pořad: Zahájení 
Organizační záležitosti 
Příprava výroční schůze 

1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada. Úvodem poděkoval členům PS za účast na 
pohřbu našeho člena Josefa Králíka. 

2. Předseda sdělil, že se dne 10. ledna 1973 u nás konala okrsková schůze, z níž podal 
stručný obsah. Dále sdělil obsah Informátoru č. 4, dle něhož se PS mohou jako diváci 
mezinárodní soutěže požárních sborů v Brně. 

3. Předseda předložil členské schůzi přihlášku Vlastimila Kohouta za člena sboru. Tento 
byl přijat jednomyslně. 

4. Ples se bude konat 17. února 1973. Organizace zůstává tak, jak byla v předchozí schůzi 
výboru dohodnuta. 

5. Podle pokynů OV-ČSPO se bude konat u nás výroční členská schůze 26. ledna 1973. 
Organizačně ji budou zajišťoval předseda Ladislav Brada a velitel František Zlámala st. 
Zprávu o činnosti vypracuje a přednese jednatel Jan Oplatek. 

Po další bezpodstatné diskusi předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 

dne 26. ledna 1973 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Vladislav Zlámala, 
Čeněk Hantek, Arnošt Kohout, Vlastimil Kohout, Cyril Kohout, Jaroslav Horák, Adolf Orava, 
Josef Duchoň, Josef Polok, František Hýža, Václav Baláš, Jan Oplatek. 
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Hosté: Josef Herman – za OV-ČSPO, Zbyněk Číhal – za MV-NF, Josef Hradečný – za 
MNV. 

Pořad: 1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti 
4. Zpráva revizní 
5. Diskuse 
6. Návrh na usnesení 
7. Závěr 

1. Výroční schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada uvítáním přítomných členů PS a 
hostů. 

2. Na návrh předsedy byli do návrhové komise zvoleni s. Čeněk Hantek, Adolf Orava, 
Josef Duchoň. 

3. Zprávu o činnosti přednesl jednatel Jan Oplatek, byla dosti obsáhlá a hodnotila klady i 
nedostatky činnosti PS na všech úsecích práce. 

4. Po přednesení zprávy byla zahájena diskuse. Bylo hlavně hovořeno o původu malé 
účasti na schůzích (Čeněk Hantek, Adolf Orava, Cyril Kohout, Jan Oplatek), rozebrána 
možnost založení družstva mládeže (Josef Herman). Zástupci MV-NF Zbyněk Číhal i MNV 
Josef Hradečný hodnotili práci PS celkem positivně, poděkovali za vykonanou práci a přáli 
mnoho úspěchů do další činnosti. 

5. Jaroslav Horák podal zprávu o kontrole pokladního deníku. konstatoval, že nebyly 
shledány žádné nesrovnalosti a že všechny doklady souhlasí se záznamy v pokladním deníku. 

6. Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise s. Čeněk Hantek. Usnesení 
obsahovalo schválení zprávy o činnosti, závazek kolektivního působení na méně aktivní členy, 
návrh závarku k výročí únorových událostí 1948. 

7. Na závěr promluvil zástupce OV-ČSPO s. Josef Herman a pak předseda s. Ladislav 
Brada schůzi ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
14. června 1973 v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, Čeněk Hantek, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, František 
Zlámala ml., Vlastimil Kohout, František Hýža, Jan Oplatek. 

Pořad: Zahájení 
Organizační zprávy 

1. Schůzi zahájil předseda Ladislav Brada. Provedl hodnocení okrskové soutěže požárních 
družstev, kde bylo naše družstvo z 11 účastníků osmé. Není to dobré, protože body naši 
členové ztráceli hlavně svou nedisciplinovaností. Potom oznámil, že z našich řad byli 
odhlášeni Eduard Roreček ml. a Ladislav Velecký ml. (odstěhovali se) a Josef králík st. 
(úmrtí). 

2. Organizační zprávy. Byly zvážena možnost účasti na okrskové zábavě, pořádané 
v Paršovicích dne 16. června 1973. Účastníci pojedou požárním vozem, jejich účast bude 
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zajištěna vyhlášením v místním rozhlase. Velitel PS upozornil, že PS Rakov bude letos slavit 
80 let od svého založení. Bude nutno i na tuto akci zajistit účast. 

Po projednání těchto bodů předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
20. září 1973 v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., 
Ladislav Brada, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek. 

Pořad: Zahájení 
Organizační zprávy 

1. Zahájení. Předseda s. Ladislav Brada uvedl, že bylo zasláno měsíční hlášení na OV. Je 
nutno zajistit kontrolu akceschopnosti požární techniky. 

2. Velitel PS s. František Zlámala st. zhodnotil stav přípravy na aplikační cvičení 
v Paršovicích dne 21. září 1973. Není příliš uspokojivá, ale účast bude zajištěna. Školení 
strojníků v Přerově 23. září 1973 se zúčastní S. Ladislav Brada a František Zlámala ml. 
Cvičení CO II. téma, bude za organizace MNV provedeno 1. října 1973. Potom upozornil na 
nutnost provedení preventivních prohlídek před topným obdobím. Budou provedeny počátkem 
října. 

Předseda pak přečetl zprávu o požárovosti v Severomoravském Kraji a potom schůzi 
ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výborové schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
23. listopadu 1973 v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Josef 
Duchoň, František Zlámala st., František Zlámala ml., Jan Oplatek. 

Pořad: Organizační zprávy 
Příprava výroční členské schůze. 

1. Schůzi zahájil Ladislav Brada. Konstatoval, že byly provedeny preventivní prohlídky 
(dvojice Brada-Hlaváč, Duchoň-Řihák) v celé obci a v provozovnách. Hrubší závady nebyly, 
nejčastěji jsou však licované [germanismus = znamená pojistky opravené drátkem z elektrického 
kabelu-šňůry, německy die Litze – šňůra] pojistky elektrického vedení. Příslušné hlášení o 
prohlídkách bylo zasláno. Dále byl na okres zaslán seznam věcí pro potřebu požární ochrany. 

Potom bylo provedeno hodnocení závazku na letošní rok. Nebyl splněn bod získání 2 
dobrovolných dárců krve a závazek na 100 hodin údržby požární techniky byl splněn na 72 
hodin. 

Bylo pak dále dohodnuto, že požárnický ples se bude konat 9. února 1974. Podrobnosti se 
projednají příště. Sál zajistí Ladislav Brada, hudbu František Zlámala st. 

2. Podle rozpisu OV-ČSPO bude se u nás konat výroční členská schůze s volbou výboru 
21. prosince 1973. Po poradě dohodnuto navrhnout tyto členy do výboru: Předseda Ladislav 
Brada, velitel František Zlámala st., preventivní referent Josef Duchoň, jednatel Jaroslav 
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Hlaváč, pokladník Jan Oplatek, referent CO Antonín Tomečka, strojník František Zlámala ml. 
a František Hýža, organizační referent Václav Baláš, revisoři Jaroslav Horák a Arnošt Kohout. 

Organizaci účasti zajistí Ladislav Brada a Václav Baláš, zprávu o činnosti vypracuje Jan 
Oplatek. Na příští schůzi budou dojednány podrobnosti. 

Potom Předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z výborové schůze požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

13. prosince 1973. Přítomní: Ladislav brada, Josef Polok, Jaroslav Horák, Miroslav Hapala, 
František Zlámala st., Jan Oplatek. 

Pořad: Příprava výroční členské schůze 

Schůzi zahájil předseda Ladislav Brada.Úvodem byl znova prodiskutován návrh na složení 
nového výboru. Ke změnám nedošlo. Byl dále stanoven program výroční členské schůze. Do 
volební komise byli navrženi Josef Polok, Adolf Orava a Čeněk Hantek. 

Pozvání členů zajistí osobně Ladislav Brada a Václav Baláš, účast ve stejnokroji. Schůzi 
bude řídit předseda, výroční zprávu zpracují předseda a jednatel Jan Oplatek. František 
Zlámala st. zajistí občerstvení a to pro 50 osob po 10 dkg kabanosu, chléb, dále 2 bedny piva a 
1 bednu sodovek. Dalších připomínek nebylo a předseda schůzi ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 

Z výroční členské schůze dobrovolného požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, 
konané dne 21. prosince 1973 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomno bylo podle presenční listiny 14 členů požárního sboru, za OIPO mjr. Blanař, 
delegace požárních sborů Valšovice, Paršovice, Opatovice, zástupci MO SSM, DV LSD 
Jednota, ČČK, MNV, JZD, ČSL. 

Program: 1. Zahájení 
2. Volba volební komise 
3. Zpráva o činnosti a zpráva pokladní 
4.Zpráva revisorů účtů 
5. Návrh plánu činnosti a závazku na rok 1974 
6. Diskuse 
7. Volba výboru 
8. Ukončení 

1. Schůzi zahájil a řídil předseda s. Ladislav Brada. V úvodu přivítal všechny členy 
místního PS, delegace sousedních PS a ostatní přítomné hosty. Seznámil všechny s pořadem 
schůze, k němuž připomínky nebyly a proto byl schválen. 

2. Potom předložil VČS návrh na složení volební komise ve složení Adolf Orava, Čeněk 
Hantek, Josef Polok. Návrh byl bez připomínek schválen. 

3. Zprávu o činnosti přednesl jednatel PS Jan Oplatek. Zpráva obsahovala objektivní 
zjištění činnosti PS za uplynulé období, včetně nedostatků v práci, jež jsou už několik let za 
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sebou stejné a dosud se nepodařilo je odstranit. je to hlavně slabé účast členstva na schůzích a 
cvičeních, jakož i malá zájem o dění v PS. Tak se stalo pravidlem, že veškerá práce závisí od 
několika členů výboru. Účast na cvičeních v okolí byla dobrá, nikde jsme nechyběli. 

Po stránce finanční je stav ke dni výroční schůze tento: 
Na straně příjmů     4104,40 Kčs 
na straně vydání     1753,20 Kčs 
na účtu u St. spořitelny   1003,60 Kčs. 

Z toho vyplývá, že k dnešnímu dni je stav jmění 3354,80 Kčs. 

4. Zprávu revisní podal Jaroslav Horák. Konstatoval, že pokladní deník je veden 
v pořádku, účty souhlasí , jakož i příslušné součty a odpočty. 

5. Po skončení zpráv přednesl předseda návrh plánu činnosti PS na příští rok, zároveň se 
závazkem. Znění plánu činnosti i závazku není v tomto zápise uvedeno, je uloženo 
v korespondenci s. předsedy. Plán činnosti i závazek byly členskou schůzí schváleny. 

6. Diskuse. 

– Čeněk Hantek podotkl, že není o čem diskutovat, když už plán činnosti i závazek byly 
schváleny před diskusí. 

– Josef Polok podotkl, že na počátku byl schválen pořad schůze a že je tedy vše v pořádku. 

– Rovněž s. Jan Oplatek zdůraznil, že každý měl možnost před schválením plánu činnosti a 
závazku se k němu vyjádřit. Přesto je o čem diskutovat např. jak zlepšit docházku členů do 
schůzí, cvičení a vůbec zaktivizovat činnost PS. 

– Potom v diskusi vystoupili s pozdravem zástupci okolních požárních sborů Valšovice, 
Paršovice a Opatovice. 

7. Potom předseda diskusi přerušil a předseda volební komise s. Adolf Orava seznámil 
přítomné s návrhem kandidátky na členy výboru. Po oznámení kandidátky bylo rozhodnuto 
hlasovat o každém navrhovaném samostatně. 

Zvoleni Byli: Ladislav Brada, Josef Duchoň, František Zlámala st., Jaroslav Hlaváč, Jan 
Oplatek, Antonín Tomečka, František Zlámala ml., František Hýža, Václav Baláš. 

Revisoři: Jaroslav Horák, Arnošt Kohout. 

8. Před započetím další diskuse bylo přítomným podáno občerstvení. 

– V diskusi pak pokračoval zástupce OIPO s. mjr. Blanař. Poděkoval členům PS za jejich 
činnost a uvedl, že představitelé okresu Přerov vysoce hodnotí činnost ČSPO i přes potíže, jež 
se vyskytují v každé práci. Ke zprávě o činnosti řekl, že byla objektivní a kritická a že nutno 
z ní vycházet do další práce. Potom zhodnotil stav výskytu požárů v okrese Přerov a na závěr 
uvedl své zážitky z mezinárodní soutěže požárních družstev v Brně. Popřál našemu sboru zdar 
do další práce s důvěrou, že činnost bude lepší než v uplynulém období. 

9. Vzhledem k tomu, že už dalších diskusních příspěvků nebylo, Poděkoval předseda všem 
účastníkům za účast a schůzi ukončil. 

Zapsal Jan Oplatek 

 

Zápis 
Z ustavující výborové schůze požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

21. prosince 1973, ihned po výroční členské schůzi. Přítomen byl zástupce OIPO mjr. Blanař. 
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Ustavující schůzi zahájil nejstarší přítomný člen s. Jan Oplatek. Přednesl návrh na 
předsedu PS s. Ladislava Bradu. Návrh byl schválen. 

Dalšího řízení schůze se ujal předseda. Další funkce by obsazeny a schváleny takto: 

Předseda      Ladislav Brada 
velitel PS      František Zlámala st. 
referent pro prevenci  Josef Duchoň 
jednatel       Jaroslav Hlaváč 
pokladník      Jan oplatek 
referent CO     Antonín Tomečka 
organizační referent   Václav Baláš 
strojníci       František Zlámala ml. a František Hýža 
revisoři účtů     Jaroslav Horák a Arnošt Kohout. 

Po zvolení jednotlivých funkcionářů předseda schůzi ukončil 
Zapsal Jan Oplatek 

 

1974 

Zápis 
Z výborové schůze požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 8. února 

1974 v Požárním domě, v 18.30 hodin. Přítomní: Ladislav Brada, Jan Oplatek, Josef Duchoň, 
František Zlámala ml., Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč. 

Pořad: Organizační zprávy 
Příprava výroční členské schůze okrsku 
Plán schůzí a cvičení 

1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada. Přečetl zápis měsíčního hlášení, které bylo 
odevzdáno na okrskové schůzi, která se konala u nás v Požárním domě dne 4. února 1974. 

2. Okrsková výroční schůze se bude konat ve Valšovicích dne 2. března 1974 v 17 hod. 
Z našeho sboru zajistit účast 10 členů. 

3. Plán práce na 1. pololetí 1974 : 

Výborové schůze se budou konat 6. března, 3. dubna, 8. května a 5. června 1974. 
Členské schůze se budou konat 11. dubna, 16. května a 13 června 1974. 
Cvičení jsou plánována na 17. a 31. května a 14. a 28. června 1974. 
V měsících březnu a dubnu bude školení na odznak ‚Vzorný požárník‘ II. a III. stupně. 

4. Různé. 

Dne 21. ledna 1974 zúčastnilo se 6 členů povodňové pohotovost v lázních Teplicích nad 
Bečvou. 

V lednu se zúčastnilo 8 členů požárnického plesu ve Valšovicích a 5 členů v Paršovicích. 
Tři členové se zúčastnili výročních členských schůzí v Opatovicích a v Rakově. 

Na závěr topné sezóny se provedou dohlídky, kterých se zúčastní Josef Duchoň, Ladislav 
Brada a Jaroslav Hlaváč. 

V diskusi přednesl s. Jan Oplatek zprávu o činnosti pokladníka a o zaplacení časopisu 
Požární ochrana. Dne 14. února proběhne u nás kontrola pokladní knihy. Zároveň Jan Oplatek 
předal Jaroslavu Hlaváčovi knihu zápisů Místního požárního sboru. 
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Vzhledem k tomu,že nebylo dalších diskusních příspěvků, předseda všem poděkoval za 
účast a schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Ze schůze výboru Požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, která se konala dne 4. dubna 

1974 v Požárním domě, v 19 hod. 

Přítomní. Ladislav Brada, Jan Oplatek, František Zlámala ml., Václav Baláš, Jaroslav 
Hlaváč, Jaroslav Horák, František Zlámala st. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Ladislav Brada. Seznámil přítomné se zprávou o konání 
výroční schůze 21. okrsku Opatovice ve Valšovicích dne 2. března 1974. zároveň nám 
přednesl pozvánku na školení požárníků II. stupně, které se bude konat 5. dubna 1974 
v Paršovicích v 18 hod. Zúčastní se ho členové František Zlámala st., Ladislav Brada, Jaroslav 
Hlaváč, František Zlámala ml., František Hýža. 

Posléze jsme byli seznámeni s došlou poštou a s plánem práce měsíc duben a měsíčním 
hlášením za březen. Na závěr topné sezóny byly v dubnu provedeny preventivní prohlídky a 
dohlídky. 

2. Předseda předal slovo Janu Oplatkovi, který přednesl politický referát. 

3. V diskusním příspěvku přednesl s. Jaroslav Hlaváč referát ze schůze velitelů, které se 
zúčastnil dne 30. března 1974 v Hranicích. 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších dotazů, poděkoval předseda všem členům za účast a 
ukončil schůzi. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze Českého svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

11. dubna 1974 v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Václav Baláš, Ladislav Brada, Jan Oplatek, Čeněk Hantek, ? Kohout, Jaroslav 
Hlaváč, Cyril Kohout, Adolf Orava, Jaroslav Horák, František Hýža, František Zlámala ml., 
František Zlámala st. 

1. Schůze byla zahájena předsedou Ladislavem Bradou, který srdečně přivítal přítomné 
členy a seznámil je s programem schůze. 

Všichni přítomní byli seznámeni s tím, že byly provedeny preventivní prohlídky po topné 
sezóně v obytných domech i v novostavbách. 

Pak s. Jan Oplatek přečetl svůj politický referát. 

Byl přednesen zápis z výroční okrskové schůze, konané 2. března 1974 ve Valšovicích. 

Byla provedena kontrola plánu práce na duben a projednávala se účast požárníků na 
prvomájových oslavách. 

Projednávala se příprava na 1. kolo soutěže. Byly dopředu určeny termíny cvičení a to na 
18. a 25. dubna 1974. 
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2. V diskusi vystoupil s. František Zlámal a zhodnotil dobrou účast při zásahu hašení 
požáru lesa. 

Protože nikdo z přítomných členů neměl další dotazy, poděkoval s. Ladislav Brada za 
účast a schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Českého svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

18. října 1974 v 19 hod. v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jan Oplatek, František 
Zlámala st., František Zlámala ml., Josef Duchoň, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč. 

1. Schůzi zahájil Ladislav brada, srdečně přivítal přítomné členy a seznámil je 
s programem schůze. 

2. S nastávajícím topným obdobím budou se provádět preventivní prohlídky obytných 
budov a malých provozoven. Prohlídky budou prováděny ve dvou termínech. Dne 25. října 
1974 provedou prohlídky Ladislav brada a Josef Duchoň, dne 27. listopadu 1974 Ladislav 
Brada a František Zlámala st. 

3. Na členskou schůzi dne 13. prosince 1974 se připravuje slib sedmi členů. Dále byla na 
programu příprava taneční zábavy, která se má konat 18. nebo 25. ledna 1975. 

Protože nikdo z přítomných členů neměl dalších dotazů, poděkoval předseda všem za účast 
a tím schůzi ukončil. 

Zápis provedl Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze Českého svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

15. listopadu 1974 v Požárním domě v 19 hod. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Čeněk Hantek, 
Josef Duchoň, Jan Oplatek, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč. 

1. Předseda zahájil schůzi a seznámil členy s programem schůze okrsku, které se zúčastnil. 

2. Václav Baláš přednesl referát ze školení preventivních referentů, kterého se zúčastnil. 

3. Velitel František zlámala st. nás seznámil s některými důležitými věcmi z ‚velitelského 
dne‘, který se konal v Drahotuších. 

Protože nebyly další dotazy, schůze byla Ladislavem Bradou ukončena. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

 

— X — 

[Konec čtvrté knihy protokolů.] 
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