1939
Protokol čís. 1.
Sepsaný při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 27. ledna
1939, o 7. hod. večer v místnostech radnice, za přítomnosti 19 členů činných, 2 přispívajících
a dvou sester samaritánek:
Přítomní: Svatoslav Chromý, Ludvík Velecký, Čeněk Hantek ml., Josef Roreček,
Miroslav Kohout, Karel Pudil, Antonín Oplatek, František Ryška, František Vavřík st., Vilém
Roreček, Jakub Kundrát, Oldřich Jiříček, Adolf Orava, Jan Jednorog, František Kohout,
Leopold Prášil, František Vavřík ml., Josef Duchoň ml., Josef Orava, Josef Duchoň st.;
přispívající Josef Růžička, Oldřich Chromý; samaritánky Božena Oplatková, Vlasta
Hantková.
Pořádek:
1. V listinu přítomných zapsáno 19 členů.
2. Zahájení valné hromady. Bratr starosta František Vavřík st. zahajuje valnou hromadu a
vítá přítomné členy a povzbuzuje členy, by činnosť sboru v příštím roce byla větší.
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady. Bratr jednatel František Ryška čte všechny
protokole od poslední valné hromady, které jsou až na jednotlivé připomínky schváleny.
4. Zpráva jednatele. Opět uplynul rok naší spolkové činnosti a my jsme se sešli, by jsme
podali zprávy za uplynulý rok, což i já podávám zprávu jednatelskou, která zní takto:
Sbor čítal v roce 1938 22 činných členů, 5 přispívajících a 3 samaritánky, kteří jsou
pojištěni v podporovací pokladně a pohřební. Sbor odbýval valnou hromadu 29. ledna 1938
za účasti 19 členů činných, 2 přispívajících a 2 členů zábavního odboru. {Správně má být 15.
února 1938, za účasti 20 činných, 2 přispívajících, 2 samaritánek a 2 členů zábavního
odboru.- Pozn. L. Ch.}
Sbor odbýval 9 schůzí výborových a 2 sborové. Dne 29. ledna 1938 ples, 18. července
1938 okrskové cvičení za účasti 4 sborů se stroji a s 54 členy: Hranice , Rakov, Valšovice,
Zbrašov. Přehlídku vykonal br. Antonín Šenovský z Hranic. Bratr Čeněk Hantek st.
samaritský náčelník při tom provedl vzorné asanační cvičení před čp. 18, k čemuž přihlíželo
hojně obecenstva. Župního sjezdu, který se odbýval 20. července ve Velké se zúčastnilo 6
bratrů a 3 samaritánky. Pohřbu br. Vilíma z Hranic se zúčastnilo 5 bratrů. Hasičského sjezdu
v Bratislavě, který se odbýval 3. – 6. července, se zúčastnil br. Čeněk Hantek st. Legionářské
slavnosti, která se odbývala v Hranicích se zúčastnili 2 bratři dopoledne a 4 bratři odpoledne.
Sbor se zúčastnil se strojem, 15 bratry a 3 sestrami závěrečného cvičení sboru hranického
na náměstí před lékárnou, kdež pracoval se strojem. Sbor se zúčastnil smuteční tryzny 20. září
za zemřelého presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka, na Baránce v hojném počtu, kterou
pořádala obecní osvětová komise s obecním zastupitelstvem. Sbor se zúčastnil 28. října 1938
slavnosti sázení Masarykovy a Benešovy lípy za Dolní Branou.
Všech župních výborových schůzí se zúčastnil brate starosta František Vavřík st., jakožto
delegát našeho sboru. Sbor odebírá Hasičskou ochranu, Moravskoslezského hasiče, Hasičskou
samaritskou stráž a Záhorskou kroniku. Tím zpráva jednatelská skončena.
5. Zpráva pokladní. Bratr pokladník František Ryška čte zprávu pokladní, která se jeví
takto: Příjem sboru za rok 1938 3056,09 Kč
vydání sboru za rok 1938 1832,— Kč
zbývá pro rok 1939
1224,09 Kč
1

v měst. spořitelně uloženo 5541,84 Kč
Jmění sboru k 31.12.1938 6765,93 Kč
Účty byly přezkoumány revisory účtů bratry Leopoldem Prášilem a Ludvíkem Veleckým
a uznány za správné.
6. Bratr náčelník František Kohout podává zprávu náčelnickou. Sbor konal 5 letních
cvičení, 3 se strojem a 2 pochodová. Pořádal okrskové cvičení za účasti 4 sborů s 54 členy,
pak se zúčastnil závěrečného cvičení v Hranicích s 15 bratry, kde cvičil se stříkačkou. Nejvíce
bratrů při těchto letních cvičeních bylo 15, nejméně 6 bratrů. Zimních cvičení bylo 5, což se
přednášelo z Hasičské ochrany, pak cvičení signálů. Upozorňuje, že cvičení jak letních, tak i
zimních se bratři málo zúčastňují a upozorňuje bratry, by v příštím roce byla účast na
cvičeních těch větší. Tím zpráva skončena.
7. Bratr Čeněk Hantek st., samaritský náčelník, podává zprávu samaritskou: Samarita čítá
3 bratry a 2 sestry. Samaritáni cvičili s CPO, cvičení provedl Dr. Bojda a bratr Čeněk Hantek.
Samarita zakročila při 31 úrazech lehkých, k lékaři předáno bylo k ošetření v 6 případech a 1
do nemocnice. Od župy obdržela příděl v ceně 50 Kč a od zdejšího sboru 100 Kč. Samarita se
zúčastnila při motorových závodech u mostu při zastávce Černotín–Kelč. Při přednášce a
obvazových cvičeních v Černotíně, kdež se naše samarita zúčastnila s CPO, zůstal obvazový
materiál, což bude samarita žádať o vrácení. Tím končím zprávu samaritského náčelníka.
Zpráva zbrojíře podána nebyla.
8. Zpráva vzdělavatele. Za nepřítomného vzdělavatele Karla Šnitzera, který se nemohl
zúčastnit, předčítá zprávu vzdělavatelskou br. Vilém Roreček: Skončili jsme opět rok
spolkového života, je povinností spolkového vzdělavatele, aby podal také zprávu o vzdělávací
a zábavní činnosti. V uplynulém roce pořádal sbor 2 plesy, 8. ledna hasičský ples a 19. února
pořádal ples zábavní odbor.
V neděli 6. března zúčastnili se členové sboru v krojích lampiónového průvodu a pálení
vatry v předvečer narozenin p. presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Na Baránce u
vodojemu byla zapálena vatra, u níž přečetl starosta sboru br. František Vavřík provolání
vydané ústředím hasičstva ku dni československého zahraničí. Sbírka, která se na ten účel
provedla dům od domu vynesla 453 Kč.
V předvečer narozenin p. presidenta republiky Dr. Beneše zúčastnili se členové v kroji
lampiónového průvodu, který byl zároveň manifestací pro ochranu naší svobody vážně
ohrožené, 21. května 1938. Dne 7. srpna konáno bylo okrskové cvičení spojené se slavností
odevzdání hydrantů nově zřízeného vodovodu, obecní radou hasičskému sboru. Náměstek
starosty František Králík proslovem odevzdal hydranty hasičskému sboru. Na to promluvil
vzdělavatel sboru o úkolech a cílech hasičstva v budoucnu a žádal občany, by těžkou a
odpovědnou práci hasičskou vždy podporovali a ji ocenili. Slavnosť zakončil okrskový
dozorce pěkným proslovem k hasičstvu a přítomnému obecenstvu. Pak byla veselice. Dne 4.
září pořádal zábavní odbor zdařilou taneční zábavu.
V roce 1938 uskutečnilo se přání sboru a všeho občanstva po novém jevišti, které bylo
zakoupeno od fy. Alois Drobný v Místku za obnos 7606 Kč. Činnost na novém jevišti byla
zahájena 13. března 1938 kusem „Maryša“. Nové jeviště se všem líbilo. Dne 4. prosince
sehrán byl divadelní kus „Děvče z Krkonoš“. S potěšením poznáváme, že se naše představení
těší vždy větší a větší přízni jak domácího, tak přespolního obecenstva. Hleďme si získanou
přízeň do budoucna udržeti svědomitým nacvičením a řádným provedením divadelních kusů.
Tím končím zprávu o vzdělávací činnosti a další činnosti vzdělávací, Zdar!
9. Volby. Bratr Josef Orava, jako nejstarší člen sboru navrhuje, by se volby provedly
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aklamací. Nato Jan Šnejdrla navrhuje volby lístky, tedy přikročeno k volbě lístky. Za
skrutátory zvoleni Leopold Prášil a Jan Šnejdrla.
Volba starosty: Z odevzdaných 26 lístků obdržel František Vavřík 21 hlasů, ostatní hlasy
byly roztříštěny., takže zvolen starostou 21 hlasy František Vavřík, který volbu přijímá.
Volba náčelníka: Z odevzdaných 24 lístků obdržel František Kohout 17 hlasů, takže za
náčelníka zvolen 17 hlasy František Kohout, který volbu přijímá.
Volba I. Podnáčelníka: František Králík obdržel z odevzdaných 24 lístků 8 hlasů a Vilém
Roreček taktéž 8 hlasů. Br Josef Orava táhne los a zvolen František Králík za I. podnáčelníka.
Volba II. podnáčelníka: Odevzdány 24 lístky, přičemž obdržel bratr Jan Jednorog 8 hlasů,
František Vavřík ml. 4 hlasy, Čeněk Hantek st. 3 hlasy, Adolf Orav 2 hlasy. Zvolen za II.
podnáčelníka 8 hlasy Jan Jednorog, který volbu přijímá.
Volby 4 členů výboru. Odevzdáno 24 lístků a zvoleni: Adolf Orava 15 hlasy, František
Ryška 18 hlasy, Vilém Roreček 14 hlasy, Antonín Oplatek 13 hlasy.
Náhradníci zvoleni: František Vavřík ml. a Josef Králík.
Revisoři účtů zvoleni Leopold Prášil a Ludvík Velecký.
Za samaritského četaře jednohlasně zvolen Čeněk st., který volbu přijímá.
Za vzdělavatele navržen nepřítomný Karel Šnitzer.
Za hospodáře při zbrojíři zvolen Antonín Oplatek.
10. Volné návrhy. Usneseno, by byla na jeviště zakoupena látka dyftýn, kterou fa Alois
Drobný nedodala.
Bratr starosta končí valnou hromadu a přeje činnosti hasičské v novém roce mnoho zdaru.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 27. ledna 1939

František Ryška, zapisovatel

Protokol čís. 2.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané 30. ledna
1939 o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomno 7 bratrů: František Vavřík, Adolf Orava,
Čeněk Hantek st., František Kohout, František Ryška, Vilém Roreček, Antonín Oplatek.
Program:
1. Starosta František Vavřík zahajuje schůzi a přikročeno k doplnění voleb.
Volby náměstka starosty: za náměstka zvolen 4 hlasy Čeněk Hantek st., který volbu
přijímá.
Volba jednatele a pokladníka. Za jednatele a pokladníka zvolen jednohlasně František
Ryška, který volbu přijímá.
Za zbrojíře zvolen Antonín Oplatek, který volbu přijímá.
Do zábavního odboru zvoleni z hasičského sboru Čeněk Hantek st. a František Kohout.
Za delegáta našeho sboru do župního výboru zvolen František Vavřík st.
2. Pro samaritu na zakoupení obvazů a léků povoluje výbor 100 Kč.
3. Br. František Kohout podává ústně přihlášení Leopolda Krále za přispívajícího člena,
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což se jednohlasně přijímá.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 30. ledna 1939

Zapsal František Ryška

Protokol čís. 3.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
7. února 1939, o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomno 8 bratrů: František Vavřík st.,
Čeněk Hantek st., Antonín Oplatek, Adolf Orava, František Kohout, František Ryška, Vilém
Roreček, Jan Jednorog.
Program:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi a jako 1. bod jednání je, Domov
osleplých vojínů v republice žádá o podporu. Výbor se jednohlasně usnesl zaslati 10 Kč.
2. Ochranné sdružení autorské zaslalo dotazník na sbor ohledně uzavření smlouvy ze
zábav, paušál. Výbor se jednohlasně usnesl uzavříti smlouvu na 3 zábavy.
3. Bratr starosta čte pozvání na župní valnou hromadu na den 12. února 1939 do Hranic.
4. Hranický sbor zaslal přípis našemu sboru, souhlasí-li sbor, by župa XXII. Hranická byla
pojmenována župa Klumparova, k čemuž se sbor staví zamítavě, odhlasováno výborem.
5. Na den 14. února 1939 svolá se oběžníkem schůze členů, ohledně pořízení slavnostních
stejnokrojů.
6. Jelikož sbor zamýšlí poříditi slavnostní stejnokroje, dopíše o vzorky látek na blůzu a
kalhoty do prodejny při MZHJ v Brně.
7. Bratr Josef Orava zaslal přípis na sbor ohledně vypůjčených 8 desek, kde žádá cenu, že
je sboru zaplatí. Výbor se jednomyslně usnáší, by desky vypůjčené sboru oplatil.
8. Bratr starosta sděluje, že staré hydranty byly prodané za 45 haléřů za 1 kg. Hydranty
vážily 365 kg à 45 hal. = 164 Kč 25 hal.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 7. února 1939

František Ryška, zapisovatel

Protokol čís. 4.
Sepsaný při sborovém večeru Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konaném dne
14. února 1939 o ½ 7 hod. večer v radnici, za přítomnosti: František Kohout, Josef Orava,
František Vavřík, Čeněk Hantek st., Adolf Orava, Jakub Kundrát, Vilém Roreček, Čeněk
Hantek ml., Josef Duchoň, Antonín Oplatek František Ryška, Cyril Humplík, Josef Králík,
Jan Jednorog.
Program:
1. František Vavřík, starosta sboru, zahajuje sborový večer a vítá přítomné členy. Na
programu je zakoupení slavnostních stejnokrojů. Přihlásili se členové Čeněk Hantek a
František Vavřík st. si dají staré čamary přešít na blůzu novou. Na nový stejnokroj se
přihlásili František Kohout, Vilém Roreček, František Ryška, Jan Jednorog, František Králík,
Josef Králík, Oldřich Jiříček, Svatoslav Chromý, Antonín Oplatek, Jakub Kundrát.
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2. Na pracovní obleky jež látka je již zakoupena, bude pořízen pracovní oblek
následujícím členům: Čeněk Hantek st., František Kohout, Vilém Roreček, Antonín Oplatek,
Jan Jednorog, František Králík, Oldřich Jiříček, Josef Králík. Pracovní oblek zůstává
majetkem sboru.
3. Na slavnostní stejnokroje se bude splácet následovně: Sbor dá z pokladny na zakoupení
stejnokrojové látky ihned 1100 Kč. Do 15. března ode dnešního dne, tj. 14. února 1939 zaplatí
každý člen 50 Kč. Další splátky budou se odvádět 6 Kč týdně až do úplného zaplacení,
počínaje první sobotou po 15. březnu 1939. Obnos ten se přihlásil dobrovolně vybírati Josef
Roreček.
Všichni bratři byli vyzváni oběžníkem, by se dostavili na sborový večer, by se přihlásili,
přejí-li si slavnostní stejnokroj, který se částečně pořizuje nákladem sboru, aby v pozdější
době nedošlo k nedorozuměním mezi členy. Každý přihlášený bratr potvrzuje svým
podpisem, že závazky ty bude řádně dodržovat a splátky správně platit.
4. Br. Čeněk Hantek st. navrhuje, by jak pracovní oblek, tak i slavnostní, bylo ušití zadáno
br. Jezerskému v Černotíně, který bude pozván, což se jednohlasně schvaluje.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 14. února 1939

František Ryška, tč. zapisovatel

Protokol čís. 5.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
6. června 1939 o 8. hod. večer v místnostech radnice, za přítomnosti 7 členů výboru:
František Vavřík st., Čeněk Hantek, Adolf Orava, Jan Jednorog, František Kohout, František
Ryška. K podepsání protokolu jsou zplnomocněni Adolf Orava a Jan Jednorog.
Program:
1. Bratr starosta zahajuje schůzi a předčítá došlé dopisy, při čemž se podotýká, že kursy,
které se měly odbývati v neděli 28. května 1939 pro sborové náčelníky, podnáčelníky, četaře,
jednatel a pokladníky pro zákaz shromažďování konati se nemohou.
2. Na sbor došla od MZHJ v Brně příručka pro vedoucí hasičského dorostu a žactva.
Výbor se usnesl,aby dorost byl organizován, jako organizátor jmenován byl výborem br.
Čeněk Hantek st. a jemu k ruce přidělen br. Vilém Roreček. Po vykonané organizaci jež
podají dotyční zprávu, přikročí se k výcviku. Cvičitelé budou stanoveni.
3. Byla zakoupena příruční hadice od Hasičských závodů pro motorovou stříkačku.
4. Přihlašují se za členy sboru Miroslav Kohout, František Roreček a Jaroslav Vavřík, což
výbor jednohlasně schvaluje.
5. Sbor zašle žádost na obecní radu o přidělení obecní zahrádky na stavbu hasičského
skladiště.
6. Spolkový výbor se usnesl, by bez povolení výboru se nic z hasičského skladiště
nepůjčovalo.
7. V pátek 9. června o 7 ½ hod. večer bude se odbývati cvičení se stříkačkou, o čemž
členstvo bude uvědomeno oběžníkem.
8. Sbor uspořádá taneční zábavu (výlet). Čistý výtěžek bude věnován na slavnostní
stejnokroj.
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Ve Zbrašově dne 6. června 1939
Zapsal: František Ryška. Podepsáni: Adolf Orava,Jan Jednorog

Protokol čís. 6.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
2. července 1939 o 8. hod. večer v místnostech radnice. přítomni: František Vavřík, František
Kohout, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, Antonín Oplatek, František Ryška,
Jan Jednorog. K podpisu protokolu zplnomocněni Vilém Roreček a Antonín Oplatek.
Program:
1. Bratr starosta zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry. Na pořadu je pořádání letní
veselice u br. Leopolda Prášila v zahradě. Hudba z Paršovic, 10 mužů za 370 k a pivo. plakáty
udělá br. Vilém Roreček. Vstupné odpoledne 2 K 80h, večer 3 K 60 h. Jednotné vstupné 5 K.
Národní kroje vítány.
2. Bratru Jezerskému bude zaslán dopis ohledně ušití slavnostního stejnokroje
s podmínkou, by byly do 9. července dohotoveny a dodány sboru. nebudou-li do té doby
hotovy, bude mu látka odebrána. Bratr Jan Jednorog doručí dopis osobně a odebere látku na
čepice a zadá ušití čepic.
Ve Zbrašově 2. července 1939
Zapsal: František Ryška. Podepsáni: Vilém Roreček, Antonín Oplatek.

Protokol čís. 7.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
13. července 1939 o 8. hod. večer v místnostech radnice. Přítomní: Vilém Roreček, Antonín
Oplatek, Jan Jednorog, František Vavřík, František Ryška. K podpisu protokolu
zplnomocněni Jan Jednorog, Antonín Oplatek.
Program:
1. Účtování po letní slavnosti, konané dne 9. července 1939.
Příjem: Vstupné 100×2,80 K
80×3,60 K
dary
kolo štěstí vyneslo
kytičky
příjem celkem
Vydání: Hudba
obecní dávka
kolky na povolení
plakáty
dovoz tomboly autem
vstupenky a špendlíky
žádost o povolení
Prášilovi za sál
kytičky
Vydání celkem

280 K
288 K
395 K
184 K 30 h
100 K — h
1247 K 30 h
455 K
94 K
16 K
14 K 40 h
10 K
4 K 60 h
6K
20 K
30 K — h
650 K — h
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Příjem
1247 K 30 h
vydání
650 K — h
Čistý zisk
597 K 30 h, bude použit na zakoupení slavnostních stejnokrojů.
Skončeno a podepsáno

Ve Zbrašově 13. července 1939

Zapsal: František Ryška. Podepsáni: František Vavřík, Jan Jednorog

Protokol čís. {?}.
Sepsaný při sborovém večeru Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konaném dne
19 srpna 1939 o 8. hod. večer v radnici za přítomnosti 12 bratrů: František Kohout, František
Vavřík st., Čeněk Hantek st., František Králík, Ludvík Velecký, Josef Králík, Miroslav
Kohout, František Ryška, Svatoslav Chromý, Josef Roreček, František Roreček, Vilém
Roreček. K podpisu protokolu zplnomocněni Ludvík Velecký a Svatoslav Chromý.
Program:
1. Starosta František Vavřík zahajuje schůzi a předčítá pozvání, jež došla od hranického
sboru na závěrečné cvičení. Sbor se zúčastní odpolední slavnosti na Střelnici.
2. Náš sborový vzdělavatel, řídící učitel zdejší školy odešel do výslužby odstěhoval se do
Drahotuš. Na místo jeho bude zvolen nový vzdělavatel a zároveň byl zvolen do smírčího
soudu. Na jeho místo do smírčího soudu zvolen bratr Cyril Humplík.
3. Karel Pudil, bývalý člen sboru z obsazeného území u Opavy a přistěhovaný na Zbrašov,
žádá o přijetí do našeho sboru, což se jednohlasně schvaluje.
4. Na obecní zastupitelstvo se zašle žádost ohledně místa na stavbu skladiště.
Zplnomocňuje se br. náčelník František Kohout, by žádost tu vyřídil.
Skončeno a podepsáno.
Ve Zbrašově 19. srpna 1939

František Ryška, zapisovatel

Protokol čís. 8.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 13. září
1939 v místnostech radnice, za přítomnosti 9 členů: František Vavřík, František Kohout,
Čeněk Hantek, Jan Jednorog, František Ryška, František Králík, Adolf Orava, Antonín
Oplatek, Vilém Roreček. K podpisu protokolu zplnomocněni František Králík a Jan Jednorog.
Program:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a sděluje, že zemřel
13. září 1939 náš zakládající člen sboru Josef Orava. pohřeb se bude konati 15. září 1939 ke
Kostelíčku. Bratři se zúčastní pohřbu v slavnostním stejnokroji. Uvědomeni budou bratři
oběžníkem.
2. Bratr náčelník žádá o půjčení hadic ku hašení vápna, jedná se o hadice starší. Výbor se
jednohlasně usnesl, by hadice byly půjčeny.
3. Sborovým vzdělavatelem se přihlásil řídicí učitel zdejší školy František Dohnal.
4. Br. Čeněk Hantek sděluje, že dorost hasičský je již založený.
Ve Zbrašově 13.9.1939

Fr. Ryška, zapisovatel Ověřovatelé Ad. Orava, Jan Jednorog.

7

Protokol čís. 9.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 27. září
1939 o 8. hod. večer v radnici za přítomnosti 9 bratrů.
Pořádek:
1. Bratr starosta zahajuje schůzi a přikročuje k jednání. Sbor zaslal oznámení br. župnímu
starostovi br. Klumparovi o úmrtí br. Josefa Oravy, za což pohřbu se zúčastniti nemohl a
zaslal sboru přípis, kdež vyslovuje soustrast sboru.
2. Bratr starosta, jako delegát župní, sděluje zprávy ze župní výborové schůze, konané dne
23. září 1939 v Hranicích. Zákaz nošení parádních čepic a nošení odznaků Červeného kříže.
3. Za ušití slavnostních stejnokrojů, který šil i látku objednal br. Jezerský z Černotína,
dostal první splátku 2500 K. Hromadný účet, který činí ..{?}.. K, se během 14 dní zaplatí.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 27. září 1939

František Ryška, zapisovatel Ověřovatel: Antonín Oplatek

Protokol čís. 10.
Sepsaný při mimořádné valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané
dne 13. října 1939 o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomni byli tito bratři: František
Kohout, Jan Jednorog, Adolf Orava, Jakub Kundrát, Antonín Oplatek, Čeněk Hantek st.,
Čeněk Hantek ml., Vilém Roreček, Oldřich Jiříček, Ludvík Velecký, František Roreček,
Vilém Pudil, Miroslav Kohout, Josef Duchoň ml., Leopold prášil, František Vavřík ml.,
František Ryška, Svatoslav Chromý, František Vavřík st., František Dohnal.
Program:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje mimořádnou valnou hromadu, vítá přítomné
bratry. Valná hromada je svolána za účelem přijetí nových stanov. Podle oběžníku
Moravskoslezské zemské jednoty v Brně ze dne 22. září t.r. č. 2903/39 ukládá se všem
sborům, aby nejpozději do 16. října 1939 svolaly mimořádnou valnou hromadu za účelem
přijetí nových stanov. Každému sboru bude zasláno 10 výtisků těchto nových stanov a bude
připojeno podrobné poučení o schůzi a dalším postupu. Příští okresní hasičská jednota bude
v Hranicích. Bratr starosta předčítá podrobně nové stanovy.
2. Provedena volba do okresní hasičské jednoty. Bratr starosta dává návrh,by byl zvolen
br. Čeněk Hantek st., o čemž dal hlasovat. Jednohlasně zvolen br. Čeněk Hantek st.
3. Bratr náčelník dává návrh, by sbor udělal závěrečné cvičení. Jednohlasně ujednáno, by
se cvičení odbývalo 22. října 1939.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 13. října 1939

Zapsal: František Ryška, ověřovatelé Oldřich Jiříček, Ludvík Velecký

Protokol čís. 11.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
27. listopadu 1939 v místnostech radnice, za přítomnosti 7 bratrů: František Vavřík, Čeněk
Hantek, Antonín Oplatek, Adolf Orava, Jan Jednorog, Vilém Roreček, František Ryška.
Program:
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1. Starosta František Vavřík zahajuje schůzi a vítá přítomné členy. Br. Čeněk Hantek, jako
delegát našeho sboru do okresní hasičské jednoty, podává zprávu valné hromady hasičské
jednoty. Byly provedeny volby v okr. jednotě obou žup Hranické i Lipenské.
2. Sbor obdržel od zemského úřadu potvrzené nové stanovy.
3. Br. starosta přečetl článek z Hasičské ochrany, ze zápisu MZHJ stran subvence. Sbory
budou dostávati dále podpory vždy po dvou letech, jako se dostávalo dosud.
4. Sbor postaví sloup na sušení hadic, který obdrží od obce.
5. Sbor objedná 2 oddíly hadic na hydranty od Hasičských závodů.
6. Br. náčelník obdržel od sboru oddíl hadic 20 m à 1 K, které musí zaplatit během 14 dnů
do hasičské pokladny.
7. Zimní cvičení odbývati se bude v sobotu 2. prosince 1939. Další cvičení odbývati se
bude vždy za 14 dní.
8. Sbor bude pořádati Mikulášskou zábavu v sobotu 9. prosince 1939.
9. Sbor bude pořádati ples v sobotu 13. ledna 1940. Další bude ujednáno na cvičení.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 27. listopadu 1939.

František Ryška, zapisovatel;

Adolf Orava, Antonín Oplatek.

Protokol čís. 12.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané
29. prosince 1939 o 7. hod. večer v místnostech radnice. přítomno 8 bratrů: Čeněk Hantek,
František Králík, František Vavřík, Adolf Orava, Jan Jednorog, Antonín Oplatek, František
Ryška, Vilém Roreček.
Program:
1. Účtování po mikulášské zábavě, konané 9. prosince 1939.
Příjem:
Vydání:
U pokladny vybr. za 47 vstup. 141 K
na darech vybráno
119 K
62 K
za dárky utrženo
celkový příjem
322 K
Příjem
Vydání
Čistý výtěžek

Hudba
210 K
papír a hřebíčky 14 K 90 h
obecní dávka
18 K 80 h
daň s obratu
4 K 25 h
celkové vydání 247 K 95 h

322 K
247 K 95 h
74 K 05 h.

2. Sbor obdržel zemskou subvenci 1600 K.
3. Hadice objednané od Hasičských závodů, 2 oddíly obdržel sbor 28. prosince 1939.
4. Sbor zašle na obecní zastupitelstvo žádost, by sboru zakoupila 2 oddíly hadic.
5. Ples bude sbor odbývati, bude-li hudba, 6. ledna 1940. Vstupné 4 K 80 h. Pozvánky
v místě roznesou Jan Oplatek a Miroslav Kohout.
6. Valná hromada odbývati se bude 13. ledna 1940 s následujícím programem:
1. Zápis v listinu presenční
2. Zahájení valné hromady
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3. Čtení protokolů od poslední valné hromady
4. Zpráva jednatele, pokladníka a všech funkcionářů sboru
5. Volné návrhy
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 29. prosince 1939

František Ryška, zapisovatel, Vilém Roreček, Jan Jednorog, ověřovatelé.
1940
Protokol čís. 13.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané 13. ledna
1940 o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomní: František Kohout, Čeněk Hantek, Jan
Jednorog, František Vavřík, Antonín Oplatek, Adolf Orava a František Ryška.
Program:
Účtování po plese, konaném dne 6. ledna 1940.
Příjem:
80 vstup.×4 K 320 K
dary
504 K
za pomeranče 217 K
za kytičky
110 K
tajná volenka
40 K
Příjem celkem 1191 K

Vydání:
Hudba 7 mužů à 45
pivo pro hudbu
obecní dávka
povolení
pozvánky
porto na pozvánky
kytičky
pomeranče 20 kg à 7,80
Příjem
1191 K
policejní hodina
Vydání
770 K 45 h
špendlíky a bloky
Výtěžek
420 K 55 h
3% daň s obratu
Vydání celkem
Skončeno a podepsáno Ve Zbrašově 13. ledna 1940

315 K
45 K
64 K
16 K
77 K 25 h
14 K
50 K
156 K
20 K
3 K 60 h
9 K 60 h
770 K 45 h

František Ryška, zapisovatel. Ověřovatelé František Kohout, Čeněk Hantek.

Protokol čís. 1.
Sepsaný při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 20. ledna
1940 o 7 ½ hod. večer v místnostech radnice,za přítomnosti 17 činných, 2 přispívajících členů
a 2 samaritánek.
Přítomní: František Vavřík, Jan Jednorog, František Ryška, Čeněk Hantek st., Antonín
Oplatek, Jan Oplatek, Miroslav Kohout, Čeněk Hantek ml., Josef Králík, Svatoslav Chromý,
Cyril Humplík, Adolf Orava, Leopold Prášil, František Kohout, Oldřich Jiříček, Ludvík
Velecký, Josef Duchoň; Oldřich Chromý; Jaroslava Mastilová, Božena Oplatková.
Pořádek:
1. V listinu přítomných zapsáno 17 činných členů, 2 přispívající a 2 samaritánky.
2. Zahájení valné hromady. Starosta František Vavřík zahajuje valnou hromadu a vítá
přítomné členy a konstatuje, že je dostatečný počet členů k valné hromadě se usnášející, čím
valná hromada zahájena.
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3. Čtení protokolů. Bratr jednatel František Ryška čte všechny protokoly od poslední
valné hromady, které jsou jednohlasně schváleny.
4. Zpráva pokladní. Bratr pokladník František Ryška čte zprávu pokladní:
Příjem sboru za r. 1939
Vydání sboru za r. 1939
Zůstává k 31.12. 1939

10 182 K 69 h
8 154 K 80 h
2 027 K 89 h.

5. Bratr náčelník František Kohout podává zprávu jak o letních cvičeních, kterých bylo 5,
tak o zimních, které byly 4, k čemuž někteří členové připomínají, by na cvičení byla větší
účast. Nejvíce přítomno bylo 12 členů, nejméně 9 členů.
K bodu 4. se připomíná, že účty byly přezkoumány revisory Ludvíkem Veleckým a
Leopoldem Prášilem a uznány správné.
6. Bratr samaritský četař Čeněk Hantek podává zprávu samaritského četaře, že byla
poskytnuta pomoc v 27 případech a 2 posláni do nemocnice.
7. Bratr zbrojíř Antonín Oplatek podává zprávu zbrojíře. Všech 22 mužů činných
vyzbrojeno.
8. Vzdělavatelská zpráva podána nebyla, poněvadž dřívější bratr vzdělavatel Karel Šnitzer
se odstěhoval na odpočinek do Drahotuš.
9. Valnou hromadu končí bratr starosta František Vavřík a přeje sboru další činnosti zdar.
Ve Zbrašově 20. ledna 1940
František Ryška t. č. zapisovatel

Protokol čís. 2.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
28. ledna 1940 o 2. hod. odpoledne v místnostech radnice, přítomno 8 bratrů: František
Vavřík, Čeněk Hantek st., Josef Duchoň ml., Antonín Oplatek, Jan Oplatek, Čeněk Hantek
ml., František Ryška.
Pořádek:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi a čte přípis od pana Františka Poledny,
který si postavil vilu na Baránce a patří do obce Zbrašova a žádá o přijetí on i jeho paní za
přispívající členy a složil do pokladny 20 K, což se jednohlasně schvaluje a je přijat za
přispívajícího člena i jeho paní za přispívající členku.
2. Přípis od župy: Hasičská župa Hranická XXII. svolala na den 28. ledna 1940 na 8 ½
hod. dopoledne schůzi v rest. Tunelu v Hranicích podle nařízení MZHJ v Brně a okresního
úřadu v Hranicích likvidující valnou hromadu. Na pořadu je zrušení hasičské župy XXII.
Hranické, podle §25 stanov župních a usnesení o župní pohřební podporovací pokladně.
Schůze se zúčastnil za náš sbor František Vavřík a Čeněk Hantek.
3. Čtení o opravě služebního řádu a župních stanov.
4. Řádná valná hromada obvodová se koná 11. února 1940 v Hranicích.
Zapsal: František Ryška
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Protokol čís. 3.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
7. března 1940 o 7. hod. večer v místnostech radnice. Přítomní: František Vavřík, Čeněk
Hantek st., František Kohout, František Králík, Jan Jednorog, Antonín Oplatek, Adolf Orava,
Vilém Roreček, František Ryška.
Program:
1. Bratr starosta zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry. Výbor se jednohlasně usnáší, by
zakoupena byla k doplnění jeviště světelná rampa. Mládež NS {Národní souručenství – jediná
politická organizace, povolená nacisty v době Protektorátu – pozn. L. Ch.} půjčí na rampu
400 K. Bratr Roreček obstará převoz světelné rampy z Valašského Meziříčí od. fy Stratil a
předloží účet.
2. Bratr náčelník František Kohout byl zvolen při valné hromadě obvodové za dozorce
prvého [? druhého?] okrsku Hranického.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 7. března 1940

František Ryška, tč. zapisovatel, Fr. Králík, Vilém Roreček, ověřovatelé.

Protokol čís. 4.
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 5.
června 1940 o 8 ½ hod. večer v místnostech radnice, přítomní: František Vavřík, František
Kohout, František Dohnal, Adolf Orava, Antonín Oplatek, Jan Jednorog, František Ryška,
Vilém Roreček.
Pořádek:
1. Bratr František Vavřík zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry a přikročuje k jednání.
Okresní hasičská jednota čís. 11 v Hranicích zaslala sboru přípis, že bude se odbývati v neděli
dne 16. července 1940 pracovní schůze obvodů v Hranicích v budově měšťanské školy
v 8 hod. ráno, účast jest povinná pro všechny činovníky sboru: starostu, jednatele, pokladníka,
náčelníka, matrikáře, vzdělavatele a samaritské četaře.
2. Hasičské praktické cvičení odbývati se bude v neděli dne 9. července 1940 o 1 hod.
odpoledne. Členstvo bude uvědomeno oběžníkem.
3. Sbor objedná čepice-loďky od fy Honzík nebo Snopek.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 5. června 1940

František Ryška – zapisovatel,

Antonín Oplatek, Vilém Roreček – ověřovatelé.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 9. srpna 1940
v 9 hod. večer v místnostech radnice, přítomno 7 bratrů: František Vavřík, František Kohout,
Adolf Orava, Jan Jednorog, Vilém Roreček, Antonín Oplatek, František Ryška. Omluven
František Králík. Zápise podepíše Adolf Orava a Jan Jednorog.
Pořádek:
1. Starosta zahajuje výborovou schůzi a vítá přítomné bratry. Bratr jednatel čte minulý
zápis o výborové schůzi, který je jednohlasně schválen.
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2. Projednání došlých dopisů. Dne 16. června 1940 se konala v Hranicích pracovní schůze
obvodu, kdež se z našeho sboru zúčastnili: František Vavřík-starosta, František Kohoutnáčelník, František Ryška-jednatel a pokladník, Čeněk Hantek-samaritský četař, Vilém
Roreček-vůdce dorostu a František Dohnal-vzdělavatel.
3. Valná hromada OHJ se konala 23 června 1940 o ½ 9 hod. v Lipníku n. B., za náš sbor
se zúčastnil starosta sboru František Vavřík a podal referát o průběhu schůze. podle nařízení
obvodu provedl sbor 23. července 1940 změnu nápisu na stříkačce německo-český. Na
zbrojnici nápis nebyl a také jsme tam druhý nápis nedávali.
4. Schůze I. obvodu OHJ se konala 4. srpna 1940 o ½ 9 hod. dopoledne v místnosti rest.
Litovel v Hranicích. Náš sbor zastupoval náčelník bratr František Kohout, o čemž podává
zprávu. Zavádějí se noční požárové hlídky, počnou 10. srpna a končí 8. září 1940. Hlídka
pozůstává ze dvou bratrů, počne o 10. hod. večer a skončí o 1. hod. po půlnoci.
Sbor nemá pořádati žádné zábavy a zábavné podniky. Sbor má pořádati proslovy a
předčítat mají funkcionáři sboru Hasičskou ochranu. Na hasičská cvičení nesmí se vytroubit,
hasičská cvičení se mají svolávat oběžníkem, troubit se může jen na požár a povodeň. Sbor
obdržel 3 zpěvníky. Sbor obdržel 2 tiskopisy na žádosti o podporu ze Zemského fondu, který
může obdržeti bratr sboru nemajetný a musí být 25 let členem sboru, aneb vdova po něm.
Výbor se jednohlasně usnáší, by žádosti ty byly dány vdovám po zemřelých bratřích Marii
Chromé č. 36 a Marii Oravové č. 30.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 9.srpna 1940

František Ryška – zapisovatel, Adolf Orava, Jan Jednorog-ověřovatelé, František Vavříkstarosta.
Dodatek k zápisu ze dne 9. srpna 1940.
Zábavní odbor Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově podává sboru stížnost na bratra
Leopolda Prášila, hostinského na Zbrašově, ohledně pořádání divadel a uskladnění jeviště.
Výbor projedná stížnost v příští výborové schůzi.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 19. října 1940
v 8 hod. večer v místnostech radnice. Přítomno 6 bratrů: František Vavřík, Antonín Oplatek,
Jan Jednorog, Vilém Roreček, František Ryška, Adolf Orava. František Králík omluven.
Zápis podepíší bratři Antonín Oplatek a Vilém Roreček.
Program:
1. František Vavřík, starosta, zahajuje schůzi a vítá přítomné členy a přikročuje k jednání.
MZHJ zaslala odznaky na přilby a na čepice-lodičky 44 kusů v ceně 37 K 70 h.
2. Obec pro rok 1941 dala do rozpočtu pro hasičský sbor 1500 K, za které se objednají
2 oddíly hadic motorových. Správa lázní prostřednictvím inspektora Josefa Dietla žádá o
odprodej 10 m vyřazených hadic. Výbor jednohlasně se usnesl, jsou-li, odprodají se.
3. MZHJ v Brně zaslala sboru, by sbor vyplnil dotazník do 25. října 1940, ohledně
samaritské stráže a zaslal jej obvodu.
Ve Zbrašově 19. října 1940
Zapsal František Ryška, jednatel; ověřovatelé: Vilém Roreček, Antonín Oplatek.
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Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 13. listopadu
1940 o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomní: Čeněk Hantek, František Vavřík, Adolf
Orava, Antonín Oplatek, František Ryška, Oldřich Jiříček, Vilém Roreček. František Kohout
a František Králík nepřítomni. Zápis podepíší Oldřich Jiříček a Adolf Orava.
Program:
1. Br. František Vavřík, starosta sboru, zahajuje schůzi a vítá přítomné členy a přikročuje
k jednání. Na obecní úřad se pošle žádost o příděl pro všechny činné členy 2 pár gumových
bot pro hasičský sbor.
2. Zábavní odbor hasičského sboru sehraje divadelní představení v Hranicích v kině
Universum, kdež sbor vyšle hlídku 2 muže a k pokladně 3 muže.
3. Sbor odprodal správě lázní 10 m vyřazených hadic à 5 K/m za 50 K a starostovi sboru
Františku Vavříkovi 5 m à 3 K/m za 15 K.
4. Sbor daruje na národní pomoc 100 K, s čímž členové výboru jednohlasně souhlasí.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 13. listopadu 1940

František Ryška- zapisovatel, Oldřich Jiříček, Adolf Orava ověřovatelé.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 9. prosince 1940
o 7. hod. večer v místnostech radnice, přítomni byli tito bratři: František Vavřík, František
Kohout, Čeněk Hantek, Jan Jednorog, Antonín Oplatek, František Ryška. František Králík a
Adolf Orava nepřítomni a omluveni. Protokol podepíší bratři Antonín Oplatek a Jan Jednorog.
Program:
1. František Vavřík, starosta sboru zahajuje schůzi a vítá přítomné členy a přikročuje
k jednání.
Zábavní odbor sehrál v Hranicích představení „Z českých mlýnů“, kdež za sbor se jako
delegáti zúčastnili František Kohout, Čeněk Hantek a František Vavřík st.
2. Došel přípis I. obvodu OHJ, kdež se upozorňuje, by každý člen byl pojištěný v Pohřební
pokladně.
Každý sbor musí objednati rodinný hasičský kalendář v ceně 8 K.
3. Sbor nemá přijímati nové členy bez lékařské prohlídky. Prohlídku provede obvodový
lékař bezplatně.
4. Sbor obdržel vzor žádosti, cvičební řád, sborová razítka od MZHJ a přednášku. Sbor
nechť připraví valnou hromadu a hlásí ji obvodu. Valná hromada se bude odbývať 11. ledna
1941 s obvyklým programem.
5. Výbor se jednohlasně usnesl, budou-li povoleny zábavy, by sbor uspořádal ples první
sobotu v lednu.
6. První zimní cvičení pořádati se bude v sobotu 14. prosince 1940 o 7. hod. večer
v místnostech radnice. Členové se uvědomí oběžníkem.
7. Výbor se usnáší, by se objednala látka na loďky u Hasičské prodejny v Brně.
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Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 10. [?!] prosince 1940.

František Ryška- zapisovatel,Jan Jednorog, Ant. Oplatek- ověřovatelé.
1941
Zápis
O sborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 11. ledna 1941 o
7 ½ hod. večer v místnostech radnice.
Přítomni byli tito bratři: Čeněk Hantek ml., František Vavřík st., Jan Jednorog, Miroslav
Kohout, Karel Pudil, František Králík, Svatoslav Chromý, Jakub Kundrát, Antonín Oplatek,
František Kohout, Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, Josef Duchoň. Protokol podepíší Čeněk
Hantek ml., Svatoslav Chromý, Oldřich Jiříček.
Program:
1. Účtování po plese konaném 4. ledna 1941.
Příjem:
Za vstupenky 104×7 K
dary
kytičky
tajná volenka
Příjem celkem
Příjem
Vydání
Čistý přínos

728 K
741 K
283 K
81 K
1833 K

Vydání:
Hudba 7 mužů
Prášil za pivo a sál
pozvánky 200 ks
obecní dávka
kolkovné
porto pozv. 55×0,30 h
Vydání celkem

430 K
131 K
124 K
108 K
16 K
16 K 50 h
825 K 50 h

1833 K
825 K 50 h
1007 K 50 h.

Zábavní odbor odbývá 16. ledna 1941 valnou hromadu o čemž se uvědomuje sbor, by
vyslal delegáty.
Skončeno a podepsáno. ; Ve Zbrašově 11. ledna 1941. František Ryška- zapisovatel,
Čeněk Hantek ml., Svatoslav Chromý- ověřovatelé.
Dodatek k protokolu ze dne 11. ledna 1941.
2. Valná hromada sboru odbývati se bude 18. ledna 1941 o 7. hod. večer v místnostech
radnice v 1. poschodí, s následujícím pořadem:
Zápis v listinu přítomných
Zahájení valné hromady
Čtení protokolů od poslední valné hromady
Zprávy jednatele, pokladníka, náčelníka, samaritského četaře, zbrojíře a vzdělavatele
Volné návrhy.
Nesejde-li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet členů, bude se o 1 hodinu později
odbývati valná hromada druhá, nehledě na počet přítomných.
Ve Zbrašově 11. ledna 1941
František Ryška- zapisovatel
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Zápis
Při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 18. ledna 1941 o
8. hod. večer v místnostech radnice, za přítomnosti 16 bratrů činných a 1 samaritánky,
z přispívajících členů nebyl žádný přítomen. Za OHJ byl přítomen br. František Novotný
z Hranic.
Přítomní bratři: František Vavřík st., Vilém Roreček, Josef Duchoň, Čeněk Hantek ml.,
František Ryška, Jan Jednorog, František Kohout, Čeněk Hantek st., Svatoslav Chromý,
Antonín Oplatek, Jakub Kundrát, Ludvík Velecký, Adolf Orava, Oldřich Jiříček, Miroslav
Kohout a samaritánka Božena Oplatková.
Pořádek:
1. V listinu přítomných zapsáno 16 bratrů a 1 samaritánka.
2. Bratr starosta konstatuje, že je přítomen dostatečný počet členů, zahajuje valnou
hromadu, vítá přítomné bratry a zároveň vítá přítomného bratra Františka Novotného, jako
zástupce OHJ z Hranic, který zároveň pozdravil bratry za OHJ.
3. Bratr jednatel František Ryška podává zprávu jednatelskou:
Sbor dobrovolných hasičů čítá 20 činných členů, 5 přispívajících a 2 samaritánky.
Sbor odbýval 20. ledna 1940 valnou hromadu za účasti 17 členů činných, 2 přispívajících
a 2 samaritánek a 6 členů zábavního odboru, kteří jsou zároveň členy hasičského sboru.
Sbor odbýval 7 schůzí výborových a 2 sborové. Sbor se zúčastnil pracovní schůze
{obvodu}, která se konala v měšťanské škole v Hranicích 16. června 1940, zúčastnilo se jí
5 bratrů. Sbor odebírá časopisy Hasičskou ochranu, Moravsko-slezského hasiče a Záhorskou
kroniku.
4. Čtení protokolů od poslední valné hromady. Všechny protokole od poslední valné
hromady jsou přečteny a schváleny, až na 2 body, kdež br. Čeněk Hantek připomíná
k protokolu čís. 4, kde stojí, o příděl gumových a pracovních bot, by bylo požádáno na
okresní úřad pro všechny členy sboru, dále podotýká k protokolu čís. 6, kde je stížnost
ohledně jeviště, by stížnost byla zaslána na obecní radu, a až bude jednání v obecním
zastupitelstvu, by byli pozváni 2 členové z výboru do obecního zastupitelstva.
5. Bratr náčelník František Kohout podává zprávu o cvičení. Nejvíce se účastnilo na
cvičení 18 bratrů, nejméně 9. Letních cvičení se pořádalo 5, zimních se pořádalo 7, průměrná
návštěva byla 11 bratrů. Dále se konaky žňové hlídky a nabádá bratry, by se více cvičení
zúčastňovali.
6. Bratr samaritský četař, Čeněk Hantek st. podává zprávu samaritskou, kdež cvičení
pořádal 2, pomoc byla při 25 úrazech lehkých a 5 těžkých a 1 případ onemocnění do
nemocnice.
7. Zpráva pokladní. Bratr pokladník František Ryška čte zprávu pokladní, která se jeví
takto:
Příjem za rok 1940
5395 K 33 h
vydání za rok 1940
898 K 80 h
zbývá
4496 K 53 h.
Účty jsou přehlédnuty revisory účtů Ludvíkem Veleckým a Vilémem Rorečkem, který byl
navržen za nepřítomného Leopolda Prášila. Účty jsou shledány správné, po prozkoumání
jednotlivých položek. Bratru pokladníku uděleno absolutorium.
8. Zpráva zbrojíře. Bratr Antonín Oplatek sděluje stav inventáře ve skladišti: 1 dvoukolová stříkačka, 2 berlovky, 180 m hadic nových, 160 m hadic starých, 20 pracovních
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obleků, 20 pasů a 5 nových dosud neupotřebených, 20 přilbic, 2 žebře, 2 lopaty, 2 pochodně,
2 koše na vodu a 1 lucerna.
9. Vzdělavatelská zpráva pro nepřítomnost br. vzdělavatele podána nebyla.
10. Volné návrhy. Bratr starosta navrhuje, by přispívající členové zaplatili příspěvek,
s čímž všichni souhlasí.
Bratr starosta František Vavřík končí valnou hromadu. Děkuje bratrům za účast a žádá po
bratřích, by v příštím roce byla cvičení a práce hasičská lépe konaná a vzdává další hasičské
činnosti zdar, čímž valná hromada skončena.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 18. ledna 1941

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
13. února 1941 o 7 ½ hod. večer v obecní kanceláři za přítomnosti 8 bratrů. František Králík
nepřítomen a omluven. Přítomní: František Kohout, František Vavřík st., Antonín Oplatek,
Adolf Orava, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, František Ryška. Zápis o
schůzi podepíší bratři Čeněk Hantek st. a František Kohout.
Pořádek:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a přikročuje k jednání.
2. Br. starosta sděluje, že přišel přípis od fy Baťa ve Zlíně prostřednictvím okresního
úřadu, kde bylo žádáno 22 párů pracovních bot pro členy sboru. Sbor obdržel na žádost jen 12
párů bot, 5 párů vysokých gumových bot a 7 párů pracovních kožených bot.
Gumové boty obdrželi: Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, František Vavřík st., Vilém
Roreček a Miroslav Kohout.
Kožené boty obdrželi: Josef Duchoň ml., Čeněk Hantek ml., Adolf Orava, Antonín
Oplatek, František Kohout, František Vavřík ml., František Ryška.
3. Richard Meszner zaslal žádost 10. února 1941 na hasičský sbor, kde žádá by byl přijat
za člena sboru. Výbor se staví k žádosti zamítavě, protože žádoucí nemá ještě 18 roků a
nemůže býti přijat za činného člena sboru.
4. Sbor obdržel 10. února 1941 pozvání na valnou hromadu I. obvodu OHJ čís. 11
v Hranicích, která se koná 16. února 1941 v hotelu Tunel v Hranicích. Schůze se zúčastní
zástupce sboru a náčelník.
5. Bratr Vilém Roreček za zábavní odbor sděluje, že zábavní odbor sehraje ve středu
19. února 1941 v kině Universum v Hranicích divadelní hru „Dcerušky tatíčka Berušky“,
s čímž hasičský výbor jednohlasně souhlasí.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 13. února 1941

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
Sepsaný o výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 2. května
1941 o 8. hod. večer v místnostech radnice za přítomnosti 8 bratrů: František Kohout,
František Vavřík, Jan Jednorog, Antonín Oplatek Čeněk Hantek, Adolf Orava, Vilém
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Roreček, František Ryška. František Králík nepřítomen. Protokol podepíší Vilém Roreček a
Antonín Oplatek.
Program:
1. Br. starosta František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a sděluje, že došel
přípis od ZHJ, čímž se zakazuje všem hasičským sborům konání náboru členstva jiným
způsobem, než stanoví zákon o policii, požáru. Každý člen musí býti pojištěn proti úrazu při
výkonech služby požární.
2. Od okresního úřadu došel na obecní radu přípis ze dne 3. dubna 1941, o opatření
hasičské výzbroje a to 1 agregát a 400 m hadic. Obecní radě je uloženo, by se dohodla
s hasičským sborem o obstarání této výzbroje.
3. Výbor se jednohlasně usnáší, by na základě této koupi byly požádány 3 hasičské firmy
o zaslání ceníku: Hrček-Neugebauer Brno Královo Pole, Sigmund Lutín Olomouc, Hasičské
závody Čechy u Prostějova.
4. Všichni členové dorostu a žactva musí býti pojištěni proti úrazu. Pojištění platí obec.
Dorost musí být přehlédnut u lékaře, což provede MUDr. František Rosík v Hranicích.
K dorostu se přihlásili Viktor Langer, Cyril Kohout, Ludmila Machálková, Marie
Machálková, Ludmila Rýparová, Věra Rýparová, Ludmila Velartová, Adéla Rorečková,
Ludmila Mikšíková, Marie Mikšíková.
5. Bratr náčelník František Kohout navrhuje, by sbor zakoupil od sboru hranického starší
posunovací žebř dvoukolový. cena bude určena po dohodě s ním. Členové výboru souhlasí.
6. Výbor se jednohlasně usnáší, by byl postaven žebř na sušení hadic při zahrádce
p. Františka Kohouta, dřevo je obstaráno a železné součástky se nechají udělat u kováře
Opravila v Hranicích.
7. Dle nařízení OHJ musí mít každý sbor označení skladiště „Hasičská zbrojnice“
v jazycích německo-českém, což obstará u natěrače v Hranicích Vilém Roreček.
8. Ve skladišti odpadlo následkem zimy kus stěny, což sbor nechá opravit. Bratr starosta
sboru dodá písek a vápno a koupí se cement. Práci bezplatně udělá bratr František Ryška.
Tím schůze skončena.

Ve Zbrašově 2. května 1941.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 20. května 1941
v obecní kanceláři v místnostech radnice, o 6. hod. večer za přítomnosti 7 bratrů: František
Vavřík, František Kohout, Čeněk Hantek st.,Jan Jednorog, Antonín Oplatek, Adolf Orava,
František Ryška. Nepřítomni a omluveni František Králík a Vilém Roreček. Protokol podepíší
br. Čeněk Hantek a Adolf Orava.
Program:
1. František Vavřík starosta sboru zahajuje schůzi a sděluje, že na sbor došly 3 ceníky na
hasičský agregát a hadice od firem Bří Sigmundové Olomouc-Lutín, Hasičské závody Čechy
u Prostějova a Hrček-Neugebaer Brno-Královo Pole. Zároveň přijel zástupce firmy Sigmund
pan Krampla, s nímž vešel výbor v jednání po dohodě s obcí a ujednáno, že obec zakoupí pro
sbor agregát, po schválení obecním zastupitelstvem, za cenu 24 800 K, s čímž hasičský výbor
souhlasí.
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O jednu hodinu později o 7 ½ hod. večer se konala schůze obecního zastupitelstva za
přítomnosti těchto členů: Josefa Machálky starosty obce, Jaroslava Horáka, Jany Hapaly,
Adolfa Oravy st.,Františka Vavříka st., Jana Jednoroga, Františka Ryšky Cyrila Vavříka a
Eduarda Rorečka. Přítomno 9 členů zastupitelstva.
František Vavřík st., starosta sboru, přednesl obecnímu zastupitelstvu, že sbor potřebuje
koupit motorovou stříkačku, totiž zakoupí-li ji obec. Pan Krampla, zástupce fy Bratři
Sigmundové, sděluje obecnímu zastupitelstvu: „Dojde-li k zakoupení stříkačky od naší firmy,
kterou by dodala, bude z dobrého předválečného materiálu, motor 25 koňských sil, speciální
hasičské čtyřstupňové čerpadlo, spec. hasičská světla, zapalování elektrické dynamové,
pístová vývěva, a naviják hadic na stroj, vše s kompletním příslušenstvím podle nabídky ze
dne 6. května 1941, 20 m konopných hadic V75 s nalisovanými spojkami ČMN třídy A, 80 m
konopných hadic V52 s nalisovanými spojkami ČMN třídy A. Cena včetně daně 24 800 K.
Záruka na stroj 2 roky. Barva červená nápis dvoujazyčný ‚Sbor dobrovolných hasičů ve
Zbrašově 1941‘. Stroj převezme komisař ZHJ, náš montér zapracuje členy sboru do obsluhy
stroje bezplatně. Stroj bude dodán do 8 týdnů ode dne podepsání smlouvy.“
Starosta obce Josef Machálka nechal hlasovati o zakoupení motorové stříkačky. Obecní
zastupitelstvo přítomno 9 členy, by pro sbor hasičský byla zakoupena obcí motorová stříkačka
s kompletním příslušenstvím v ceně 24 800 K, slovy dvacet čtyři tisíce osm set korun,
jednohlasně koupi schválilo.
Starosta sboru František Vavřík st. poděkoval obecnímu zastupitelstvu za koupi motorové
stříkačky, čímž bod o koupi motorové stříkačky skončen. Smlouva byla podepsána za obec
starostou Josefem Machálkou a za sbor hasičský starostou sboru Františkem Vavříkem.
Tím schůze výboru skončena.

Ve Zbrašově 20. května 1941.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 14. července
1971 o 9. hod. večer v obecní kanceláři, za přítomnosti 7 bratrů: František Kohout, Adolf
Orava, Čeněk Hantek, Jan Jednorog, František Vavřík, František Ryška, Vilém Roreček.
Nepřítomen a omluven Antonín Oplatek a František Králík.
Program:
1. František Vavřík, starosta sboru zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a přikročuje
k programu. Byl přečten zápis o minulé schůzi a jednohlasně schválen.
2. Schválení koupě motorové stříkačky pod č. jedn. 2308/41 techn. Moravská zemská
jednota zaslala sboru přípis v němž sděluje, že obdržela od sboru požadované doklady
související se schválením koupi motorové stříkačky a nařizuje, by sbor objednal ještě
k dosavadním hadicím 60 m hadic V75. Stroj má přiděleno evidenční číslo M-77-11-41 Ns
D2 + 2-Ker.
Zkušebním komisařem jmenován br. Jaroslav Klumpler z Kelče u Hranic, který zároveň
zaslal přípis, by se sbor dohodl s firmou Sigmund, by zkouška se provedla v neděli.
3. Sbor požádá okresní úřad o příděl látky na zakoupení látky na pracovní obleky.
4. Výbor se jednohlasně usnáší, by se zaslal přípis bývalému členu našeho sboru, který se
odstěhoval do Ústí a hasičskou výzbroj, včetně obleku neodevzdal, ba jej do 8 dnů sboru
odevzdal. Když výzbroj neodevzdá, oznámen bude okresnímu úřadu.
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5. Výbor souhlasí s návrhem náčelníka bratra Františka Kohouta, by se zaslal přípis slečně
Juřenové do Olomouce, o pronájem pozemků, neb koupi, za humny na cvičiště pro hasičský
sbor.
6. Sbor zašle žádost, až přijde agregát, o subvenci na okresní úřad, což výbor jednohlasně
schvaluje.
7. Bude-li větší pokladní hotovost, zakoupí se přilby.
8. Bratr náčelník František Kohout sděluje, že pojištění členů proti úrazu, o kterém již
bylo jednáno v hasičských zimních cvičeních, je uzavřeno u Hasičské pojišťovny v Brně.
Bratr jednatel čte smlouvu, která byla uzavřena mezi sborem a Hasičskou pojišťovno v Brně.
Smlouva je uzavřena na 12 roků pro 20 činných členů hasičského sboru, jmenovitě v členské
knize zapsaných a 1 nejmenovaného kočího, proti následkům tělesných úrazů při vykonávání
dobrovolné činnosti hasičské: 1. Pro případ smrti následkem úrazu na 10 000 K za každého
člena; 2. Pro případ trvalé invalidity až do výše 40 000 K za každého člena; 3. Pro případ
dočasné invalidity na denní odškodné až do výše 10 K za každého člena. Roční prémie se
platí 189 K.
9. Volné návrhy žádné.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 14. července 1941

František Ryška, t. č. zapisovatel.
Doplněk k zápisu ze dne 14. července 1941.
Starosta sboru sděluje, že na sbor došel přípis od MZHJ v Brně č. jedn. Věc zakoupení
motorové stříkačky, k č. 2187/41 ze dne 11. června 1941, by sbor odpověděl na tyto otázky a
zaslal je MZHJ do Brna.
A. 1. Vzdálenost nejlepšího vodního zdroje na poslední budovu: 180 m.
2. Výškový rozdíl při této vzdálenosti: 15 m.
3. Větší hospodářské podniky v obci: nemáme.
4. Jak se bude dále obec rozšiřovat: Přístavba pensionu, jako lázeňská obec.
B. 1. Přiložení 3 nabídek od 3 firem a přiložená objednávka.
2. Kdo obstaral úhradu na zakoupení motorové stříkačky? Obec.
3. Potvrzení finanční komise, jakož i opis protokolu obecního zastupitelstva přiloženo.
4. Koupě motorové stříkačky i s příslušenstvím byla již uskutečněna obecní radou.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 14. července 1941

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 17. prosince
1941 o 8. hod. večer v místnostech radnice, za přítomnosti 8 bratrů: František Kohout, Čeněk
Hantek, Antonín Oplatek, František Králík, František Vavřík, Vilém Roreček, Jan Jednorog,
František Ryška. Adolf Orava nepřítomen a omluven.
Program:
1. František Vavřík, starosta sboru zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry. Přečten dřívější
zápis a jednohlasně schválen. Přikročeno k jednání stran motorové stříkačky. Motorovou
stříkačku, kterou měla dodat fa Sigmund do 8 týdnů ode dne 20 května 1941, kdy byla
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objednávka učiněna a dosud ještě nepřišla, totiž dodávku firma nesplnila ač již byl firmě
zaslán dotaz. Hasičský výbor se jednohlasně usnáší, by sbor zakoupil stříkačku od jiné firmy.
Výbor se jednohlasně usnesl, by bratři starosta sboru František Vavřík a podnáčelník sboru
František Králík zajeli do Brna k firmě Hrček-Neugebauer a zjistili, má-li motorovou
stříkačku, přehlédli ji a zjistili přibližnou cenu a po zjištění sbor zařídí další kroky. Oba bratři
obdrží cestovné 150 K.
2. Volné návrhy žádné.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 17. prosince 1941

František Ryška, zapisovatel.
1942
Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 1. ledna 1942,
o 2. hod. odpoledne v místnostech radnice, za přítomnosti 9 členů: Antonín Oplatek, Jan
Jednorog, Adolf Orava, František Kohout, František Vavřík, Čeněk Hantek, František Králík,
Vilém Roreček, František Ryška. K podpisu protokolu ustanoveni Čeněk Hantek a Adolf
Orava.
1. Starosta sboru František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry, přečten zápis
z minulé schůze a jednohlasně schválen.
2. Výbor se jednohlasně usnáší, by firmě Sigmund, od níž je agregát objednaný a došel
28. prosince 1941, byl zaslán tento dopis: Dodaný stroj není podle učiněné objednávky a tudíž
nevyhovuje a sbor nemůže za něj převzíti odpovědnost. Stroj byl objednán dle objednávky a
dle nabídky zástupce firmy pana Krampla z předválečného materiálu. Dále sbor oznamuje, že
stroj je poškozený dopravou, když bratr starosta stroj přejímal, nemohl zařídit kroky proti
poškození stroje, jelikož dopis došel až za 3 dni, kdy stroj byl již doma.
Volné návrhy žádné
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 1. ledna 1942.

František Ryška, zapisovatel

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 14. února 1942
v obecní kanceláři o 8. hod. večer za přítomnosti 5 bratrů: František Kohout, Čeněk Hantek,
Antonín Oplatek, František Vavřík, František Ryška. Nepřítomní: František Králík, Vilém
Roreček, Adolf Orava – omluveni, Jan Jednorog.
Pořádek:
1. František Vavřík starosta sboru vítá přítomné členy, zahajuje schůzi a předčten zápis
z minulé schůze a jednohlasně schválen.
2. Starosta čte došlé dopisy.
Zemský úřad sdělil sem svým výnosem ze dne 16/XII 1941 čís. 2201/V-11, že poskytuje
tamnímu sboru na rok 1941 příspěvek 1700 K a to na nákup hasičských potřeb a na opravu.
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3. Okresní úřad v Hranicích zaslal obci přípis, v němž sděluje aby stanovy hasičského
sboru do jednoho měsíce byly předloženy dvojmo německé.
4. Z nařízení ministerstva vnitra zřizuje Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě
v roce 1942 kursy protipovodňové ochrany, jichž se zúčastní náčelník sboru František Kohout
za sbor a František Vavřík za obec. Kurs ten bude se konati v Lipníku nad Bečvou ve dnech
16., 17. a 18. února 1942.
5. Sbor obdržel prostřednictvím okresního úřadu 50 l benzínu à 4 K za 200 K pro
motorovou stříkačku. Benzín odebral starosta sboru František Vavřík.
6. Moravská ZHJ v Brně č. j. 3.767/41 k našemu přípisu ze dne 23. ledna 1942 čís.
2.308/41 oznamuje, že motorová stříkačka byla přezkoušena 12. XII. 1941 v Lutíně
zkušebním komisařem Janem Kališem, tajemníkem MZHJ z Brna na výslovné přání fy
Sigmund. Na místě u Vás montér zacvičí členy do obsluhy stroje. Objednané hadice budou u
Vás přezkoušeny montérem firmy.
7. Valná hromada našeho sboru se bude odbývati v sobotu o 8. hod. večer s obvyklým
programem dne 21. února 1942 v místnostech radnice.
Program: 1. Zápis v listinu přítomných
2. Zahájení valné hromady
3. Čtení protokolů od poslední valné hromady
4. Zprávy jednatele, pokladníka, velitele, samaritského četaře, zbrojíře,
vzdělavatele
5. Volné návrhy
8. Valná hromada obvodu se bude konati v neděli dne 22. února 1942 v restauraci Tunel
v Hranicích.
Zapsal František Ryška, jednatel.

Zápis
Sepsaný při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
21. února 1942 o 8. hod. večer v místnostech radnice za účasti 15 bratrů a 1 sestry.
Přítomní: František Ryška, František Vavřík st., František Králík, Jan Jednorog, Josef
Duchoň ml., Karel Pudil, František Roreček, Adolf Orava, Jakub Kundrát, Čeněk Hantek ml.,
Svatoslav Chromý, Čeněk Hantek st., František Kohout, František Vavřík ml., Cyril Humplík,
Božena Oplatková.
Program:
1. V listinu přítomných zapsáno 15 bratrů a 1 sestra.
2. Bratr starosta zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné členy, vzpomíná zemřelého
bratra Josefa Duchoně st. a žádá bratry, by povstáním vzdali jemu poslední poctu. Konstatuje,
že je dostatečný počet bratrů ke konání valné hromady. Připomíná, že se scházíme po 46.
k valné hromadě, by jsme si tu připomněli tu naši činnost za uplynulý rok.
3. Starosta žádá bratra jednatele, by přečetl zápise od poslední valné hromady, které jsou
schváleny, až na některé připomínky.
- Čeněk Hantek st. dělá připomínku ohledně postavení žebře na sušení hadic, kdy bude
postaven.
- Adolf Orava připomíná, by dbáno bylo toho, by hospodáři jeviště dbali toho, by bylo
v pořádku vždy uskladněno.
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- Náčelník František Kohout připomíná, by byla zakoupena látka na 10 pracovních obleků,
dále připomíná, by noví přistouplí bratři a sestry byli prohlédnuti lékařem Dr. Rosíkem
v Hranicích.
4. Zpráva pokladní. Bratr pokladník František Ryška čte zprávu pokladní:
Příjem za r. 1941
7323 K 53 h
Vydání za r. 1941
1776 K 60 h
Zbývá
5546 K 93 h.
Účty pokladní přehlédli revisoři účtů Ludvík Velecký a Jakub Kundrát a shledali vše
v pořádku a žádají bratra starostu, aby vyzval valnou hromadu ku udělení zproštění
odpovědnosti bratru pokladníkovi, což valná hromada jednohlasně schvaluje.
Náčelník br. František Kohout podává zprávu náčelníka. Cvičení konáno 16, z toho 7
zimních a 9 letních. Nejvíce bylo přítomno 16 a nejméně 6 – 9. Dále podotýká, že se bude
konat protipovodňový výcvik, hlídky žňové odpadnou a budou se konat hlídky bezpečnostní.
Hlídky se sbor zúčastnil při jedné povodni v Teplicích a 1 přespolní divadelní hlídky
v Paršovicích.
Bratr Čeněk Hantek st. podává zprávu samarity. Samarita čítá 8 členů, kteří se všichni
zúčastnili praktického cvičení. Případů první pomoci bylo 21, z toho 2 těžké a 1 do
nemocnice. Samarita obdržela od obce 518 K a od obvodu 416 K, 50 obvazů 5-8 m dlouhých,
jód, vatu a různý obvazový materiál, 2 torbičky.
Zprávy zbrojíře a vzdělavatele pro jejich nepřítomnost podány nebyly.
4. Volné návrhy. František Kohout čte požární řád a jak máme zacházet v zimě
s motorovou stříkačkou. Zřízeny budou pracovní čety, které budou cvičit jak máme
postupovat v nebezpečí povodně.
František Králík podává dotaz ohledně agregátu. František Vavřík sděluje, že zkouška se
udělá hned jak požádáme firmu o vyslání montéra.
Bratr starosta končí valnou hromadu a děkuje bratrům za účast.
Ve Zbrašově dne 21. února 1942

Zapsal František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 24. února 1942 o
8. hod. večer. Přítomno bylo 9 členů výboru: Adolf Orava, František Králík, František Vavřík,
Antonín Oplatek, Jan Jednorog, František Ryška, František Kohout, Vilém Roreček, Čeněk
Hantek st. Protokol podepíší Vilém Roreček a Antonín Oplatek.
Pořádek:
Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi a vítá přítomné.
1. Hasičský výbor se jednohlasně usnáší, by se na obecní radu zaslal přípis ohledně
automobilové stříkačky následujícího znění. Sbor dobrovolných hasičů žádá, aby sboru byla
zakoupena automobilová stříkačka nabízená sboru firmou Hrček-Neugebauer z Brna-Králova
Pole, jelikož je sestavena z dobrého starého materiálu za poměrně nízkou cenu. Obcí
zakoupený agregát od firmy Bratří Sigmundové z Lutína by fa. Hrček-Neugebauer zpět na
protiúčet za kupní cenu, ovšem se schválením obecní rady a obecního zastupitelstva. Jelikož
sbor nemá dosti hotových peněz, aby mohl uhraditi plnou kupní cenu, která bude obnášeti asi
65 až 70.000 K, žádá výbor hasičského sboru zdvořile, aby mu obec scházející zbytek kupní
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ceny laskavě zaručila, neb má-li hotové prostředky zaplatila, na protiž čemu se sbor zaručuje,
že bude úrok a úmor dlužného kapitálu obci spláceti až do úplného zaplacení. Doufajíce, že
obecní rada jakož i obecní zastupitelstvo, jak dání koupeného stroje na protiúčet, tak i
zaručení, případně poskytnutí půjčky laskavě povolí. Slibujeme, že svým závazkům plně
dostojíme. Prosíme, by záležitost ta byla co nejrychleji projednána, jelikož se jedná též o
schválení nových stanov obecním zastupitelstvem.
2. Došel přípis, kde stojí že veškerý majetek hasičských sborů, dle Sbírky zákonů a
nařízení, stává se majetkem obce.
3. Protipovodňového kursu, konaného v Lipníku dne 16. až 18. února 1942, se za sbor
zúčastnil náčelník František Kohout.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově dne 24. února 1942.

František Ryška, tč. zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 2. března 1942 o
7 ½ hod. večer; přítomno 6 bratrů: František Vavřík, Adolf Orava, František Králík, František
Ryška, Čeněk Hantek st., František Kohout. Nepřítomni a omluveni: Antonín Oplatek, Vilém
Roreček a Jan Jednorog.
Pořádek:
1. Starosta sboru František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a přikročuje k jednání.
Přišel přípis od MZHJ v Brně, kdež se jedná o schválení účtu za rok 1941 a sdělení rozpočtu
na r. 1942, což musí býti zasláno do 5. března 1942 okresní hasičské jednotě čís. 11.Účet
rozvážný i pokladní projednán výborem dne 14. února 1942 a rozpočet sestaven výborem dne
2. března 1942. Veškeré účty a doklady, jakož i celkové hospodářství sboru přezkoumáno
dozorci účetními při valné hromadě 21. února 1942 a vydali toto vyjádření: Veškeré doklady
přezkoušeny a vše shledáno v nejlepším pořádku, což valná hromada jednohlasně schvaluje.
Rozpočet udělají náčelník František Kohout a pokladník František Ryška do 4. března a 5.
března jej náčelník zašle okresní hasičské jednotě.
2. Hasičský sbor v Trboušanech {okr. Brno-venkov}zaslal žádost o podporu na postavení
hasičského domu. Odhlasováno, sbor náš zaslal 30 K.
3. Na neděli 15. března 1942 se pozve od fy. bří. Sigmundové montér a bude zkouška
agregátu u rybníka za Branou, o čemž budou bratři uvědomeni oběžníkem.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 2. března 1942.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 28. dubna 1942 o
8. hod. večer v místnostech radnice, přítomno bylo 5 bratrů: Čeněk Hantek, František Kohout,
Jan Jednorog, František Ryška, František Vavřík. Nepřítomní a omluveni: Vilém Roreček,
František Králík, Adolf Orava, Antonín Oplatek. K podpisu zápisu zplnomocněni František
Kohout a Jan Jednorog. Zápis z minulé schůze přečten a schválen.
Pořádek:
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1. Bratr starosta zahajuje schůzi, vítá přítomné a přikročuje k jednání. Br. náčelník
František Kohout dává návrh by byl zvolen místovelitel a 2 trubači. Místovelitelem zvolen br.
Cyril Humplík bývalý náčelník sboru a trubači zvoleni František Vavřík ml. a Antonín Mikšík
a oba obdrží na svoje domy tabulku s označením trubače.
2. Dále náčelník sděluje, že dne 15. března 1942 o 10. hod. dopolední přijel montér od fy.
Sigmund, by provedl zkoušku s agregátu. Stroj byl za Branou u rybníka Jana Hapaly na 2
proudy. Výkon stroje byl dobrý. Do obsluhy stroje byli zacvičeni bratři Čeněk Hantek ml.,
Antonín Oplatek a Svatoslav Chromý. Zkoušky se zúčastnilo 18 bratrů. Za obec byl přítomen
Jaroslav Horák.
3. Na náš přípis ze dne 24. února 1942, v němž sbor žádá o zakoupení automobilové
stříkačky a půjčky, odpověděla obecní rada zamítavě,že stačí pro sbor nový agregát jak si sbor
žádal.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově dne 28. dubna 1942.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 12. července
1942 o 2. hod. odpoledne v místnostech radnice. Přítomní byli František Vavřík st., František
Kohout, Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, Adolf Orava, Antonín Oplatek, František Ryška.
Nepřítomní a omluvení byli František Králík a Vilém Roreček. K podpisu protokolu
zplnomocněni Antonín Oplatek a Adolf Orava.
Pořádek:
1. Starosta br. František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a přikročuje k jednání a
sděluje, že sbor obdržel příděl 5 párů pracovních gumových bot, které obdrží bratři Karel
Pudil, Ludvík Velecký, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát a Josef Králík.
2. Došel přípis od fy. Sigmund, kde žádají o zaplacení kliky k agregátu, kterou zaslali.
Výbor hasičský se jednohlasně usnesl, že klika placena nebude, poněvadž zástupce Fy. se
vyslovil, že kliku obdržíme zdarma.
3. Sbor objednal od fy. Hasičské výrobní družstvo v Čechách pod Kosířem přilby, svítilny,
páčidla, bouračské sekery a jelikož objednané nářadí doposud ještě nedošlo, tu sbor zaslal kdy
objednané zboží bude dodáno, kdež fa. sděluje, že objednané nářadí není dosud zhotoveno,
jak bude zhotoveno hned se sboru zašle.
4. Firma Ant. Ordián, Jilemnice v Krkonoších, sděluje sboru na dotaz ohledně látky na
pracovní obleky a čepice loďky, že dosud nemá na skladě žádné plátno pro hasičské sbory.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově dne 12. července 1942.

František Ryška tč. zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 25. července
1942 o 8. hod. večer v místnostech radnice, přítomní byli František Kohout, Adolf Orava,
Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, František Vavřík, František Ryška. Nepřítomní a omluveni
byli Antonín Oplatek, Vilém Roreček, František Králík. K podpisu protokolu byli
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zplnomocněni František Kohout a Jan Jednorog.
Pořádek:
1. Starosta br. František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a čte přípis od MZHJ
v Brně stran předání sborového majetku obci a čte oběžník Svazu českého hasičstva stran
sborového majetku.
2. Ocenění inventáře sboru a předání majetku obci.
3. Výbor se jednohlasně usnesl, by sbor zaslal žádost o příděl oleje a mazadla pro
motorovou stříkačku a zaslání výkazu spotřeby benzínu, jež provede br. Čeněk Hantek ml.
4. Náčelník br. František Kohout navrhuje, že hranický sbor prodává posunovací žebř a
naviják, by sbor jej koupil. Výbor se jednohlasně usnesl by sbor nářadí to koupil a
zplnomocňuje br. náčelníka ke koupi této.
5. K ocenění inventáře ve skladišti jsou zplnomocněni František Kohout, Jan Jednorog a
František Ryška.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 16. srpna 1942 o
8. hod. večer za přítomnosti: Adolf Orava, Čeněk Hantek st., František Kohout, František
Vavřík, Antonín Oplatek, Jan Jednorog, František Ryška, Čeněk Hantek ml., František Králík,
Vilém Roreček. Zápis podepíší František Králík a Čeněk Hantek st. Přítomen byl starosta
obce Jan Hapala.
1. Starosta br. František Vavřík zahajuje schůzi a vítá přítomné.
2.Náčelník br. František Kohout podává zprávu o sepsání inventáře a předání toho obci.
Ocenění inventáře se jeví takto:
stříkačka
skladiště
ssavice
žebře
motorové hadice
obyčejné hadice novější
obyčejné hadice starší
helmy
opasky
sekyrky
píšťalky
pracovní obleky
pochodně a lampy
kopáče a vidle
berlovky s přísl.
koše na vodu
provazy

1200 K
100 K
200 K
100 K
500 K
400 K
200 K
50 K
240 K
140 K
5K
500 K
15 K
10 K
200 K
10 K
100 K
4070 K

Inventář hasičského sboru oceněn na 4070 K a předán obci, s čímž pan starosta Jan Hapala
souhlasí. Peníze musí býti zaslány MZHJ do Brna
3. Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě zasílá všem velitelům dobrovolných
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sborů přípis k sestavení rozpočtu ne rok 1943. Náčelník sboru František Kohout spolu
s výborem a starostou obce sestavil rozpočet na r. 1943 takto:
Udržování budov
300 K
pojištění
100 K
jiná břemena
400 K
hasicí nářadí
500 K
hadice
5500 K
pláště, kabáty, čepice
2000 K
osvětlov. tělesa, lampy
100 K
hasicí přístroje a nářadí
100 K
Platby konané obcí:
Σ* 11100 K
Platby konané velitelem sboru:
údržba nářadí v dobrém stavu
500 K
údržba obleků a výzbroje
500 K
údržba poplach. zařízení
100 K
pohonné látky, oleje, mazadla,
výlohy na přípřež
2000 K
osvětlení míst požáru
pochodně, baterie atd.
150 K
psací materiál, tiskopisy
200 K
poštovní výlohy
100 K
hasičské časopisy
120 K
na výlohy občerstvení při požáru
dle nařízení velitele sboru
500 K
povinné příspěvky korporacím
200 K
příspěvek obce na kamarádské
účely hasičského sboru
400 K
nepředvídané výlohy
200 K
Platby konané obcí:
cest. výlohy, účast na
služebních rozhovorech
600 K
výlohy pro účast. v has. škole
vč. cest s tím spojených
400 K
pojištění motor. vozidel
500 K
jiná pojištění proti požáru
500 K
Úhrnem
18070 K.
Rozpočet schválen náčelníkem sboru a starostou obce.
Skončeno a podepsáno. Ve Zbrašově 16. srpna 1942.

František Ryška zapisovatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 13. října 1942 o 8
½ hod. večer v místnostech radnice za přítomnosti 6 členů výboru: František Vavřík,
František Kohout, Čeněk Hantek, Antonín Oplatek, František Králík, František Ryška.
K podpisu protokolu zplnomocněni František Králík a Antonín Oplatek.
Pořádek:
1. Starosta sboru zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a přikročuje k jednání.
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2 Čte pokyny pro žádosti o podporu na účely požární ochrany českého hasičstva.
3. Výbor se jednohlasně usnesl, by se objednalo 140 m hadic, z toho 2 oddíly hadic B.
4. Usneseno jednohlasně, by sbor požádal obec o postavení zbrojnice, což vyřídí se
starostou obce br. starosty sboru František Vavřík, tak aby mohl být uplatněn nárok na 25%
podpory stavebního nákladu.
5. Výbor se jednohlasně usnesl, by se objednala látka na pracovní obleky pro 15 mužů.
6. Bratr náčelník čte směrnice pro hasičské sbory na podzimní období.
7. Náčelník sboru František Kohout sděluje, že za posunovací žebř a naviják od
hasičského sboru Hranice proplatil 1200 K, penězi vyzved-nutými v městské spořitelně.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 13. října 1942 František Ryška, zapisovatel.

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 12.
listopadu 1942 o 7 ½ hod. večer v místnostech radnice. Přítomno bylo 7 bratrů: Čeněk Hantek
st., František Kohout, František Králík, Jan Jednorog, Adolf Orava, Ryška František, Roreček
Vilém. K podpisu zápisu zplnomocněni František Ryška a Adolf Orava.
Pořádek:
1. Starosta sboru František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a přikročuje
k jednání.
2. Náčelník František Kohout navrhuje, by jeviště bylo pojištěno na větší obnos. Výbor se
jednohlasně usnesl, by jeviště bylo pojištěno u Hasičské pojišťovny na 10 000 K, slovy deset
tisíc korun.
3. Dle nařízení okresního úřadu udělána objednávka na doplnění výzbroje. Objednáno 100
m hadic B a 60 m hadic C.
4. Ujednáno zaslati žádost starostovi obce ohledně uskladnění žebře a koupení vozu pro
mužstvo v případě požáru.
5. Spolkový výbor se jednohlasně usnesl zaslati dopis firmě Sigmund, by zaslali klíč na
kola k agregátu, který při dodání agregátu nedodali.
6. Bratr náčelník František Kohout čte pokyny o technickém a administrativním vedení
sboru.
Skončeno a podepsáno.

Ve Zbrašově 12. listopadu 1942.

František Ryška, tč. zapisovatel.

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 30.
prosince 1942 o 8. hod. večer v místnostech radnice. Za přítomnosti 5 bratrů: František
Vavřík, Čeněk Hantek st., František Ryška, Jan Jednorog, Antonín Oplatek. K podpisu zápisu
zplnomocněni Čeněk Hantek a Jan Jednorog.
Pořádek:
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1. František Vavřík, starosta sboru zahajuje schůzi, čte z Hasičské ochrany, že statistika
sboru, tj. technická, vzdělávací a samaritská činnost sboru za rok 1942 musí býti podána do
10. ledna 1943 svým okrskovým náčelníkům.
2. Všechny sbory, které mají motorové vozidlo mají platiti daň, a hned mají podati žádost
o osvobození od této daně.
3. Všem členům na sbory zasláno napomenutí, že mnozí nekonají svou povinnost, velitelé
sborů nechˇto v nejbližší schůzi členům přečtou a každý člen to potvrdí svým podpisem.
4. Dne 5. listopadu 1942 hlášen ve 20 hod. 20 min. požár v lázních Teplicích. Během 10
minut dostavily se sbory Zbrašov a Hranice na místo požáru.Hořícím objektem byla bývalá
kotelna a strojovna. během 1 hodiny byl požár zdolán.
5. Na sbor došly hasičské kalendáře malé kapesní i velké. Malé kapesní kalendáře obdrželi
bratři Čeněk Hantek st., František Kohout, František Vavřík, Antonín Oplatek, Jan Jednorog a
František Ryška.
6. Valná hromada se bude konati 16. ledna 1943, což bude hlášeno okresnímu úřadu
obvodu a okresní jednotě. Pořádek valné hromady: Zápis v listinu přítomných; zahájení; čtení
protokolů od poslední valné hromady; zprávy jednatele, pokladníka, náčelníka, vzdělavatele,
zbrojíře a samaritského četaře; volné návrhy.
Skončeno a podepsáno. Ve Zbrašově 30. prosince 1942. František Ryška, zapisovatel.
1943
Zápis
Sepsaný při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 16. ledna
1943 o 7 ½ hod. večer v místnostech radnice, za účasti 24 členů činných, 1 přispívajícího a 2
sester: František Vavřík st., František Králík, Adolf Orava, Josef Duchoň, Vilém Roreček,
Oldřich Jiříček, Ludvík Velecký, František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml.,
Svatoslav Chromý, Karel Pudil, Josef Králík, Jakub Kundrát, Cyril Humplík, František
Ryška, František Vavřík ml., František Roreček, Karel Nováček, František Hapala, František
Gadas, Jan Jednorog, Miroslav Osikovský, Jaroslav Vavřík; přispívající člen Leopold Král a
sestry Božena Oplatková a Marie Osikovská.
Program:
1. V listinu přítomných zapsáno 24 členů činných, 1 přispívající a 2 sestry samaritánky.
2. Starosta br. František Vavřík st. zahajuje valnou hromadu, konstatuje dostatečný počet
členů k usnášení a vítá všechny přítomné. Připomíná, že jsme se sešli po 47. ku valné
hromadě, by jsme přehlédli činnost ve sboru za uplynulý rok a podal krátkou zprávu jako
starosta sboru.
3. Starosta žádá jednatele br. Františka Ryšku, aby přečetl zápisy od minulé valné
hromady. Br. Čeněk Hantek st. dává návrh, aby od čtení všech zápisů bylo upuštěno a přečten
byl jen zápis z minulé valné hromady, s čímž všichni souhlasí.
4. Pokladník František Ryška podává zprávu pokladní, která se jeví takto:
Příjem za r. 1942 5871 K
vydání za r. 1942 5649 K
zbývá pro r. 1943
221 K
Účty prohlédli revisoři účtů Ludvík Velecký a Jakub Kundrát a shledali vše v pořádku a
29

žádají aby pokladníku bylo uděleno absolutorium, s čímž všichni souhlasí.
5. Velitel br. František Kohout podává zprávu. Schůzí bylo konáno 10, z toho
8 výborových a 2 sborové. Cvičení konáno 5 teoretických, 18 praktických, 1 veřejné,
38 zkoušek se stroji a 3 cvičení lezecká. Hlídky v při divadle 1, žňových 60 a jiných
požárních 300. Požár byl 1 v místě, v Teplicích. Dále předčítá o zamezování požárů,
o poučování občanstva a o zdolávání požárů.
6. Za nepřítomného zbrojíře Antonína Oplatka podává zprávu br. starosta o stavu a počtu
nářadí ve skladišti a o celém inventáři sboru.
7. Samaritský četař br. Čeněk Hantek st. podává zprávu. Samarita čítá 8 členů, 2 muže a 6
žen. Mají 1 nosítka 1 lékárničku, 5 torbiček a různý obvazový materiál. Vykonali 23 ošetření
při úrazech a konali 2 cvičení v místě a 1 ve Valšovicích.
8. Jelikož se dřívější vzdělavatel řídicí učitel František Dohnal nezúčastňuje sborové
činnosti, dává velitel František Kohout návrh, by byl zvolen nový vzdělavatel. František
Ryška navrhuje by byl zvolen br. Karel Pudil, který volbu přijal, s čímž valná hromada
jednohlasně souhlasí.
9. Volné návrhy. Br. velitel vyzývá bratry k větší návštěvě cvičení a dále podává návrh, by
byl určen den ku konání letních cvičení ať se nemusí roznášet oběžník, za což se vydává dosti
velký obnos peněz.
Jelikož se k podání dalších návrhů nikdo nehlásil, prohlásil starosta valnou hromadu za
skončenou, poděkoval všem za účast a k další činnosti provolal Zdar!
Ve Zbrašově 16. ledna 1943.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
Sepsaný při slavnostní schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 9. září
1943 o 8. hod. večer v místnostech radnice na památku 60letého trvání Moravské zemské
jednoty hasičské. Přítomno bylo 24 bratrů: František Kohout, František Vavřík st., Čeněk
Hantek st., František Králík, Jan Jednorog, František Gadas, Adolf Orava, František Roreček,
František Ryška, Josef Ryška, Jiří Hantek, Josef Duchoň, Čeněk Hantek ml., Svatoslav
Chromý, Cyril Humplík ml., Vilém Roreček, Miroslav Osikovský, Oldřich Jiříček, Ludvík
Velecký, Karel Pudil, František Hapala, Karel Nováček, Cyril Humplík st., Antonín Oplatek.
Schůzi zahájil starosta sboru František Vavřík a uvítal přítomné bratry.
Velitel sboru František Kohout čte článek z Hasičské ochrany o 60letém trvání MZHJ.
Dále sbor vzpomíná všech zemřelých hasičských činovníků od založení sboru ve Zbrašově
a jsou to tito následující členové:
František Juřena
čp. 40 správce školy
Josef Chromý
čp. 26
Čeněk Chromý
čp. 48
Jan Kohout {st.}
čp. 1
Cyril Kohout st.
čp. 4
Josef Orava
čp. 27
František Kohout čp. 13
František Orava
čp. 30
František Tomečka čp. 6
Antonín Bajer
čp. 19
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František David
Jan Duchoň
Jan Machálka
Antonín Mikšík
Karel Šmiták
Jan Orava
Antonín Chromý
Antonín Machálka
František Mastil
František Duchoň
Josef Duchoň
Jan Kohout {ml.}
Cyril Kohout ml.
Dr. František Hajda
František Tomečka
Antonín Králík
Stanislav Chromý
Vojtěch Rýpar
Bohumil Orava
Jan Šindel
Zdeňka Hantková

čp. 34
čp. 16
čp. 5
čp. 35
čp. 20
čp. 32
čp. 19
čp. 5
čp. 8
čp. 16
čp. 16
čp. 4
čp. 4
čp. 25
čp. 7
čp. 11
čp. 26
čp. 50
čp. 30
čp. 44
čp. 31.

Starostové sboru od založení byli: František Juřena, Josef Chromý, Čeněk Chromý, Josef
Orava, Josef Duchoň, František Vavřík.
Velitelé sboru: {* i Josef Chromý}, Jan Kohout, Cyril Humplík, František Kohout.
*{Pozn. L. Ch.: V prvních letech činnosti sboru nebyla ještě funkce starosty a velitele, ale
velitele a podvelitele, tzn., že prvním starostou=velitelem byl František Juřena a prvním
velitelem=podvelitelem, v dnešní smyslu „velitele“ byl také Josef Chromý.}
Pak přečten článek z Hasičské ochrany o založení Moravské zemské hasičské jednoty dne
9. září r. 1883.
Starosta sboru František Vavřík poděkoval za hojnou účast a schůzi ukončil.
Ve Zbrašově 9. září 1943.

František Ryška, zapisovatel.
1944
Zápis

Sepsaný při výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 22.
ledna 1944 o 7 ½ hod. večer v místnostech radnice, přítomno bylo 9 bratrů: Čeněk Hantek
ml., František Kohout, František Vavřík st., Adolf Orava, Jan Jednorog, František Roreček,
František Ryška, Vilém Roreček, František Králík.
Program:
1. Bratr starosta František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a předává slovo br.
Františku Kohoutovi, veliteli sboru.
2. Bratr velitel čte přihlášky Františka Zlámaly, Josefa Oravy a Vojtěcha Mastila, kteří se
přihlásili do sboru. Výbor se jednohlasně usnesl, by výše jmenovaní byli přijati za členy
sboru.
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3. Br. velitel navrhuje by bratři, kteří přistoupili do sboru v roce 1943 a neskládali dosud
slib, by složili slib dne 6. února 1944 při nastoupení celého sboru, s čímž výbor souhlasí.
4. Výbor se usnáší: Bratři, kteří se nedostaví na cvičení a do sborových škol, budou třikrát
vyzváni a nezúčastní-li se dalších cvičení, budou ze sboru vyloučeni.
5. Dále čte br. velitel zápis o valné hromadě Zábavního odboru sboru dobrovolných
hasičů, konané dne 17. července 1943 za účasti 36 členů. Za uplynulý rok byl:
celkový příjem 7389 K
vydání
5649 K 90 h
zbývá
1739 K 10 h.
Spořitelní knížka zní na obnos
3840 K.
Zápis o druhé valné hromadě zábavního odboru, konané dne 4. ledna 1944 za účasti
19 členů.
Příjem
1740 K 90 h
vydání
529 K 50 h
zbytek
1211 K 40 h.
Spořitelní knížka zní na
3840 K.
6. Valná hromada konati se bude v pátek dne 28. ledna 1944 o 7. hod. večer v radnici
s následujícím programem:
Zápis v listinu přítomných
Zahájení valné hromady
Zprávy všech funkcionářů sboru: jednatele, pokladníka, velitele, revisorů účtů,
samarit. četaře, zbrojíře, vzdělavatele a strojníků
Volné návrhy
Nesejde-li se v ustanovenou hodinu dostatečný počet členů, koná se schůze o 1 hodinu
později schůze druhá nehledě na počet přítomných.
Ve Zbrašově 22. ledna 1944.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
Sepsaný při výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne
28. ledna 1944 v 7 hod. večer ve sborové místnosti obecního domu, za účasti 24 bratrů
činných a 1 bratra přispívajícího.
V listinu přítomných zapsáni bratři: Svatoslav Chromý, František Vavřík st., František
Kohout, František Ryška, Antonín Oplatek, Adolf Orava, František Vavřík ml., Vilém
Roreček, František Roreček, Karel Nováček, Cyril Kohout, Jan Jednorog, Ludvík Velecký,
Cyril Humplík ml., Vojtěch Mastil, Josef Orava, Miroslav Osikovský, Cyril Humplík st.,
František Zlámala, Josef Králík, Josef Duchoň, Karel Pudil, Jakub Kundrát, František Králík;
Čeněk Hantek st. pro nemoc nepřítomen a omluven, Čeněk Hantek ml. a František Hapala
nepřítomni a omluveni, sestry samaritánky ač byly podepsány se nedostavily.
Program:
1. Bratr starosta sboru František Vavřík zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné a
konstatuje, že je dostatečný počet bratrů k valné hromadě se usnášející. Vzpomíná zemřelého
řídícího učitele Karla Šnitzera, bývalého vzdělavatele našeho sboru a žádá bratry, by
povstáním poslední pocta vzdána mu byla, načež krátkým proslovem čte svou zprávu.
2. Čtení zápisů od poslední valné hromady. Br. náčelník František Kohout žádá, by od
čtení zápisů bylo upuštěno a přečten jen zápis o minulé valné hromadě, s čímž bratři souhlasí

32

a jednatel br. František Ryška čte zápis o minulé valné hromadě.
3. Pokladník br. František Ryška čte zprávu pokladní. Hasičský sbor obdržel dle rozpočtu
od obce 4500 K, kterýž obnos byl úplně vyčerpán na různá vydání sboru.
Vkladní knížka sboru obnáší
925 K
vkladní knížka divadelního odboru
3840 K 20 h
hotovost divadelního odboru
1211 K 40 h
hotovost sboru
211 K 60 h
Jmění sboru
6188 K 20h.
4. Bratr náčelník sboru František Kohout podává zprávu. Konáno cvičení 22 letních,
7 zimních, při čemž průměrně přítomno 16 bratrů. Náčelník se zúčastnil 5 pracovních schůzí
v Lipníku nad Bečvou, 2 obvodových škol a 1 okresní školy. Sbor se zúčastnil 1 požáru
v Těšicích u Kelče. Sbor pořádal 1 divadlo, 1 koncert. Sbor zúčastnil se 1 povodně
v Teplicích, konal 360 požárních hlídek, po 6 týdnů konal požární pohotovostní hlídku po
1 družstvu. Sbor konal po 2 měsíce zimní školu, při níž byla slabá návštěva bratrů, pak byla
pracovní schůze v Lipníku, kdež byl stanoven členský příspěvek 50 K za jednoho bratra.
5. Bratr František Roreček čte zprávu hospodáře a stav nářadí ve skladišti.
6. Zpráva samaritního četaře pro nemoc br. Čeňka Hantka st. odpadá. Náčelník br.
František Kohout navrhuje, by po dobu nemoci Zastupoval br. Čeňka Hantka samaritán br.
František Vavřík ml. a provedl samaritské cvičení, s čímž všichni souhlasí.
7. Volné návrhy. Br. Vilém Roreček navrhuje, by byla provedena za účasti sboru a obce
prohlídka komínů, s čímž všichni souhlasí.
Bratr náčelník končí valnou hromadu a provolává další činnosti sboru Zdar!
Ve Zbrašově 28. ledna 1944.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O sborové škole konané dne 11. února 1944 o 8. hod. večer v místnosti radnice za
přítomnosti 19 bratrů: František Ryška, Adolf Orava, Karel Pudil, Jan Jednorog, František
Vavřík st., Svatoslav Chromý, Josef Duchoň, Karel Nováček, František Zlámala, Josef Orava,
Cyril Humplík ml., Cyril Kohout, Miroslav Osikovský, Ludvík Velecký, Jakub Kundrát,
František Kohout, Antonín Oplatek, František Vavřík ml., Jiří Hantek.
Program:
Školu zahájil br. velitel František Kohout a předal slovo vzdělavateli br. Karlu Pudilovi,
který přednesl: Úkol a výchova hasičstva, vznik dobrovolných hasičských sborů a jejich
význam v životě národohospodářském i společenském.
Škola skončena v 9 hod. 30 min.
Zbrašov 11. února 1944.

Karel Pudil

II. Sborová škola
Konaná dne 25. února 1944 o 8. hod. večer v radnici za přítomnosti 19 bratrů: František
Kohout, Karel Pudil, Vilém Roreček, František Roreček, Svatoslav Chromý, Čeněk Hantek
st., František Ryška, František Vavřík ml., Ludvík Velecký, František Gadas, František
Hapala, Antonín Oplatek, Josef Duchoň, Cyril Kohout, Jan Jednorog, Adolf Orava, Cyril
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Humplík, Jakub Kundrát, Karel Nováček.
Program:
Školu zahájil br. velitel František Kohout, po přivítání předal slovo br. vzdělavateli Karlu
Pudilovi, který přednesl: Kázeň v hasičském sboru.
Dále přednášel br. Svatoslav Chromý: Pojem atmosféry, tlak, přetlak, manometr atd.
O hoření a hašení přednášel br. Karel Pudil.
Téma: Berlovka, vědrové stříkačky, ruční stříkačky přednesl br. František Roreček.
První pomoc při popáleninách přednášel br. František Vavřík ml.
Škola skončena o 10. hod.
Zbrašov 25. února 1944.

Karel Pudil

Pracovní schůze
Konaná dne 9. března 1944. Schůze se zúčastnili bratři: Čeněk Hantek ml., František
Vavřík ml., Vilém Roreček, Karel Nováček, František Kohout, Jan Jednorog, František
Roreček, Svatoslav Chromý, František Ryška, Karel Pudil.
Program:
1. Hlášení o poznatcích a opatření vodních zdrojů v čase mrazu, vyřídí br. František
Roreček.
2. Hlášení o zaměstnání přispívajících členů, vyřídí br. František Kohout.
3. Kvitanci s podpůrného fondu od Hasičské pojišťovny vyřídí br. František Kohout.
4. Cvičení a povodňové potřeby vyřídí br. František Kohout.
5. Vyřízení objednávky tiskopisů o stavu členstva, zasláno přes obvod.
6. Stagma“ příspěvek autorského povolení vypovězeno v r. 1943.
7. Přihláška p. Josefa Honeše za přispívajícího člena. Přijat 9. 3. 1944, přiloženo 50 K,
jako členský příspěvek.
8. Pozvání k oslavě 70. výročí založení hasičského sboru Hranice na den 19. března 1944
vzato na vědomí.
9. Zimní cvičení se bude konati 18. března 1944 a současně se určí datum letních cvičení a
skládání slibu.
10. Objednávka kouřových hubek u fy. Jaroslav Chotěbor Brno.
Schůze skončena v 10 hod.
Zbrašov 9. března 1944.

Karel Pudil

Pracovní schůze
Konaná dne 16. března 1944 v 7 hod. 30 min., přítomní bratři: Čeněk Hantek st., čeněk
Hantek ml., František Ryška, Oldřich Jiříček, František Roreček, Vilém Roreček, Karel Pudil,
František Vavřík st., František Vavřík ml., Jan Jednorog, Jakub Kundrát, Vojtěch Mastil,
Adolf Orava, Svatoslav Chromý. Schůzi zahájil br. velitel František Kohout.
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1. Projednání objednávky přileb od firmy Chotěbor Brno, přišel účet za 10 helem.
2. Dotaz sboru Vysoká stran přídělu látky na stejnokroje, vyřídí br. Karel Pudil.
3. Bratr Svatoslav Chromý žádá o přispění pomoci při pumpování pneumatik u auta.
Nabídli se bratři Karel Pudil a František Roreček.
4. Sestavení programu na sobotu 18. března 1944 k ukončení zimní školy: Přednášet bude
br. {Vilém} Roreček théma signály, br. Karel Pudil ukončí školu vzdělavatelským proslovem
na théma Smetana, Komenský. Bratr velitel se na sobotu omlouvá, má službu. Schůze
skončena o 10. hod.
Zbrašov dne 16. března 1944.

Karel Pudil, jednatel.

IV. Sborová škola
Sborová škola sboru dobrovolných hasičů konaná dne 19. března 1944, zúčastnili se
bratři: Svatoslav Chromý, František Vavřík ml., František Hapala, Adolf Orava, Jakub
Kundrát, František Roreček, Jan Jednorog, Vilém Roreček, Josef Orava, František Zlámala,
František Vavřík st., Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Ryška, Oldřich Jiříček,
Cyril Humplík ml., Josef Duchoň, Vojtěch Mastil, Karel Pudil, Josef Honeš, František
Kohout.
Školu zahájil br. Vilém Roreček v 7:30 hod. a přednesl o nařízení při pohřbech.
Dále vzdělavatel br. Karel Pudil přednesl vzpomínku k výročí jubilejního roku Bedřicha
Smetany, o závaznosti vděku nás všech a tím i úcty vzdání jeho nesmrtelnému dílu, jímž jeho
génius český národ obdařil a proslavil.
Bratr Vilém Roreček předvedl signalisování pažemi.
Tím program zimní školy plně vyčerpán a definitivně skončen v 9:30 hod.
Ve Zbrašově dne 19. března 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou dne 23. března 1944 zahájil ve 20 hod. br. velitel František
Kohout.
1. Velitel podal zprávu z technické školy, konané v Lipníku nad Bečvou dne 19. března
1944 o novém výcviku pro velitele a jejich zástupce. Přednášeli tam br. Fidling, br. Doležel,
p. požární ředitel Smegkal, p. Fiala ředitel Středomoravských elektráren.
Bratři, kteří jsou ve sboru, nesmějí býti zařazeni do továrních hlídkových služeb. V našem
sboru jsou to tito bratři: Jiří Hantek, Svatoslav Chromý, Josef Králík, Karel Pudil, František
Roreček, Josef Ryška a František Zlámala. Tito budou vyreklamováni a zařazeni do
pohotovostních hlídek hasičských.
2. Br. velitel podává zprávu o protiletecké ochraně a zamezení požáru.
3. Br. Vilém Roreček objednal 25 kusů legitimací od br. Šnejdrly z Ústí, dále objednal od
fy. Chotěbor Brno knoflíky, pasy a spony na vycházkové stejnokroje.
4. Došlo pozvání na okresní valnou hromadu, která se bude konat 26. března 1944.
5. Br. Karel Pudil podal zprávu o slavnostní schůzi k jubileu 70. výročí založení sboru
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dobrovolných hasičů v Hranicích.
Schůze skončena ve 21 ½ hod. a zúčastnili se jí tito bratři: František Kohout, Karel Pudil,
Vilém Roreček, Čeněk Hantek ml., Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, Oldřich Jiříček, Karel
Nováček, Adolf Orava, Josef Duchoň, František Vavřík ml., Svatoslav Chromý.
Zbrašov dne 23. března 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou 30. března 1944 o 20. hod., kterouž to zahájil br. velitel
František Kohout, byli přítomni tito bratři: Vilém Roreček, František Roreček, Čeněk Hantek
ml., Čeněk Hantek st., František Vavřík ml., František Vavřík st., Jan Jednorog, Oldřich
Jiříček, Svatoslav Chromý, Karel Pudil, František Kohout, František Ryška.
1. Br. velitel referuje o okresní valné hromadě konané 26. března 1944 v Hranicích.
2. Došlo pozvání na obvodovou valnou hromadu v Hranicích dne 2. dubna 1944, jsou
vyzváni bratři, by se jí zúčastnili.
3. Vyplněné listiny o odběru benzíny odeslány.
4. Firmě Antonín Kunz posláno uvědomění o nařízeních, týkajících se zařazení členů
SDH{sboru dobrovolných hasičů} do ZPO{závodní požární ochrany}.
Bratr velitel zakončil schůzi ve 21 ½ hod.
Zbrašov 30 března 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůze se konala 4. dubna 1944 o 20. hod. Zahájena byla br. velitelem
Františkem Kohoutem za přítomnosti bratří: Vilém Roreček, Jan Jednorog, František Kohout,
Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml.,Oldřich Jiříček, František Králík, František Vavřík ml.,
Svatoslav Chromý, Karel Pudil, Adolf Orava.
1. Br. velitel podává zprávu z technické školy konané 2. dubna v Lipníku.
2. Bratři Vilém Roreček a Karel Pudil podávají referát z obvodové valné hromady
v Hranicích dne 2. dubna 1944.
3. Pročtení došlé pošty a vyplnění výkazů stavu mužstva a veškeré výzbroje a inventáře
sboru.
4. Ustaven výcvikový program pro místní CPO.
Schůze skončena ve 21 ½ hod.
Zbrašov 4. dubna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůze se konala 13. dubna 1944 ve 20 hod. Schůzi zahájil br. velitel František
Kohout, přítomní byli bratři Vilém Roreček, Jan Jednorog, František Kohout, Čeněk Hantek
st., Čeněk Hantek ml., Oldřich Jiříček, František Vavřík ml., Karel Pudil, Adolf Orava,
František Roreček a Jakub Kundrát.
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1. Projednána došlá pošta.
2. Zařízeno u fy. Antonín Kunz přepracování hadicových spojek na agregátu a
rozdělovači.
Schůze skončena ve 21 ½ hod.
Zbrašov dne 13. dubna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůze konaná dne 20. dubna 1944 ve 20 ½ hod. Přítomní byli bratři: František
Roreček, Vilém Roreček, Karel Pudil, Svatoslav Chromý, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek ml.,
Čeněk Hantek st., František Vavřík ml., Jan Jednorog, Adolf Orava a Jakub Kundrát. Schůzi
zahájil br. Vilém Roreček, zástupce velitele.
1. Pročtena pošta.
2. Směrnice došlé pro výcvik CPO pročteny a probrány, jak dle nich nacvičovat.
Schůze skončena ve 21 ½ hod.
Zbrašov dne 20. dubna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou dne 27. dubna 1944 ve 20 ½ hod. zahájil br. velitel František
Kohout, přítomní byli bratři František Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Adolf
Orava, Karel Pudil, František Vavřík ml., František Hapala, František Kohout.
1. Vyřízena došlá pošta.
2. Stanoveno družstvo pro případ lesního požáru.
Schůze skončena ve 21 ½ hod.
Zbrašov dne 27. dubna 1942.

Karel Pudil. jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou 4. května 1944 o 20 ½ hod. zahájil velitel br. František Kohout.
Přítomni byli: František Kohout, Čeněk Hantek ml., František Vavřík ml., František Vavřík
st., Vilém Roreček, František Roreček, Svatoslav Chromý, František Hapala, Karel Pudil, Jan
Jednorog, Josef Duchoň.
1. Vyřízen došlý přípis o úrazu br. Františka Vavříka st.
2. Případ rozepře br. Josefa Duchoně a Jiřího Hantka vyřízen smírem. Br. Hantek dal
zadostiučinění br. Duchoňovi.
3. Projednáno placení příspěvků.
4. Projednána oprava zbrojnice.
5. Došla zásilka od fy. Jar. Chotěbor - distinkce, pásy, kouřové hubky - rozděleno.
Schůze skončila v 10 hod.

Zbrašov dne 4. května 1944. Karel Pudil, jednatel.

37

Pracovní schůze
Konána dne 11. května 1944 o 20 ½ hod. a zahájena byla br. Františkem Kohoutem,
velitelem. Přítomni byli: František Kohout, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek st., čeněk Hantek
ml., Adolf Orava, František Vavřík ml., František Roreček, Vilém Roreček, Karel Pudil.
1. Pročtena pošta.
2. Dle nařízení byla provedena změna v domácím družstvu a jmenováni tito bratři, kteří
svým podpisem potvrdí povinnosti z toho plynoucí: Vilém Roreček, Oldřich Jiříček, František
Vavřík ml., Cyril Kohout, Čeněk Hantek ml., Josef Duchoň, Antonín Oplatek, Adolf Orava a
František Hapala.
3. Stanovena také družstva pro nedělní pohotovosti.
Schůze skončila o 22. hod.
Zbrašov dne 11. května 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Sborová schůze
Konaná dne 12. května 1944 o 20 ½ hod. byla zahájena velitelem br. Františkem
Kohoutem.
1. Přečteno bylo nařízení o oznámení hasičského velitelství IV. kraje o pohotovosti členů
na nedělních a nočních službách.
2. Určeni bratři do jednotlivých družstev. Prví tzv. domácí vede br. Vilém Roreček, druhé
br. Jan Jednorog a třetí br. Karel Pudil.
Přítomen byl celý sbor mimo bratrů Františka Králíka a Josefa Králíka.
Schůze skončena o 9. hod. 30. min.
Zbrašov dne 12. května 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konána byla dne 18. května 1944 o 21. hod. a zahájil ji br. velitel František Kohout.
1. Projednána objednávka hasičských přileb od „Hasičské prodejny“.
2. Příspěvky Hasičské jednotě.
3. Jednáno o pořádání zahradních koncertů.
Přítomni byli: František Kohout, Vilém Roreček, Čeněk Hantek st., František Vavřík ml.,
Jan Jednorog, František Roreček, Karel Pudil, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát.
Schůze skončena o 20 ¾ hod.
Zbrašov dne 18. května 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konaná dne 25. května 1944 o 20 ½ hod., zahájena br. velitelem Františkem Kohoute.
1. Usneseno provést v sobotu tj. 25. května 1944 prohlídky komínů.
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2. Uvedena záležitost lesních požárů.
3. Došel přípis ohledně náhrady benzínu od obce Dolní Těšice.
4. Projednány různé důležité záležitosti sborové.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Oldřich Jiříček, Vilém Roreček, Jakub Kundrát,
Svatoslav Chromý, Čeněk Hantek ml., Čeněk Hantek st., František Roreček, Jan Jednorog,
Karel Pudil, Josef Honeš.
Schůze skončena o 21 ½ hod.
Zbrašov dne 25. května 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůze konána dne 1. června 1944 o 20:30 hod., zahájena br. velitelem
Františkem Kohoutem. Přítomní bratři: Vilém Roreček, František Kohout, František Vavřík
ml., Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jakub Kundrát, František Králík, Karel Pudil,
Oldřich Jiříček, Svatoslav Chromý, František Hapala.
1. Prohlídka komínů stanovena na 30. května 1944 a provedena, odesláno hlášení br.
Pospíšilovi do Lipníka. Prohlídky se zúčastnili: František Vavřík st. tesař, Hubert Hapala
z Hranic kominík, Jan Hapala za starostu obce, Vilém Roreček zástupce vel., Josef Králík
elektromontér a štábní strážmistr Svátek.
2. Odesláno hlášení spotřeby benzínu dne 30. května 1944.
3. Hlášení poplachu ve sboru dne 1. června 1944 odesláno br. Lévovi do Stříteže nad
Ludinou.
4. Hlášení okresnímu úřadu v Hranicích, nařízená pohotovost dne 1. června 1944.
5. Došla kvitance pro br. Františka Vavříka st., vyřízení úrazu z 27. května 1944.
6. Došel dopis od svazu podporovací pokladny hasičské v Brně, jako dotaz o úrazu br.
Vavříka.
7. Došel lístek od OHJ dotaz, zda br. František Vavřík st. je dosud nemocen.
8. Jednáno o domácí devítce stran poplachu.
9. Rozhodnuto, že objednané přílby zaplatí dramatický odbor.
Skončeno o 22 hod. 30 min.
Zbrašov dne 1. června 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Skládání slibu
Dne 4. června 1944 nastoupil úplný sbor ve stejnokrojích před hasičskou zbrojnicí. Za
dvojřadem stál motorový vůz i s agregátem. Z pozvaných zástupců OHJ se nikdo nedostavil,
jen místní starosta František Dohnal, řídicí učitel jako zástupce úřadu a obce převzal slib,
složený do rukou br. velitele Františka Kohouta.
Skládání slibu zahájil povelem a krátkou připomínkou br. velitel, načež předal slovo br.
vzdělavateli Karlu Pudilovi, který v proslovu připomněl povinnost každého bratra vůči sboru,
tím i vůči svým bližním a také ku své zkoušené vlasti, která v pohnutých dobách potřebuje
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celé muže, jež v pádu potřeby jsou vždy na svém místě a konají svou povinnost jak čest
hasičská a bratrská, vlastenecká žádá. Aby staré české rčení „hr... já jsem Čech“ mělo za
sebou sílu a čin, odvahu a obětavost. Svůj proslov zakončil přáním Zdaru vlasti a sboru.
Br. Vilém Roreček zástupce velitele přečetl formuli slibu, načež bratři hlučným „To
slibujeme!“ svou poctivou snahu zpečetili. Přistupují br. velitel a pan starosta a každý
podáním ruky ještě zvlášť slibuje.
Pan starosta krátkými slovy sboru připomíná, že béře slib na vědomí a doufá, že i sbor
slíbené splní.
Bratr velitel zakončuje slovy zdaru, následují povely a akt zakončen.
Někteří bratři ještě sbor fotografují, načež v nadšené náladě se děje rozchod.

Pracovní schůze
Konána byla dne 15. června 1944 ve 20:30 hod. a zahájil velitel br. František Kohout.
1. Vyřízena došlá pošta.
2. Z Brna od Hasičské pojišťovny došla odpověď.
3. Došly legitimace a tiskoviny.
Přítomni byli bratři: František Kohout, František Vavřík st., Jan Jednorog, Čeněk Hantek
st., Čeněk Hantek ml., František Hapala, Vilém Roreček, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát,
Karel Pudil, Svatoslav Chromý.
Schůze skončila o 21:30 hod.
Zbrašov 15. června 1945.

Karel pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou 22. června 1944 o 21. hod. zahájil br. velitel František Kohout.
1. Vyřízení došlého účtu za opravu hlav u agregátu od fy. Antonín Kunz Hranice.
2. Vypracován a odeslán výkaz benzinu.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Svatoslav Chromý, Čeněk Hantek st., Čeněk
Hantek ml., Vilém Roreček, František Roreček, Jakub Kundrát, Karel Pudil.
Schůze skončena o 22. hod.
Zbrašov 22. června 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou 6. července 1944 o 21. hod. zahájil br. velitel František Kohout.
1. Došel přípis od fy. Josef Lakomý, autostrojírna Přerov, Velká Dlážka č. 31, ohledně br.
Miroslava Osikovského, aby byl vyňat z nočních hlídek. Ujednáno br. Miroslava
Osikovského zařadit vždy do hlídky ze soboty na neděli.
2. Bylo doručeno osvědčení k jízdě od okresního hejtmanství z Olomouce, převzal ho br.
Svatoslav Chromý.
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3. Došlo pozvání na technickou školu.
Schůze skončena o 22 hod.
Přítomní: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Svatoslav Chromý, Jan
Jednorog, Vilém Roreček, Jakub Kundrát, Adolf Orava, František Hapala. Karel Nováček,
Karel Pudil.
Zbrašov dne 6. července 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 13. července 1944 o 20:30 hod. zahájil br. velitel František Kohout.
1. Došel a pročten byl oběžník OHJ.
2. Nařízeno zbrojmistru br. Františku Rorečkovi vyzvednout lepidlo a konopí na lepení
hadic.
3. Oběžník OHJ pod č. 83/44 prostudován a dány směrnice.
Schůze skončena o 22. hod.
Přítomní: František Kohout, František Roreček, Vilém Roreček, Svatoslav Chromý, Jakub
Kundrát, František Králík, Adolf Orava, František Hapala, Karel Pudil.
Zbrašov dne 13. července 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 20. července 1944 o 23:30 hod. zahájil br. velitel František Kohout.
1. Na programu byl referát br. velitele o technické škole, jež konána v Hranicích 16.
července 1944 pro školení velitelů. Br. velitel v rozpravě uvádí nové směrnice, dle nichž celé
velení sboru se mění. Zúčastnil se i br. Vilém Roreček.
Schůze skončena o 22. hod.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml.,
Jan Jednorog, Jakub Kundrát, Vilém Roreček, Karel Pudil.
Zbrašov dne 20. července 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 27. července 1944 o 20:30 hod. zahájil velitel br. František Kohout.
1. Vyřízení pošty, došly oběžníky OHJ, nová nařízení vzata na vědomí.
2. Pojednáno o ochraně žní a pod.
Schůze ukončena po 21:30 hod.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml.,
Jan Jednorog, František Hapala, Karel Pudil, Vilém Roreček, Jakub Kundrát.
Zbrašov dne 27. července 1944.

Karel Pudil, jednatel.
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Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 3. srpna 1944 zahájil velitel br. František Kohout ve 23:30 hod.
Rokováno o běžných potřebách a nedostatcích ve sboru. Pošta žádná.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Vilém
Roreček, František Roreček, Jan Jednorog, Karel Pudil, František Hapala, Svatoslav Chromý,
Jakub Kundrát.
Schůze skončena o 21:30 hod.
Zbrašov dne 3. srpna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Sborová schůze
Sborovou schůzi konanou dne 17. srpna 1944 v 8hod. 30 min večer zahájil br. velitel
František Kohout.
1. Byla sjednána změna v pohotovosti nedělních hlídek žňových. Odhlasována a
stanoveno, že vždy jedno družstvo bude držet pohotovost od sobotního večera do pondělního
rána.
2. Čtena pošta, došel oběžník OHJ.
3. Sjednáno dát přezkoušet plynové masky a rozdělit je mezi sbor.
4. Jednatel má poslat pojistku do Brna.
5. Dne 9. srpna 1944 odesláno hlášení o vykonané prohlídce zemědělských usedlostí stran
zajištění před případným požárem. Prohlídku provedl br. Vilém Roreček.
Schůze skončena o 22. hod.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Vilém
Roreček, Jan Jednorog, Jakub Kundrát, František Vavřík st., František Gadas, Josef Orava,
Miroslav Osikovský, Josef Ryška, František Hapala, Vojtěch Mastil, Jaroslav Vavřík, Adolf
Orava, Antonín Oplatek, Karel Nováček, Karel Pudil, František Zlámala.
Zbrašov dne 17. srpna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůze konaná dne 24. srpna 1944 o 20:30 hod. byla zahájena br. velitelem Františkem
Kohoutem.
1. Došel oběžník OHJ, přečten a dle něho zařízeno.
2. Vypsáni členové, reklamovaní jako nepostradatelní.
3. Odesláno do Lipníka č 95. Hlášení poplachů.
4.Objednat ocelové kartáčky na čistění hadic při lepení, od fy. Jaroslav Chotěbor Brno,
vyřídí br. Karel Pudil.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Jakub Kundrát, Jan Jednorog, František Roreček,
Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Karel Pudil, Svatoslav Chromý.
Schůze skončena o 21:30 hod. Zbrašov dne 24. srpna 1944. Karel pudil, jednatel.
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Pracovní schůze
Schůze konaná dne 31. srpna 1944, byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem.
1. Odeslán do Lipníka oběžník a jiné č. 101/44.
2. Potvrzení o požáru letadla v Paršovském lese zasláno do Olomouce Branddirektorovi
{krajskému požárnímu řediteli} č. 103/44.
3. Popis změn v 8 sboru, jakož i popis mužstva odeslán č. 97/44. Hadic je: 210 m hadic C,
40 m hadic B a 90 m ročních hadic.
Přítomní byli bratři: František Kohout. Oldřich Jiříček, František Roreček, Jan Jednorog,
Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Hapala, Svatoslav Chromý, Karel Pudil.
Zbrašov dne 31. srpna 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůze konaná dne 7. září 1944 byla zahájena zástupcem velitele br. Vilémem Rorečkem,
přítomní byli bratři: Vilém Roreček, František Hapala, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek st.,
Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, Adolf Orava, Karel Pudil, Svatoslav Chromý, Antonín
Oplatek.
1. Vyřízena pošta, záležitost pojistného vyřízena.
2. Fa. Antonín Kunz odpověděla záporně stran propouštění členů sboru při poplach
z továrny.
3. Do Lipníka nutno odeslat oběžník.
4. Obcí předán dodatek smlouvy hasičské pojišťovny, jednající o zvýšení pojistného.
Dodatek převzal v úschovu br. Karel pudil, jednatel, který má také odepsat pojišťovně.
Schůze skončena ve 21:30 hod.
Zbrašov dne 7. září 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůze konaná 28. září 1944 byla zahájena zástupcem velitele br. Vilémem Rorečkem ve
20 hod.
1. Čtena došlá pošta.
2. Vyřízeno hlášení stavu benzinu.
3. Pročten oběžník OHJ, týkající se bot a rozpočtu. Nařízeny prohlídky podzimní do konce
měsíce října.
4. Rozhodnuto svolat sborovou schůzi na 29. září 1944 k vypracování žádanek na boty.
Přítomni bratři: Vilém Roreček, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., čeněk Hantek ml., Adolf
Orava, František Roreček, Jakub Kundrát, Svatoslav Chromý, Karel Pudil.
Schůze skončena o 21.hod.
Zbrašov dne 28. září 1944.

Karel Pudil, jednatel.
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Sborová schůze
Schůzi konanou dne 29. září 1944 zahájil br. velitel František Kohout o 20. hod.
Přečetl bratřím nařízení oběžníku OHJ a poukázal na důležitost, že nám budou přiděleny
pracovní boty, což bylo s velkým uspokojením přijato.
Byly pak jednotlivým bratrům dle údajů a dokladů vypracovány žádanky a odeslány br.
Pospíšilovi do Lipníka.
Přítomní byli bratři: Čeněk Hantek st., František Kohout, Čeněk Hantek ml., Oldřich
Jiříček, Cyril Kohout, Vilém Roreček, František Hapala, Jakub Kundrát, František Gadas,
Josef Duchoň, Adolf Orava, Miroslav Osikovský, Jan Jednorog, Vojtěch Mastil, Cyril
Humplík st., Cyril Humplík ml., Svatoslav Chromý, Karel Pudil, Josef Ryška.
Schůze skončena o 21 hod. 30 min.
Zbrašov dne 29. září 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konaná dne 5. října 1944 byla zahájena zástupcem velitele br. Vilémem Rorečkem o 20.
hod.
1. Čtena pošta, došel dopis, výzva uvést stav pneumatik na vozidlech. Bylo vše hned
vyřízeno a odpověď br. Pospíšilovi odeslána.
2. Bylo jednáno, aby sloup na sušení hadic byl opatřen stříškou a natřen.
Přítomní bratři: Vilém Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog,
František Hapala, Oldřich Jiříček, Karel Pudil.
Schůze skončena o 21. hod.
Zbrašov dne 5. října 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konaná dne 12. října 1944 byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem ve 20:30
hod.
1. Čtena došlá pošta. Oběžník min. vnitra č. F.12.17-, oběžník Zemské hasičské jednoty č.
2310/44, pojednávající o změně ve vedení hasičského svazu. Stanoven komisař p. gen.
Hitzegrad. S tím souvisí i nová nařízení, která vzata na vědomí a další zařízeno.
Přítomní bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Vilém Roreček,
Adolf Orava, Jan Jednorog, František Hapala, Vojtěch Mastil, Svatoslav Chromý, Karel
Pudil, Oldřich Jiříček.
Schůze skončena o 22. hod.
Zbrašov dne 12. října 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konaná dne 19. října 1944 byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem o 20. hod.
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1. Nařízeno označení vodních zdrojů v obci, br. Svatoslav Chromý se přihlásil k vykonání.
2. Odesláno hlášení dotace placení sboru č. 110/44.
3. Odesláno hlášení o provedení označení vodních zdrojů č. 111/44.
4. Stanovena lhůta prohlídek protipožárních v obci na 25. t. m. o 2. hod. odpoledne.
Přítomni bratři: František Kohout. Vilém Roreček, František Roreček, Čeněk Hantek st.,
Čeněk Hantek ml., František Králík, Jakub Kundrát, Svatoslav Chromý, František Hapala,
Oldřich Jiříček, Karel Pudil.
Schůze skončena ve 21:30 hod.
Zbrašov dne 19. října 1944.

Karel Pudil. jednatel.

Pracovní schůze
Konanou dne 26. října 1944 zahájil br. velitel František Kohout ve 20 hod.
1. Pročtena pošta.
2. Odesláno hlášení stavu benzinu č. 114/44.
3. Došel přípis a poukazy na akumulátory pro motorový vůz. Objednáno u fy. J. Dočkal
Hranice. Vyřízení převzal br. Svatoslav Chromý.
Přítomní bratři: František Kohout, Vilém Roreček, František Vavřík st., Čeněk Hantek st.,
Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát, František Hapala, Karel
Pudil.
Schůze skončena o 21. hod.
Zbrašov dne 26. října 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Konaná dne 2. listopadu 1944 byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem o 20.
hod.
1. V došlé poště je přípis s poukazy na jízdní obruče, které posílá OHJ, převzal br.
Svatoslav Chromý.
2. Došel jízdní průkaz a ten předán br. Svatoslavu Chromému. Listiny od agregátu převzal
br. Čeněk Hantek ml.
3. Br. Viktor Langer nebyl dosud katastrálně zanešen ve sboru, žádá zaregistrování, což
bylo v minulých létech zanedbáno, ač ze sboru nevystoupil.
4. Obec Horní Nětčice koupí ruční stříkačku, která se má dát do pořádku do týdne, vzato
na vědomí, určen den čistění.
Přítomni bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Vilém Roreček,
František Králík, Svatoslav Chromý, Adolf Orava, František hapala, Oldřich Jiříček, Viktor
Langer, Karel Pudil.
Schůze skončena ve 21:30 hod.
Zbrašov dne 2. listopadu 1944.

Karel Pudil, jednatel.
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Sborová schůze
Konaná v úterý dne 7. listopadu 1944 byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem v
19:30 hod.
1. Bratřím sděleno usnesení obce o prodeji ruční stříkačky do Horních Nětčic. Bratři
nesdílí názor obce zbaviti se jí. Očistiti se má při nejbližším náletovém poplachu. V sobotu
{11. listopadu}se provede cvičení se strojem, aby v neděli {12. listopadu 1944} mohlo být
v Horních Nětčicích provedeno bezvadné cvičení domácího družstva.
2. Jelikož pro požární pojízdný {vysunovací} žebř není úschovy a ten stojí za stodolou br.
Josefa Duchoně, který jej pro nedostatek místa tam nemůže více schovávat, usneseno vyvézt
jej na náves k obecnímu domu.
Schůze skončena o 22. hod.
Zbrašov dne 7. listopadu 1944.

Karel Pudil, jednatel.

{Vsuvka L. Ch.: V korespondenci z válečných let jsem objevil sdělení ručně psané
následujícího znění:}
GEMEINDEAMT OBER- NETSCHITZ
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ NĚTČICE
Zahl/Číslo : 1231

(razítko)
Horní Nětčice 19 5/XI 44

Betreff: Prodej hasičské stříkačky.
Obecnímu úřadu
ve Zbrašově.
Podle projeveného Vašeho přání dovolujeme si Vám oznámiti, že chceme stříkačku
odebrati dne 12. listopadu dopoledne (a též hotově zaplatiti). Prosíme, abyste s touto
okolností počítali.
{Kulaté razítko:}
GEMEINDE
Bez. M. Weisskirchen
OBER NETSCHITZ
HORNÍ NĚTČICE
o. Hranice
OBEC

{Podpis:}
Václavík František
úř. náměstek

{Německo-české hranaté razítko:}
Gemeinde Sbraschau
Obec Zbrašov
Došlo dne: 7.XI.1944
Čís. jedn. 1476
{V některém jiném dokumentu jsem četl, že stříkačka byla prodána za 1000 K (jeden tisíc
korun). - L. Ch.}

Pracovní schůze
Konaná dne 22. listopadu 1944 byla zahájena br. velitelem Františkem Kohoutem ve 20
hod.
1. Poštou došel oběžník č. 194/44, potvrzení.
2. Listina na odběr suchých baterií pro sbor, kterou převzal br. Vilém Roreček.
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3. Došly tabulky označující hasičské pohotovosti, velitele a pod.
Přítomni byli bratři: František Kohout, Jan Jednorog, František Ryška, Svatoslav Chromý,
Oldřich Jiříček, Vilém Roreček, František Králík, František Hapala, Vojtěch Mastil, Karel
Pudil, František Gadas.
Schůze skončena o 21. hod. 30. min.
Zbrašov dne 22. listopadu 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 29. listopadu 1944 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30 hod.
1. Pročtena pošta.
2. Br. {Vilém} Roreček podal referát o cestě do Brna za účelem objednávky. Nebyla však
uskutečněna, neboť pan Jaroslav Chotěbor nalezl smrť při bombardování Brna.
3. Různá menší sdělení vyřízena.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Adolf Orava,
Jakub Kundrát, Svatoslav Chromý, Oldřich Jiříček, Vilém Roreček, František Roreček,
František Hapala, Karel Pudil.
Schůze skončena o 20:30 hod.
Zbrašov dne 29. listopadu 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 7. prosince 1944 zahájil br. velitel František Kohout o 20. hod.
1. Vyúčtování s pokladníkem br. Františkem Ryškou.
2. Br. Vojtěch Mastil, pro nedržení hlídky a tím porušení kázně, pokutován 100 K a
novým držením hlídky, písemně sděleno.
3. Br. Cyril Humplík ml. rovněž pro nedodržení hlídky bude ve sborové schůzi veřejně
důtkou potrestán.
4. Ujednáno na 15. prosince 1944 svolat sborovou schůzi.
Přítomni bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Hapala,
Adolf Orava, Jakub Kundrát, Svatoslav Chromý, František Ryška, Karel Pudil, František
Roreček, Vilém Roreček.
Schůze skončena ve 21:30 hod.
Zbrašov dne 7. prosince 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 14. prosince 1944 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30 hod.
1. Vyřizování účtů.
2. Nařízeno dopsat firmě J. Chotěbor, zda dále bude vedena.
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3. Sjednáno bratry Františka Králíka a Josefa Králíka přeskupit do členstva přispívajícího,
ježto neplní činnost členů činných. Písemně jim to sdělí br. Karel Pudil.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František
Ryška, Jakub Kundrát, Ludvík Velecký, František Hapala, Karel Pudil.
Schůze skončena ve 20:30 hod.
Zbrašov dne 14. prosince 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Sborová schůze
Schůzi konanou dne 15. prosince 1944 zahájil br. velitel František Kohout o 19. hod. jako
„Sborovou školu“ zimní 1944–45.
1. Velitel předal slovo br. vzdělavateli Karlu Pudilovi, který hovořil o hasičské povinnosti
a připomněl zopakováním činnost v končícím roce.
2. Byl stanoven program pro příští školu: Br. Svatoslav Chromý má promluvit jak pracuje
benzinový motor, br. Čeněk Hantek ml. o práci agregátu. Později br. Josef Duchoň poví o
lezectví při požárech a o žebřích.
3. Další sborová škola stanovena na 5. ledna 1945.
4. Stanovena doba pro konání valné hromady na 20. ledna 1945.
Přítomní byli bratři: František Vavřík st., František Kohout, Karel Pudil, Josef Orava,
František Ryška, František Vavřík ml., František Zlámala, Antonín Oplatek, Cyril Humplík
ml., František Hapala, Josef Duchoň,Ludvík Velecký, Cyril Humplík st., Jakub Kundrát,
Adolf Orava, Vilém Roreček, František Roreček, Svatoslav Chromý, Karel Nováček,
František Gadas, Cyril Kohout.
Schůze skončena ve 21:30 hod.
Zbrašov dne 15. prosince 1944.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 28. prosince 1944 zahájil br. velitel František Kohout ve 20:30 hod.
1. Došlá pošta. Oběžník OHJ Hranice.
2. Stav benzinu hlášen č. 130/44 do Lipníka.
3. Vypracována reklamace, aby br. Svatoslav Chromý nebyl povolán ku kopání zákopů.
4. Br. Viktoru Langerovi dopsáno, by oznámil kdo rozšiřuje nepřístojné klepy o sboru
hasičském.
Přítomní bratři: František Kohout, František Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek
ml., Josef Duchoň, Jakub Kundrát, František hapala, Josef Orava, Svatoslav Chromý, Karel
Pudil.
Skončeno ve 20:30 hod.
Zbrašov dne 28. prosince 1944.

Karel Pudil, jednatel.
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1945
Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 4. ledna 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1 Br. Vilém Roreček obdržel baterie pro sbor, mají se dle činnosti členů rozděliti.
2. Fa. Jaroslav Chotěbor žádá o znovu objednání požadovaných hasičských potřeb a
výzbroje. Br. Vilém Roreček má objednat.
3. Stanoveno svolat na 12. ledna 1945 sborovou školu.
4. Br. jednatel má dopsat o přihlášky br. Šnejdrlovi do Ústí.
Přítomní bratři: Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Kohout,
Jakub Kundrát, Svatoslav Chromý, Karel Nováček, Vilém Roreček, Adolf Orava, Jan
Jednorog, Karel Pudil.
Skončeno o 22. hod.
Zbrašov 4. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 10. ledna 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1. Došly poštou nové příkazy stran vyreklamování členů pohoto-vostních družstev od
nasazení ku kopání zákopů, nutno znovu německy 6× vypsat. Hned vykonáno a stanovena
dvě družstva po 15 mužích: 1. k agregátu, 2. k ruční stříkačce. Jmenováni všichni činní bratři,
tj. 30 mužů.Opis uschován pro sbor.
2. Příkaz zaslat výkaz učiněných objednávek nářadí a hadic br. Pospíšilovi do Lipníka.
Zaslal br. Karel Pudil pod č. jed. 7/45.
3. Okresnímu úřadu odesláno oznámení o konání valné hromady dne 20. ledna 1945.
Přítomni byli bratři: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Oldřich Jiříček,
Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Vavřík ml., Jakub Kundrát, Svatoslav
Chromý, František Hapala, Karel Nováček, Adolf Orava, Vojtěch Mastil, Ludvík Velecký.
Schůze skončena o 23. hod.
Zbrašov dne 10. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Sborová škola
Sborovou školu konanou dne 12. ledna 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19. hod.
1. Velitel předal slovo br. Svatoslavu Chromému, který podrobně znázornil a poučil sbor,
jak benzinový motor dvoutaktní a čtyřtaktní pracuje, co je vaakum, expanse a pod.
2. Br. Čeněk Hantek ml. se ujal svého úkolu a znázornil obrazně, jak se pracuje u
agregátu, jak se tento uvádí v pohyb, případné poruchy, jak pracuje vývěva a pumpa a postup
práce.
Br. velitel poděkoval přednášejícím bratrům a zakončil zdárnou rozpravu o 22. hod.
Přítomní byli bratři: František Kohout, Vilém Roreček, Karel Pudil, Čeněk Hantek st.,
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Čeněk Hantek ml., Oldřich Jiříček, František Vavřík ml., František Vavřík st., Adolf Orava,
Josef Orava, František hapala, Cyril Humplík ml., Ludvík Velecký, Cyril Kohout, Miroslav
Osikovský, Svatoslav Chromý, František Roreček.
Zbrašov dne 12. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 18. ledna 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 20. hod.
1. došlou poštou přišel přípis od firmy Hadaš Hranice, autoopravny, by br. Jaroslav Vavřík
měl přeloženy hlídky noční hasičské pohotovosti na soboty, by nezameškával pracovní dobu.
Žádosti bylo vyhověno a hlídky tak stanoveny.
2. Br. Šnejdrla z Ústí poslal přihlášky a br. Vilém Roreček pověřen příslušné výpisy i
s přihláškou br. Viktora Langera matrikáři br. Šnejdrlovi odeslat.
3. Br. František Ryška pověřen vyřídit záležitost (doplatek) u br. Josefa Králíka, a zároveň
otázat se osobně bratří Františka a Josefa Králíkových, zda hodlají plnit činnost hasičskou neb
jak již usneseno, nechat se přeskupit za členy přispívající.
Br. velitel připomíná funkcionářům, by si vše do valné hromady, na den 20. ledna,
připravili.
Přítomní bratři: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Jakub Kundrát,
Svatoslav Chromý, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Karel Pudil,
František Ryška, Antonín Oplatek.
Schůze skončena o 21 hod. 30. min.
Zbrašov dne 18. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Zápis
O výroční valné hromadě konané dne 20. ledna 1945 o 19. hod. za účasti 28 členů ve
sborové místnosti ve Zbrašově.
1. Br. starosta František Vavřík st. zahajuje schůzi a vítá všechny přítomné bratry , děkuje
jim zároveň za poctivé konání svých povinností a za snahu, kterou projevili ku prospěchu
celku. Nabádá je k další činnosti.
2. Br. velitel František Kohout podává zprávu o činnosti sborové za minulý rok a
připomíná založení sboru před 50 roky, kdy bylo 16 členů zakládajících, 5 samaritánů a 5
přispívajících. konstatuje, že činnost hasičská nabývá většího a důležitějšího rozsahu. Činnost
rok od roku stoupá a tak i za uplynulý rok jeví se v daleko větším měřítku. Sbor dnes čítá
32 členů činných, 5 přispívajících, 5 samaritánů. Bylo konáno 6 zimních cvičení, 11
poplachových požárních cvičení, 40 pohotovostí při leteckém poplachu, 360 požárních hlídek,
žňové hlídky střídáno vždy 1 družstvo v domácí pohotovosti od soboty do pondělí po 7 týdnů.
Br. velitel se zúčastnil 4 schůzí v Lipníku a 1 velitelské nácvikové školy v Hranicích s br.
Vilémem Rorečkem, Oldřichem Jiříčkem a Karlem Pudilem. Br. Vilém Roreček mimo toho,
ještě téže školy v Bystřici pod Hostýnem.
Sbor zasáhl dne 22. srpna 1944 při havárii letadla v lese u Paršovic. Bratři se zúčastnili
dvou pohřbů v Paršovicích. Tím končí velitel svou zprávu a přeje sboru v jeho rozvoji a další
činnosti mnoho zdaru.
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3. Zprávu jednatelskou za nepřítomného br. jednatele, čte br. Vilém Roreček. Za r. 1944
bylo konáno 39 pracovních schůzí, 5 sborových škol, 5 schůzí sborových a skládání slibu.
Pošty a dopisů vyřízeno 134, včetně různých výkazů a nařízení, která se v činnost
sborovou převedla. Vše to dokazuje, že činnost hasičská přestává býti jen nějakou složkou
podřadnější a dokonce zbytečnou, jak namnoze ještě mezi občany se tento názor ještě udržuje.
Sbor jest pevnou organisací, jež zvláště na venkově jest vázána povinnostmi, které celku
prospívají. Ta zdánlivá zbytečná činnost se týká vždy občanstva, to je bližního a vlasti. To
znamená, že v daném okamžiku spěchá každý bez rozdílu ku pomoci. Tu jen pevná
organisace něco zmůže, cvik dává jistotu v zacházení s nářadím a pod., proto i cvičení jest již
všeobecný prospěch. Dnes sbor čelí katastrofám a národohospodářským ztrátám tím, že stále
bdí, prohlíží často půdy, stodoly, komíny a upozorňuje na závady.
Povinností naší jest vytrvati ve zkouškách i bouřích a to přeji, by si každý z nás uvědomil,
by výsledek naší činnosti byl nám odměnou. Na zdar!
4. Zpráva pokladní. Pokladník br. František Ryška předkládá účty a pokladní knihu. Bratři
Oldřich Jiříček a Svatoslav Chromý jsou zvoleni jako revisoři a shledali vše správné a
podepisují:
příjem činí za rok 1944
8704 K
vydání veřejné pokladny za r. 1944 činí 8704 K.
Br. Františku Ryškovi bylo všemi hlasy uděleno absolutorium.
5. Br. Svatoslav Chromý, strojník, podává zprávu o stavu auta a benzinu. Auto potřebuje
menší opravu. Br. Čeněk Hantek ml. podává zprávu stran agregátu a konstatuje, že se nachází
v naprostém pořádku.
6. Br. František Roreček, hospodář, se připojuje se svou zprávou a uvádí, že všechno
nářadí jest v naprostém pořádku.
7. Volné návrhy:
– br. František Roreček dává návrh, aby žebř jenž stojí na návsi, byl podložen, schváleno a
bratři přislibují pomoc při vykonávání.
– br. Josef Králík chce zůstati členem činným a nutno obec uvědomiti, že bude hlídkovat
za sbor.
Br starosta František Vavřík st. ukončuje schůzi o22. hod a přeje sboru v budoucnu mnoho
zdaru.
Podepsaní účastníci: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, František Vavřík
st., František Roreček, Svatoslav Chromý, Cyril Kohout, František Zlámala, František Vavřík
ml., František Hapala, Jakub Kundrát, Josef Orava, Jiří Hantek, Josef Duchoň, Vojtěch
Mastil, Antonín Oplatek, Vilém Roreček, František Ryška, Ludvík Velecký, Josef Ryška,
Josef Honeš, Oldřich Jiříček, Adolf Orava, František Kohout, František Gadas, Josef Králík,
Jaroslav Vavřík, Karel Nováček. Omluvili se bratři Karel Pudil a František Králík.
Ve Zbrašově dne 20. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 25. ledna 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1. Rozprava o vykonané valné hromadě. Čtena pošta.
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2. Odeslat opis zápisu z valné hromady okresnímu úřadu a OHJ.
Přítomní bratři: František Kohout, Svatoslav Chromý, František Hapala, Karel Nováček,
Oldřich Jiříček, Vojtěch Mastil, Adolf Orava, Karel Pudil, František Roreček, Čeněk Hantek
st., Čeněk Hantek ml.
Schůze skončena o 20:30 hod.
Zbrašov dne 25. ledna 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 1. února 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1. Pošta žádná nedošla, čteno z nového časopisu Hasičské rozhledy.
2. Br. Svatoslav Chromý referuje o předání stroje obci Dolním Nětčicím.
Přítomní bratři: František Kohout, Svatoslav Chromý, František Hapala, Oldřich
Jiříček,František Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jakub Kundrát.
Skončeno ve 20:30 hod.
Zbrašov dne 1. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou 8. února 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1. Pošta: Čten došlý oběžník, týkající se zákopnického nasazení.
2. Zhotovení hadicového můstku, okamžitě nařízeno dle směrnic, což br. Vilém Roreček
již obstaral u p. Josefa Velarta ve Zbrašově.
3. Oznámeno OHJ v Lipníku odebrání ruční stříkačky sborem z Dolních Nětčic.
4. Stanovení zimní školy na den 10. února 1945, dle nařízených směrnic.
Přítomní bratři: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Čeněk Hantek st.,
Čeněk Hantek ml., Jakub Kundrát, Adolf Orava, Antonín Oplatek, Josef Duchoň, Karel Pudil.
Skončeno o 21. hod.
Zbrašov dne 8. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

III. Sborová škola
Sborovou školu konanou dne 10. února 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19.
hod.
1. Br. velitel předčítá ze zákonů a nařízení policejních o činnosti a povinnosti hasičstva.
Zavedena také rozprava k jednotlivým bodům.
Br. Vilém Roreček přednáší o požáru, jeho hašení, o podstatě hoření, příčinách a pod.
Zavedena rozprava o zkušenostech nabytých při požárech staršími členy.
Přítomni bratři: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jakub Kundrát, Adolf Orava, Jan
Jednorog, Karel Pudil, František Kohout, Karel Nováček, František Vavřík, Ludvík Velecký,
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František Gadas, Vilém Roreček, František Hapala.
Škola zakončena o 21:30 hod.
Zbrašov dne 10. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Schůzi konanou dne 15. února 1945 zahájil br. velitel František Kohout o 19:30. hod.
1. Vyřízeno hlášení benzinu.
2. Nasazení do prací zákopnických u nás ve sboru nebylo, tedy to na došlý dotazník
odpovězeno.
3. Rozprava o sborovém jmění.
Přítomní bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., František Ryška,
Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát, František Hapala, Karel Pudil, Svatoslav Chromý, Vilém
Roreček, Viktor Langer.
Skončeno o 20:30 hod.
Zbrašov dne 15. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou dne 22. února 1945 zahájil v 19:30 hod. br. velitel František
Kohout.
1. Došel oběžník o hasičské prodejně, na přiložený formulář ihned vypsáno potřebné
hasičské nářadí a předáno p. starostovi obce ku odeslání.
3. Okresní hejtmanství posílá přípis.
4. Došla žádost od Eduarda Rorečka k přijmutí do sboru dobrovolných hasičů ve
Zbrašově. Na dotaz br. velitele k výboru SDH, usnáší se tento jednomyslně, by Eduard
Roreček byl přijat. Br. jednateli dán příkaz vyplnit poukázku k lékaři pro jmenovaného
žadatele.
Přítomní bratři: František Kohout, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Karel Nováček,
Oldřich Jiříček, František Roreček, Jakub Kundrát, Vilém Roreček, František Hapala, Karel
Pudil, Jan Jednorog.
Skončeno ve 21 hod.
Zbrašov dne 22. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

IV. Sborová škola
Sborovou školu konanou dne 24. února 1945 zahájil v 19 hod. br. velitel František
Kohout.
1. Br. velitel přednáší o technice hašení, čte i příhodný článek z Hasičských rozhledů.
2. Br. Vilém Roreček vedl rozpravu o hájení požáru a zkoušel sbor z jeho vědomostí, což
prokázalo dostatečnou vědomost jednotlivců.
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3. Vedena i rozprava o hájení požáru, což na tabuli zakreslováno.
Škola zdárně zakončena o 21. hod.
Přítomní bratři: František Kohout, Čeněk Hantek ml., Josef Duchoň, Karel Pudil, Karel
Nováček, František Vavřík st., Josef Orava, Vilém Roreček, František Hapala, František
Zlámala, František Ryška, Jakub Kundrát, Vojtěch Mastil, Oldřich Jiříček, Jan Jednorog,
František Králík, Svatoslav Chromý.
Zbrašov 24. února 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Pracovní schůze
Pracovní schůzi konanou dne 1. března 1945 zahájil v 19:30 hod. br. velitel František
Kohout.
1. Br. Vilém Roreček činí dotaz k agregátu, ježto nefunguje přerušovač, br. Svatoslav
Chromý má závadu uvést do pořádku.
2. Předloženo potvrzení o lékařské prohlídce Eduarda Rorečka, konstatováno, že je zdráv
a proto nařízeno odeslání přihlášky MZHJ.
Přítomni byli bratři: František Kohout, Vilém Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek
ml., František Roreček, Karel Pudil, František Hapala, František Vavřík st., Svatoslav
Chromý, Vojtěch Mastil.
Skončeno ve 20:30 hod.
Zbrašov dne 1. března 1945.

Karel Pudil, jednatel.

Zápis
O členské schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 7. června 1945 o 9.
hod. večer v místnostech radnice, za účasti těchto bratří: František Kohout, František Králík,
Vilém Roreček, Jakub Kundrát, Jan Jednorog, František Roreček, Čeněk Hantek ml.,
František Vavřík st., Čeněk Hantek st., Jiří Hantek, Oldřich Jiříček, František Ryška, Ludvík
Velecký, František Hapala, Adolf Orava, František Zlámala, Vojtěch Mastil, Eduard Roreček.
Br. František Kohout uvítal všechny přítomné, kteří se zúčastnili této schůze v nové Čs.
republice a zahájil schůzi.
Slavnostním způsobem vzpomněl hrdinných činů Rudé armády a velkého maršála Stalina
a Spojenců, kteří se přičinilo o vítězství a osvobození naší republiky, dále naší české armády,
která bojovala bok po boku s Rudou armádou a na západním bojišti s Angličany a Američany
a našeho presidenta Budovatele Eduarda Beneše, kteří mají velkou zásluhu o znovudobytí
naší svobody. Dále byla uctěna památka všech padlých hrdinů v této velké světové válce, aˇjiž
z řad Rudé armády nebo Spojenců, či naší české armády, či všech národních bojovníků i těch,
kteří zaplatili svými životy v koncentračních táborech. Památka byla uctěna povstáním všech
přítomných po jenu minutu.
Dále přečetl přípis OHJ čís. 11, ve kterém bylo provolání k československému hasičstvu,
aby pracovalo dále a s nezmenšenou silou bližnímu ku pomoci a vlasti k obraně.
Dalším pořadem byla otázka pořádání oslav 50ti letého trvání sboru dobrovolných hasičů
ve Zbrašově. Byl ustanoven přípravný výbor, který sestává z těchto členů: bratři Čeněk
Hantek st., František Vavřík st., Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek ml., Jiří Hantek, František
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Zlámala, Vojtěch Mastil, Josef Ryška, František Roreček, Eduard Roreček, Adolf Orava a
Josef Orava, a který vypracuje další program slavnosti a všeho, co s tím bude souviseti, jako
příprava výletiště, stavba lávek a stolů atd. schůze tohoto výboru svolána na neděli 10. června
1945 na 10:30 hod. do radnice.
Dalším bodem jednání byla otázka zvolení jednatele. Jelikož br. Karel Pudil odešel za
svou prací zpět do svého kraje - do Opavy a není zde žádný jednatel, byl jednohlasně, na
návrh br. Rorečka, jednatelem zvolen br. Čeněk Hantek ml., který volbu přijal.
Br. František Roreček byl zmocněn, aby zařídil zakoupení kouřových masek od fy.
Antonín Kunz v Hranicích, kde jich mají dostatek.
Volné návrhy nebyly žádné.
Zbrašov 7. června 1945.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 25. června 1945 v 9
hod. večer v místnostech radnice, za účasti dvaceti bratří.
Br. velitel uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi.
Na programu byla účast na pohřbu br. Karla Nováčka, který byl dne 4. května 1945
{zatčen gestapem} odveden do hotelu Klíč. Tam byl vězněn a dne 5. května 1945 před
odjezdem německé vojenské policie byl bratr Karel Nováček ubit a pak vhozen do řeky
Bečvy až byl dne asi 12. června 1945 jistým občanem vytažen a pohřben beze všech
církevních obřadů jako pohan. Pak byl exhumován a zjištěna jeho totožnost jeho rodinou, a
pohřeb byl určen na den 26. června 1945. Proto všichni bratři, pokud možno, dostavte se ve
vycházkových stejnokrojích s přilbami, a kdo nemá , tak v pracovních stejnokrojích. Sraz o
14. hod. odp. u radnice, odkud bude společný odchod na městský hřbitov do Hranic.
Dalším bodem bylo kácení dříví pro potřebu na hasičskou jubilejní slavnost. S prací
započne se ve středu 27. června 1945. Dříví se skácí a odveze na pilu, kde se nechá pořezati
na desky.
Schůze skončena ve 22 hod.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 11. července 1945 v místnostech
radnice ve 20 hod. večer, přítomni byli tito bratři: František Vavřík st., František Roreček,
Svatoslav Chromý, Čeněk Hantek ml., František Ryška, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st.,
František Kohout, František Králík.
Br. starosta František Vavřík st.sboru vítá všechny přítomné na první výborové schůzi
v nové Československé republice a přeje práci zdar.
Velitel sboru br. František Kohout podává referát o pracovní schůzi všech velitelů OHJ
č. 11, konané v Lipníku dne 8. července 1945:
1. Br. Findling zůstává dále krajským velitelem.
2. Výměna spojek bude provedena co nejdříve a všude. Pro hranický obvod jsou spojky
uskladněny u SDH v Hranicích.
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3. Co nejdříve se provede předežňová prohlídka hospodářkách budov, elektrických
motorů, el. vedení atd. Musí býti přizván bezpodmínečně jeden odborník elektromontér.
Hlášení se provede do 22. července 1945.
4. Musí se ihned zaplatit příspěvky Svazové pohřební podporovací pokladně, nejsou-li
dosud zaplaceny. Dále mají být zvýšeny na 1500 až 2000 Kč, dosud se platilo 1000 Kč.
5. Bylo urgováno, aby byl zaslán seznam bratří, kteří byli internováni v koncentračních
táborech a nebo zemřeli během německé okupace. Hlášení bylo ihned podáno. Hlášeni byli
bratři František Kohout, František Králík a Karel Nováček, který zemřel {byl umučen}.
6. Hlášení o požárech se hlásí jako dříve, a zasílají se 3× na OHJ, která 1 hlášení zašle
MZHJ.
7. Ve všech sborech musí býti provedeny neprodleně valné hromady a volby funkcionářů
do 14 dnů. Naše valná hromada stanovena na den 19. července 1945 a hlášení na ONV bylo
ihned příští den odesláno.
8. Ve všech sborech provede se čistka. Všichni bratři, kteří se provinili proti hasičské cti a
národnost, kolaboranti a všichni ti, kteří nekonají poctivě své povinnosti mají se do 14 dnů ze
sboru vyloučit. Ustanoví se členská schůze a tato záležitost se vyřídí.
9. Na neděli 22. července 1945 je hlášen svazový manifest čs. hasičstva v dopoledních
hodinách. Ve všech se koná společný sraz, kde bude manifest přečten. Jelikož se u nás koná
50ti leté jubileum a slavnost, tak při té příležitosti slíbil br. Hartl velitel OHJ, že se udělá
takový jako obvodový sjezd hasičstva. Manifest bude přečten během slavnosti u pomníku
presidenta Osvoboditele Dr. T. G. Masaryka.
Volné návrhy žádné.
Schůze skončena v 10:30 hod. večer.

Čeněk Hantek,jednatel.

Zápis
O konání mimořádné valné hromady SDH ve Zbrašově dne 19. července 1945 v 9 hod.
večer v místnostech radnice, za účasti 24 členů činných a 5 členů přispívajících a sice to byli
bratři: Čeněk Hantek st., Viktor Langer, Jiří Hantek, Oldřich Chromý, Jan Jednorog, František
Ryška, Vojtěch Mastil, František Hapala, Josef Honeš, Jakub Kundrát, Josef Ryška, Miroslav
Osikovský, František Králík, Adolf Orava, Antonín Oplatek, Cyril Humplík, Josef Orava,
František Kohout, Čeněk Hantek ml., František Vavřík st., Josef Králík, Jaroslav Bartončík,
Josef Duchoň, František Zlámala, Ludvík Velecký, Oldřich Jiříček, František Poledna, Vilém
Roreček.
Program mimořádné valné hromady byl tento: Zápis v listinu přítomných; čtení protokolu
z poslední valné hromady; volby činovníků; volné návrhy.
Br. starosta František Vavřík st. vítá všechny přítomné a vzpomíná všech zlých dob po
dobu německé okupace a naší práce v této době a dále zemřelého br. Karla Nováčka, který se
nedočkal této svobody. Památku jeho uctili jsme povstáním.
Br. jednatel Čeněk Hantek ml. čte protokol z poslední valné hromady.
Br. velitel František Kohout podává krátkou zprávu o činnosti sboru, která byla velmi
pilná. Jen v době po převratu činnost trochu ustala, ale nabádá aby byla zase obnovena stará
osvědčené pracovní schůzky, aby tím náš sbor udržel si první místo, které doposud drží v naší
OHJ č. 11.
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Dále byl přečten br. starostou blahopřejný dopis od našeho přispívajícího člena Františka
Poledny, který poukázal zároveň obnos 500 Kč na naši jubilejní slavnost, jako dar.
Br. velitel František Kohout dává pokyny, jak se provádějí volby a kdo všechno se volí.
Br. Josef Králík navrhuje, by se hlasovalo lístky. Návrh přijat a ustanoveni dva skrutátoři
bratři Jaroslav Bartončík a Jiří Hantek.
Volby starosty se zúčastnilo 26 členů. Přikročeno k volbě. Br. František Vavřík st. obdržel
po sčítání 19 hlasů a tím se stává starostou sboru. Volbu přijímá a děkuje členstvu za důvěru,
kterou v něho vkládají.
Volba náměstka starosty. Volilo 26 členů. Br. Cyril Humplík st. obdržel po sčítání 10
hlasů a tím se stává náměstkem starosty. Volbu přijímá.
Volba velitele. Volí 23 členů. Br. František Kohout obdržel po sčítání 14 hlasů a tím se
stává velitelem sboru. Volbu přijímá a děkuje za důvěru, vynasnaží , aby sbor vedl tak jako
doposud.
Volba 1. zástupce velitele. Br. František Králík obdržel 10 hlasů a tím je zvolen
1. zástupcem velitele. Volbu přijímá.
Volba 2. zástupce velitele. Br. Jan Jednorog obdržel 9 hlasů a tím je zvolen 2. zástupcem
velitele. Volbu přijímá.
Volba vzdělavatele. Přihlásil se br. Jaroslav Bartončík a je všemi schválen.
Zbrojmistrem zvolen br. František Roreček.
Strojníkem zvolen br. Čeněk Hantek ml.
Šoféry zvoleni bratři Jakub Kundrát, Oldřich Chromý. Bratři Čeněk Hantek ml. a Miroslav
Osikovský si obstarají vůdčí listy, aby bylo šoférů sdostatek.
Členy výboru zvoleni bratři Adolf Orava a Oldřich Jiříček.
Revisory účtů zvoleni Antonín Oplatek a Josef Duchoň.
Samaritským zpravodajem je Čeněk Hantek st.
Volby jsou skončeny a přistoupeno k probrání dalších věcí.
Br. velitel navrhuje, aby byly koupena od SDH Hranice nějaké hadice, troják a kouřové
masky. Písemnou žádost na ONV nutno podati k urychlení žádosti.
Pokladník br. František Ryška čte oběžník Okresní hasičské pohřební podporovací
pokladny. Příspěvky nutno včas zapraviti neb se již v pokladně nenacházejí peníze a aby
vyplácení dělo se bez průtahů, nutno příspěvky platiti okamžitě. Dále dojednáno, aby bratři
přispívající členové Oldřich Chromý a Leopold Prášil byli odhlášeni ze Svazového úmrtního
fondu, jelikož sami o to požádali a nějakým nedopatřením se tak ještě nestalo, ač bylo o tom
již dávno jednáno.
Určeno družstvo, které bude cvičit při požárním cvičení při slavnosti a sice: Velitel Jan
Jednorog, strojník Čeněk Hantek ml., spojka František Roreček a členové hloučků Josef
Duchoň, Antonín Oplatek, František Zlámala, Adolf Orava, Josef Ryška a Vojtěch Mastil.
Určena byla hlídka na slavnostní akademii, k oslavě 50ti letého jubilea trvání sboru
v Sanatoriu, Vojtěch Mastil, František Zlámala, Jiří Hantek. U pokladny budou František
Ryška, Jan Jednorog a Čeněk Hantek st.
Pokladnu v neděli na výletišti obslouží František Ryška a Čeněk Hantek st. „Kolo štěstí“
budou obsluhovat Oldřich Jiříček a Jiří Hantek, prodej piva Jakub Kundrát, Josef Duchoň,
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Adolf Orava a Antonín Oplatek.
Dalších návrhů nebylo. Br. starosta ukončil schůzi s přáním mnoho zdaru sboru a všem
členům.
Schůze skončena v 0:15 hod.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O slavnostní jubilejní valné hromadě SDH ve Zbrašově, konané u příležitosti 50ti letého
trvání sboru dne 22. července 1945, o 10:30 hod. dopoledne v místnostech radnice za účasti
hostů bratří z okolních sborů Hranice, Milotice n. Beč., Kunčice. Jako zástupce OHJ č. 11 byl
přítomen br. Antonín Rosík, starosta OHJ č. 11 z Hranic.
Za místní sbor zúčastnili se bratři Josef Duchoň, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jiří
Hantek, František Hapala, Cyril Humplík st., Jan Jednorog, Oldřich Jiříček, František Kohout,
František Králík, Josef Králík, Jakub Kundrát, Vojtěch Mastil, Antonín Oplatek, Adolf Orava,
Josef Orava, Eduard Roreček, František Roreček, Vilém Roreček, František Ryška, Josef
Ryška, František Vavřík st., Ludvík Velecký, František Zlámala.
Program valné hromady vyl následující:
Valnou hromadu zahájil starosta sboru br. František Vavřík st.. Uvítal všechny přítomné a
obzvláště naše milé hosty při této slavnostní příležitosti. Po krátkém proslovu, ve kterém
vzpomněl všech nesnází se kterými sbor začínal a musel bojovat celou dobu až do nynějších
časů a proto vyzývá všechny bratry,aby svorně a bratrsky pracovali ku prospěchu celku a ve
prospěch obce a národa.
{Vlepen lístek s řečí starosty br. Františka Vavříka st.:}
»Milí bratři!
Mám milou povinnost pozdravit Vás v naší malé vesničce u příležitosti oslavy 50ti let
trvání sboru dobrovolných hasičů u nás.
Radost naše je tím větší, neb letošního roku zároveň skončily naše útrapy válečné, kterými
i to naše hasičstvo trpělo a celou tu 6ti letou tvrdou odpovědnost, Němci nám vnucenou,
šťastně přečkalo.
Díky za to jsme povinni p. presidentu Dr. Ed. Benešovi a statečné Rudé armádě, která tu
svobodu nám vybojovala.
Hasičstvo v osvobozené vlasti podřizuje svou práci a své snažení potřebám státu a jeho
obraně a věří, že demokratické zřízení nové republiky je zárukou míru a pokoje.
Věříme, že republika naše bude věčně žíti týmiž ideály, jakými byla tvořena a náš
starostlivý president Osvoboditel bude se na nás spokojeně dívati.
Láska k vlasti, láska ke svobodě byla vůdčím heslem v době odboje a tato láska doplněná
svorností najde nás připraveny i v těžkých dobách, kdybychom byli povoláni hájiti vlast, která
byla krví našich nejlepších synů z těžkého područí germánského vysvobozena.
Hasičstvo má ve svém štítě heslo „Na pomoc“. Ano jest připraveno do boje nejen
v neštěstí, ale ano, dá své upracované a tvrdé paže do služeb obrany státu.«
Po něm promluvil br. Antonín Rosík, který blahopřál k našemu jubileu a naznačil cestu po
které se musí bratři dáti, aby si náš sbor, jeden z nejlepších, udržel svoje dobré jméno, které si
získal svou poctivou prací. Pak nám vyložil, že se jednalo o vymazání slova „hasič“, ale jak
vše zase zůstalo při starém názoru na protest všeho českého hasičstva.
Dále jednatel br. Čeněk Hantek ml. čte protokol a jednatelskou zprávu za správní rok 1895
– 1896. Všichni bratři pozorně vyslechli tuto obsáhlou 6ti stránkovou zprávu, která líčí vznik
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a vývoj hasičského sboru ve Zbrašově a všechny těžkosti se kterými museli hasiči bojovat,
aby si uchovali těžko vydobytá práva a hlavně „svou stříkačku“, kterou se snažili zlomyslní
občané všemožným způsobem zničiti. Bratři tehdy hlídali svůj cenný majetek a uchránili jej
proti škůdcům, a to jedině svou poctivostí a přesvědčením, že pracují pro dobrou věc ve
prospěch svých bližních.
Po té byl čten protokol č. 8 sepsaný při výborové schůzi dne 8. července 1935 o 8. hod.
večer v místnostech radnice u příležitosti 40ti letého trvání sboru a jeho oslav dne 29. června
1935. I tento zápis bratři pozorně vyslechli.
Br. Antonín Rosík dodává k přečteným protokolům, jakou neúnavnou práci dal si s tím
zápisem tehdejší jednatel, který vše tak poctivě a do podrobností provedl. Dnes prý na to není
v dnešní době shonu a práce, času. Pěkně oceněná práce dává jménu „hasič“ nejlepší
vysvědčení. Máme prý se držet 3 hlavních bodů a sice: za prvé poctivost jak ve spolkovém,
tak i v soukromém životě; za druhé bratrství při pomoci bližnímu, nehledě k tomu zda je to
náš nepřítel, či člen nějaké politické strany, kterou snad nenávidím a za třetí býti dobrými
Čechy, jak nám to káže naše národní povinnost. Nezpronevěřili jsme se po celou tuto válku,
kdy jsme byli utlačováni nenáviděnými germány a přece jsme zůstali Čechy a tak i teď
musíme státi na svých místech, abychom si udrželi naši těžce vydobytou a krví nevinných lidí
prolitou, svobodu.
Právě z našich řad vzešlo nejvíce bojovníků za svobodu národa, jelikož naše hasičská
organisace byla jediným spolkem, který Němci povolili a my tu měli možnost pracovat pro
lepší zítřek své vlasti. Hasičská práce pro bližního nebude nikdy dostatečně oceněna a proto
záleží na nás samých, abychom si své heslo “Bližnímu ku pomoci a vlasti k ochraně a Bohu
ku cti“, které máme ve svém štítě udrželi navěky čisté a neporušené. S přáním mnoho zdaru
do další padesátky končil br. Rosík svůj proslov.
Pak byla bratrem starostou tato slavnostní valná hromada skončena.
Ve Zbrašově dne 22. července 1945.

Čeněk Hantek, jednatel.

{Dále vlepen lístek s projevem vzdělavatele br. Jaroslava Bartončíka:}
»Paní, pánové, bratři,
dnešního dne slaví sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově 50 let svého trvání. Padesát let
v životě jednotlivce je jubileum, které zavazuje jen k blahopřáním. Avšak padesát let v životě
spolku, je érou, znamenající neúnavnou a úmornou píli několika jednotlivců, kteří vzdor všem
překážkám nesou vznešenou myšlenku tvůrčí práce. A právě za takových podmínek byl před
padesáti lety založen náš sbor. Myšlenka vzájemné pomoci, solidarity a lásky k bližnímu byla
nosným pilířem tohoto sboru. Před padesáti lety řídící učitel František Juřena prodchnut
plamenem kultury a osvěty zakládá s několika spoluobčany sbor dobrovolných hasičů ve
Zbrašově.
Ze skromných začátků, jen s nadšeným idealismem postavili se tito bojovníci do řad
hrdinů bojujících s odvěkým nepřítelem lidstva – ohněm.
Pracovali s primitivními prostředky, avšak tuto technickou nedokonalost nahradilo
vědomí, že vše, co konají, dělají opravdu poctivě a upřímně.
A tak se valí roky, mladí stárnou, staří odcházejí. Pokolení za pokolením přejímá odkaz
otců. Přichází první světová válka a řady sboru řídnou. Avšak nastupuje mladá generace.
Ujímá se práce se svatým zápalem, jsouce si vědoma svého poslání. V radostné bratrské
shodě překonává všechny překážky své doby. Také doba technického rozvoje zasahuje účinně
do našeho sboru.
Stroj! toť požadavek dneška. Tempo! méně námahy, větší výkon. To jsou hesla, která si
razí úspěšně cestu našim sborem. Oheň, přírodní a živelní katastrofy a jiné překážky
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překonává sbor za vedení svých osvědčených velitelů, kteří dnes budou vyznamenáni za své
zásluhy pro sbor a blaho obce.
Přichází druhá světová válka a těžce zasahuje svou neúprosnou ničivostí. V této době sbor
utužuje své vlastenecké přesvědčení a druh druha posiluje v těžké a zodpovědné práci.
Neúprosná vichřice zasahuje i do našich řad. Život člena našeho sboru bratra Karla Nováčka
je zlomen.
Avšak nad stínem této smrti svítá z oblaků temného včerejška zářivé slunko svobody. A
v jeho plném jasu slavíme dnes padesátileté jubileum trvání SDH ve Zbrašově.
Na tomto místě, jménem obce vyslovuji upřímný dík našemu sboru za vykonanou práci,
kterou vykonal. A jménem sboru děkuji všem, kteří vždy stáli na svém místě a pracovali pro
blaho naší obce.
Dnešní výročí nás zavazuje k tomu, abychom vždy byli věrni odkazu zakladatelů, kteří
s nadšením nesli pochodeň práce a vedli sbor k nejvyšším metám.
A proto jménem všech občanů přeji sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově do nové
padesátky mnoho úspěchů a jejich práci volám srdečné Nazdar!«

Zápis
O členské schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 25. července 1945 o 9. hod. večer v
místnostech radnice, za účasti bratří: Čeněk Hantek st., Oldřich Jiříček, František Ryška,
František Vavřík, Jakub Kundrát, Jan Jednorog, Antonín Oplatek, František Hapala, Adolf
Orava, Jaroslav Bartončík, Eduard Roreček, Čeněk Hantek ml. a Josef Duchoň.
Br. starosta František Vavřík st. vítá všechny přítomné a zahajuje schůzi. Na programu
bylo účtování po jubilejní slavnosti konané ve dnech 21. a 22. července 1945.
Příjem: Vstupné při slavnostní akademii 21. 7. 1945 3566,20 Kč
vstupné na výletišti
7040,— Kč
vstupné vybráno sl. Danou Paulovou
1900,— Kč
vstupné vybr. sestrou Marií Paličkovou
1015,— Kč
vstupné vybr. sestrou Boženou Oplatkovou 320,— Kč
vstupné při taneční zábavě v neděli večer
1700,— Kč
peněžité dary občanů na bufet
1640,— Kč
pan František Poledna, dar sboru
500,— Kč
při prodeji bufetu vybráno
4502,— Kč
za dorty při dražení
1640,— Kč
Kolo štěstí, vybráno
6915,— Kč
za pivo vybráno
7030,— Kč
Hrubý příjem
37768,20 Kč
Vydání: Za ubytování herců z Kroměříže p. Fikejzovi 1338,— Kč
cestovné pro účinkující, tam a zpět
950,— Kč
kostýmy na akademii
480,— Kč
programy na slavnostní akademii
96,20 Kč
za maskování, p. Hradilovi
190,— Kč
za nápoje a malinovou šťávu na výletišti
770,— Kč
hudba
5200,— Kč
ceny do Kola štěstí
2974,80 Kč
pivo 375 litrů
{1 litr à 7,60 Kč}
2850,— Kč
pohárky na pivo
1000,— Kč
červená „DUKO“ barva
25,— Kč
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vypůjčení krojů na „čes. a mor. besedu“
460,— Kč
za sál p. Prášilovi
277,— Kč
za el. proud při slavnost. akademii
60,— Kč
br. Jiříček za barvu a různé věci
52,— Kč
kolky na povolení pro ONV Hranice
32,— Kč
tiskárna Art. Olšovský za plakáty a diplomy 1195,80 Kč
Vydání
17950,80 Kč
Příjem celkem
Vydání celkem
Čistý zisk

37 768,20 Kč
17 950,80 Kč
19 817,40 Kč
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 30. července 1945 v radnici o 9. hod.
večer, přítomni byli tito bratři: Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Oldřich
Jiříček, František Vavřík st., Oldřich Chromý, František Králík, a František Kohout;
omluveni: Jaroslav Bartončík, František Roreček.
Br. starosta František Vavřík zahajuje schůzi, vítá přítomné a zahajuje program.
Starosta dává návrh na volbu br. Čeňka Hantka ml. za jednatele. Jelikož není protinávrhu
je br. Čeněk Hantek ml. zvolen jednatelem. Volbu přijímá, chce však na vlastní žádost
zproštěn funkce strojníka. Návrh odložen na pozdější dobu.
Br. starosta otvírá volbu pokladníka. Br. František Králík navrhuje br. Františka Ryšku.
Br. František Kohout dodává, že nemůže býti zvolen, jelikož není členem výboru a výbor
nemá právo tento rozšiřovati o nové členy. Br. Oldřich Chromý navrhuje br. Adolfa Oravu.
Návrh byl jednohlasně přijat a odhlasován, br. Adolf Orava volbu přijímá.
Br. Oldřich Jiříček se dotazuje, co se udělá se stoly po slavnosti na Mastilově zahradě. Br.
František Kohout se nabídl, že stoly odveze do Sanatoria a tyče od praporů uskladní u sebe
v kůlně.
Br. starosta předčítá přípis ONV, týkající se „Součástky protiletecké výzbroje – sbírka“.
Masky zůstanou sboru, gumové boty zůstanou pro obec.
Strojník br. Čeněk Hantek ml. má dotaz ohledně zakopaného benzinu. Rozpředla se rušná
debata. Br. František Kohout si asi 10 l benzinu vypůjčil pro NV, ale prý ze stroje. Ostatní se
zjistí dodatečně.
Br. velitel dává návrh, by hasičský sbor daroval nějakou částku na akci „V dětech je národ
věčný.“ Usneseno dáti 500,- Kč.
Schůze skončena a podepsána.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 23. října 1945 o 8. hod. večer v
místnostech radnice, za účasti bratří: František Vavřík st., Čeněk Hantek ml., Jiří Hantek,
Oldřich Jiříček, František Roreček, Jan Oplatek, Eduard Roreček, Josef Orava, František
Hapala, Jan Jednorog.
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Br. starosta zahájil schůzi a uvítal všechny přítomné. Dále oznámil, že přišel úmrtní list br.
Karla Nováčka, který bude vrácen paní Nováčkové. Dále přišel obnos 1000 Kč od Zemské
pohřební podporovací pokladny pro pí. Štefanii Nováčkovou. Peníze jí byly odevzdány.
Jednáno o úschově hasičského žebře. Usneseno dopsat na MNV prosbu, aby se postarali o
úschovu.
Br. Čeněk Hantek st. dává návrh, aby bylo zjištěno na kolik Kč zněla částka, která má býti
vyplacena od Zemské pohřební podporovací pokladny. Zařídí a zjistí br. jednatel.Br. starosta
ustanovil br. jednatele, aby zjistil a připravil urgenci hasičské výstroje a výzbroje, která byla
zadána již za Protektorátu a dodnes nebyla vyřízena, nebo byla odřeknuta.
Dále bylo usneseno dopsat ONV Hranice ohledně urgence opravy našeho hasičského vozu
pro dopravu mužstva.
Usneseno svolat na čtvrtek 25. října 1945 výborovou schůzi na 8 hod. večer. Do této
schůze se pozvou p. Jaroslav Kohout a br. Miroslav Osikovský, aby se vyřídila záležitost
týkající se zakopaného benzinu. Dále bylo jednáno, aby byly zase obnoveny pracovní schůze
– ve čtvrtek – pro usnadnění a urychlení vyřizování korespondence.
Usneseno, že na sobotní oslavu v předvečer státního svátku 28. října, tj. 27. října 1945,
bude lampiónový průvod a oslava u pomníku presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a pak
odchod do hostince Leopolda Prášila na národní hody. Sraz všeho členstva je v 6.30 hod.
večer u radnice ve cvičné výstroji a výzbroji.
Usneseno dopsat MNV ohledně vytápění hlídkové místnosti, kde není možné celou noc
vydržeti bez topení. Br. jednatel napíše žádost.
Br. starosta ukončil schůzi v 9.30 hod. več.

Čeněk Hantek,jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 25. října 1945 v místnostech radnice o
8. hod.večer,za účasti bratří:
Jan Jednorog, Oldřich Jiříček, František Roreček, Čeněk Hantek st., František Vavřík st.,
Jaroslav Bartončík, Jakub Kundrát, František Ryška František Kohout a Čeněk Hantek ml.,
Br. starosta vítá všechny přítomné a zahajuje tuto výborovou schůzi.
Br. jednatel podle programu předčítá zápis z poslední výborové schůze. Jelikož není
dotazů na onen zápis, je schválen.
Dalším bodem je předání pokladnictví. Jelikož se br. Adolf Orava nedostavil, ač byl
pozván bratry a sám o tom věděl, usnesl se výbor ponechati pokladnictví dále br. Františku
Ryškovi až do voleb.
Dále projednán případ s benzinem. Předvolaný br. Miroslav Osikovský není doma,
pracuje ve Zlíně. P. Jaroslav Kohout se dostavil. Na dotaz br. starosty, co je s benzinem,
oznámil br. velitel František Kohout, že ta věc přijde před Národní výbor.Br. starosta zase
navrhuje, aby se dopsalo MZHJ v Brně s dotazem, jak se má celá věc vyřídit a zda je
dovoleno bráti hasičský benzin, který musí být pro každého nedotknutelným. To se mluvilo
před příchodem p. Jaroslava Kohouta. Pak se dostavil a na dotaz odpověděl, že dá 20 l
benzinu a br. jednatel si má pro něj k němu do domu přijít. Dalších 20 l je pod zámkem, jak
oznámil br. velitel. Tím se celá věc vyřešila. Br. velitel obnovil věc s deskami, co vlastnil sbor
a trvá na tom, aby ony desky byly sboru vráceny.
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Br. velitel donesl žádost od SČM v Bělotíně, týkající se zapůjčení jeviště a rekvisit. Výbor
se usnesl jeviště nepůjčiti, jelikož se taková drahá věc převážením kazí a tím znehodnocuje.
Br. jednatel napíše dotyčnému SČM, že se jeviště z technických důvodů nemůže zapůjčiti.
Dále usneseno, by byly obnoveny pracovní schůze, vždy ve čtvrtek, jako to bylo dříve.
První pracovní schůze započne až dne 8. listopadu 1945.
Br. František Roreček navrhl, aby klíč od zbrojnice byl umístěn v nová skřínce, která se
nechá pořídit a umístní se u p. Josefa Brady {obecního zřízence}, který bude míti kontrolu
kdo klíč bere.
Br. Jakub Kundrát převzal funkci strojníka. Br. jednatel mu předal knihu o spotřebě
benzinu.
Br. Jan Jednorog se domluví s br. velitelem sboru, který nemá času, ohledně závěrečného
cvičení praktického. Bude se konati dne 4. listopadu 1945 o 13. hod. odpoledne.
Schůze skončena a podepsána v 10.30 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O pracovní schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 15. listopadu 1945 v 19.30 hod. v
místnostech radnice za účasti bratří: František Vavřík st., František Ryška, Jan Oplatek,
František Zlámala, Adolf Orava, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát a Čeněk Hantek ml.
Br. starosta vítá přítomné na první pracovní schůzi a zahajuje program:
1. Došel přípis od MNV ve Zbrašově ohledně úschovy hasičského žebře. Máme si najít
místo a ostatní dojedná MNV s dotyčným majitelem. Br. starosta navrhl, že žebř bude
uschován u p. Arnošta Kohouta, Zbrašov čp. 13. Zařídí to s ním osobně. Žebř bude schován
v neděli 18. listopadu 1945 o 10. hod. dopoledne za účasti bratří, kteří slíbili, že přijdou žebř
schovati.
2. Došel přípis od MNV ve Zbrašově ohledně vytápění hlídkové místnosti. Vše je zařízeno
jen v případě, že by tam nebylo připraveno topivo, má hlídající bratr slušně požádat
domovníka p. Josefa bradu, aby byl tak hodný a donesl potřebné na topení. Každý bratr ale
musí si v kamnech zapáliti sám proto, aby se nestalo, že by bylo zatopeno a hlídka
nenastoupila. Tím by vznikla jistá škoda a mrhání s uhlím a koksem, kterého je prozatím ještě
málo a musí se sním spořit.
3. Třetím bodem bylo dáti do pořádku hasičské požární hlídky, o které se nikdo nestará a
tím se konají v nepořádku. Bylo usneseno napsat oběžník po všech bratřích, kteří hlídky
konají, aby svým podpisem potvrdili, že ví co jej jejich povinností. Potřebné zařídí br.
jednatel, napíše hlídkové lístky i oběžník.
Schůze skončena v 10 hod. večer, po vyčerpání programu, s přáním dobré noci a
hasičského Nazdar!
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O pracovní schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 13. prosince 1945 v 19.30 hod. v
místnostech radnice za účasti bratří: Čeněk Hantek st., Jiří Hantek, Viktor Langer, Fr. Vavřík
st., Jakub Kundrát, Jan Jednorog, Jos. Orava, Oldřich Jiříček, Fr. Kohout a Čeněk Hantek ml.
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Br. starosta František Vavřík zahajuje schůzi a vítá přítomné.
Jednáno o hasičském plesu. Sál u Prášilů je zamluven na 5. ledna 1946. Br. Oldřich Jiříček
zamluví hudbu s p. Rudolfem Klivarem a domluví cenu. Vstupné se určuje na 20,- Kčs.
Kytičky na volenky obstará br. Jan Jednorog. Br. Oldřich Jiříček, podle toho jak a která hudba
bude hrát, obstará natisknutí pozvánek. Bylo schváleno, aby se porosil p. Josef Velart, který
by pozvánky udělal vkusně a lacino. Na plese budou i uvaděči.
Br. Oldřich Jiříček dává otázku ohledně toho, kde se bude hrát divadelní představení
„Lucerna“ od Aloise Jiráska, nejlépe by vyhovoval sál u p. Prášila. Záležitost se sálem a
postavením jeviště aspoň na dobu 1 týdne, vyřídí předseda MNV br. František Kohout.
Br. jednatel se táže, zda by si sbor nemohl nechat natisknout obálky se záhlavím Sbor
dobrovolných hasičů ve Zbrašově. Br. velitel František Kohout odpovídá, že až si nechá
MNV tisknout své obálky, že to nechá pro sbor též natisknout.
Jinak byl program vyčerpán.
Právě dnes {tj. 13. prosince 1945}, hořel mlýn p. Welarta v Hranicích v Trávnické ulici.
Bylo viděti velkou zář.
Schůze skončena o 10. hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O pracovní schůzi, konané dne 20. prosince 1945 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice,
za účasti bratří: František Kohout, František Vavřík, Josef Duchoň, Oldřich Jiříček, Viktor
Langer, František Hapala, Čeněk Hantek ml.
Br. starosta uvítal přítomné a zahájil hned program ohledně toho plesu.
Br. jednatel napíše žádost na ONV o povolení sousedské zábavy na den 5. ledna 1946.
Žádost tuto předloží MNV k doporučení a pak zašle na ONV. Žádost se kolkuje 8,- Kčs a
rovněž 8,- Kčs kolek se přikládá na povolení.
Br. Oldřich Jiříček obstará pozvánky.
Schůze skončena v 10 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel
1946
Zápis

O členské schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 17. ledna 1946 o 8. hod. večer v
místnostech radnice za účasti bratří: Jan Jednorog, František Vavřík st., František Vavřík ml.,
Josef Orava, Ludvík Velecký, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jiří Hantek, František
Roreček, Eduard Roreček, František Hapala, Oldřich Jiříček, František Kohout, Josef Duchoň,
František Ryška.
Br. starosta vítá všechny přítomné a zahajuje tuto schůzi. Předčítá přípis MNV o vyslání
delegáta ze sboru do „Místní osvětové rady“. Jelikož věc spěchala a br. starosta nemohl čekat
až na schůzi, navrhl sám jako delegáta br. Antonína Oplatka. Návrh byl dodatečně schválen.
Br. starosta činí návrh nakonání zimních cvičení. Jelikož čas již pokročil, nutno přikročiti
okamžitě k zahájení zimních škol. Usneseno cvičení toto konati poprvé dne 24. ledna 1946 a
pak každých 14 dní.
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Debata o konání valné hromady. Návrh, aby byla konána asi 7. února 1946 o ½ 8. hod.
večer. Počká se zda ještě nepřijde nějaký přípis od Svazu nebo MZHJ, jak a co se má dělat.
Nepřijde-li žádný dopis, koná se valná hromada 7. února 1946.Br. jednatel oznámí konání
valné hromady ONV v Hranicích, OHJ č. 11 v Lipníku a I. obvodu (br. Františku Lévovi ve
Stříteži nad Ludinou).
Br. jednatel činí dotaz s prosbou, aby každý kdo si snad vypůjčil z hasičské knihovny
nějakou brožuru, aby byly co nejdříve vráceny, aby se mohl udělat pořádek.
Usneseno, by byla dne 2. února 1946 konána taneční zábava s hudbou domorodců v 7 hod.
večer. Vstupné 20 Kčs mimo dávky. Hudbu obstará br. František Vavřík ml.. Nebude-li hudba
volná, tak na nejbližší možný termín.
Br. jednatel má napsati „Presenční listinu“ pro zvaní hostů na taneční zábavu. Má to býti
místo pozvánek, k úspoře peněz.
Br. velitel František Kohout čte rozpočet na rok 1946. Byl všemi schválen.
Dopsat MZHJ stran nedocházení časopisu „Hasičské rozhledy“. br. jednatel bude tuto
záležitost urgovat dopisem.
Br. velitel oznamuje, že na dotaz stran požárních hasičských hlídek, že tyto se musí
z nařízení SNB konati všude. Br. velitel podává, jak se bude hlídat. Br. jednatel rozepíše
hlídky a domovník MNV p. Josef Brada je roznese.
Na zimní cvičení napíše se oběžník. Taktéž na valnou hromadu, zařídí br. jednatel.
Br. starosta po vyčerpání programu končí schůzi o ½ 11. hod. večer.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O 1. zimním cvičení (sborové škole), které se konalo dne 24. ledna 1946 o ½ 8. hod. večer
v místnostech radnice, za účasti bratří: František Vavřík st., František Ryška, Jan Jednorog,
Ludvík Velecký, Jiří Hantek, Josef Orava, František Zlámala, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek.
Po delším čekání zda se dostaví více členů na cvičení, když nikdo nepřicházel, zahájil br.
starosta toto cvičení s politováním, že se tak málo bratří tohoto cvičení zúčastnilo. Smutný
zjev nepochopení. Br. starosta vítá přítomné a začíná předčítat z nové „Hasičské ochrany“
články k novému roku. Bratři toto vyslechli se zájmem. Br. jednatel přečetl také jeden článek
týkající se stavby zbrojnice. velmi aktuální a přiléhavý na naše poměry.
Dále bylo schváleno, aby bratři, kteří odešli do pohraničí i ti, kteří odešli za zaměstnáním
do jiných měst, byli z našeho sboru u ZMHJ odhlášeni. Taktéž naše sestry samaritánky budou
odhlášeny z důvodu, že se provdaly nebo odešly za svým povoláním. Navrhnuti byli tito
bratři: Karel Pudil vrátil se do Opavy za svým zaměstnáním, František Gadas odešel do obce
Kunčice na hospodářství po Němcích, Jaroslav Vavřík a Josef Ryška vykonávají vojenskou
činnou službu, Svatoslav Chromý a Miroslav Osikovský jsou za zaměstnáním v cizích
městech a Cyril Humplík ml. vystoupí, jelikož nemá zájem. Sestry samaritánky: Ludmila
Machálková nemá zájem, Božena Oplatková a Marie Paličková jdou za svým povoláním,
Anna Duchoňová a Marie Osikovská se provdaly.
Br. Jan Oplatek se vrátil z Německa a proto se přihlašuje. Příští cvičení (sborová škola)
bude 7. února 1946. Svolá se vytroubením.
Dále bylo usneseno, aby pozvánky na hasičskou taneční zábavu byly zadány p. Josefu
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Velartovi. Nechá se udělat 200 kusů formátu 150×100 mm.
Po vyčerpání programu a pro zimu schůze skončena v 10 hod. večer.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O valné hromadě konané dne 7. února 1946 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří v počtu 22.
Program:

1. Zahájení
2. Čtení protokolu z minulé valné hromady
3. Zprávy činovníků: starosty, velitele, jednatele, pokladníka, samarit. četaře,
zbrojmistra, hospodáře a revisorů účtů.
4. Volné návrhy
5. Ukončení

Do presenční listiny zapsáno 22 bratrů: František Vavřík st., Vilém Roreček, Čeněk
Hantek st., František Roreček, Eduard Roreček, Josef Orava, Oldřich Chromý, Antonín
Oplatek, Jan Oplatek, František Hapala, František Vavřík ml., Jakub Kundrát, Jiří Hantek,
Čeněk Hantek ml., Cyril Humplík st., František Ryška, František Zlámala, Oldřich Jiříček,
Leopold Král, Jan Jednorog, František Kohout, Josef Duchoň.
Br. starosta přečetl projev k zahájení valné hromady, nabádá ke svorné spolupráci, aby
hasičstvo dospělo na nejvyšší možnou výši. Vítá přítomné a valnou hromadu považuje za
zahájenou.
Br. jednatel předčítá protokol z minulé valné hromady. Br. starosta se ptá má-li někdo
dotaz k přečtenému, a prohlásil toto za schválené, jelikož se žádný nehlásil o slovo. Taktéž se
stalo po přečtení protokolu z mimořádné valné hromady. Br. Vilém Roreček upozorňuje, že
zpráva je špatně zapsaná, co se týká bodu volby: mělo tam státi ...z navržených kandidátů byl
zvolen ten a ten s největším počtem hlasů.... Ano stala se chyba a bude příště napravena. Jinak
se nehlásí žáden.
Br. jednatel čte proslov a jednatelskou zprávu. Vzpomíná jak byla tato válka skončena a
kdo se o to přičinil. Dále vzpomíná obětí z řad hasičstva. Nabádá taktéž aby bylo ve sboru
pracováno ve smyslu hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k obraně“.
Pak podává zprávu jednatelskou. Vzpomíná čeho se náš sbor zúčastnil: Oslav osvobození
republiky ČS s odhalením busty pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka dne 27. května
1945. Dále oslav 50ti letého trvání SDH ve Zbrašově ve dnech 21. a 22. července 1945. Pak
oslav 28. října a oslav 28. výročí Velké ruské revoluce.
Schůzí a cvičení bylo málo. Členských schůzí bylo 5, výborových 3, pracovních 13,
1 mimořádná valná hromada s volbami, 1 jubilejní valná hromada k 50. výročí SDH ve
Zbrašově, 1 valná hromada a 3 sborové školy. Poštou došlo 88 dopisů a odesláno a vyřízeno
bylo 39 dopisů.
Členů na začátku roku 1945 bylo 34 a na konci roku 28. Odešli bratři: Karel Nováček,
který byl zabit {umučen} Němci dne 5. května 1945; František Gadas se odstěhoval do
Kunčic v pohraničí a Karel Pudil se odstěhoval {po válce zpět} do Opavy. K presenční
vojenské službě byli povoláni bratři Jaroslav Vavřík a Josef Ryška. Br. Jan Oplatek se vrátil
téměř po 4 letém pobytu nasazení v Německu opět do našeho sboru. Končí svou jednatelskou
zprávu a provolává další práci „Nazdar!“
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Br. velitel nemá zprávy, jelikož činnost nebyla téměř vůbec žádná, jelikož to bylo v době
převratu. Doufá, že až se vše urovná, že to půjde jako dříve. Pak podává zprávu o výborové
schůzi I. obvodu ze dne 3. února 1946. Jednalo se tam o nových volbách do obvodu a o tom,
aby Lipník a Hranice byly zase samostatné župy. Doufá, že k tomu dojde. Dále pověřil br.
Jakuba Kundráta aby zařídil přeznačkování hasičského auta na ONV:
Zpráva pokladníka bude zapsána po menším přepracování, jelikož se musí vést hasičská
pokladna zvlášť a obecní pokladna také zvlášť. Br. pokladník ihned opravu provede a
v nejbližší schůzi oznámí.
Zpráva samaritského četaře je krátká, jelikož v naší župě samarita ještě spí. Jinde to již
klape.
Zpráva zbrojmistra je taktéž krátká. Inventář je tentýž, jen ubyla 4 kolová ruční stříkačka a
přibyly 2 žárnice a troják.
Bolné návrhy: Br. jednatel se táže, co bude s odhlášením bratří, kteří odešli do cizích měst.
Zjistit dobu odchodu z obce a tamějšímu sboru ohlásit přestup. V případech br. Svatoslava
Chromého a Miroslava Osikovského dopíše se o vyjádření, zda zůstanou u nás, či snad se
odhlásí nebo vystoupí ze sboru. V případě bratrů Františka a Josefa Králíkových rovněž se
dopíše, aby oznámili zda chtějí býti činnými členy a chtějí chodit na cvičení a schůze, či
chtějí-li přestoupit za členy přispívající a nebo jak to vůbec myslí.
Dále byla velmi rušná debata mezi br. Františkem Ryškou a Vilémem Rorečkem, ke konci
nedošlo. Br. Vilém Roreček řekl, že vedení sboru zavádí nepořádek ve sboru. Proto bylo
ihned na návrh br. Františka Rorečka oznámeno, že má býti svolána mimořádná valná
hromada snovými volbami, jelikož členstvo není spokojeno s funkcionáři. Br. starosta se
tázal, kdo je pro nové volby. Přihlásilo se 10 členů z 22, což stačí k tomu, aby byla svolána
nová mimořádná valná hromada s volbami. další zařídí br. jednatel.
Jelikož se nemohlo dojíti k žádnému konci, br starosta končí tuto valnou hromadu a
děkuje za účast.
Čeněk Hantek, jednatel.
{Příloha: Zpráva jednatele sboru br. Čeňka Hantka ml.}
»Bratři !
Nastal opět nový rok. Rok po veliké válce, která skončila se vítězstvím spravedlivé věci.
Vyhrála ne materiální převaha, ale víra ve spravedlnost. Tím se dostalo lidstvu svobody, po
které tak dlouho toužilo. Teď je Evropa a celý svět opět po šesti letech války svoboden.
Svoboda tato však byla vykoupena potoky krve lidí nevinných, umučených v německých
koncentrácích.
Svoboda naší vlasti byla také vykoupena krví našich bojovníků v zahraničí a krví našich
lidí umučených v koncentrácích bez ohledu na stav, věk a pohlaví.
Naši vojáci věděli zač bojují a proto bojovali tak houževnatě na všech bojištích světa, kde
si vydobyli uznání všech bojujících spojeneckých armád a celého světa.
Rudá armáda pod vedením generalisima Josefa Stalina a ostatní Spojenecké armády pod
vedením svých znamenitých maršálů a generálů spolu s naší ČS zahraniční armádou, která se
vytvořila v Rusku a na Západě se svolením velmocí, vybojovaly svobodu naši a ostatních
národů. Hlavní dík patří Rudé armádě, která osvobodila skoro celou naši republiku svým
rychlým postupem a tím uchránila naši vlast od úplné zkázy, kterou nám připravovali naši
úhlavní nepřátelé - Němci - kteří byli poraženi na hlavu a na svém území. Podle zpráv ztratila
Rudá armáda kolem 20 miliónů mužů.
Proto dík našemu presidentovi Dr. Edvardu Benešovi, který se přičinil, že jsme získali za
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spojence bratry Rusy, se kterými máme smlouvu o vzájemné pomoci. Dále dík velkému
vojevůdci Josefu Stalinovi a jeho chrabré Rudé armádě, dále anglickému předsedovi
Churchilovi a americkému presidenti Rooseveltovi, který se nedočkal tohoto vítězství a jeho
nástupci presidentu Trumanovi, kteří se taktéž přičinili o poražení Německa. A také musíme
vzdát dík naší chrabré zahraniční armádě, která byla počtem velmi malá, ale silou svého
ducha a ideou, pro kterou bojovala, velmi silná, kterou vedl náš nynější ministr národní
obrany armádní generál Ludvík Svoboda.
Jsme svobodni, zase můžeme svobodně jednat, mluvit,dýchat. Važme si naší svobody,
prolité krve českých synů a slovanských bratří Rusů, bez nich nebylo by svobody. Zůstáváme
jim mnoho dlužni. Zůstaneme jim do smrti věrni. Svoboda, kterou nám vydobyli se nedá ničím
zaplatit, leda krví a proto „Věrnost za věrnost“.
I našich řadách hasičstva bylo mnoho bojovníků za českou svobodu. Jejich bij byl
umocněn tím, že hasičstvo jako jediný krojovaný spolek se mohl scházeti a na cvičení a
schůze, kde byly osnovány plány proti našim odvěkým nepřátelům. Bojovali v různých
složkách podzemního odboje i jako partyzáni a tak si získali úctu celého národa. Zvláště na
podzim roku 1942 začalo hromadné zatýkání čelných funkcionářů zvláště v oblasti země
České, kteří byli většinou vězněni a mučeni v pověstném Terezíně, kde jich přišlo mnoho o
život. Někteří se vrátili s podlomeným zdravím a ti se netěšili dlouho z té svobody, ve kterou
tak pevně věřili, trpěli a nezradili.
Proto i my v našem spolkovém životě začínáme nový život a máme nové zkušenosti.
Musíme stále utužovat naše bratrství, jeden za všechny, všichni za jednoho. Hasičská idea
pomoci bližnímu, prováděná v duchu dobrovolné kázně, toť úkol nade všechny svatý.Za svou
práci nesmíme žádati žádnou odměnu a svou prací se nesmíme vynášeti na odiv světu – to
není náš cíl. Cílem našim buď nenáročná, tichá, ale účinná pomoc v každém neštěstí ve jménu
lidskosti a bratrství. Budeme-li takto poctivě pracovati, nemusíme se stydět za slovo „hasič“,
jak si jej mnozí lidé představují. My chceme pracovat a budeme. Hasič je vzor člověka a
občana státu.
Činnost naše byla do převratu diktována našimi nepřáteli a jejich pomahači. Museli jsme
ledacos dělat, co se nám nelíbilo a proto dnes, kdy si opět poroučíme sami, vykonávejme
nařízení hasičských úřadů a největší svědomitostí a pečlivostí, aby o našem sboru žáden říci,
že je nepořádný a neukázněný. Právě že jsme dobrovolní a dobrovolnost je něco víc než to, co
musíme dělat z přinucení. Proto s chutí do nové práce.
Z naší spolkové činnosti dlužno připomenouti, že v osvobozené republice ve shonu o
chleba a životní potřeby, nebyla ještě rozvinuta velká činnost. Naše sborová činnost je zatím
malá. ale doufáme, že až se vše urovná, bude se více pracovat ve prospěch hasičstva. Náš
sbor se zúčastnil oslav osvobození Československé republiky konané 27. května 1945
s odhalením busty pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. V ve dnech 21. a 22.
července 1945 jsme oslavili důstojným způsobem 50. výročí založení sboru. Pak jsme se
zúčastnili oslav 28. října a oslav 28. výročí Velké ruské revoluce.
Co se týká schůzí a cvičení, těch bylo málo. Členských schůzí bylo 5, výborových 3,
pracovních 13, jedna mimořádná valná hromada spojená s volbami. Dále jedna jubilejní
valná hromada na oslavu50ti let sboru a 3 sborové školy. Pošty přišlo 88 dopisů a odesláno a
vyřízeno bylo 39 dopisů. Časopis Hasičská ochrana přestala vycházeti a místo ní jsme
dostávali Hasičské rozhledy. Nyní opět vychází Hasičská ochrana, ale zatím jen jednou
měsíčně. Pohyb členstva: na počátku roku 1945 bylo 34 členů, na konci roku 28 členů.
Odešli bratři: Karel Nováček, který byl ubit Němci dne 5. května 1945, osud jeho je vám
znám. Dále odešli bratři František Gadas do pohraničí a Karel Pudil do Opavy za svým
povoláním. K presenční vojenské službě byli povoláni Jaroslav Vavřík a Josef Ryška.
Mimořádnou vojenskou službu konali bratři Čeněk Hantek ml., Cyril Humplík ml., Cyril
Kohout a Antonín Oplatek. Br. Jan Oplatek se vrátil téměř po 4letém pobytu v Německu zpět
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do našeho sboru.
Tím bych končil svou zprávu a prosil bych vás abyste zůstali věrni hasičskému poslání a
jeho heslu „Bohu ku cti, bližním ku pomoci a vlasti k obraně!“. Konejte svou práci poctivě a
každému, a to nám budiž odměnou. Na pomoc! S tímto heslem začněme opravdu nový a
šťastný rok. Našemu konání přeji mnoho zdaru!
Čeněk Hantek ml., jednatel.«

Zápis
O konání mimořádné valné hromady sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově dne 6. dubna
1946 o 8. hod. večer v místnosti radnice s následujícím programem:
1. Zahájení
2. Čtení protokolu z minulé valné hromady
3. Volby funkcionářů
4. Volné návrhy
5. Ukončení
Do presenční listiny zapsáno 21 bratří a sice: Čeněk Hantek st., František Vavřík st.,
František Hapala, František Roreček, František Zlámala, Jan Oplatek, Jaroslav Vavřík, Jiří
Hantek, Jakub Kundrát, Ludvík Velecký, Antonín Oplatek, Adolf Orava, František Ryška,
Josef Králík, František Kohout, Josef Orava, Vilém Roreček, Hantek Čeněk ml., Oldřich
Jiříček. Z přispívajících členů byli zapsáni: Leopold Král a Oldřich Chromý.
1. Br. starosta František Vavřík st. zahajuje mimořádnou valnou hromadu a vítá všechny
přítomné. Jelikož se sešel dostatečný počet členů je valná hromada schopna se usnášet.
2. Čtení protokolu z minulé řádné valné hromady ze dne 7. února 1946. Na dotaz br.
starosty, zda má někdo nějaký dotaz k přečtenému, se žádný nehlásí. Tento bod je schválen.
Dodatkem je zpráva pokladníka, která nebyla na řádné valné hromadě schválena, jelikož
nebyla správně rozepsaná podle stanov. Dnes není také hotova. Schází tam zápis o hasičském
plese a vyúčtování.
Příjem
2.350,- Kčs
Vydání
2.350,- Kčs
Zůstatek
0,- Kčs
Celkové jmění sboru obnáší 26.301,50 Kčs. Vyúčtování hasičského plesu ponecháno do
příští výborové schůze.
3. Přikročeno k volbě funkcionářů. Br. starosta František Vavřík st. oznamuje členstvu, že
na přání členů z minulé valné hromady, kteří byli nespokojeni s vedením sboru se konají tyto
volby. Snad prý to bylo bezpředmětné, jelikož členů, kteří s tím nesouhlasili bylo málo. Br.
jednatel říká, že stačí 1/3 členů, kteří si přejí to neb ono a členů bylo tehdy 10, což je víc než
třetina. Potom mu předkládá podepsanou listinu bratří, kteří s tím souhlasí a těch je podepsáno
23, počet dostatečný a jasný. Br. jednatel podává navrženou kandidátku, kterou navrhli bratři
sboru. Bylo usneseno hlasovati o každém členu jednotlivě – zvednutím ruky. Změny
kandidátky jsou možné a přípustné. Hlasování započalo.
Ve výboru bude navrhnuto, aby br. starosta František Vavřík st. byl jmenován čestným
starostou sboru za jeho dlouholetou a poctivou práci ve sboru.
Za starostu navrhnutý František Kohout obdržel 13 hlasů. Nový br. starosta volbu přijímá.
Za místostarostu navrhnutý Čeněk Hantek st. obdržel 18 hlasů. Volbu taktéž přijímá.
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Velitelem sboru byl navrhnutý Vilém Roreček a obdržel 12 hlasů. Volbu přijímá, ale přeje
si aby nebylo nějaké nepochopení snad se strany starších bratří. My chceme pružnější vedení
ve sboru. Dále si přeje, aby bratři do cvičení chodili početně a aby se podřídili poslušnosti.
Žádá od bratrů upřímnost a dodržení důvěry v něho kladenou.
I. zástupce velitele, navržen br. Josef Duchoň, který je nyní sice na vojně, může býti podle
stanov zvolen v nepřítomnosti, zvolen 14 hlasy.
II. zástupce velitele, navržen br. František Zlámala, ale na návrh br. Josefa Králíka
pozměněn a navržen druhý kandidát Br. Jan Jednorog. Odůvodnění je toto: Aby nedošlo
k nějakým nedorozuměním se strany starších bratří, kteří také chtějí pracovat, takže tím by
jim byla více méně projevena neschopnost, což my nechceme docílit a snažíme se o opravdu
bratrskou spolupráci, byl tento návrh přijat a odhlasován 12 hlasy. Br. Jan Jednorog nebyl
přítomen, ale volbu snad přijme.
Jednatele, vzdělavatele a pokladníka má volit výbor sboru, ale bratři se usnesli, aby se celá
věc neprotahovala a byli voleni přímo valnou hromadou. Schváleno.
Jednatelem byl navrhnut br. Čeněk Hantek ml. a zvolen 13 hlasy. Volbu, ač nerad, přijímá.
Vzdělavatelem navrhnut br. Čeněk Hantek ml, zvolen 14 hlasy. Volbu přijímá a vynasnaží
se o to, aby pracoval jak nejlépe dovede.
Pokladníkem navrhnut br. František Králík, na návrh br. Josefa Králíka pro jeho
zaneprázdnění byl navržen br. Adolf Orava. ten nechce o funkci ani slyšet. Je dále navržen br.
Jan Oplatek a zvolen 14 hlasy, který tuto volbu přijímá.
Zbrojmistrem navržen br. František Roreček, zvolen 14 hlasy. Volbu přijímá, ale přeje si
aby mu byl někdo přidělen k ruce k zacvičení, jelikož má před sebou vojnu. Byl navrhnut br.
František Zlámala a zvolen 13 hlasy. Volbu přijímá, neboť co prý se dá dělat.
Řidičem navrhnut br. Jakub Kundrát a zvolen 15 hlasy. Přijímá, ale chce mít ještě druhého
řidiče. Druhým řidičem je navrhnut a zvolen 19 hlasy br. Jaroslav Vavřík, který se vrátil
z vojny.
Samaritským zpravodajem je navržen br. František Vavřík a zvolen 14 hlasy. Je
nepřítomen.
Za členy výboru jsou navrženi bratři Oldřich Jiříček, který byl zvolen 17 hlasy a br. Adolf
Orava, který obdržel taktéž 17 hlasů. Volbu přijímají.
Revisory účtů navrženi František Ryška a Josef Králík. Obdrželi po 17 hlasech.
Kronikářem sboru je navržen a zvolen br. František Vavřík st., který již kroniku psal, ale
po čas války byla schována a teď se bude muset doplnit. proto se spojí, na návrh br.starosty
Františka Kohouta, s obecní letopiseckou komisí a budou pro ulehčení spolupráce pracovat
společně. Tím byly volby skončeny a přikročeno k bodu volných návrhů.
4. Volné návrhy:
– br. velitel Vilém Roreček se ptá bratří, kdy by chtěli mít cvičení. O tom se rozhodne při
příští schůzi. Dále sděluje, že se byl ptát u fy. Karel Helsner ohledně našeho auta, co a jak.
Bylo mu sděleno, že to bude hotovo do 13. dubna t. r.
–. br. Jan Oplatek podává referát ohledně krojů, které si vypůjčil SČM ve Zbrašově na
slavnost 50 let hasičského sboru, kdy tančili Českou besedu. Nedorozuměním se stalo, že
kroje nebyly do dnešního dne zaplaceny u firmy Stratil ve Valašském Meziříčí a že nám
nechtěli půjčit kroje na divadlo, které teď cvičíme. Br. jednatel dopíše zmíněné firmě a
vysvětlí celou věc, jak se onen omyl stal.
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– br. jednatel Čeněk Hantek se dotazuje, zda se mohou nechat natisknout obálky s titulkem
SDH ve Zbrašově. Schváleno a br. Vilém Roreček to zařídí u p. Artura Olšovského. Bude jich
1000 kusů.
– na dotaz br. Františka Rorečka, zda se budou moci koupit plechovky na benzin, kus asi
250 Kčs, bylo schváleno, aby br. František Roreček koupil 2 kusy.
Jinak nebylo nic více na programu a celkem klidně provedená mimořádná valná hromada
byla bez nějakého ukončení skončena o ½ 10. hod. večer.
Hasičské práci s novým vedením „Zdar!“

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O konání výborové schůze dne 6. května 1946 o 8. hod. večer za účasti těchto členů
výboru: bratři Čeněk Hantek st., Oldřich Jiříček, Jan Oplatek, František Ryška, Ludvík
Velecký, Adolf Orava, Jakub Kundrát, Vilém Roreček, Čeněk Hantek ml., jednání se
zúčastnil i br. František Zlámala.
Br. místostarosta Čeněk Hantek st. zahájil tuto schůzi za omluveného br. starostu, jako
první schůzi po valné hromadě.
Předání pokladnictví br. Janu Oplatkovi a vyúčtování hasičské zábavy ze dne 8. února
1946.
Vyúčtování zábavy ze dne 8. února 1946:
Příjem: za vstupné
2.575,Vydání:
z bufetu
1.910,za kytičky
675,na darech
2.286,celkem
7.446,Příjem
Vydání
Čistý zisk

7.446,- Kčs
3.633,- Kčs
3.813,- Kčs

hudba
2.200,pivo pro hudbu
54,sál a večeře
560,Jiříček, známky
83,daň z obratu
40,80
pozvánky, J.Velart
200,obecní dávka
469,20
zjištěný omyl
26,celkem
3.633,- Kčs

Peníze tyto a vše ostatní převzal pak br. Jan Oplatek od br. Františka Ryšky v pořádku.
Dalším bodem bylo vyřízení různých záležitostí a sice: Br. místopředseda Čeněk Hantek
st. podává návrh na zvolení delegátů do OHJ a do obvodu. Tito delegáti měli být voleni již na
valné hromadě. Jelikož se to opomenulo učinit, musí nyní výbor tyto delegáty zvolit. velitel
sboru je povinen navštěvovat jak OHJ, tak obvodové schůze. Jako zástupce sboru byl zvolen
do OHJ mladý přičinlivý člen František Zlámala a do obvodu br. Adolf Orava. V případě že
by Adolf Orava neměl volno, půjde místo něho br. František Zlámala.
Dále byl návrh, aby byl výborem schválen návrh na zvolení a udělení čestného starosty
br. Františka Vavříka st. za jeho dlouholeté zásluhy o náš sbor. Návrh tento jednohlasně
schválen. Br. jednatel připraví návrh textu diplomu a zařídí další. Diplom se odevzdá br.
Františku Vavříkovi při nejbližší příležitosti.
Velitel br. Vilém Roreček činí dotaz stran benzinu. Po vysvětlení minulého jednání o této
věci, se dopíše p. Jaroslavu Kohoutovi ohledně jeho ústního slibu ze dne 25. října 1945, že
benzin dodá ač prý již ten benzin odevzdal. Ale aby byl klid v této věci, tak jej dá ještě
jednou. Shodou okolností se tak nestalo až teď se tato věc musí vyříditi. V případě, že jej
během 14 dní neodevzdá, tak br. František Ryška sám dobrovolně tuto věc s p. J. Kohoutem
vyřídí.
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Dále se zjistí benzin u br. Františka Vavříka ml., který tam zakopal br. Svatoslav Chromý.
Věc tuto zjistí br. Jakub Kundrát a br. František Zlámala coby svědek.
Stran oslav osvobození 9. května 1946 Dne Vítězství zúčastní se sbor oficiálních slavností
pořádaných MRO a MNV ve Zbrašově. Členové se zúčastní jak ve vycházkových, tak
v pracovních oblecích. Sbor vyšle hasičskou štafetu, která poběží od pomníku presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka ke hrobu našeho br. Karla Nováčka, kde zatnou do země
pochodeň a trnovou korunu. Poběží bratři František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jan Oplatek,
Josef Orava, Emil Orava, Jiří Hantek, František Roreček, Jaroslav Vavřík, Vojtěch Mastil a
Jakub Kundrát. Úseky štafety si rozvrhnou sami.
Dále došly přihlášky nových členů a sice se přihlásili: Vladislav Zlámala, Emil Orava a
Ladislav Brada. Všichni byli jednohlasně přijati. Br. jednatel je přihlásí MZHJ a dá jim lístky
pro lékařskou prohlídku.
Volné návrhy: Br. Jan Oplatek činí dotaz, kdo zaplatí kroje na hasičskou jubilejní
slavnost. Zaplatí to sbor. Příště se to ale nesmí opakovat, aby se taková věc opomenula hlásit.
Br. Čeněk Hantek st. činí dotaz ohledně klíče od zbrojnice. Jelikož do zbrojnice chodí kdo
chce a kdy chce, budou klíče rozděleny takto: jeden bude mít velitel sboru, druhý hospodář a
třetí bude ve skřínce, která se musí důkladně opravit. Takové případy se nesmí opakovat.
Dále se dopíše MNV ohledně p. Leopolda Prášila. Jedná se o domluvení stran jeviště, aby
nám nebyly kladeny nějaké potíže.
Kácení máje bylo dalším bodem programu. hudba je volná jen na 12. května 1946. Jelikož
je již krátký čas na nějaký program, bylo navrhnuto, aby se kácení konalo až 30. května nebo
2. června 1946. To bude záviset všechno jak bude která hudba volná. Hudbu zajistí br.
Oldřich Jiříček a program bratři Jan Oplatek a František Zlámala.
Dále se br. velitel rozhovořil o cvičeních. Prosí přesnou docházku a dochvilnost. Bratři,
kteří jsou doma a obzvláště ti mladí se mají zúčastňovat cvičení hlavně. Aby se nevymlouvali,
že nemají stejnokroje, bylo apelováno na ty starší bratry, aby pracovní kroje uvolnili pro
mladší bratry. Nemusí v tom vidět žádné ponížení, či co. My mladší uznáváme, že často
nemají čas a nebo mají nějakou jinou příčinu k nedostavení se a proto ať ty pracovní obleky
dají mladým. Změnu musí bratři hlásit hospodáři br. Františku Rorečkovi, aby nenastalo
nějaké nedorozumění. Dopíše se všem členům, kteří se nezúčastňují cvičení a schůzí, aby se
vyjádřili,co a jak to myslí.
Br. velitel oznámil, že se má konat v Hranicích škola velitelů a zástupců. Kdy to bude se
neví. S br. velitelem půjde br. František Zlámala.
Br. Jakub Kundrát dává návrh, že chce uspořádat šoférský kurs pro mladší členy, aby byl
každý obeznámen s řízením auta a agregátu. Další se ještě domluví.
Br. jednatel byl upozorněn, aby na oběžníky psal i sestry samaritánky.
Schůze byla skončena s provoláním zdaru v další práci o 11. hod. večer.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 12. června 1946 o 9. hod. večer v místnostech radnice za
účasti bratří: Čeněk Hantek st., František Ryška, Jan Jednorog, Oldřich Jiříček, Vilém
Roreček, František Vavřík ml., Adolf Orava, Čeněk Hantek ml., František Kohout, jako host
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byl přítomen br. Josef Králík.
Br. starosta František Kohout zahajuje schůzi a vítá přítomné. Vyzývá br.jednatele
k přečtení posledního zápisu z výborové schůze ze dne 6. května 1946. Na otázku má-li někdo
nějaký dotaz k přečtenému. br. starosta se táže stran benzinu. Bylo mu vysvětleno jak se vše
událo. Benzin vyřídí s p. Jaroslavem Kohoutem br. František Ryška a br. Svatoslavu
chromému se dopíše stran benzinu. Br. František Vavřík ml. tvrdí, že si br. Svatoslav Chromý
vypůjčil nějaký benzin, který měl v úschově v množství 15 l. Jelikož br. Jakub Kundrát
přebral jen asi 5 l, schází 10 l benzinu a ten musí br. Svatoslav Chromý vyrovnat. Jednou
musí být tato věc vyřízena.
Klíče od skladiště budou rozděleny, jak již bylo v minulé schůzi ujednáno. Br. Josef
Králík chce ještě, aby jeden klíč měl br. starosta. Byly vždycky 4 klíče a najednou, že prý
zavádíme nějakou módu. Br. starosta sám řekl, že prý prakticky klíč nepotřebuje. Br.
František zlámala spraví skřínku pro klíč tak, aby se nemohl nijakým způsobem dostat do
rukou nepovolaných, jenom rozbitím skla.
Stran otázky kácení máje bylo referováno, že se již kácet nebude a dříví se nechá pořezat
na desky pro potřebu sboru a dramatického odboru. Br. Vilém Roreček ostatní zařídí na pila
p. Česlava Číhala. Bratři se usnesli, že sami jeden večer obětují a rozřežou klády na potřebnou
délku a tím připraví k odvozu.
Jelikož se kácení máje nekonalo z důvodů již známých a pak pro pozdní dobu, byl dán
návrh na uspořádání hasičského výletu. Nastala velmi rušná debata, jelikož jsme se nemohli
dohodnout na dni, kdy by se měl pořádat, jelikož ve všechny termíny jsou někde v blízkosti
nějaké oslavy. Nakonec bylo usneseno, že se tato veselice bude konat dne 5. července 1946 i
přes to, že kdyby někde jinde nějaká jiná oslava byla, neboť kdo prý si bude chtít zatancovat,
přijde i přes to, že je jinde konána jiná slavnost. Má se konati na zahradě br. Františka Hapaly,
domluví to s ním br. jednatel. Hudbu domluví br. František Vavřík ml. a to co nejdříve, aby
mohla býti podána žádost o povolení. Přikročeno k programu slavnosti:
Ve 14 hod. se má konat požární cvičení a to zase podle toho zda místního sboru, či snad i
okolních sborů. To by se muselo žádat přes obvod o povolení okrskového cvičení. Jelikož
Valšovice něco chystají, tak to zjistí br. velitel Vilém Roreček a sdělí výsledek, aby se mohly
nechat tisknout plakáty.
Po cvičení lidová veselice na výletišti, kam se odejde na zahradu br. Františka Hapaly. na
výletišti bude tombola, kolo štěstí, buffet a o občerstvení bude postaráno. Br. Oldřich Jiříček
pověřen obstaráním povolení koncese k výčepu piva buď s p. Leopoldem Prášilem, nebo
s p. Jaroslavem Fikejzem. Nebudou-li sami chtít čepovat pivo, budou požádáni o zapůjčení
koncese. Zároveň vyřídí s p. Leopoldem Prášilem otázku sálu na večer 5. července 1946.
Půjde s ním br. František Ryška. Večer má být Prášilova zahrada osvícena reflektory
zábavního odboru.
Sestry samaritánky budou chodit s přípisem na naše hospodyňky stran buffetu, aby každá
podle možnosti přispěla nějakou maličkostí. Byly navrženy sestry Marie Paličková a Anna
Oplatková.
Vstupné stanoveno odpoledne Kčs 15,-, večer Kčs 15,-. Na celou slavnost i večer jednotné
vstupné, hlavně pro místní, Kčs 25,-.
Dále bylo přijetí nového člena. Hlásí se Otto Nedvic. jelikož není námitek je přijat. Je
mladý a má zájem.
V různých návrzích br. Vilém Roreček oznámil, že látka na pracovní stejnokroje je již
tady. Brati zjistí, kdo by nám je nejlaciněji a nejrychleji ušil ještě do té slavnosti. Po zjištění
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se pak ušití dotyčnému zadá.
Br. starosta referuje, že hasičský dopravní vůz pro mužstvu prý bude v pátek hotov
k přebrání. Br. Jakub Kundrát zařídí sám převzetí tohoto vozu, aby se neděly nějaké
machinace s benzinem na účet sboru.
Ve věci br. Jakuba Kundráta, který chce složit funkci strojníka, se nevyřešila pro rušnou
debatu, kde br. Jakub Kundrát odešel, zanechav tam montérky a zápisníky stavu benzinu. Věc
tuto bude hledět urovnat br. Josef Králík a rozmluví mu to.
Br. jednatel zjistí kdy byl přijat br. Jan Králík a dlouho byl členem sboru ve Zbrašově a
sdělí to br. Josefu Králíkovi.
Schůze skončena nedokončena o 24. hod.

Čeněk Hantek,jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 26. června 1946 o 9. hod. večer v místnostech radnice za
účasti bratří: Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Jan Oplatek, Jan Jednorog, Ludvík
Velecký, František Ryška, Adolf Orava, František Vavřík ml., Jakub Kundrát, František
Zlámala, Oldřich Jiříček, Vilém Roreček.
Br. místopředseda vítá přítomné a zahajuje schůzi za nepřítomného br. starostu.
Br. jednatel čte protokol z minulé výborové schůze. Dotazů nebylo.
Dalším bodem byla debata stran hasičského výletu. Br. Oldřich Jiříček nemůže čepovat
pivo. Půjčí nám ale koncesi na čepování, i pivo nám dodá. Dále slíbil, že tombolu a kolo štěstí
zařídí. Br. Vilém Roreček slíbil, že si vypůjčí od fy. Antonín Kunz dvě pumpy na čepování
piva. Br. František Zlámala opraví kolo štěstí a udělá zvon. Plakáty po dohodě sestavené,
zařídí br. velitel Vilém Roreček u fy. Snaha–Artur Olšovský. Br Oldřich Jiříček dává různé
návrhy na zřízení pobavení obecenstva jako ku př.: házení kroužky, ruskou kuželnu atd.
Některé návrhy se uskuteční.
Odevzdání diplomu br. Františku Vavříkovi se domluví dodatečně.
Br. František Ryška referuje, že p. Jaroslav Kohout dá lístky na benzin po 1. červenci
1946.
Do Valšovic pojede cvičná devítka.
Různé návrhy žádné.
Schůze skončena o ½ 11. hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O sborovém večeru dne 2. července 1946 o ½ 9. hod. večer v radnici. Přítomní: Čeněk
Hantek st., Jiří Hantek, Eduard Roreček, Otto Nedvic, Ladislav Brada, Jan Oplatek, Jakub
Kundrát, Cyril Kohout, František Zlámala, Jan Jednorog a Čeněk Hantek ml.
Br. místopředseda vítá přítomné a zahajuje tuto schůzi. Sděluje, že br. Oldřich Jiříček
odřekl veškerou práci na tento výlet, kterou přislíbil. I koncesi k čepování piva odvolal. Bylo
hned jednáno s p. Leopoldem Prášilem, který nám to čepování povolil jeho jménem. Pivo
obstará br. Vilém Roreček, lihoviny do valašské búdy též.
Buffet obstarají sestry samaritánky samy. Do valašské búdy jsou určeni br. Eduard
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Roreček, František Ryška. Ruskou kuželnu obstarají Vladislav Zlámala a Jan Jednorog. Kolo
štěstí Vilém Roreček a Cyril Kohout. Zvon Jan Oplatek, Jakub Kundrát; policajti Otto Nedvic
a Josef Orava. Házení kroužků Emil Orava a Jiří Hantek. Pokladna: Adolf Orava a František
Vavřík st. Pivo: Antonín Oplatek, Čeněk Hantek st. a Ladislav Brada. Sodovky: František
Zlámala a jedna samaritánka. Párky podle dohody. Tombola Čeněk Hantek ml.
Funkce rozděleny a schůze skončena s provoláním zdaru.
Schůze končí v 10 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O sborovém večeru dne 24. července 1946, konaném v radnici o ½ 9. hod. večer za účasti
těchto bratří: Čeněk Hantek st., Jiří Hantek, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát, Emil Orava,
František Ryška, Jan Jednorog, Ladislav Brada, Eduard Roreček, Otto Nedvic, František
Zlámala, Jan Oplatek, Vladislav Zlámala a Čeněk Hantek ml.
Místopředseda vítá všechny přítomné a zahajuje schůzi. Hlavním bodem je rozepsání
hasičských žňových hlídek. Jelikož není br. velitel Vilém Roreček přítomen, bude mu
sděleno, že je to jeho povinností, aby tuto věc zařídil. Bylo schválen, aby hlídali všichni
bratři, vyjma starosty sboru a velitele, kteří konají jenom kontrolní prohlídky. Hlídat budou
dva členové a sice: jeden od 21.00 hod. večer do 0.30 hod. v noci a druhý od 0.30 hod. v noci do
4.00 hod. ráno. Hlídky začínají v neděli dne 28. července 1946. Hlídky rozepíše sám velitel.
Dále bylo vyúčtování hasičského výletu konaného dne 5. července 1946. Jelikož nebylo
všechno zaplaceno, tak br. pokladník uvedl je to, co má. Ostatní až příště se úplně vyúčtuje.
Má se ještě platit obecní dávka.
Příjem:
Vydání:
odpolední vstupné
2875,— Kčs br. Roreček za pivo, hřebíky, papír 2766,60 Kčs
za párky
1640,— Kčs za lihoviny
2898,30 Kčs
za bufet
2865,50 Kčs za hudbu
3500,— Kčs
za pivo
2029,— Kčs za párky u Huberta Petra
1300,— Kčs
za kolo štěstí
2410,— Kčs za sodovky
255,— Kčs
ve valašské búdě
3385,— Kčs za sál a večeři hudbě
500,— Kčs
br. Oldřich Jiříček dar
60,— Kčs za plakáty
385,— Kčs
za lihoviny
110,— Kčs za kolo štěstí
911,20 Kčs
za dva dorty
615,— Kčs
součet
12516,10 Kčs
za zbylé pivo
1511,80 Kčs
součet
19632,30 Kčs
Od p. Jaroslava Fikejze máme ještě dostat 500 Kčs a má se platit ještě obecní dávka.
Zatímní vyúčtování:

příjem
vydání

19.632,30 Kčs
12.516,20 Kčs
7.116,10 Kčs

Volné návrhy: Stran odevzdání diplomu schváleného řádnou i mimořádnou valnou
hromadou bratru Františku Vavříkovi st., bylo usneseno odevzdati mu tento diplom v neděli
28. července 1946 dopoledne. Diplom odevzdají bratři František Ryška, Vilém Roreček a Jan
Oplatek. Diplom bude odevzdán bratru v jeho bytě, jak se všeobecně provádí.
Dalších návrhů nebylo a schůze skončena o 10. hod. večer.
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Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 28. srpna 1946 o 8. hod. večer v místnostech radnici za
účasti bratří: Vilém Roreček, Jan Jednorog, Jan Oplatek, Adolf Orava, František Ryška,
Čeněk Hantek ml., Josef Králík, br. Čeněk Hantek st. se omluvil pro nemoc.
Br velitel zahájil schůzi a uvítal přítomné.
Br. jednatel předčítá protokol z poslední výborové schůze. Na otázku, zda má někdo
nějaký dotaz k přečtenému, hlásí se o slovo br. František Ryška stran benzinu od p. Jaroslava
Kohouta. Na vysvětlenou bylo řečeno br. jednatelem, že p. Jaroslav Kohout dal lístky na
benzin ve výši 20 l, ale nedal k tomu peníze.Tento benzin zaplatil br. pokladník Jan Oplatek.
Pan Jaroslav Kohout musí tento benzin zaplatit a k vyřízení věci byli pověřeni bratři František
Ryška a Jan Oplatek, kteří peníze od Jaroslava Kohouta vyberou.
Dalším bodem bylo doúčtování hasičského výletu ze dně 5. července 1956.
Příjem
od p. Fikejze
součet

19.632,30 Kčs
500,— Kčs
20.132,30 Kčs

Vydání
12.516,10 Kčs
obecní dávka
675,— Kčs
Roreček, účet
237,50 Kčs
součet
13.428,60 Kčs

Příjem
20.132,30 Kčs
vydání
13.428,60 Kčs
Čistý zisk 6.703,70 Kčs
Dále bylo pojednáváno o schválení hasičského rozpočtu na rok 1947. Bratři Vilém
Roreček a František Kohout jej vypracovali a dnes nám jej velitel přečetl v jednotlivých
bodech. Řádný rozpočet činí 23.040,– Kčs a mimořádný rozpočet činí 250,000,– Kčs. Návrh
tento schválen. Br. jednatel zašle rozpočet MNV ve Zbrašově.
Stran pohřebních příspěvků bylo odhlasováno podle oběžníku od Obvodové pohřební
podporovací pokladny, aby příspěvek Kčs 30,– byl od každého bratra vybrán. Zařídí br.
pokladník Jan Oplatek.
Stran benzinu od br. Svatoslava Chromého, který měl tento v úschově po dobu konce
války, se mu dopíše, že jedině on byl za něj zodpovědný a že musí onu část, co schází
nahradit v benzinu.
Br. velitel oznámil, že klíče od hasičské zbrojnice jsou nové a sice tři kusy, které udělal
br.František zlámala, který taktéž opravil zámek od hasičského skladiště. Jeden klíč má velitel
br. Vilém Roreček, druhý má br. Jakub Kundrát a třetí br. František Zlámala. Jeden klíč bude
ve skřínce, který se upotřebí jedině v případě požáru.
Br. Vilém Roreček si zažádal sbor o prodání 10 l benzinu za účelem složení řidičské
zkoušky, které chce použít i v případě požáru v případě, že by zde nebylo řádného řidiče.
Výbor schválil tento požadavek, jelikož zatím máme benzinu dosti. Zaplatí normální cenu.
Br. jednatel referuje stran odhlášení členů, kteří jsou buď přesídleni v pohraničí a nebo
jinde pracují v zaměstnání. Jedná se hlavně o bratry Svatoslava Chromého, Miroslava
Osikovského, Vojtěcha Mastila, Viktora Langera a Jaroslava Vavříka. Dopíše se jim v tom
smyslu, aby se vyjádřili zda chtějí býti členy u nás, či zde vystupují nebo přestupují a nebo
chtějí-li si sami platit roční členský příspěvek Kčs 36,-, aby neztratili nárok na pohřební
podporu v případě úmrtí.
Dále br. velitel oznámil, že mu p. Arnošt Kohout oznámil, že musel hasičský žebř dáti ze
stodoly ven, jelikož ji potřebuje nutně pro svou potřebu. Bylo usneseno napsati dopis na
MNV, aby se postaral o uschování žebře. Nenašlo-li by se místo, bylo by snad lépe kdyby se
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tento žebř mohl někomu prodati, ovšem po schválení MNV.
Více volných návrhů nebylo a schůze skončena v 21.45 hod. s provoláním mnoho zdaru.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 10. listopadu 1946 o ½ 2. hod odpoledne v místnostech
radnice za účasti těchto bratří: Čeněk Hantek st., František Roreček, František Ryška, Adolf
Orava, Jan Jednorog. Čeněk Hantek ml., Josef Duchoň, František Kohout.
Br místostarosta uvítal přítomné a zahájil schůzi za dosud se nedostavivšího br. starostu.
Br. velitel nechal svolat schůzi a sám se nedostavil. Bude mu domluveno.
Br. jednatel přečítá protokol z minulé výborové schůze. Na dotazy k přečtenému se hlásí o
slovo br. Čeněk Hantek st., co a jak je to s tím zaplacením benzinu od p. Jaroslava Kohouta.
br. pokladník Jan Oplatek pro nepřítomnost nám nemohl podat referát. V případě, že to není
vyřízeno, nebude mu přiznána výplata z hasičské pokladny.
Stran hasičského žebře bylo br. starostovi referováno ohledně uschování. Bylo navrhnuto,
kdyby se našel kupec, že by mohl býti prodán, protože pro nás nemá té ceny a významu jako
ve městě. Br. starosta není proti tomu, aby se žebř prodal.
Stran benzinu s br. Svatoslavem Chromým bylo navrhnuto, aby tato věc již byla jednou
provždy zlikvidována. Br. Svatoslav Chromý bude odhlášen ze sboru, jelikož nám neoznámil
nic, co by nasvědčovalo tomu jak nám slíbil, že nám během 1 měsíce sdělí zcela určitě zda
zůstane ve sboru, či ne. Nesdělil ani ústně ani písemně a proto bude odhlášen. Taktéž br.
Jaroslav Vavřík je odhlášen pro nesdělení důvodů zda zůstane ve sboru či nikoli.
Ve věci stran hospodaření s benzinem bylo dohodnuto, aby se vzal od p. Františka
Vavříka čp. 3 jeden barel, na který se nechá přivařit zámek, aby nemohlo býti s benzinem
manipulováno bez zodpovědnosti. Barel bude umístěn v radnici a dohled bude míti hospodář
br. František Roreček.
Plánování SDH v rámci 2-letého plánu mělo býti odesláno do 30. září 1946. Věc zpozdil
br. velitel, který měl tuto věc odevzdat k odeslání 9. 11. 1946. Věc tuto vyřídil s br. starostou.
Odesláno to bylo 11. 11. 1946.
Br. starosta nařídil, aby požární prohlídku zařídil br. velitel jelikož je to jeho povinnost.
Uskutečněno a hlášení musí být zasláno ONV do 15. listopadu 1946.
Na přípis berní správy v Hranicích, musí sbor předložiti u berní správy přihlášky vkladů
č.2 a 3 do 29. listopadu 1946. Věc zařídí pokladník br. Jan Oplatek.
Stran podpory od ministerstva vnitra pro hasičské sbory, zařídí dodatečně br. velitel. Je
potřeba opisy účtů.
Účty pro finanční komisi za rok 1945 a pololetí 1946 musí br. pokladník odevzdat MNV
k nahlédnutí.
Došla žádost o přijetí za člena sboru od p. Ladislava Veleckého. Tento byl přijat výborem
jednohlasně bez námitek.
Pošta bude doručována z MNV br. jednateli.
Schůze skončena o ½ 5. hod. odpoledne.

Čeněk Hantek, jednatel.
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Dodatek k zápisu výborové schůze z 10. listopadu 1946.
Stran zajíždění auta bylo navrhnuto, aby se zajíždělo jen při odběru benzinu, aby se
ušetřily pohonné látky. Návrh tento byl přijat.
Čeněk Hantek, jednatel.
1947
Zápis
O výborové schůzi, konané dne 3. ledna 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice za
účasti bratří: František Kohout, Vilém Roreček, Oldřich Jiříček, Jakub Kundrát, Ludvík
Velecký, František Ryška, Josef Duchoň, Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, Jan Oplatek, Josef
Králík.
Br. starosta zahajuje schůzi a vítá přítomné.
Br. jednatel přečítá protokol z minulé výborové schůze. Na dotaz zda má někdo něco
k přečtenému se přihlásil o slovo br. Jakub Kundrát jak to, že je málo benzinu. Tu vysvětluje,
že je tam na autě nádrž prasklá a pak, že s autem jezdí kde kdo. Byli viděni br. František
Zlámal a Emil Orava. Bez dovolení br. velitele Viléma Rorečka. Br. František Zlámala
dostane důtku, že při příštím opakování se budou vyvozovat další důsledky a auto musí býti
dáno do pořádku.
Br. Čeněk Hantek se táže jak je to vyřízeno s Jaroslavem Kohoutem. Br. František Ryška
vysvětluje, že si svou věc vyřídil a že teď jen br. Jan Oplatek si měl přijít pro peníze, ale
dosud tak neučinil ač je to již přes dva měsíce. Nevyřídí-li si tuto věc, nebude účet za benzin
přiznán. Do valné hromady musí to být vyřízeno. Více dotazů není.
Dalším bodem je stanovení konání valné hromady. Bylo navrhnut den 24. ledna 1947 tj.
pátek. Program jako obyčejně: Zahájení, čtení protokolů, zprávy funkcionářů, volné návrhy a
ukončení.
Br. Josef Králík je pověřen, aby vyřídil u Středomoravských elektráren {SME} odstranění
omezovače, který tam byl dán za okupace, aby bylo možno zapnout ohřívač pro motor a na
přenosné světlo.
Dalším bodem bylo pořádání plesu SDH ve Zbrašově. Všichni jsou proto, že by se mělo
něco dělat. Byl navrhnut den 1. popřípadě 8. února 1947, podle toho jak bude hudba volná,
kterou zařídí br. Vilém Roreček.
Budou se konat zimní cvičení. První bude 8. ledna 1947, tj. ve čtvrtek o ½ 8. hod. večer
v radnici. Další bude každých 14 dní a to buď na vytroubení nebo oběžníkem, podle schválení
o prvním cvičení. Na první cvičení se pošle oběžník. byl ihned udělán rozvrh cvičení a
jmenováni bratři, kteří jsou pověřeni vedením jednotlivých předmětů:
1. cvičení: Zahájení, organizace, policejní požární řád.
br. František Kohout
2. cvičení: Nový cvičební řád.
br. Vilém Roreček
3. cvičení: Zacházení s el. vedením a ochrana před ním.
br. Josef Králík
4. cvičení: Administrativní vedení sboru
br. Čeněk Hantek ml.
5. cvičení: Význam divadla pro sbor.
br. Oldřich Jiříček
6. cvičení: Samaritánství povšechně. br. Čeněk Hantek st., nebo František Vavřík ml.
Br. starosta referuje o jednání MNV stran placení za opravu hasičského auta asi
18000 Kčs. Byly dány dva návrhy na tento bod a sice: první byl přijat výborem a to, že obec
zaplatí účet za auto a sbor nechá převést svůj vázaný vklad na obecní účet a tím bude obec
moci prostřednictvím MZNV {asi Moravského zemského národního výboru} žádati o
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uhrazení rozpočtu na rok 1946. Tím bude obci pomoženo tím, že jí tento obnos bude věnován
na zřízení místního rozhlasu.
Dramatický odbor daruje svůj vázaný vklad na tentýž účel. Br. starosta děkuje jménem
MNV a jménem rady MNV za ochotu sboru a dramatickému odboru a bude tento výrok
tlumočit MNV a radě MNV.
Br. Jan Oplatek referuje, že mu bylo sděleno p. Františkem Polednou, aby byla sborová
pokladna vedena obcí. Návrh tento byl zamítnut z toho důvodu, že jelikož funkci pokladníka
zastávají bratři ve sboru celých 50 let a najednou by to vyznělo jako nedůvěra, že neumíme se
sborovým jměním hospodařit. Výborem bylo vzato, že revisoři MNV zkontrolovali účty
sborové pokladny i hasičské obecní pokladny a taktéž pokladny dramatického odboru.
Shledáno vše správné a v pořádku.
Pro příště bude předložena k přehlížení jen obecní hasičská pokladna a účty k tomu
náležející. Na sborovou pokladnu a pokladnu dramatického odboru nemají právo revise a
nebude jim vydána.
Návrh br. Josefa Duchoně, aby byla zřízena předběžná teoretická a praktická škola o řízení
automobilu po vysvětlení technických důvodů, že to není možné konati, bylo od toho
upuštěno.
Br. jednatel se táže zda může nechat svázat Hasičskou ochranu. Návrh byl schválen.
Po vyčerpání programu končí br. starosta tuto schůzi, děkuje za účast a přeje hodně zdaru
v dalším podnikání.
Schůze skončena o 10.30 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O zimním cvičení, konaném dne 23. ledna 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice
za účasti bratří: Eduard Roreček, Vilém Roreček, Josef Orava, Ladislav Velecký, Vladislav
Zlámala, František Zlámala, Jan Oplatek, Josef Duchoň, Josef Králík, Jan Jednorog, František
Kohout, Čeněk Hantek ml.
Br. jednatel zahájil cvičení za nepřítomného br. starostu, který se dostavil o něco později.
Uvítal přítomné a předal slovo br. veliteli, který se ujal slova čtením o spolkových stanovách.
Různé body blíže vysvětlil. Čtením spolkových stanov chce, aby byli bratři informováni o
právech a povinnostech členů SDH. Čtení stanov bylo pro pokročilou dobu přerušeno a
odkázáno do příští schůze.
Dalším bodem byla debata stran konání plesu. Pozvánky roznesou bratři Vilém RorečekFrantišek Zlámal a Eduard Roreček-Josef Orava. Zároveň budou prosit o přispění do bufetu.
Sběrací listina je pro ty, kdo míní přispět vstupným na ples proto, že se sami osobně
nedostaví.
Br. jednatel byl pověřen objednat od firmy František Halama v Železném Brodě nějaké
věci do volenky. Dva druhy po 200 kusech.
Příští čtvrtek bude pracovní schůze, kde se bude členstvo vzdělávat přečítáním článků
z Hasičské ochrany a rozhovorem o přečteném.
Za týden nato bude zase zimní škola (teoretické cvičení).
Schůze skončena o ½ 10. hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.
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Zápis
O valné hromadě, konané dne 24. ledna 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice za
účasti těchto bratří: František Roreček, Jan Oplatek, Eduard Roreček, Ladislav Brada,
Ladislav Velecký, Adolf Orava, František Ryška, Josef Duchoň, Cyril Humplík, Cyril
Kohout, Vladislav Zlámala, Vilém Roreček, František zlámala, Jakub Kundrát, Josef Orava,
František Kohout, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek ml.
Pořad: 1. Zahájení
2. Čtení protokolu z poslední valné hromady
3. Zprávy činovníků: starosty, velitele, jednatele, pokladníka, zbrojíře, hospodáře,
samaritního zpravodaje, revisorů účtů
4. Volné návrhy
5. Ukončení
1. Br.starosta František Kohout zahájil valnou hromadu, uvítal všechny přítomné. Činnost
nebyla malá, jak po stránce organisační, tak po stránce technické. Nabádal k větší spolupráci
mezi bratry a vedoucími. Dále vzpomněl, že jsme byli ušetřeni toho, že nám žádný z našeho
středu neodešel. Tím považuje valnou hromadu za zahájenou.
2. Čtení protokolu z poslední valné hromady. Dotazy nebyly žádné až na jeden, který se
týkal stavu odhlášených členů. Bylo br. jednatelem vysvětleno.
3. Zprávy funkcionářů: Zpráva starosty byla uvedena v zahájení. Zprávy další přednesl br.
velitel Vilém Roreček. Technických cvičení bylo12. Sbor se zúčastnil okrskové slavnosti ve
Valšovicích, požáru v Opatovicích, školení starostů, velitelů, jednatelů a pokladníků
v Hranicích, dále valné hromady OHJ č. 11 v Hranicích. Technická výzbroj je zatím skoro
dostatečná. Bylo jednáno o topení ve zbrojnici. Referát k tomu má br. Josef Králík, který se
nedostavil a nemůže proto podat vysvětlení. Dále pojednal o opravě auta v ceně asi
18.000 Kčs. Auto je nyní opravené dobře. Nádrž na benzin byla násilím proražena a
br.František Roreček, Jakub Kundrát a Vilém Roreček ji opravili. Šroub na nádrž je ztracen,
ale je prý u p. Matějky, co má autobusovou dopravu v Gallašově ulici v Hranicích. Věc zařídí
br. František Roreček; agregát je taktéž v dobrém pořádku. Dále má br. velitel pro tento rok
v plánu nácvik nového cvičebního řádu V-3-b, který musí ovládat všichni bratři, jelikož se
chceme zúčastnit nějakého cvičení. Specielně bude nacvičeno jedno družstvo pro t. zv.
závodění. Dále potřebujeme ještě nějaké cvičné úbory a potřebujeme peníze a musíme si na to
vydělat. Velitel končí zprávu a prosí bratry o největší účast na cvičeních.
Další je zpráva jednatelská. Br. jednatel rozvádí činnost po stránce administrativní a
organisační:Výroční valná hromada 1, mimořádná valná hromada 1, sborové večery 3, zimní
cvičení 2, výborových schůzí 6, hasičská letní slavnost 1, taneční zábava 1, praktických
cvičení 12, požárů se zúčastnil sbor ve 3 případech (Opatovice, Potštát, Radíkov). Dále br.
jednatel přečetl pojednání o kázni ve sboru. Zpráva přiložena. Zpráva byla schválena. br.
starosta má výtku k bodu, co se týká vedoucích ve sboru. Br. starosta říká, že vina na bratřích,
kteří se málo zúčastňují cvičení, někdy i 4-5 členů. Br. Jakub Kundrát zase říká, že br. velitel
se sám několikrát nedostavil na cvičení, které si sám určil a několikrát přišel pozdě. Br. velitel
se prý na nic takového nepamatuje. Br. starosta říká, že se to někdy stane, že člověk nemůže
přijít. br. starosta chce docílit toho, aby každý bratr se zacvičil jako velitel družstva pro
případ, že by velitel neměl času. K tomu je zapotřebí mnoho času a píle.
Zpráva pokladníka je neúplná. Nemá konečný výsledek. Ke dni 31. prosince 1946 bylo
21 786,20 Kčs
4 515,30 Kčs dramatický odbor SDH
26 301,50 Kčs je na vázaném vkladě.
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Br. pokladník musí uvést tuto věc do pořádku a při příští členské schůzi dostane zproštění
zodpovědnosti po návrhu této valné hromady, který byl schválen všemi hlasy. dále se
rozpředla velmi obšírná debata mezi velitelem br. Vilémem Rorečkem a br. starostou
Františkem Kohoutem o pravomoci obce vůči sboru a o finanční otázce, kdo že a jak ji má
spravovat. Br. Vilém Roreček se stále ohání nějakým nařízením a br. starosta mu toto vyvrací,
že se mýlí. Celá věc byla vedena v duchu rozhovoru skoro všech členů. Ke konci se nedošlo,
jelikož tato věc je jasná a bude se dělat jako dosud.
Zpráva hospodáře a zbrojíře přečtena a schválena. V roce 1946 bylo pořízeno 9 cvičných
obleků a 1 kombinéza pro strojníka. Br. velitel má dotaz stran spojek na hadice. Br. starosta
vysvětluje, že spojky jsou v Hranicích, ale že se neví co a jak bude, nebo jaké budou, takže se
to nechává v klidu.Br. Bureš z Hranic pokladník OHJ chce prý jen proti hotovému proplacení
je vydat.
Volné návrhy. Br. velitel ještě jednou připomíná jak a co by si v tomto roce přál.
Br. starosta končí schůzi a děkuje všem přítomným za účast a přeje v další práci sboru a
všem členům mnoho zdaru.
Čeněk Hantek, jednatel.
{Příloha}
Jednatelská zpráva za rok 1946.
Opět uplynul jeden rok života každého jednotlivce a taktéž i spolku. Doba tato se více
nevrátí a my si musíme udělat přehled o naší vykonané práci abychom viděli, co jsme udělali
a co nám schází ještě k vykonání našeho programu. Činnost sboru byla, jak uvidíte, velmi
slabá a sice:
Stav členů: k 1.1.1946: 32 mužů, 4 ženy; k 1.1.1947: 33 mužů, 2 ženy.
1 výroční valná hromada,
1 mimořádná valná hromada
3 sborové večery
2 zimní večery
6 výborových schůzí
6 praktických cvičení
1 hasičská letní slavnost (5.7.1946)
1 taneční zábava (8.2.1946)
Sbor se zúčastnil 3 požárů (v Opatovicích, Potštátě a Radíkově).
Jak vidíte bylo toho, můžeme říci, velmi málo. Čím je to zaviněno? Na to je těžká
odpověď.Nebojme se však odpovědi, byť by se i někoho dotkla. Za prvé je to neuvědomělost
členů hasičského sboru, kteří nekladou nijakého významu na praktický výcvik, který je velmi
důležitý jak pro jednotlivce, tak i pro celek. Bratři, musíme si uvědomit,že jsme byli jedním
z nejlepších sborů a tento primát si musíme udržet za každou cenu, a toho se docílí jen a jen
cvičením. A za druhé je to zaviněno, nechci říct liknavostí vedoucích, ale snad nedostatkem
času, který mají věnovat výcviku a výchově svých svěřených členů. Na nich bude záležeti, jak
bude náš sbor vycvičen. Zvláště teď v rámci dvouletého plánu jsme si slíbili, že vykonáme
určitý kus práce a ten se musí vykonati do posledního písmene. Tak káže hasičská čest, že co
jsme si předsevzali, musíme i splnit. Jak toho docílíme chtěl bych říci několika málo slovy,
které jsem vybral z různých odborných článků v Hasičské ochraně.
Hasičský sbor je složen z různorodých prvků, různých povah, zaměstnání atd. a je mu
k udržení nezbytného pořádku zapotřebí tuhé kázně vzhledem k nebezpečí, jemuž je členstvo
vystaveno při každém kroku. Jen se sborem takto ukázněným je si velitel jist, že dosáhne
kýženého výsledku. Nejen při požáru, ale i v klidném životě spolkovém, je kázeň tato nutná.
bez podřízení vlastní osoby zájmům celku není život ve spolku možným, není možno se čeho
dopracovati.
Hasičstvu nestačí jen společná idea – Pomoc bližnímu – ke splnění jeho úlohy. Tato idea

81

je krásná, ale bude bezcenná, není-li podepřena železnou vůlí k dosažení výsledku. A tato vůle
jako výsledek rozvahy, citu a svědomí, dovede každého z nás k přesvědčení, že k tvrdé
hasičské práci je nutně zapotřebí k boji s živly kázně a pořádku.
Kázně dosáhneme jedině sebevýchovou a prostředkem k tomu je jedině výcvik. výcvikem
nejlépe uvykáme společné kázni a tím nejlépe kázeň utužíme. Kázeň musí býti řízena pevnou
rukou velitele, a proto musí být velitel vzorem. Je přísný, spravedlivý. Musí býti nestranný. Je
přísný jak v ohledu výstroje, tak i chování členstva jak ve sboru, tak i na veřejnosti i v životě
soukromém. Je toho ještě mnoho, ale stále se ozývá slovo – kázeň – a té si musíme býti
vědomi, neboť jen tak bude náš sbor tím, čím má býti, totiž spolkem bratří a sester. Oslovení
„bratře“, „sestro“, není formou, jest svou vnitřní hodnotou projevem skutečné družnosti,
bratrství a sesterství. Hasičskými pracovníky jsou obyčejně lidé prostí. Proto v jejich rukou a
v jejich práci proniká podstata české duše, pracovat pro dobro dobrovolně.
Protože zvláště dnes vzhlíží k hasičstvu celý národ s jistou důvěrou, je naší povinností si
tuto důvěru zachovat.
mír a klid našich domovů, životy našich lidí musí býti zachovány. Proto hasičské
organisace a jejich sbory dostávají od národa oprávnění, jako strážci všech hodnot naší
vlasti.
Uvědomte si svou nesmírnou moc, kterou vykonáváte nad mnoha občany v čas nebezpečí.
Proto hlásejte vždy a v každém případě: Ušlechtilé úsilí, střízlivost, čistotu myšlení a konání,
poctivost v práci, pokoj a mír v našich řadách.
Víme, že rozvoj lidské společnosti je nezadržitelný a v něm i rozvoj hasičstva je zaručen
uvedenými ctmi občanskými a pevným charakterem každého bratra hasiče.
Chceme míti podíl na rozvoji hasičské práce. A toho docílíme, budeme-li poslušni příkazu
služebního řádu, že kázeň je vědomé se podřízení vůli vyšší, vůli odpovědné a je hrdé vědomí
hasiče, že se dává do služeb celku dobrovolně a bez výhradně, tím však je odpovědnější
povinnost jejího splnění a udržování.
Bratři, mohl bych toho vybrat ještě více, ale nechci vás unavovat a proto si budeme dělati
takové školy, kde si vždy něco povíme, co má hasič dělat, nebo co nemá dělat. budeme se
v rámci dvouletky všeobecně vzdělávat, protože jenom vzdělaný hasič má velkou budoucnost.
Nakonec bych vám chtěl říct tuto báseň:
O pravdě.
Říkat pravdu do očí,
až se hlava zatočí,
dovede jen málo lidí.
Buď se bojí nebo stydí.
Čistou pravdu vyslechnouti,
snese ještě méně lidí,
protože se mravně zhroutí.
Tím bych končil a přál bych si abyste si vzali tato dobře míněná slova k srdci a podle nich
se řídili,jak nám káže vědomé se podřízení vůli vyšší, vůli odpovědné.
Do dalšího roku přeji všem bratřím mnoho úspěchů. Končím s hasičským „Na pomoc“.
Nazdar!
Čeněk Hantek, jednatel.
Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení, konaném dne 30. ledna 1947 o ½ 8. hod. večer v radnici za účasti
bratří: Vilém Roreček, Eduard Roreček, Ladislav Velecký, Vladislav Zlámala, František
Zlámala, Ladislav Brada, Jan Jednorog, Čeněk Hantek.
Schůzi zahájil br.jednatel a po uvítání přítomných předal slovo br. veliteli.
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Br.velitel vysvětlil bratřím proč a za jakým účelem se tato cvičení svolávají a konají se
vždy jednou za 14 dní zimní cvičení teoretická a mezitím vždy ve čtvrtek pracovní schůze, na
kterých se bude členstvo školit a zdokonalovat v myšlence hasičské. Všichni přítomní byli pro
to, aby se tyto čtvrtky konaly každý týden. Br. velitel přečetl článek z Hasičské ochrany na
téma „Ženy a vznik požárů“, dále „O omrzlinách“. Potom se rozpředla rozprava o těchto
článcích.
Br. jednatel přečetl článek z Hasičských rozhledů na téma „Síla hasičské myšlenky
spočívá v dobrovolnosti a obětavosti“.
Pak bylo hovořeno o hasičském plese. Byly bratřím rozděleny práce jako uvádění a
pokladna atd.
Schůze skončena o ½ 11. hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 4. března 1947 o 8. hod. večer
v místnostech radnice za účasti těchto bratří: František kohout, Vilém Roreček, Jan Jednorog,
Čeněk Hantek st., Jan Oplatek, Adolf Orava, František Ryška, Ludvík Velecký a Čeněk
Hantek ml.
Br. starosta zahájil schůzi výboru uvítáním přítomných členů. Nechává číst protokol
z minulé schůze.
Br. jednatel čte protokol. Po přečtení se táže br. starosta, zda má někdo nějaký dotaz.
Br. velitel referuje stran paušálu v obnose 900,- Kčs za proud pro elektrická kamínka.
Br.velitel ihned řekl, že platit se bude jen tolik, kolik se propálí proudu.
Na zimní cvičení dne 13. března 1947 se pošle oběžník.
Br. starosta referuje stran vázaného vkladu sboru. Již se o to žádalo, ale Národní banka
v Olomouci poslala věc k doplnění.
Stran benzinu p. Jaroslava Kohouta se mu dopíše, ať nám sdělí jak je to s tím zaplacením,
jak tvrdí a komu to platil (p. Jaroslav Kohout, Olomouc, Štefánikova 30).
Br. Čeněk Hantek st. říká, že obec nemá právo disponovat hasičským sborem, jeho autem
atd., ale že má povinnost jen co se týká finanční stránky, podporovat sbor s hasičského
rozpočtu obecních peněz.
Dotazů více není a protokol se schvaluje.
Dalším bodem je oslava 97. narozenin T. G. Masaryka. MNV došel přípis, že se vatra
nemůže konat pro nedostatek paliva, tak psala MRO ve Zbrašově. Br. starosta se táže
přítomného p. Antonína Mikšíka zda má nějaké dříví. Pan Antonín Mikšík říká, že máme vzít
u br. Josefa Duchoně asi ½ m3. Br. starosta říká, že si tuto věc zodpoví osobně, ale oslava
narozenin T. G. Masaryka a pálení vatry bude. Úcta k němu se musí projevovat, je toho plně
hoden. Poštípání dříví a složení hranice se uvolil udělat přítomný br. František Ryška.
Br. jednatel napíše oběžník na tuto slavnost, kdy je sraz o ½ 7. hod. večer u radnice ve
stejnokroji. Oběžník oběhne, jak bylo navrženo br. Josef Orava.
Br. Jan Jednorog řekl, že jeho manželka ještě s nějakou ženou udělá věnec z chvojí se
stuhou k pomníku T. G. Masaryka. Br. Vilém Roreček koupí stuhu.
Jelikož nemáme zástupce za sbor v MRO ve Zbrašově a br. Antonín Oplatek, jak řekl br.
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Čeňku Hantkovi st., již jím není a je prý jím br. František Roreček ač o tom hasičský výbor
ničeho neví, že by ho byl jmenoval, dává br. Čeněk Hantek st. návrh, aby byl jmenován nový
zástupce. Dává návrh na ne br. Čeňka Hantka ml. a ten zase dává návrh na br. Viléma
Rorečka. Nechává se hlasovat o prvém navrženém a tento je zvolen všemi přítomnými. O
tomto rozhodnutí se zašle přípis MRO.
Dále bylo přijetí nového člena p. Oldřicha Chromého ml., který se přihlásil do sboru.
Jelikož není námitek, je přijat jednohlasně.
Jmenování řidiče za odešlého br. Jakuba Kundráta. Byl navržen br. Vilém Roreček,
prozatím než si br. Oldřich Chromý vymůže vůdčí list. K ruce jsou mu jmenováni bratři, kteří
mají řidičské zkoušky a to: Oldřich Chromý, František Zlámala, Vladislav Zlámala a Ladislav
Velecký.
Výbor schválil odebírání Záhorské kroniky pro sborovou knihovnu.
Nabídka ke koupi hlavy od fy. Sigma Lutín se odkládá a br. Roreček osobně tuto věc
zařídí.
Divadelní hru Jaroslav Radvanského „Mirko pytlák“ je doporučeno vrátit, nehodí se pro
sbor.
Za pumpování vody v hotelu „Klíč“ se vybere obnos 150,- Kčs za upotřebený benzin.
Rozhovor stran jízdy hasičského auta do Opatovic, navržený br. Čeňkem Hantkem st. byl
řádně vysvětlen tak, že to bylo schváleno MNV, aby se ušetřilo na taxi, ale benzin prý má
obec zaplatit. Příště o tom má rozhodovat hasičský výbor.
Dále byl rozhovor stran spolupráce starých členů ve sboru s mladšími. To je prý věcí br.
velitele, aby staré bratry žádným způsobem neodstrkoval, nebo jim to nedával nějakým jiným
způsobem znát, ale musí se snažit tuto spolupráci ve sboru nějakým způsobem sklížit –
doslovně řečeno.
Vyúčtování hasičského plesu ze dne 1. února 1947.
Příjem:
vstupné
dary
losy
tajná volenka
buffet
součet

2750,— Kčs
2290,— Kčs
490,— Kčs
236,50 Kčs
2023,— Kčs
7789,50 Kčs

Vydání:
hudba
Prášil, sál aj.
kolky
pozvánky
za policejní hod.
obecní dávka
součet

2444,— Kčs
353,50 Kčs
40,— Kčs
220,— Kčs
100,— Kčs
687,50 Kčs
3845,— Kčs

Příjem
7789,50 Kčs
vydání
3845,— Kčs
čistý zisk
3944,50 Kčs
dodatečný dar 100,— Kčs
zůstává
4044,50 Kčs
Stran opony, půjčené dramatickým odborem před časem do Černotína p. Volkovi, učitele,
se dopíše ať nám tuto hledí do 21 dní obstarat, jinak jsme nuceni tuto věc vymáhat právní
cestou. Zařídí a napíše br. jednatel.
Schůze skončena po vyčerpání programu ve 22.00 hod, s přáním dobré noci a hasičským
pozdravem Nazdar!
Čeněk Hantek, jednatel.
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Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení, konaném dne 20. března 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti těchto bratří: Ladislav Brada, Čeněk Hantek ml., Adolf Orava, Ludvík
Velecký, František Vavřík st., Čeněk Hantek st., František Zlámala, Vladislav Zlámala, Josef
Orava, Vilém Roreček, František Kohout.
Br. starosta zahájil cvičení a konstatoval, že účast je velmi malá, ač schůze tato byla
svolána oběžníkem a všemi členy podepsána. Pro tak málo členů je bezúčelné konati takové
cvičení. Pak prý se bratři vymlouvají, že neví o určitých usneseních z těchto schůzí, jsou-li
jaké usneseny. Je velký nezájem mezi bratry a zvláště mezi mladými a musí se tomu čeliti,
aby se sbor udržel na výši. Proto bylo navrženo, aby br. jednatel napsal oznámení, aby se
každý cvičení zúčastňoval a když tak třikrát neučiní bez platné a odůvodněné omluvy, bude
postupováno přesně podle stanov sboru. Všemi přítomnými bratry rento návrh schválen.
Nato přistoupil br. starosta k probrání Požárních policejních předpisů pro Moravu.
K jednotlivým bodům podal srozumitelné vysvětlení. Pro pokročilou dobu bylo čtení
přerušeno a bude se v něm pokračovat příště. Bratři vyslechli látku s velkým zájmem.
Schůze skončena o ½ 11.hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení, konaném dne 27. března 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti těchto bratří: František Kohout, František Roreček, Čeněk Hantek ml.,
Adolf Orava, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Oldřich Chromý, Ladislav Velecký,
Vojtěch Mastil, Jan Oplatek, Josef Orava, František Králík.
Br. starosta zahájil cvičení a uvítal přítomné.
Br. jednatel přečetl článek o administrativním vedení sboru. {Viz příloha.} Vysvětlil
postup práce jednatele při přijímání a odhlašování členů. br. starosta podal vysvětlení stran
pohřebního fondu.
Nato se rozpředla debata o historických událostech v okolí atd. Br. jednatel přečetl článek
na vzpomínku J. A. Komenského k jeho narozeninám ke dni 28. března.
Schůze byla zajímavá a byla pozorně vyslechnuta.
Čeněk Hantek, jednatel.
{Příloha – zpráva jednatele:}
Administrativní vedení sboru.
Každý spolek je založen na určitých právních základech a proto se musí říditi různými
právními předpisy. Každý hasičský pracovník musí dbáti těchto předpisů, aby od nich
nevybočil, neb by se mohl vystaviti různým nepříjemnostem se strany úřadů.
Záležitosti hasičského sboru řídí valná hromada, výbor a volení činovníci. Práva a
povinnosti sboru řídí a předepisují stanovy spolku. Stanovy spolku jsou schvalovány
ministerstvem vnitra podle určitých paragrafů. Právo spolčovací je zaručeno ústavní listinou
Republiky Československé (§113). Výkon shromažďovacího práva je vytýčen zákonem ze dne
15. listopadu 1868, č. 135 říš. zákona rak. Otázky spolkové upravují zejména čl. 113, 114,
115 a 117 ústavní listiny (Zákon ze dne 29. února 1920 Sb. z. a n., Zákon ze dne 28. 11. 1918,
č. 11 Sb. z. a n., který platnost předešlého stvrzuje. Tiskové předpisy jsou stanoveny Zák. ze
dne 10. července 1933, č. 125 Sb. n. a z., novelisovaného Zákona ze dne 10. července 1934,
č. 140 Sb. n. a z.). Tolik snad, co se týká těchto zákonů, podle kterých jsou schváleny stanovy,
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a podle stanov se zase musí postupovat dále, při svolávání schůzí, valných hromad a ostatních
schůzí, jako výborové, kdo je řídí a jaký je na těchto schůzích pořad, jaké jsou povinnosti
činovníků atd. Proto je důležité, aby se stanovy dodržovaly a činovníci se podle nich řídili.
První, a to velkou podmínkou úspěšné činnosti spolku je řádná správa a vedení spolkové
administrativy, tj. vyřizování pošty, psaní odpovědí, žádostí na různé úřady atd. Není proto
lhostejno, jací funkcionáři stojí v čele spolku, neboť tu velmi záleží na kvalitě a charakteru
zvolených činovníků a od nich je závislá jak činnost spolku, tak i průbojnost a vliv na
veřejnost.
Mnoho spolků ztroskotalo na takových slabých vedoucích bez potřebných znalostí.
Funkcionáři, kteří chtějí opravdu vést spolek k rozkvětu, musí mít dostatek taktu a trpělivosti.
Oni se musí snažit vychovat, když ne ze všech, tak aspoň z většiny členů své spolupracovníky.
Funkcionář nesmí být ke svým spolupracovníkům nadřazený nebo snad rozsévati nesváry.
Musí býti všem dobrým přítelem a rádcem.
Funkcionář musí míti přehled o práci, tj. musí věděti co a jak chce to, neb ono udělati a
musí míti mnoho houževnatosti na započaté cestě pokračovati i přes určité překážky. Nesmí
propadnou malomyslnosti, neb by tím svého cíle nedošel. Chceme-li něco udělati, musíme jíti
za svým vytčeným cílem až do jeho ukončení tj. až k vytčenému cíli. V každé situaci si musí
funkcionář vědět rady a právě tím roste jeho autorita, získává důvěru ostatních a dociluje
dobrovolné kázně, a bez dobrovolné kázně nemůže spolek, jako kolektivum, dobře a se zdarem
pracovati.
Problém dokonalé správy je problémem osoby, které byly na vedoucí místa postaveny.
Úkoly tyto mohou býti řádně obstarány jenom tehdy, jestliže má spolek obětavé členstvo,
bystré, pohotové a svědomité vedení.
Hlavní osobou je starosta sboru. Má velkou zodpovědnost, vyžadující velkého rozhledu a
prozíravosti. On je rádcem a vůdcem celého spolku. Musí míti trpělivost ve své funkci a tím se
pak může docíliti úspěch, který se nedostavuje přes noc, a proto se musí hodně činit.
Povinností má mnoho, jak ke určují stanovy, ale kromě ostatních se musí věnovat výchově
členstva. Slovem, starosta je ústředním nervem života sboru. Starosta musí více, nežli který
druhý funkcionář, vykonávat svou funkci poctivě a dobře.
Jeho osobu zastupuje v jeho nepřítomnosti či nemoci jeho zástupce a tím je místostarosta.
Povinnosti má tytéž v jeho nepřítomnosti.
Někdy zastupuje u menších sborů i velitel. Říká se jaký je velitel, takový je sbor. V jeho
činnost spadají věci technické jako cvičení, která se řídí rovněž určitými předpisy. Jeho funkci
zastupují I. a II. místovelitelé, kteří jej podporují v jeho činnosti a při zastupování přejímají
všechna práva a povinnosti velitele.
Další důležitou osobou je jednatel – pravá ruka starosty. Mimo práce mu výkonným
výborem přikázané, je jeho hlavní povinní vyřizovati veškeré písemné práce. Dále opatruje
archiv spolku, nemá-li sbor knihovníka nebo vzdělavatele, tak tuto funkci vykonává jednatel,
který opatruje a spravuje knihovnu. Spolu se starostou podepisují spolkové listiny, které
odesílá sbor, píše protokoly o schůzích. Prostě je to takový knihomol. Jednatel musí
opatrovati archiv sboru, kam se ukládá veškerá došlá pošta, důležité listiny, oběžníky došlé
jak od OHJ, tak od MZHJ a od Svaz, dále všechny odložené spolkové knihy tj. popsané knihy
protokolů, knihy pokladní, různé fotografie ze života a událostí sboru. Práce s tím je spojena
s určitou zodpovědností. Jednatel nesmí nic opomenout vyřídit, sic by tím mohly sboru
vzniknout různé nepříjemnosti.
Pak přijde pokladník. Velmi důležitá osoba ve sboru. Mezi jeho povinnosti náleží správa
spolkového jmění sboru. Za toto je plně zodpověden a proto musí vést účetnictví poctivě.
Vyplácí různé peněžní pohledávky a zároveň peníze přijímá. Své zprávy o pokladně podává
buď ve výborových schůzích nebo konečné zprávy až při výroční valné hromadě. Při valné
hromadě se pokladníkovi za jeho poctivou práci uděluje absolutorium, tj. zproštění
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zodpovědnosti. Pokladník podléhá kontrole revisorů účtů, kteří bdí nad tím, aby vyvaroval
třeba nečestného skutku a jsou zároveň s ním zodpovědni za nedostatky ve vedení pokladny,
zjištěné při kontrole vyšší instancí. Revisoři účtů dohlížejí také na spolkový majetek. Podávají
své zprávy o přehlídkách výboru nebo valné hromadě. Funkce revisorů je důležitá, ač se jí
nepřikládá patřičný význam, jaký by se měl přikládat. Na řádném hospodaření sboru závisí
jeho rozvoj a rozkvět. A z toho důvodu jsou jak pokladník, tak revisoři plně zodpovědni.
Hospodář. to vskutku starostlivý otec sboru, co se týká výzbroje a výstroje. Bdí nad tím,
aby bylo všechno stále v pořádku. Navrhuje co by se mělo koupit, nebo co se má vyřadit,
ovšem v plné spolupráci s velitelem sboru.
Vzdělavatel vede ve sboru veškerou výchovnou a vzdělávací činnost. Má jím býti osoba
sečtělá, protože se po něm požaduje mnoho povinností. Mimo jiné vede a spravuje, jsou-li
ovšem, spolkovou čítárnu a knihovnu. Zasílá statistiky o vykonané činnosti nadřízeným
složkám a úřadům.
Dále přijdou všichni ostatní činovníci jako třeba vedoucí různých odborů, strojníci, řidiči,
vedoucí mládeže, dorostu, samostatný zpravodaj a ti všichni musí pracovat v jednom duchu
s ostatními funkcionáři, ruku v ruce aby sbor došel tam, kam si předsevzal svůj velký úkol
pomáhati bližnímu. Ve svých funkcích podléhají jednotlivě buď starostovi sboru nebo veliteli
a nebo jinému funkcionáři.
Jak vidíte, vcelku shrnuto, je s vedením sboru práce dost a někdy velmi mnoho a každý
jednotlivý člen musí státi na svém místě. Je to jako velké soukolí v nějakém velkém stroji a tu
kdyby vynechalo nějaké kolečko, zastaví se celý stroj. Jenom poctivá a svědomitá zodpovědnost a práce je zárukou rozvoje každého jednotlivého spolku. Na hasičích musí ale záležeti
v prvé řadě, neboť tito jsou ochránci majetků jednotlivců a tím zároveň majetku všech, to jest
našeho státu. Poslání hasičstva je pomáhati každému, bez ohledu na politickou, národní,
církevní nebo třídní příslušnost. Vidí v každém jen ohroženého člověka.
Těmito několika slovy jsem se zmínil o administrativní práci ve sboru a chtěl bych, a přál
bych si, aby si každý uvědomil, že chceme-li pracovati pro své bližní, musíme pracovati
poctivě a s láskou k hasičské myšlence, která zní: Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně! Při
každé sebemenší práci mějme stále na mysli, že: Jednotlivec je nic, celek vše!
Další práci přeji mnoho zdaru.

Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení konaném dne 3. dubna 1947 o ½ 8. hod. večer v radnici za účasti
těchto bratří: František Kohout, Vilém Roreček, Ladislav Brada, Vojtěch Mastil, Jan Oplatek,
Adolf Orava, Josef Orava, Eduard Roreček, František Roreček, Ladislav Velecký, František
Zlámala, Vladislav Zlámala, Čeněk Hantek ml., Oldřich Chromý.
Br. starosta zahájil schůzi, uvítal přítomné a předal slovo br. jednateli.
Br. jednatel přečetl, jak bylo minule navrženo, zápisy protokolů z let založení sboru
v r. 1895. Byly vyslechnuty tyto protokoly se zájmem, neb jsou to věci opravdu v dnešní době
velmi přiléhavé. Br. jednatel nabádá, aby si tato slova každý vzal k srdci.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 6. května 1947 o 8. hod. večer v radnici, za účasti těchto
bratří: Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, Ladislav Brada, Jan Oplatek, Josef Orava, Ladislav
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Velecký, Čeněk Hantek ml., Vilém Roreček, František Zlámala, Vladislav Zlámala, František
Králík, Vojtěch Mastil, František Kohout.
Br. místostarosta vítá přítomné, zahajuje tuto schůzi.
Čtení posledního zápisu z členské schůze odpadá, jelikož od valné hromady ještě členská
schůze nebyla.
Br. velitel podal referát stran nácviku nového cvičebního řádu V-3-b, který má býti
nacvičen do 18. května 1947. Podal podrobnější postup cvičení.
Kácení máje. Referát br. velitele stran hudby a sice na 25. května 1947. Navrženo a
schváleno konat tuto zábavu u p. Jaroslava Fikejze {v hotelu Bláha – nyní Zora}. Vstupné
Kčs 20,-, vojsko Kčs 15,-.
Oběžník na bufet napíše br. jednatel. Obcházet s ním bude, až se dohodne v dramatickém
odboru.
Čepice-loďky zařídí a nechá ušít ze zbytků br. Jan Oplatek u p. Honzíka v Hranicích.
V neděli 11. května 1947 sraz hasičstva v Hranicích, u zbrojnice ve vycházkovém
stejnokroji, v rámci oslav Dne vítězství.
Objednat u fy. Sigma-Pumy národní podnik Lutín zásobní blok a hlavu pro agregát do
zásoby.
Br. jednatel dopíše na Hasičskou prodejnu Brno stran spojek, které se nacházejí
v Hranicích u tamějšího sboru.
Schůze ukončena ve 22.00 hodin.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 9. června 1947 o 8. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří: Čeněk Hantek st., Ludvík Velecký, Adolf Orava, František Roreček, Čeněk
Hantek ml., František Ryška, Vilém Roreček, Josef Duchoň, Jan Oplatek.
Br. místostarosta vítá přítomné a zahajuje tuto schůzi. Členů je sdostatek počet a proto je
usnášení schopna. Předává slovo br.veliteli.
Br. velitel podává referát o konání valné hromady dramatického odboru, na které byly na
pořadu volby.
Dále je zpráva o žádosti na subvenci ministerstva vnitra pro rok 1947, určenou pro věcnou
požární podporu. Podání je promeškáno, ale prý to snad ONV zařídí, že tam dají zpáteční
potvrzení o presentaci. Br. Jan Oplatek doplní scházející body.
Byla vyplněna statistika výzbroje a výstroje a o činnosti sboru ke dni 31. prosince 1946.
Sbor zažádá o příděl duše pro agregát. Žádost donese z ONV br. velitel.
Sbor objedná u Hasičské prodejny v Brně 10párů spojek DIN C a vázací mosazný drát
s podoknutím, že železný drát rozežírá hadice. Dále dotaz o sběračích pro nadzemní hydranty
a jejich popis. Zařídí br. jednatel.
Br. velitel koupil 4m gumové hadice pro berlovky.
Sbor objedná 3m látky na čepice-lodičky pro mužstvo, k vůli jednotnosti. Zařídí br.
jednatel.
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Br. jednatel dopíše br. Oldřichu Jiříčkovi stran neodevzdání výstroje a výzbroje. Dále
písemné vyjádření p. K. Volkovi, který se udal při půjčení opony do Černotína.
Br. Jakubu Kundrátovi stran montérek. Buď je koupí a vrátí, nebo zaplatí. Br. jednatel mu
dopíše.
Br. Josef Duchoň dává návrh, aby přilby všech členů byly uskladněny ve skladišti. Každý
si tam může nalepit lístek se svým jménem. V autě bude připraveno 9 přileb pro případ
výjezdu k požáru.
Gumové boty přidělené sboru, předá br. Jan Oplatek br. Františku Rorečkovi k uschování
ve skladišti.
Br. jednatel napíše MNV stran uskladnění žebře a doporučuje vyjednání s p. JUDr.
Pavelkou čp.6, kde je nejvhodnější místo k uskladnění. V případě nevyřízení, žádá sbor o
odprodej žebře, z důvodů nepraktických pro místní sbor.
Vyúčtování po kácení máje 25. května 1947 v hotelu „Zora“.
Příjem:
Vstupné odpoledne
vstupné večer
u máje vybráno
vydražení máje
vršek cukrový
bufet na penězích
bufet prodán za
vydražené dorty
vstup. od akademiků

Vydání:
Hudba
za sál „Zora“
obecní dávka
Roreček, drobnosti
plakáty a lepení
kolky na povolení

4446,60 Kčs
1775,— Kčs
811,— Kčs
434,— Kčs
505,— Kčs
1675,— Kčs
779,— Kčs
403,90 Kčs
20,— Kčs
10849,50 Kčs

Příjem
Vydání
Čistý zisk

2600,— Kčs
800,— Kčs
1227,— Kčs
74,20 Kčs
194,80 Kčs
46,— Kčs
4942,— Kčs

10 849,50 Kčs
4 942,— Kčs
5 907,50 Kčs

Br. pokladník vyšetří a vybere peníze za hasičské kalendáře na r. 1947, které si vzali
členové ve skladišti à 22 Kčs.
Br. jednatel napíše OHJ, že žádné zpěvníky neobdrželi a tudíž nejsme povinni nic platit.
Dále dopíše na Poštovní spořitelnu v Praze o zaslání formuláře pro výplatu vázaných
vkladů pro právnické osoby. Důvod – vystavení duplikátu. V případě záporném, nechť
postoupí objednávku tomu příslušnému úřadu, který je má na skladě.
Dále byla volná debata o hasičských časovostech, jako konání hasičských závodů a jiné
různé věci.
Schůze skončena br. místostarostou s přáním mnoho zdaru o 23. hod.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 7. července 1947 o 8. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří: Čeněk Hantek st., Adolf Orava, Jan Oplatek, Jan Jednorog, František Roreček,
Čeněk Hantek ml., Ludvík Velecký, František Ryška, Vilém Roreček, Josef Duchoň.
Br. místostarosta vítá přítomné a zahajuje tuto schůzi. Nechává číst protokol z minulé
výborové schůze.
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Po přečtení protokolu se ptá, zda má někdo nějaké připomínky k zapsanému protokolu.
Připomínky nejsou žádné, protokol je schválen.
Stran prodeje hasičského žebře. Hasičský sbor Drahotuše o tento žebř zájem nemá.
Poukazy na duše pro auta zatím nejsou.
Návrh br. Josefa Duchoně na koupi 3 oddílů hadic B, 3 příručky gumové C – DIN fen
spojky. Návrh schválen a br. jednatel objedná u MZHJ.
Záležitost nákupu „dohodových“ opasků pro členy sboru se odkládá. Počká se až jaké
vyjde nařízení ze Svazu.
Do sboru se hlásí za přijetí Vojtěch Brada. Na dotaz zda se přijímá – je přijat všemi
přítomnými.
Stran přípisu z berní správy v Hranicích, ohledně osvobození od dávky z majetku, chtějí
abychom zaslali pod bodem 3. zakládací listiny, popřípadě jiný listinný materiál, zakládající a
zajišťující určení majetku. Usneseno opsat první protokol z r. 1895, co by zakládající a hned
jim zaslat.
Stran gumových bot pro hasiče od MNV, které si proplatil sbor sám, se dopíše, že sbor si
je platil sám a tudíž jsou majetkem naším. Jinak bude muset nám MNV tato boty proplatit.
Stran benzinu s p. Jaroslavem Kohoutem je vyřízeno, neboť sbor si vzal 20 l benzinu,
když jel k požáru na Boňkov. Účet se zašle p. Jaroslavu Kohoutovi k proplacení.
Elektrický radiogramofon z německého majetku, přidělený na žádost dramatického odboru
Okresním národním výborem za cenu 1900 Kčs, schvaluje se, aby se ponechal a zaplatil.
Br. Jan Oplatek chce kasetu na peníze. Br. Vilém Roreček jemu sdělí, jak vyřídí v továrně,
stran příruční pokladny.
Br. František Roreček, co hospodář sboru, žádá o zproštění z funkce. Zatím to nejde až na
valné hromadě. Je mu dán k disposici br. František Zlámala.
Dále žádá, aby zbytečné a nepotřebné věci z hasičského skladiště přišly pryč. Zvedák na
vozy je prodán br. Josefu Duchoňovi za 30 Kčs. Staré přilby a sice náčelnické, podnáčelnické
stříbrné a asi 4 pro mužstvo se schovají pro Dramatický odbor, v případě potřeby při hraní
divadelní hry.
Br. Josef Duchoň, na dotaz br. Viléma Rorečka stran požárního okrskového cvičení v Ústí,
podává podrobný referát.
Dále dává náhodný návrh, aby se uspořádalo na Zbrašově požární cvičení s pozváním
okolních sborů ke cvičení se stroji a pak taneční zábavy. Sbor by se náležitě nacvičil a tím by
odčinil nezaviněný neúspěch v Ústí. Návrh odložen na příští schůzi, kde se vše podrobně
projedná.
Schůze skončena o 10.45 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 16. července 1947 o 8. hod. večer v místnostech radnice,
za účasti bratří: Čeněk Hantek st., František Roreček, Jan Oplatek, Čeněk Hantek ml., Jan
Jednorog, Adolf Orava, František Kohout, Josef Duchoň.
Br. starosta zahajuje schůzi, vítá přítomné a podává referát z výborové schůze obvodu.
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Na návrh br. starosty se dopíše bratrům Oldřichu Jiříčkovi a Jakubovi Kundrátovi stran
výzbroje, aby tento do 14 dnů vrátili, jinak se předá věc soudu. Zařídí br. jednatel.
Dopíše se Hasičské prodejně MZHJ stran zaslání vzorků na pracovní stejnokroje.
Bylo usnešeno uspořádat dne 10. srpna 1947 okrskové cvičení okolních sborů, v případě
nepříznivého počasí pak 17. srpna 1947. pozvou se sbory Ústí, Hranice, Valšovice, Velká,
Paršovice, Drahotuše, Rakov, Opatovice, Malhotice a Černotín. Velitel sboru určí, kteří
budou stříkat a zároveň se postará o rozdělení vody pro sbory.
Zahradu zařídí br. Jan Jednorog, Koncesi na čepování piva br. František Kohout, hudbu
br. František Vavřík ml. Jednatel br. Čeněk Hantek ml. zažádá o povolení u ONV; zároveň
zašle hlášení okrskovému veliteli br. Ferd. Šnejdrlovi do Ústí, že uspořádáme požární cvičení.
Požární hlídky po čas žní a výmlatu zařídí velitel br. Vilém Roreček. po dobu asi 2
měsíců, hlídá 1 br. hasič od 9 hod. večer do 3 hod. ráno. Vyjmuti jsou: velitel, starosta, I. a II.
podvelitel, kteří konají inspekční hlídky. Začátek hlídek je od 19. července 1947.MNV se
dopíše, aby ustanovil k zesílení hlídek po jednom občanu z obce.
Schůze skončena o 11. hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O sborovém večeru, konaném dne 4. srpna 1947 o 9. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří: Jan Jednorog, Jan Oplatek, Josef Duchoň, František Roreček, Eduard Roreček,
Ladislav Velecký, František Zlámala, Ladislav Brada, Oldřich Chromý, Vojtěch Mastil,
Vojtěch Brada, Čeněk Hantek ml., Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, Vladislav Zlámala.
Br. místostarosta Čeněk Hantek st. vítá přítomné a zahajuje schůzi.
Prvním bodem jednání je hasičské požární cvičení dne 10. srpna 1947. Hudba je volná na
tento den. Přes krátkou dobu je pořádání všemi schváleno. Br. velitel zařídí povolení na ONV.
Bratři zařídí ostatní s tím související, jako stavění lávek a stolů, boudu na bufet, střelnici. Věci
do střelnice zařídí br. velitel.
Dále byly čteny dopisy. Hasičská prodejna sděluje,že látka na pracovní stejnokroje není,
ale bude později.
Čten dopis br. Jakuba Kundráta. Na jeho dopis bylo rozhodnuto mu sděliti, že jsme
ochotni sud vrátit. Ten akumulátor, o kterém píše, si nechal mrazem roztrhnout sám, jelikož
v té době byl 1. řidičem a za vše zodpovídal sám. Ve věci vrácení stejnokroje, žádáme
okamžité vrácení. Pro sud si má přijet sám. Dále žádáme informaci o autopumpě – hustilce,
kterou sám u Helsnerů, při přebírání vozu po generálce, převzal. Tato pumpa se totiž ztratila.
Ve věci br. Oldřicha Jiříčka se tato věc předá SNB.
Přípis vzdání se velitele br. Viléma Rorečka funkce, se přenechá do výboru.
Stran cvičení sborů na hasičské slavnosti si rozdělí velitel sám až podle toho, jak a kolik
jich přijede.
Br. jednatel s ostatními bratry navrhli plakát na hasičskou slavnost. Br. velitel ihned zařídí
natisknutí u fy. Artur Olšovský a večer jej bratři na motocyklu rozvezou po okolních obcích.
Dále byla věc žádosti o povolení, kdy br. velitel chtěl, aby br. jednatel ještě v noci psal
tuto žádost. Br. jednatel řekl, že to psát v noci nebude a br. velitel se rozčílil a něco řekl a
br.jednatel veliteli složil knihy. Funkci tuto nebude konat.
Čeněk Hantek, jednatel.
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Zápis
O výborové schůzi, konané dne 10. listopadu 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti bratří: Čeněk Hantek st., Josef Duchoň, František Ryška, Jan Oplatek,
Vilém Roreček, František Roreček, Čeněk Hantek ml.
Br. místostarosta Čeněk Hantek st. zahájil schůzi a uvítal přítomné za omluveného br.
starostu.
Čtení protokolu z minulé výborové schůze bylo dalším bodem. Po přečtení byly dotazy.
Br. Josef Duchoň se táže jak je to stou uniformou od br. Oldřicha Jiříčka. Br. jednatel
vysvětluje, že mu bylo dopsáno a že br. Jiříček dosud neodpověděl. a ani nic neposlal. Br.
velitel navrhuje aby mu byl poslán poslední ještě tento poslední dopis s výzvou, aby věci
vrátil. Neudělá-li to, zařídí se další a věc se předá MNV.
Br. velitel měl dotaz, kdo rozepisuje hlídky atd. On, jako velitel má jen technický výcvik a
jenom má určité věci podepisovat.
Stanovení plesu SDH. Bylo usneseno pořádati ples v sobotu dne 3. ledna 1948 u p.
Leopolda Prášila. Sál zařídí bratři. Vilém Roreček a Josef Duchoň. Hudbu z Paršovic objedná
taktéž br. Vilém Roreček. Dále bylo usneseno, aby byl jeden bratr pověřen plnou mocí
k aranžování tohoto plesu a ostatní mu budou pomáhat. Usnesení ponecháno do členské
schůze, kde se projedná.
Vyúčtování po hasičské slavnosti ze dne 10. srpna 1947.
Příjem:
odpolední vstupné
valašská búda
prodaný bufet
vybráno na bufet
za párky
střelnice
za pivo
večerní vstupné
prodaný dort
Hrubý příjem

Příjem
Vydání
Čistý zisk

3365,— Kčs
3380,— Kčs
3318,— Kčs
2245,— Kčs
3265,— Kčs
1015,— Kčs
1688,— Kčs
2370,— Kčs
500,— Kčs
21146,— Kčs

21.146,— Kčs
12.618,70 Kčs
8.527,30 Kčs

Vydání:
plakáty
vstupenkové bločky
pohárky na pivo
terče a náboje
pípy 4 kusy
hudba
likéry do střelnice
likéry do valašské búdy
pivo
účet od V. Rorečka
sodovka
zákusky do bufetu
vydání různé
ceny pro střelnici
obecní dávka
za párky
Vydání celkem

356,80 Kčs
16,80 Kčs
300,— Kčs
75,— Kčs
64,— Kčs
2700,— Kčs
1150,80 Kčs
1333,40 Kčs
962,50 Kčs
656,50 Kčs
172,90 Kčs
1500,— Kčs
500,— Kčs
1000,— Kčs
850,— Kčs
980,— Kčs
12618,70 Kčs

Vzdání se funkce velitele br. Vilémem Rorečkem. Br. místostarosta navrhuje, aby toto
nechal až do valné hromady. Br. Vilém Roreček udává své důvody, je přetížený pracemi a
nemá času, aby mohl funkci vykonávat svědomitě, pomůže prý ve všem, jako školení atd.
Trvá na vzdání se bezpodmínečně. Br. Josef Duchoň mu říká, že to již ty dva měsíce do valné
hromady vydrží, jelikož té práce nyní tolik není. Nechává se hlasovat a 5 hlasy ze 7 je návrh
schválen a br. velitel si funkci zatím podrží.
Br. místostarosta dává návrh, aby byla stanoveno, kdy se bude konat valná hromada. Bylo
stanoveno, aby se konala 22. ledna 1948 s obvyklým pořadem.
Br. místostarosta dává návrh, aby se svolala členská schůze na den 13. listopadu 1947.
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Bude svolána oběžníkem a vytroubením. Projedná se tam otázka zimních cvičení.
Volné návrhy: Br. Josef Duchoň navrhuje, aby se vybral schopný člen,který by se naučil
troubit, jelikož nemáme trubače. Trubka ve skladišti se nechá spravit. Stran pípy na tlak,
kterou si sbor vypůjčil od br. Františka Vavříka ml., se má jednat o odkoupení, na návrh br.
Josefa Duchoně, ale ne za cenu jak chce br. Fr. Vavřík, tj. 1500,- Kčs, nýbrž přiměřenou, asi
mezi 500,- až 900,- Kčs. Věc vyřídí velitel br. Vilém Roreček.
Br. Jakubovi Kundrátovi se napíše, že montérky vracet nemusí, jelikož od toho upouští za
věci, které pro sbor daroval.
Hasičský žebř se má prodat, neboť úplně shnije a pak ho teprve nikdo ani na spálení
nekoupí. MNV jej nabídl sboru SDH v Drahotuších, ale zástupce sboru, který měl přijít na
prohlídku ještě nepřišel a proto se navrhuje, aby se ten žebř za co, za to prodal.
Br. Jan Oplatek se bude informovat stran stahovací rolety do skladiště, aby tam tak
nefoukalo.
Br. jednatel potřebuje knihu došlé a odeslané pošty. br. Vilém Roreček má prý doma a
bude ji sboru darovat.
Sbor zažádá MNV o uvolnění asi 3 m3 dříví na desky pro sbor na různé potřeby.
Br. místostarosta po vyčerpání programu schůzi končí a přeje dobrou noc.
Schůze skončena ve 21.30 hod.večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 13. listopadu 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice,
za účasti bratří: Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, Oldřich Chromý, Vojtěch Brada, Eduard
Roreček, Ladislav Brada, Cyril Humplík st., Čeněk Hantek ml., Ludvík Velecký, František
hapala, Josef Duchoň.
Br. místostarosta vítá přítomné a zahajuje tuto schůzi.
Br. jednatel čte protokol o výborové schůzi, aby bratři byli informováni o vyúčtování
hasičské slavnosti ze dne 10.srpna 1947. Velitel br. Vilém Roreček dodává k přečtenému, že
uloženou mu práci ještě neudělal, jelikož má upozornění, že bude 31. prosince silvestrovská
zábavy a hned na to třetí den hasičský ples. Uvádí toto z důvodů těch, aby byla hojná účast a
navrhuje pořádat ples až 10. ledna 1948. O návrhu bylo hlasováno, ale většina byla pro datum
3. ledna 1948.
Br. Čeněk Hantek st. dává návrh, aby hasičský žebř byl očištěn důkladně a namazán
olejem, jelikož se jedná o jeho prodání firmě Kunz za cenu, za jakou byl koupen. Zároveň
prosí, aby byl na krátkou dobu někde uschován, aby vyschnul atd.
Br. velitel navazuje na otázku zimního školení.Na jeho návrh bylo schváleno, aby bylo
konáno ve čtvrtek a sice první cvičení 20. listopadu a ostatní po 14 dnech a to: 4.12. a 18.12.
Zatím dost, jelikož bude příprava plesu a potom ještě nějaké v lednu a v únoru. Zároveň prosí
bratry o hojnou účast. Br. Vilém Roreček bude mít první cvičení ta téma: Moravský požární
řád. Další se určí při cvičení.
Otázka trubače zůstala nevyřešena, jelikož se zatím žádný nepřihlásil.
Aranžérem – čili vedoucí osobou při pořádání plesu, byl navržen br. Josef Duchoň, funkci
přijímá. Ostatní mu musí býti plně nápomocni.
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Br. Josef Duchoň dává návrh, aby se nechal namalovat obraz hasičského znaku, pro
slavnostní příležitosti. Napřed se zjistí kdo by nám to udělal a nechá se pak udělat.
Br. jednateli bylo uloženo, aby napsal firmám Chotěbor a Hasičské prodejně MZHJ stran
látky na pracovní stejnokroje.
Dále sdělí obvodovému matrikáři br. Ferdinandu Šnejdrlovi v Ústí stav členů-hasičů, kteří
jsou na vojně a to: Emil Orava, Ladislav Velecký a František Zlámala, za které se neplatí
příspěvek podobu konání vojenské služby.
Na neděli bylo stanoveno závěrečné cvičení se strojem o 10. hod. dopoledne. Po cvičení
budou nově přistouplí členové po zkušební době skládat hasičský slib. Cvičení se svolá
oběžníkem a troubením. Oběžník bude roznášet br. Vojtěch Brada.
Po vyčerpání programu br. místopředseda končí tuto schůzi a přeje dobrou noc a mnoho
zdaru v další práci.
Schůze skončena ve 21.00 hod večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O zimním školení členstva, konaném dne 20. listopadu 1947 o ½ 8. hod. večer
v místnostech radnice, za účasti bratří: Vladislav Zlámala, Vojtěch Brada, Eduard Roreček,
Oldřich Chromý, Josef Duchoň, Jan Jednorog, Jan Oplatek, Ladislav Brada a Čeněk
Hantek ml.
Br. místovelitel Josef Duchoň zahájil zimní školení za nepřítomného starostu, velitele a
omluveného místostarostu.
Br. Josef Duchoň velmi krásnými slovy vykládá přítomným bratrům, co je to kázeň a
hlavně dobrovolná kázeň, která je horší než na vojně, neboť ji musíme konat s určitým
sebezapřením. Rozkazy se musí vykonávat bez odmluvy během cvičení, požáru atd. Má-li
někdo z bratří během cvičení, požáru, proti nějakému rozkazu nějakou námitku, může si, a má
právo, ve schůzích sboru ve volných návrzích se zeptat, jak se ta určitá věc, či rozkaz má
vykládat či rozumět.
Dále bratřím předčítá ze služebního cvičebního řádu V-3-b. Vykládá složení a povinnosti
družstva, jako nejmenší jednotky u stroje. Pak zhruba rozebírá jednotlivé úkony jednotlivých
hloučků atd.
Dále sdělil, že stran vyřízení konání plesu u p. Leopolda Prášila je tato věc kladně
vyřízena.
Po vyčerpání programu br. Josef Duchoň tuto schůzi ukončil a provolal hasičské práci
mnoho zdaru!
Schůze skončena asi o 9.45 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 15. prosince 1947 o 8. hod. večer v místnostech radnice,
za účasti bratří: Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, Josef Duchoň, Jan Oplatek, František
Roreček, Adolf Orava, Ludvík Velecký a Čeněk Hantek ml.
Místopředseda Čeněk Hantek st. uvítal přítomné a zahájil schůzi.
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Br. místopředseda nechává číst protokol z minulé výborové schůze. Po přečtení se ptá, zda
má někdo nějaký dotaz k přečtenému.
Br. Jan Oplatek sděluje ve věci stahovací rolety, že se ptal telefonicky, ale že musí sdělit
šířku a výšku rolety a že dodací lhůta by byla asi do tří měsíců. Br. Jan Oplatek změří
rozměry a zašle dopis, aby nám poslali nabídku.
Br. jednatel sděluje ve věci br. Oldřicha Jiříčka, že mu bylo znovu dopsáno podle usnesení
poslední výborové schůze ze dne 10. listopadu a že zase nic neodpověděl. Proto bylo
schváleno poslední rozhodnutí výboru a celá věc se předá MNV k vyřízení. Zařídí br.
jednatel.
Stran pípy od br. Františka Vavříka ml. sděluje velitel, že si tuto máme ponechat a cenu
zařídí podle domluvy.
Pořad valné hromady: Zápis v listinu přítomných; Zahájení; Čtení protokolu z minulé
valné hromady; Zprávy funkcionářů: starosty, velitele, jednatele, pokladníka, hospodáře,
samaritního zpravodaje a revisorů účtů; Volby funkcionářů sboru; Volné návrhy; Ukončení.
Hlášení o konání valné hromady se zašle I. obvodu, OHJ č. 11 v Hranicích a ONV
v Hranicích.
Stran odhlášení členů, kteří nejsou přítomní v obci se odhlašují bratři Vojtěch Mastil,
Josef Orava, Otto Nedvic. Br. Josef Ryška se odhlásil sám na svou žádost.
Přijetí nového člena Antonína Vinklara bylo všemi přítomnými schváleno. Hlášení
obvodovému matrikáři zařídí br. jednatel.
Br. jednatel dopíše Hasičské prodejně MZHJ, aby nás vedla v patrnosti stran zaslání látky
khaki na hasičské pracovní oděvy co nejdříve, v množství 35 m.
Otázka plesu. Ples se bude konat od 19 hod. do 3. hod. ráno. Br. jednatel napíše pozvánky,
a oběžník na bufet, které se roznesou v neděli 21. prosince 1947.
Stran odznáčků při plesu, máme dva druhy již od minulého plesu, které se nepoužily.
Pozvánky u fy Artur Olšovský zařídí br. jednatel v množství 300 kusů i s obálkami. Text
sestaví br. jednatel: Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově pořádá v neděli dne 3. ledna 1948
sousedský bál, sál p. L. Prášila, vstupné Kčs 15,- m. d., hudba p. Fr. Vinklárka z Kladerub,
začátek v 19 hod., uctivě zve sbor.
Br. jednatel napíše obálky a ve čtvrtek na zimním cvičení se určí, kdo pozvánky roznese.
Volné návrhy:
Br. pokladník Jan Oplatek platil dvakrát hasičské úrazové pojištění. Doklady jsou
k nahlédnutí.
Br. velitel Vilém Roreček chce konat noční cvičení a vyzkoušet nové B hadice. Jelikož
jsou obavy, že by hadice venku neuschly, požádá se správa lázní Teplic n. B., zda by jsme si
je mohli nechat usušit v kotelně. Zařídí br. Adolf Orava.
Po vyčerpání programu br. místostarosta končí schůzi a přeje mnoho zdaru v další práci.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení, konaném dne 4. prosince 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti těchto bratří: Vladislav Zlámala, Vilém Roreček, Josef Duchoň, Jan
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Oplatek, Cyril Kohout, Antonín Vinklar, Vojtěch Brada a Oldřich Chromý.
Br. velitel za nepřítomného starostu sboru vedl cvičení a toto zahájil a přivítal přítomné
bratry.
Na pořadu byl teoreticky probrán poplach. Byl vysvětlen význam poplachu.
Dále bylo hovořeno o preventivní ochraně při poplachy, kde bylo taktéž vše bratřím
vysvětleno.
Na to byl uspořádán praktický poplach. Objektem byla stodola p. Bohumila Gadase.
Br. jednatel přítomen nebyl.

Zapsal dodatečně: Čeněk Hantek, jednatel.

Zimní cvičení
Zápis o zimním cvičení, konaném dne 18. prosince 1947 o ½ 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti bratří: Jan Oplatek, Vojtěch Brada, Antonín Vinklar, Josef Duchoň, Jan
Jednorog, Vilém Roreček, Oldřich Chromý a Čeněk Hantek ml.
Br. velitel Vilém Roreček zahájil cvičení za omluveného a nepřítomného br. starostu
Františka Kohouta a uvítal přítomné bratry.
Cvičení zahájil čtením článku z Hasičských rozhledů a poruchách hadic a jejich opravě.
Nato dal několik otázek bratřím, kteří tyto svědomitě zodpověděli.
Dále byl pověřen br. Josef Duchoň, aby přečetl taktéž z Has. rozhledů článek „Opatření
proti zimě ve skladišti“. Jednalo se o motorové stříkačce, autu atd., prostě všechno, co s tím
souvisí.
Br. jednatel byl pověřen, aby přečetl z Has. rozhledů článek o naší státní vlajce. Bylo dáno
několik otázek a bratři je podle svých schopností zodpověděli.
Potom br. jednatel přečetl bratřím článek z Hasičské ochrany „Ukaž, co víš!“Bylo to 17
otázek z různých oborů hasičské praxe. I tyto otázky byly bratřími zodpovězeny, každý jak
nejlépe uznal za vhodné. Br. jednatel jim pak řekl konečný a správný výsledek.
Pak byl vyplněn dotazník o činnosti sboru za rok 1947, který bude odeslán OHJ č. 11 do
Oseku nad Bečvou, br. Fr. Stejskalovi.
Cvičení bylo pozorně vyslechnuto a br. velitel po vyčerpání programu cvičení ukončil a
popřál mnoho zdaru.
Čeněk Hantek, jednatel.
1948
Zápis
O výborové schůzi, konané dne 12. ledna 1948 o 19. hod. večer ve spolkové místnosti
v radnici, za účasti bratří: Vilém Roreček, František Roreček, Adolf Orava, František Ryška,
Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Josef Duchoň, František Kohout.
Br. místostarosta zahájil schůzi za omluveného br. starostu, který se dostaví později a
schůzi považuje za zahájenou, jelikož je dostatečný počet přítomných členů.
Čtení protokolu z minulé výborové schůze bylo dalším bodem. K přečtenému byly
vysvětleny, na dotazy, tyto body:
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Stran sušení hadic v kotelně v Teplicích bylo vyřízeno kladně br. Adolfem Oravou.
Br. Jan Oplatek sděluje, že firmě, která vyrábí rolety již napsal, ale firma dosud nezaslala
nabídku.
Br. velitel Vilém Roreček sděluje ve věci br. Oldřicha Jiříčka, že ten zaslal tyto věci:
přilbu, blůzu a pás. Ostatní věci jako sekeru, kalhoty a píšťalku má ještě zaslat. Věc tato se
předá znovu MNV s vyrozuměním, aby žádal zbývající výzbroj.
Vyúčtování plesu, jako další bod přednesl br. pokladník.
Příjem:
Vstupné
dary na vstupném
odznáčky a srdíčka
čepice papírové
bufet
p. Boh. Gadas, vst. a buf.
br. Fr. Vavřík st.
p. Kratochvíl V.
br. Josef Duchoň

Vydání:
Bločky
12,— Kčs
čepice
439,50 Kčs
hudba
2400,— Kčs
pozvánky
614,— Kčs
obecní dávka
486,— Kčs
dávka z polic. hod. 200,— Kčs
přísp. do Chud. fon. 60,— Kčs
za sál
511,— Kčs
7722,50 Kčs

2160,— Kčs
2420,— Kčs
1130,— Kčs
620,— Kčs
2815,— Kčs
100,— Kčs
100,— Kčs
100,— Kčs
50,— Kčs
9495,— Kčs
Příjem celkem
vydání celkem
Zůstatek celkem

9.495,— Kčs
4.722,50 Kčs
4.772,50 Kčs

Br. Čeněk Hantek ml. referuje o tom, jak se zmýlil v datu a musel nechat dvakrát tisknou
pozvánky. Br. jednatel si tyto pozvánky zaplatí, aby nebylo nějaké nedorozumění, někdy až
by se někomu jinému něco podobného stalo. Br velitel je proti tomu a navrhuje, aby výbor
schválil, že mu to má být odpuštěno, jelikož to neudělal svévolně a že kdo nic nedělá, nic
nepokazí. O návrhu bylo hlasováno a byl odhlasován kladně. br. jednatel přijímá toto
rozhodnutí a hned prohlašuje, že obnos za tyto pozvánky 226,- Kčs daruje sboru. Zase je
výbor proti tomu, ale br. jednatel říká, že bude mít čisté svědomí v případě podobném.
Na žádost SDH ve Valšovicích o odprodeji odznáčků a srdíček, bylo schváleno jim tyto za
normální cenu odprodati. Nabídneme jim k tomu i zbylé čepice. Zařídí br. Čeněk Hantek st.
Br. pokladník vypracuje s br. velitelem výroční účet a zašle jej MNV na jejich opětnou
urgenci.
Příprava na valnou hromadu:
Bylo navrženo br. velitelem, aby byla do valné hromady výborem vypracována kandidátní
listina činovníků. pro návrh byla většina přítomných.
Přítomný br. starosta dal jiný návrh a sice, aby byla navržena volební komise ve složení
Vilém Roreček a František Králík za členy a Josef Duchoň a Čeněk Hantek ml. za výbor.
Návrh tento byl přijat. Volební komise se sejde ve středu a sestaví tuto kandidátku, která bude
členstvu přečtena na členské schůzi v pátek 16. ledna 1948 o 7. hod. večer.
Volné návrhy:
Br. místostarosta se ptá br. pokladníka, co je s příspěvky členů přispívajících. Br.
pokladník říká, že za rok 1946 jsou vybrané a za rok 1947 vybere do valné hromady.
Stran příručních hadic zařídí br. velitel u firmy Sigma Lutín – udělá tam dotaz.
Br. pokladník koupí u p. Mrlíka v Hranicích patent – svíčku na pumpování pneumatik
v obnosu asi 280,- Kčs.
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Program vyčerpán a schůze skončena s provoláním další práci zdar.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O sborovém večeru, konaném dne 16. ledna 1948 o 19. hod. večer ve spolkové místnosti
v radnici. Účast členů: bratři Čeněk Hantek st., František Králík, František Kohout, František
Roreček, Jan Oplatek, Eduard Roreček, Jan Jednorog, Antonín Vinklar, Vilém Roreček,
Vladislav Zlámala, Josef Duchoň, Vojtěch Brada a Čeněk Hantek ml.
Velitel br. Vilém Roreček zahájil schůzi a uvítal přítomné. Oznamuje, že bude oznámena
kandidátní listina činovníků pro příští volby, kterou navrhla volební komise ve složení
František Králík, Vilém Roreček, Josef Duchoň a Čeněk Hantek ml.
Br. jednatel předčítá kandidátní listinu a po přečtení oznamuje, aby si každý do valné
hromady připravil návrh, nesouhlasí-li s s navrženou kandidátní listinou.
Dále byly čteny pozvánky bratrských sborů z Valšovic, který nás zve na ples dne 17. ledna
1948 a sboru z Paršovic, který nás zve na ples dne 1. února 1948. Do Valšovic se přihlásili
bratři František Roreček, Eduard Roreček, Vilém Roreček, Antonín Vinklar, František hapala,
František Vavřík ml. a Vojtěch brada. Br. velitel navrhuje, aby civilní osoby, jako např.
manželky bratří, zaplatily 10,- Kčs za benzin, aby lidé nevykládali, že se lidé vozí zadarmo.
Návrh tento nebyl schválen a proto padá. Odjezd do Valšovic je od zbrojnice v 19 hod. večer.
Br. jednatel oznamuje bratřím, že je možno si objednat z Hasičské prodejny MZHJ v Brně
látku na vycházkový stejnokroj. Ceny jsou tyto: za 1 m modré látky asi 220,-Kčs, za 1 m
černé látky na kalhoty asi 178,- Kčs. Pláště hotové asi 1.500,- Kčs, hasičské jezdecké kalhoty
černé asi 500,- Kčs. možno si je nechat ušít přímo tam na míru.
Z Hasičské prodejny si vyžádáme ceník kožených opasků hnědých (dohody) pro
činovníky sboru na, na návrh br. Viléma Rorečka. Návrh schválen a zařídí to jednatel.
Br. velitel podává zprávu o věcech br. Oldřicha Jiříčka, který zaslal prý celou výzbroj, ale
byla převzata jen blůza pracovní, přilba a pás. Ostatní věci jako kalhoty, sekera a píšťalka a
maska nebyly vráceny. Bylo o tom zasláno vyrozumění MNV ve Zbrašově.
Br. zástupce velitele Josef Duchoň se táže, který z bratří u p. Leopolda Prášila schoval
hasičský znak, který byl na plese.
Br. Čeněk Hantek ml. oznamuje, že došel Sokolský věstník. Ponecháme-li si dvě čísla,
jsme považováno za odběratele. Bylo navrhnuto, aby byl věstník vrácen. Schváleno.
Schůze skončena br. velitelem s provoláním mnoha zdaru.

Čeněk Hantek, jednatel.

Dodatek k zápisu:
Br. Čeněk Hantek st. navrhuje, aby bylo dopsáno čestnému starostovi br. Františku
Vavříkovi st., aby se dostavil na valnou hromadu a donesl s sebou hasičskou kroniku.

Zápis
O výroční valné hromadě, konané dne 22. ledna 1948 o 19. hod. večer ve sborové
místnosti radnice, za účasti bratří: Čeněk Hantek ml., Adolf Orava, Leopold Král, Čeněk
Hantek st., Jan Jednorog, Jan Oplatek, Josef Duchoň, Antonín Vinklar, František Králík,
Vilém Roreček, Josef Králík, František Ryška, Cyril Humplík, Vladislav Zlámala, Ladislav
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Brada, Ludvík Velecký, Oldřich Chromý. Omluvili se František Roreček a Eduard Roreček.
Všichni přítomní se zapsali v listinu přítomných. Celkem 17 bratří.
Br. místostarosta Čeněk Hantek st. před zahájením přečetl článek z Hasičské ochrany
„Poselství Svazu československého hasičstva k valným hromadám“. Nato uvítal přítomné a
po zjištění počtu přítomných zahájil valnou hromadu. Po uvítání byla uctěna památka
zemřelého přispívajícího člena br. Josefa Honeše povstáním.
Dalším bodem je čtení protokolu z minulé valné hromady. Na otázku, zda má někdo
nějaký dotaz a jelikož se nikdo nehlásí, je protokol schválený.
Zpráva místopředsedy. Za nepřítomného br. starostu podal velmi krátkou zprávu, jelikož
nebyl zpraven o tom, že se br. starosta nedostaví.
Zpráva jednatele je krátká, ve které se podává přehled administrační činnosti.
Pohyb členstva: Ke dni 1. ledna 1947 jsme měli 35 členů, z toho během roku se 3 bratři
přestěhovali a 3 se znova přihlásili. Ke dni 31. prosince 1947 máme 35 členů, z toho 2 ženy.
Přizná-li nám MZHJ odhlášky 3 bratrů a to Vojtěcha Mastila, Josefa Orava a Otto Nedvice,
budeme mít 32 členů, z toho 2 ženy.
Dopisů došlo 67 a odesláno bylo 58.
Činnost sboru byla tato: 1 valná hromada, 7 výborových schůzí, 4 členské schůze a 7
zimních cvičení. Praktických cvičení bylo 16 s průměrnou účastí 10-16 členů. Dále sbor
pořádal 2 plesy, 1 kácení máje a 1 hasičskou letní slavnost. Zúčastnil se 2 přespolních
slavností a sice v Ústí a v Bělotíně.
Požárů se zúčastnil sbor 3× a sice v Boškově požáru lesa, v Hlubočku požáru lesa a
v Hranicích požáru v knihtiskárně.
Zpráva velitele: Zprávu podal již br. jednatel, ale br. velitel se zmiňuje o účasti na
cvičeních a o cvičeních sboru. Pak se zmiňuje o účasti na požárech. Zpráva tato byla také
krátká, ale přeje si aby se všichni zúčastňovali v novém období aktivnější prací ve sboru. Br.
jednatel má dotaz, zda již byly odevzdány lopaty z požáru v lese Hlubočku.
Zpráva vzdělavatele: Vzdělavatelova činnost byla obsáhnuta v tom, že se četlo
z hasičských novin při zimních cvičeních.
Zpráva samaritního zpravodaje: Br. František Vavřík ml. se do schůze nedostavil, takže
nemohla zpráva býti podána. Br. Čeněk Hantek st. podává za svou osobu zprávu, že měl 11
případů ošetření.
Zpráva zbrojmistra: Br. František Roreček se omluvil, pro nutnou práci se nemohl dostavit
a zprávu podá na příští členské schůzi.
Zpráva pokladníka. Br. Jan Oplatek podává svou zprávu:
Hotovost z minulého roku
1.211,80 Kčs
celkový příjem za rok 1947
49.753,50 Kčs
Příjem celkem
50.965,30 Kčs
Vydání za rok 1947
37.396,— Kčs
Zůstatek
13.569,30 Kčs
Po zjištění omyl a nezaúčtovaných
poplatků za šeky
21,60 Kčs
Zbývá
13.547,70 Kčs
Hasič. rozpočet na r. 1947 byl
23.040,— Kčs
příspěvek na úhradu od hasičského sboru
6.434,— Kčs
16.606,— Kčs
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Příspěvek rozpočtu obce

16.606,— Kčs
0,— Kčs

Včetně obecního doplatku a sborového vyrovnání
zůstává hotovost

15.135,70 Kčs

Revisoři účtů zjistili vše v pořádku a přepočítali pokladní hotovost. Br. pokladníkovi
nadbývalo 12,30 Kčs, které daroval sboru. Tato navrhli revisoři aby bylo br. Janu Oplatkovi
uděleno zproštění zodpovědnosti. Všichni přítomní byli pro tento návrh a tak absolutorium
bylo uděleno.
Dalším bodem jsou volby činovníků. Návrhová volební komise bratři František Králík,
Josef Duchoň, Vilém Roreček a Čeněk Hantek ml. za odstupující výbor novou kandidátku
činovníků, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. br. jednatel předčítá navrženou
kandidátku. Bylo navrženo, aby se hlasovalo aklamací, zvednutím ruky. Všichni jsou pro.
výsledek hlasování:
Starosta:
místostarosta
velitel
I. zástupce
II. zástupce
jednatel
pokladník

František Kohout zvolen 14 hlasy,
Čeněk Hantek st.
17 hlasy,
Vilém Roreček
10 hlasy,
Josef Duchoň
14 hlasy,
Jan Jednorog
14 hlasy,
Čeněk Hantek ml.
14 hlasy,
František Ryška
14 hlasy, br. František Ryška nepřijímá a
říká aby to bylo svěřeno mladšímu. Br. Leopold Král dává protinávrh, br.
Jan Jednorog navrhuje br. Adolfa Oravu, ten nepřijímá. Na opětovný
návrh br. Krále a po vysvětlení br. Jana Oplatka proč a z jakých důvodů
nemůže funkci přijmout, br František Ryška funkci přijímá,
vzdělavatel
Viktor Langer
16 hlasy, br. V. Langerovi se o tom podá
písemná zpráva,
zbrojmistr
František Roreček
16 hlasy,
strojmistr
Oldřich Chromý
16 hlasy, zastává místo I. řidiče,
členové výboru František Králík
16 hlasy,
Antonín Oplatek navržený na kandidátce je odvolán jelikož se málo
dostavuje do cvičení a schůzí. Na návrh Jana Oplatka navržen a zvolen
Josef Králík
12 hlasy,
za přisp. členy Leopold Král
15 hlasy,
náhradníci
Jan Oplatek a Vladislav Zlámala zvoleni 14 hlasy,
revisoři účtů
Vilém Roreček a Jan Oplatek
zvoleni 14 hlasy.
Volby delegátů:
Br. Josef Duchoň navrhl do obvodu Viléma Rorečka a Jana Oplatka, oba jsou 14 hlasy
schváleni.
Br. Vilém Roreček navrhl do OHJ Čeňka Hantka st. a Josefa Duchoně. Oba jsou 14 hlasy
schváleni.
Na dotaz místopředsedy všichni zvolení funkce přijímají.
Volné návrhy:
Br. Čeněk Hantek st. se táže proč dramatický odbor neměl ještě svou valnou hromadu,
příště musí býti tato pořádána před konáním hasičské valné hromady. Dále doufá, že odbor
bude vyvíjet větší činnost než v letošním roce.
Br. Vilém Roreček jako předseda dramatického odboru SDH celou věc vysvětluje.
V pátek23. ledna 1948 bude schůze, kde se prý projedná stanovení valné hromady odboru a
konání plesu na den 7. února 1948. Oběžník prý již poslal.
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Delegáti do dramatického odboru jsou za sbor jmenováni bratři Čeněk Hantek st. a Josef
Králík. Jsou schváleni 14 hlasy.
Br. jednatel referuje o tom, že se odbor přehlásí do Divadelního ústředí při Svazu čs.
hasičstva. V příští výborové schůzi se tato věc probere. Všichni jsou proto, jelikož poplatky
jsou mnohem menší než v ústředí ÚMDOČ, odkud se odbor odhlásí.
Na návrh br. Viléma Rorečka, stran opony v Černotíně, bylo schváleno věc tuto předat
MNV k vyřízení.
Br. Čeněk Hantek ml. dává návrh, aby si každý člen sboru dělal poznámky od roku 1938 a
ž po dnešek, za účelem dopsání kroniky sboru, která po čas okupace nebyla psána.
Kronikářem sboru byl navržen br. Adolf Orava a byl také všemi přítomnými odhlasován.
Br. Adolf Orava si ponechá kroniku u sebe.
Od další zmínky o celoročním plánu sboru o pořádání zábav a výletu, bylo na vysvětlení
br. Josefa Duchoně upuštěno na pozdější dobu.
Stran objednávky vycházkových stejnokrojů na návrh br. jednatele, se zatím přihlásili
bratři Ladislav Brada, Čeněk Hantek ml., Adolf Orava, Antonín Vinklar, František Zlámala,
Vladislav Zlámala a Vojtěch Brada. Br. jednatel dopíše o vzorky.
Vazba Hasičské ochrany je schválena.
Na dotaz br. Ladislava Brady stran hasičského žebře, vysvětluje br. Čeněk Hantek st., že
to zařídí se stavitelskou firmou u Kunzů.
Pokladna bude předána ve výborové schůzi.
Po vyčerpání pořadu děkuje br. místostarosta za účast a přeje další práci mnoho zdaru.
Schůze ukončena ve 22.30 hod. večer.

Čeněk Hantek ml.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 29. ledna 1948 o 19. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří: František Kohout, Josef Duchoň, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., Viktor Langer,
Čeněk Hantek ml., František Ryška, Leopold Král, Jan Oplatek, Vilém Roreček.
Předseda zahájil schůzi uvítáním přítomných bratří. Jelikož nebyl přítomen ještě br.
pokladník Jan Oplatek, jednalo se mimo pořad.
Br. starosta sděluje, že dne 1. února 1948 se koná valná hromada II. okrsku v Opatovicích.
Zúčastní se jí bratři starosta, velitel a jednatel.
Br. jednatel referuje stran kartotéky členů a sděluje, že má všechno v pořádku, takže stav
k předepsání příspěvků je nejvíce pro 40 členů a ne 52, jak br. starosta viděl u br. Bureše
předpis od MZHJ.
Dále byl čten protokol z minulé výborové schůze. Na dotazy odpovídá br. František
Roreček, že stran srdíček a odznáčků z Valšovic, že tyto byly předány a zaplaceny br. Vilému
Rorečkovi. Ten sděluje, že on to zase všechno předal vše br. Janu Oplatkovi.
Vilém Roreček se zmiňuje o oponě v Černotíně. Bylo mu sděleno, že již bylo dopsáno
MNV ve Zbrašově a že ten věc předal MNV v Černotíně. Br. Viktor Langer navrhuje, že
napíše p. Volkovi do Bruntálu pěkný dopis, aby mu odepsal jak a co si myslí s oponou zařídit
za tím účelem, abychom měli nějaký doklad.
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Dále prosí br. Viktor Langer o zapůjčení nějakých kulis na den 6. února 1948 tj. pátek,
kdy sehraje učitelský ústav představení v lázních Teplicích nad Bečvou. Bylo mu vyhověno,
ale věci zase přijít zpátky.
Dostavil se br. pokladník Jan Oplatek a ten sděluje, že má všechno hotové až na nějaké
dva účty od p. ředitele Františka Poledny, který slíbil ř účty nachystá a dodnes tak ještě
neučinil. Br. Jan Oplatek říká, že v sobotu odpoledne si to sám osobně vyřídí. Pokladnu si
předají mezi sebou s br. Františkem Ryškou, a ten v příští výborové schůzi sdělí, že bylo vše
předáno.
Br. starosta referuje stran hasičských pojistek, že tyto nyní přebírá MNV a také je vyplácí.
Br. Čeněk Hantek st. se táže br. starosty jak a co je s hasičskou obvodovou pokladnou.
Br,. starosta sděluje, že tato pokladna funguje dále.
Br. František Roreček navrhuje, aby byly k berlovkám zakoupeny hadice. Po rozmluvě a
vysvětlení že stačí ty gumové hadice, co tam jsou, jelikož se jedná jen o tzv. první pomoc při
požáru. Na návrh Františka Rorečka se objednají kartáčky na čistění svíček, nějaké záplaty a
jedno lepidlo. Objedná se to u Hasičské prodejny MZHJ.
Autovaselinu koupí br. hospodář u p. Gajduška, jek sděluje br. Vilém Roreček, že ji má.
O opravu příčného trámu ve skladišti se řekne br. Františku Vavříkovi st., věc zařídí br.
František Ryška.
Šablony na číslování hadic se zakoupí, aby bylo možno vést kartotéku hadic o používání a
opravách.
Schůze po vyčerpání programu byla skončena, provoláním Další práci „Zdar!“, ve 21.40
hodin večer.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O zimní škole, konané dne 19. února 1948 o ½ 8. hod. večer v místnostech radnice, za
účasti bratří: Vilém Roreček, František Kohout, Čeněk Hantek st., Eduard Roreček, Ladislav
Brada, Vojtěch Brada, Oldřich Chromý a Čeněk Hantek ml.
Velitel br. Vilém Roreček uvítal přítomné a zahájil školu.
Prvním bodem je referát z okrskové schůze II. okrsku, konané dne 1. února 1948
v Opatovicích.
Dále velitel sděluje, že dne 5. února 1948 se konala schůze, které se zúčastnili bratři
Čeněk Hantek st., Vilém Roreček, František Kohout a Jan Oplatek, kde se dohotovily výroční
účty za rok 1947.
Dále přednáší referát z valné hromady I. obvodu OHK č. 11 v Hranicích, konané dne 15.
února 1948. V referátu uvádí, že přispívající členové sboru, platící 10,- Kčs příspěvků, mohou
si dobrovolně sami zaplatit příspěvek jako činní členové v obnosu 50,- Kčs a tudíž jim z toho
vyplynou práva jako členům činným, jako nárok na pohřebné atd. Br. jednatel napíše oběžník
pro přispívající členy, kteří svým podpisem potvrdí zda si příspěvky platit budou či ne.
V případě, že si je platit nebudou, nemají žádné nároky na výhody, které jim z toho plynou.
Dále sdělil výsledky voleb do I. obvodu OHJ č. 11. Po těchto zprávách předčítá z ročenky
MZHJ z r. 1947 všechny činovníky od Svazu ČSH až po MZHJ.
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Nato br. jednatel přečetl kolik bylo požárů v Čechách, na Moravě, které byly zaviněny za
prvé nedbalostí, nerozvážností a za druhé neopatrností.
Br. Čeněk Hantek st. se táže, kdy se sejdeme a dáme do pořádku hasičskou kroniku.
Navrhoval někdy v neděli, ale br. velitel navrhuje, aby se členové sešli ve všední den,
nejraději ve čtvrtek.
Dalším bodem je přijetí nových členů a to Rostislava Honeše a Oskara Oravy. Na dotaz
br. velitele, kdo je pro, byli tito přijati všemi přítomnými členy. Br. jednatel zašle hlášení.
Br. velitel se táže Br. Oldřicha Chromého, jak je auto a agregát v pořádku. Br. Oldřich
Chromý říká, že se musí motor po generálce znovu rozdělat a vyčistit. Dále, že až bude teplo,
nastříká se auto na červeno jako agregát, podle předpisu. Všechny tyto práce vykoná br.
Oldřich Chromý, na které si vezme volno ze zaměstnání a sbor bude povinen mu toto uhradit,
jelikož se tím ušetří mnoho peněz sboru, než kdyby se to dalo udělat někam do dílny.
Ve věci br. Oldřicha Jiříčka, stran nevrácených věcí, jak sdělil MNV v Horní Lipové, bylo
od vrácení těchto věcí, za vše co udělal pro sbor a dramatický odbor.
Škola skončena po vyčerpání programu ve 21.00 hod. večer s provoláním práci „Zdar“!
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 10. března 1948 o ½ 8. hod. večer v radnic, za účasti
bratří: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Jan Jednorog, František Ryška,
Vladislav Zlámala, Oldřich Chromý, Jan Oplatek, Viktor Langer a Čeněk Hantek ml.
Br starosta František Kohout zahájil schůzi a uvítal přítomné. Zjistil dostatečný počet
členů schopných k usnášení.
Podal referát o průběhu okresní valné hromady OHJ č. 11, která se konala v Lipníku nad
Bečvou dne 29. února 1948. Vylíčil jaké se tam děly různé nepořádky v administrativě atd.
Projev byl vyslechnut s porozuměním.
Br. velitel podal referát ze schůze II. okrsku dne 7. března 1948 v Hranicích.
Br. jednatel čte poslední protokol z výborové schůze. Na dotaz br. starosty, má-li někdo
něco k přečtenému, tázal se br. jednatel, zda br. Viktor Langer poslal ten dopis p. Volkovi. Br.
Viktor Langer řekl, že již napsal, ale že do dnešního dne nedostal odpověď.
Br. jednatel objedná u Hasičské prodejny MZHJ hasičské pásy pro činovníky sboru.
Napíše se objednávka.
Stran placení příspěvků pro přispívající členy se napíše oběžník, který bude poslán po
všech členech a kde se celá věc rozvede, aby nebylo někdy v budoucnu nedorozumění.
Pořádání pomlázkové zábavy dramatického odboru SDH ve Zbrašově, bylo zamítnuto po
sdělení předchozí schůze dramatického odboru, kde návrh nebyl schválen.
Br. Vilém Roreček navrhuje, aby po dobu funkce okrskového velitele, aby jej zastupoval
buď br. Josef Duchoň nebo br. Jan Jednorog. On jako velitel sboru zodpovídá za výcvik a
pořádek ve sboru a proto není vyhnutí a tu se musí jeden druhého doplňovat, to znamená, že
když nebude mít čas jede, bude pracovat prvý, popřípadě druhý zástupce velitele. Br Josef
Duchoň vysvětlil proč a z jakých důvodů opravdu nemůže tuto funkci zastávat za velitele.
V sobotu 13. března 1948 se bude konat cvičení za účelem přezkoušení tří nových oddílů
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hadic B. Cvičení povede ten, kdo bude mít čas.
Po vyčerpání pořadu schůze ukončena.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 8. června 1948 o 20. hod. večer v radnici, za účasti bratří:
František Kohout, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., František Ryška, Josef Králík, Josef
Duchoň, František Roreček, Jan Oplatek, Čeněk Hantek ml., Viktor Langer.
Br. starosta zahájil schůzi uvítáním přítomných bratří. Počet dostatečný, schopný
usnášení.
Čtení protokolu z poslední výborové schůze. Dotaz: Br. Josef Duchoň se táže, jak je to
s tím doplňováním funkce zástupce velitele při cvičeních. Nedostavují se jak velitel, tak II.
zástupce velitele. Br. Jan Jednorog vysvětluje proč nechodí do cvičení, uvádí požární cvičení
v dešti. Bylo mu vysvětleno, že hasič nesmí hledět na déšť. Br. Josef Duchoň uvádí, že
docházka je opravdu malá. Tu přichází několik návrhů na reorganisaci sboru. Br. starosta říká,
že obec platí spoustu peněz za členy na příspěvcích a do cvičení, že nikdo nechodí. Br.
jednatel navrhuje, aby byla prohlédnuta kartotéka a členové, kteří nevykonávající své
povinnosti odhlásiti. Nastává o tom velmi rušná debata. Bylo navrženo, aby byl napsán
oběžník na členskou schůzi za účelem obnovení spolupráce všech členů sboru. Kdo se
nedostaví bez dostatečné omluvy bude považován za vystouplého člena. Schůze se má konat
18. června 1948 o 20. hod. večer.
Více dotazů není, protokol je schválený.
Debata stran kmotrovství při svěcení praporu v Horní Lipové po přečtení dopisu od SDH
Horní Lipová. Po debatě dodává br. Čeněk Hantek st. návrh, aby byla učiněna sbírka mezi
členy sboru, ovšem dobrovolná. Obnos by se jim pak zaslal jako vínek do začátku sboru.
Stran delegace, na návrh br. Františka Kohouta až jaké bude počasí. Benzin do motorek by
sbor dal. Návrhy byla všemi hlasy schváleny.
Br. starosta vysvětluje stran věcné požární podpory. Žádost jsme nemohli podat, jelikož
nemáme účty letošního roku na zakoupené věci. Příštího roku se věc zařídí, aby žádost mohla
býti podána.
Dále je podána přihláška do SDH od Milana Brady. Po debatě je všemi přijat, jako
opravdu správný hasič.
Debata o pořádání výletu byla velmi rušná. Br. Vilém Roreček se táže, kdo na tom bude
pracovat. Br. starosta říká, že sbor. Bylo navrženo, aby práce byla rozdělena mezi všechny
členy sboru, aby práce neležela na bedrech několika jedinců. Br. Vilém Roreček si vzal na
starost obstarání piva a sodovek. Br. František Ryška si vzal na starost obstarat hudbu p.
Stanislava Turečka. Slavnost by se konala v neděli 27. června 1948. Bude-li pěkné a teplé
počasí, byla by slavnost až do půlnoci na zahradě. Debata stran bufetu. Napíše se oběžník a
bratři s ním obejdou vesnici a vyberou, co bude možné.
Podle toho, kdy sdělí br. František Ryška stran volné hudby, svolá se ihned členská schůze
místo 18. června 1948, kde bude práce na pořádání výletu rozdělena.
Při výletu bude uspořádáno požární cvičení okolních sborů. Br. Jan Oplatek se hlásí do
samaritské služby.
Po vyčerpání programu schůze ukončena.
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Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 17. června 1948 o ½ 9. hod. večer v radnici, za účasti bratří:
Čeněk Hantek ml., Čeněk Hantek st., František Roreček, Antonín Vinklar, Vojtěch Brada, Jan
Oplatek, Oldřich Chromý, Oskar Orava, Rostislav Honeš, František Hapala, Jan Jednorog,
František Kohout, Milan Brada.
Br. starosta uvítal přítomné a zahájil schůzi. Zjistil, že došlých bratří je celkem velmi
málo, ač byli svoláni místním rozhlasem.
Byl čten přípis od OHJ z Kroměříže. Jedná se stran jubilejní slavnosti v Kroměříži. Má se
sdělit stran ubytování, kdo se bude chtít zúčastnit. Zatím se ve schůzi přihlásil br. Jan
Jednorog.
Bylo schváleno, aby se místním rozhlasem vyhlásilo, že kdo se chce s občanů zúčastnit
zájezdu, nechť se přihlásí do soboty u předsedy MNV.
Stran zájezdu na požární cvičení do Opatovic bylo sděleno br. starostou, že se nesmí příště
nic podobného stát, aby sbor nebyl o tom dříve vyrozuměn, aby to mohl dát schválit výboru.
Pojede se a všichni členové se vyzvou, pokud mají stejnokroje, aby se zúčastnili.
Dále bylo jednáno o konání domácí slavnosti dne 27. června 1948. Bylo všemi schváleno,
aby se nekonala pro krátkost doby k přípravě na tuto slavnost. Br. Oldřich Chromý byl
pověřen, aby hudbu u p. Františka Kopřivíka v Polomi odřekl z technických důvodů.
Po vyčerpání pořadu schůze ukončena.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 14. července 1948 o ½ 9. hod. večer v radnici, za účasti
bratří: František Kohout, Vilém Roreček, Vladislav Zlámala, Viktor Langer, Čeněk
Hantek ml., Oldřich Chromý, Adolf Orava, Antonín Vinklar, Milan Brada, Rostislav Honeš.
Starosta sboru vítá přítomné a zahajuje schůzi. Jedná se stran zájezdu na cvičení I. obvodu
v Ústí dne 18. července a zájezdu na sjezd do Kroměříže ve dnech 7. a 8. srpna 1948.
Čtení posledního zápisu. Dotazy nejsou, zápis je schválen.
Nyní je rozprava o sjezdu I. obvodu v Ústí. Bylo bratřím, kteří se cvičení zúčastní
vysvětleno jak se bude cvičit a co všechno mají dělat, aby si sbor udržel své první místo jako
doposud. Bylo ujednáno, že se sbor sejde na vytroubení o ½ 2. hod. odpoledne a pak se hned
vyjede. Stran dopoledního závodu bylo navrženo, aby bratři, kteří se chtějí zúčastnit jeli
autem. Návrh dal br. Josef Duchoň. Návrh schválen, ale musí být dostatečný počet bratří, kteří
pojedou.
Stran zájezdu do Kroměříže, bylo navrženo, aby bratři Antonín Vinklar a Milan Brada
obešli všechny bratry a ti, každý složí zálohu na zájezd. Podle toho kolik se jich přihlásí, by se
pak doplnili v Ústí na sjezdu, aby byl počet asi 35 do autobusu. V případě, že by ze zájezdu
pro nezájem sešlo, záloha se vrátí.
Br. starosta navrhuje, že po cvičení v Ústí se napíše oběžník stran docházky do cvičení a
schůzí, kde každý bratr svým podpisem se dobrovolně přihlašuje k práci ve sboru. Docházky
jak do cvičení, tak do chůzí jsou velmi malé, a počet členů je při tom dosti veliký.
Po vyčerpání pořadu schůze ukončena.

Čaněk Hantek, jednatel.
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Zápis
O členské schůzi, konané dne 3. srpna 1948 ve 20.30 hod. večer v radnici, za účasti bratří:
František Kohout, Jan Jednorog, Čeněk Hantek st., Oskar Orava,Čeněk Hantek ml.
Br.starosta vítá přítomné a zahajuje schůzi. Zjišťuje velmi slabou účast.
Čtení protokolu. Dotazy nejsou. Jen Několik poznámek ke sjezdu v Kroměříži. Do
Kroměříže se přihlásili a pojedou bratři František Kohout, Oskar Orava a Oldřich Chromý.
Br. Oskar Orava vyzvedne u br. Josefa Bureše legitimaci na dráhu.
Dalším bodem je schválení požárních žňových hlídek. Br starosta předal spis ONV stran
žňových hlídek br. veliteli a ten spis vrátil s poznámkou, že jej vzal na vědomí. Na příkaz br.
starosty rozepsal br. jednatel hlídky pro sbor dobrovolných hasičů. Hlídá 18 členů a 4 členové
mají dozor. Hlídky jsou nařízeny ministerstvem vnitra a ONV v Hranicích. Br. jednatel napsal
podle pokynů br. starosty povinnosti požárních klídek a ty jsou vlepeny v knize hlídek.
Na zájezd do Trnavy, který se zatím připravuje se prozatím přihlásili bratři František
Kohout a Oldřich Chromý.
Br. jednatel objedná od MZHJ inventář vyzbrojení sboru a kartotéku hadic.
Br. Čeněk Hantek st. referuje stran vyzbrojení samaritánek a vykládá případ, který se udál
s br. Cyrilem Humplíkem st., která se poranil a nemohl být sestrami samaritánkami ošetřen,
jelikož prý nemají obvazový materiál. Sestry samaritánky se vyzvou, že musí zapisovat každý
jednotlivý případ ošetření, k vůli kontrole určitého množství obvazového materiálu.
Br. Čeněk Hantek st. uspořádá v příštích zimních školách samaritánskou první pomoc pro
všechny členy sboru. Každý bratr musí ovládat první pomoc.
Br. jednatel bude urgovat objednávku „Hasičského zpěvníku“ pro činovníky.
Objedná se od Hasičské prodejny MZHJ látka na vycházkové stejnokroje a sice: Na 4 celé
stejnokroje s přípravou a látku na 6 hasičských vycházkových blůz s přípravou a látku asi na
2 čepice-brigadýrky.
Jelikož není více na pořadu br. starosta přeje všem dobrou noc a schůzi končí.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 17. října 1948 o 10. hod. dopol. v radnici, za účasti těchto
bratří:
{Dále zápis nepokračuje, ale na další straně jsou podpisy 27 následujících členů:}
František Kohout, Čeněk Hantek {asi st.}, Vilém Roreček, František Ryška, Josef
Duchoň, František Roreček, Ladislav Brada, Oldřich Chromý, Antonín Vinklar, Ludvík
Velecký, Eduard Roreček, František Hapala, Vojtěch Brada, Milan Brada, Adolf Orava,
Oskar Orava, Emil Orava, František Vavřík ml., Jan Jednorog, Jaroslav Čech, Viktor Langer,
Josef Králík Cyril Kohout, Jan Oplatek, Marie Paličková. Čeněk Hantek (ml.), Cyril Humplík
{asi st.}.
{V sešitě, který psal Adolf Orava, a já ho pokládám za koncept „Hasičské kroniky od
r. 1939 do r. 1948“, je na nečíslované str. č. 53 napsáno:}
Dne 17. X. 1948 byl svolán místním rozhlasem Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově na
½ 12 hod. dopoledne do radnice, do zasedací síně ohledně složení slibu. Kdo se nedostaví a
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nesloží hasičský slib přestává býti členem sboru.
Františka Kohouta, který slib četl a všichni jej
každý člen „slibuji!: František Kohout,
Čeněk Hantek st.,
Vilém Roreček,
František Ryška,
Antonín Vinklar,
Eduard Roreček,
Vojtěch Brada,
Oskar Orava,
František Vavřík ml.,
Jan Jednorog.

Slib složili tito bratři do rukou br. předsedy
za ním opakovali. Pak podáním ruky řekl
Josef Duchoň,
František Roreček,
Ladislav Brada,
Oldřich Chromý ml.,
Ludvík Velecký,
František hapala,
Adolf Orava,
Emil Orava,
Jaroslav Čech,

Toho času četl br. Vilém Roreček projev br. Emila Karpaše, starosty Svazu československého hasičstva:
„Všemu československému hasičstvu a československé veřejnosti.
Jest to pěkná jeho řeč, a proto byla vysílána místním rozhlasem občanům Zbrašova.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 23. prosince 1948 o ½ 8. hod. večer v radnici, za účasti
bratří: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Čeněk Hantek st., František
Ryška, Jan Jednorog, Oldřich Chromý, Jan Oplatek a Čeněk Hantek ml.
Br. starosta zahájil schůzi uvítáním přítomných.
Stran členství ve sboru, ve smyslu nařízení Svazu čsl. hasičstva, bylo usneseno toto
rozhodnutí:
Byly dány návrhy:
— Br. Oldřich Chromý - pozvání členů, kteří slib nesložili do schůze.
— Br. Čeněk Hantek st. - vyškrtnutí ze seznamu členů.
— Br. Vilém Roreček
- doplňuje návrh br. Oldřicha Chromého, aby byli pozváni do
členské schůze, kde dostavivší se složí slib do rukou br. starosty a ti kteří se nedostaví
budou vyloučeni.
Bylo hlasováno o návrzích: O návrhu br. Čeňka Hantka st. jako prvním. Hlasovali pro
něj Čeněk Hantek st. a Jan Jednorog. Pro druhý a třetí návrh hlasovalo 5 bratří.
Za tím účelem se svolá na 27. prosince 1948 o ½ 8. hod. večer členská schůze a celá věc se
definitivně vyřídí. Br. jednatel napíše oběžník a br. Oldřich Chromý obejde členy.
Valná hromada navržena na 22. ledna 1949 o 7. hod. večer. Br. jednatel zařídí hlášení;
pořad obvyklý.
Ples se bude konat 15. ledna 1949. Plakáty zařídí br. Čeněk Hantek ml. až podle toho jak
zařídí hudbu u p. Stanislava Turečka v Rakově. bufet má na starosti br. František Ryška, který
si najde ještě jednoho bratra. Čepice zařídí br. Vilém Roreček, rovněž tak sál u p. L. Prášila.
Br. starosta podává referát z výboru OHJ č. 11 v Hranicích.
Hlášení bratří, kteří jsou členy 20–30–40 až 50 let členy sboru a složili slib do 31.
prosince 1948.
Hlásit OHJ seznam zestárlých členů sboru, nebo vdov atd. pro podporu od MZHJ do 31.
prosince 1948. V úvahu přicházejí: pí. Štěpánka Nováčková, Marie Chromá, Marie Oravová.
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Stran okrskových velitelů, kteří mají dodat výkazy o činnosti do 5. ledna 1949 se usnesl
výbor zaslati OHJ toto prohlášení:
Br. okrskový velitel Vilém Roreček a výbor sboru se usnesli na základě referátu ze schůze
výboru OHJ stran vyhotovení výkazů o činnosti z okrsků do 5.1.1949, že úkol splní za
předpokladů těchto: Místí sbor dá k disposici auto s podmínkou, že dostane hrazenou spotřebu
pohonné látky v množství spotřeby, tak i v penězích. Jinak úkol splněn býti nemůže. Návrh
tento je podán na základě jízd, které provádí předsednictvo OHJ případně obvodu k účelům
organisačním. Zprávu o rozhodnutí podejte ihned.
S bratrským pozdravem za:
Objednávky na výzbroj a výstroj se ponechají do členské schůze.
Pětiletý hospodářský plán je schválen a originály jsou uschovány v archivu OHJ a jsou
kdykoliv sborům k dosposici k nahlédnutí.
Referát stran sboru v Horních Těšicích, který má platit členské příspěvky za několik let.
Sborové účty musí být uzavřeny k 31.12.1948 a zároveň revisoři je musí prozkoumat.
Nedostatečné požární hlídky. Zařídí br. Vilém Roreček.
Br. jednatel vyplní dotazník o umučených a padlých v revoluci 1945.
Žádost o podporu pro sbory od min. vnitra musí býti podány do 1.6.1949 a doloženy účty.
Referát o tom, že od 1. ledna 1949 budou jenom OHJ bez obvodů. Podpora přestárlým a
pozůstalým, jsou to: Marie Chromá a Marie Oravová, kterým sbor dá výpomoc 300,- Kčs a
Štěpánka Nováčková, která dostane 500,- Kčs. Dary jim budou odevzdány dne 24. 12. 1948.
Návrhy schváleny.
Br. starosta čte oběžník stran reorganisace hasičstva. Referát o sjezdu zemském ve dnech
14.-15. srpna 1949 v Brně. Vzato na vědomí.Soustředit staré památky na založení sboru.
Br. Vilém Roreček říká, že rozpočet není vybrán. Bude pokladníkem sboru vybrán. Dán
návrh br. velitelem, aby obnos byl darován na nějaký dobročinný nebo kulturní účel. dává
dále návrh, aby byl věnován mateřské škole na zakoupení hraček. Br. Jan Oplatek říká, že by
udělal pro školy jednu houpačku zdarma a ostatní mu budou zaplaceny. Br. Vilém Roreček
říká ať podá rozpočet na ty houpačky a zbytek obnosu bude darován na zhotovení plotu kolem
školy. Br. Jan Oplatek podá rozpočet do 27. prosince 1948.
Br. jednatel přečítá oběžník III. sběr barevných kovů. Br. hospodář prohlédne zbrojnici a
bratři zase domy a pak se vše odevzdá na příslušné místo.
Br. jednatel má dotaz stran zapůjčení jeviště. Br. velitel říká, že sám zapůjčil věci do
Bělotína na záruku.
Stahovací žaluzii do zbrojnice zařídí br. Jan Oplatek.
Pořad vyčerpán a schůze skončena.

Nazdar!

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 27. prosince 1948 o ½ 8. hod. večer v radnic, za účasti
bratří: František Kohout, Eduard Roreček, Jaroslav Čech, Cyril Kohout, Adolf Orava, Jan
Oplatek, František Roreček, Čeněk Hantek st., Čeněk Hantek ml., Josef Duchoň, Antonín
Vinklar, Oldřich Chromý, Ludvík Velecký, Viktor Langer, Josef Králík, František Ryška a
Marie Paličková.
Br. starosta uvítal přítomné. Řekl, že schůze byla svolána na rozhodnutí výboru ze dne
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23. prosince 1948 aby byli svoláni členové sboru k dodatečnému složení slibu.
Nato přistoupil br. starosta František Kohout k aktu. Přečetl hasičský slib a bratři jej
opakovali. Nato podáním ruky a slovem „Slibuji!“ a podepsáním protokolu byl slib zakončen.
{Adolf Orava ve výše zmiňovaném sešitě, (který jsem zahrnul do Pamětní knihy–Kroniky
SDH), na str. 54 uvádí členy, kteří složili dodatečně slib: Viktor Langer, Josef Králík, Cyril
Kohout, Jan Oplatek, Marie Paličková, Čeněk Hantek ml. .... Stran členů, kteří nesložili slib
bylo rozhodnuto, aby byli odhlášeni a to: Cyril Humplík, František Vavřík st., Antonín
Oplatek, Anna Oplatková, Miroslav Osikovský, František Králík a Rostislav Honeš. — To
však nebylo důsledně provedeno, protože někteří členové figurovali ve spolku i později —
L. Ch.}
Ples je zařízen, jen br. jednatel zamluví na jisto hudbu.
Stran rozpočtu – vybrání a darování mateřské škole byl po všestranné diskusi zamítnut,
jelikož je to bezúčelné z technických a hospodářských důvodů.
Objednávka pracovních stejnokrojů: U přispívajícího člena br. Richarda Jedličky si nechají vzíti míru tito bratři: František Kohout,
František Hapala,
Josef Králík,
František Vavřík ml.,
Čeněk Hantek ml.,
Oldřich Chromý, – modrá,
Viktor Langer,
František Ryška,
Cyril Kohout,
Jaroslav Čech.
Míru si nechají vzíti do čtvrtka večera.
Stran členů, kteří nesložili slib bylo rozhodnuto, aby byli odhlášeni, a to: Cyril Humplík,
František Vavřík st., Antonín Oplatek, Anna Oplatková, Miroslav Osikovský, František
Králík, Rostislav Honeš. Zařídí br. jednatel.
Br. velitel oznamuje, že je zproštěn funkcí na návrh strany.
Požární prohlídky: za sbor br. Josef Duchoň, písemně MNV.
Schůze skončena.

Čeněk Hantek, jednatel.
1949
Zápis

O výborové schůzi, konané dne 19. ledna 1949 o ½ 8. hod. večer v místnosti radnice, za
účasti bratří: Josef Duchoň, Čeněk Hantek st., Jan Jednorog, František Ryška, František
Roreček, Čeněk Hantek ml., František Kohout, Josef Králík, Leopold Král, Vilém Roreček.
Předseda uvítal přítomné a zahájil schůzi.
Čtení posledního zápisu z výborové schůze. Dotazy a vysvětlení: Stran hlášení přestárlých
členů a vdov referuje br. František Kohout, že je nutno zaslat v hlášení katastrální čísla
MZHJ. Věc zařídí u br. jednatele Jar. Honzíka br. starosta.
Sběr kovů: Sbor má k disposici 25 kg kovů a budou příležitostně odevzdány br. Jos.
Burešovi na potvrzení.
Br. jednatel podává referát stran odhlášených členů, kteří nesložili slib. Br. starosta dává
doplněk ze schůze obvodu, že se stalo správně, že byli odhlášeni.
Uniformy: Zašle se objednávka prostřednictvím OHJ na adresu br. Petra Hadaše, jednatele
OHJ č. 11.
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Stran plesu: Byly udělány chyby, které se nesmí příště opakovat. S. Vilém Roreček dává
návrh aby z výtěžku plesu bylo darováno na fond okresní školy KSČ Igora Leboviče 500 Kčs.
Návrh schválen.
Br. starosta podává referát ze schůze OHJ v Lipníku. Obvody snad zatím zůstanou až do
dalšího nařízení. Okrskoví velitelé jsou hybnou pákou OHJ. Návrh, aby nebyli zatěžováni
tiskovou agendou z OHJ.
Benzin: Zásoba na 100 km asi 60 l a 30 l ve stroji. Bude se zasílat pravidelné měsíční
hlášení o stavu benzinu. Věcí je pověřen br. Oldřich Chromý.
Vzdání se funkce jednatele. Br. František Ryška dává návrh, byl touto funkcí pověřen
v době do voleb br. Adolf Orava. Návrh schválen. Br. Adolf Orava dostane písemné
oznámení.
Stran vzdání se funkce velitele:Byl dán návrh, aby zatím převzal funkci br. Josef Duchoň
než se druzí bratři zacvičí v této funkci a než prodělají kurs. Návrh schválen.
I. zástupcem velitele je navržen br. Josef Králík. Schváleno všemi, je však podmíněno
docházkou do všech cvičení a to všichni velitelé. Stejnokroj mu bude br. hospodářem
obstarán.
Br. František Roreček referuje stran uniforem, že mu tři kusy schází.
Do sboru se hlásí Miroslav Hapala a Jaroslav Horák. Je hlasováno o přijetí a jsou bez
námitek přijati. Ve zkušební lhůtě se musí osvědčit a pak-li že ne, tak budou hned vyškrtnuti.
Zástupcem řidiče pro případ nepřítomnosti byl navržen br. Cyril Kohout. Schváleno.
Každý řidič si musí po jízdě auto umýt, navrhl br. František Roreček. Schváleno.
Auto a agregát přestříkat bylo schváleno. Zařídí celou věc br. Oldřich Chromý.
Žádost o příděl 1 kusu duše pro reservu na hasičský vůz.
Pořad vyčerpán a schůze skončena.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O valné hromadě, konané dne 22. ledna 1949 o ½ 8. hod. večer v radnici za účasti bratří:
Ladislav Brada, Josef Duchoň, Čeněk Hantek ml., František Hapala, Oldřich Chromý, Jan
Jednorog, František Kohout, Cyril Kohout, František Králík, Josef Králík, Adolf Orava, Oskar
Orava, František Roreček, Vilém Roreček, František Ryška, Ludvík Velecký.
Br. starosta František Kohout zahájil schůzi a uvítal přítomné. Povstáním byla uctěna
památka dlouholetého velitele župy XXII. A. Urbana z Velké.
Dále podal zprávu o celoroční práci hasičstva v republice. Vyčíslil jaké hodnoty bratři
zachránili, kolik přišlo o život, kolik hodin pracovních brigád odpracovali atd.
Čtení zápisu z poslední valné hromady ze dne 22. ledna 1948. Dotaz stran opony
v Černotíně. Vysvětlení podal br. jednatel a br. starosta co bylo v té věci učiněno. Br. Viktor
Langer nám sdělil jak je to daleko s tím vyřízením od p. Volka a pak se zařídí další. Dále se
pak dopíše p. Volkovi a p. uč. Vorlíčkové stran opony, kterou si vypůjčili pro jednotu Sokol
v Černotíně.
Stran dramatického odboru, který nepodal zprávu, říká br. Vilém Roreček, že činnost
nevyvíjí žádnou od té doby co se vzdal funkce předsedy. Dopíše se dramatickému odboru,
aby zaslali zprávu o činnosti za rok 1947 a 1948, kterou mají poslat do 15 dnů.
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Br. Adolf Orava říká, že hasičskou kroniku doplnil a že bratři mají podat další zprávy či
doplňky. Za tím účelem se věc zařídí v příštím výboru, na návrh starosty.
Br. jednatel Čeněk Hantek ml. podal zprávu jednatelskou. Činnost velmi slabá.
Stav členů: k 1. lednu 1948 = 32 členů; k 1. lednu 1949 = 30 členů. Přibylo v r. 1948
3 členi, ubylo 7 členů.
Členských schůzí konáno 6, výborových 5 a 1 valná hromada sboru. Praktických cvičení
konáno 21 a teoretických 10, zimní škola 1. Zábavy a oslavy 2.
Došlých dopisů bylo 65, odeslaných 29, celkem 94 čís. jednacích.
Účast na požárech 2×.
Účast na schůzích velmi slabá, pohybovala se mezi 18% až 61%, t. j. mezi 5 až 20 členy,
t. j. průměrně 10 členů t. j. 29%.
Zpráva velitele Viléma Rorečka. Přiznává, že sbor nevedl tak jak mu to funkce nařizovala,
jelikož neměl času, ale říká, že sbor je vycvičený, že může kdykolivěk zasáhnout. Vedením
sboru pověřil br. I. zástupce Josefa Duchoně, který říká, že udělal co nejvíce mohl a co mu čas
dovoloval a že sbor je vycvičen a schopen zasáhnout kdykolivěk.
Br. starosta děkuje za zprávy a říká, aby si sbor stál aspoň tak jak dosud, když ne lépe.
Zpráva hospodáře Františka Rorečka. Přečetl nám inventář celého sboru a sdělil co se
udělalo a neudělalo. Zmiňuje se též o pracovních stejnokrojích, kterých schází 3 kusy. dále
říká, že lékárnička v dopravním voze pro mužstvo je prázdná. Žáden neví kdo věci odtud vzal.
Řidič vozu ručí za vše co je v autě.
Starý sušák hadic, který spadl byl převzat obcí a pořezán na dříví pro mateřskou školu.
Objednají se 1 pás lezecký a 2 provazy pro lezce. Koupí se hadice B a C, co zařídí výbor
sboru.
Potřeba sušáku hadic: Br. Josef Duchoň říká postavit šikmé žebře jako v Rakově; br. Cyril
Kohout navrhuje zajistit traversu ve štítu radnice a tam sušit hadice. Sbor podá žádost MNV o
povolení. Zařídí br. František Roreček, který je pověřen vedením věci a má si podle potřeby
přizvat někoho na pomoc.
Zpráva vzdělavatele. Činnost žádná.
Zpráva samaritního zpravodaje. Omluvil se pro nemoc. Obě tyto zprávy budou podány
v členské schůzi.
Zpráva zbrojmistra Oldřicha Chromého: Vyměnil hlavu na agregátu. Dále je potřebí
opravit pumpu v agregátu. Stav benzinu 40 l. Auto a agregát se nechají přestříkat. Pověřen je
br. Oldřich Chromý provedením věci.
Br. Starosta říká, že na zbrojnici musí být označení „Hasičská zbrojnice“. Dále musí být
na dveřích zbrojnice tabulka se jmény starosty, velitele, zbrojmistra a trubače. Trubačem bude
Cyril Kohout, Zařídí br. hospodář.
Zpráva pokladníka: Převzal na hotovosti
příjem za r. 1948
vydání
Zbývá
Na vkladní knížce-vázaný vklad
dávka z majetku
Zbývá
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13.194,90 Kčs
14.522,60 Kčs
4.129,20 Kčs
10.393,40 Kčs
21.776,20 Kčs
700,— Kčs
21.076,20 Kčs

Z obecní pokladny vybráno
vydáno

7.362,60 Kčs
7.362,60 Kčs
0,— Kčs

Zpráva není propracována a br. Vilém Roreček, revisor účtu říká, že až bude doplněna, tak
že podepíše. Navrhuje přesto br. Františku Ryškovi absolutorium, jelikož je jinak v pořádku
co se týká peněz. Návrh schválen a br. pokladník je zproštěn zodpovědnosti.
Vyúčtování plesu do příští schůze.
Ve schůzi výboru změna funkcí: za velitele navržen
Josef Duchoň,
za jednatele
Adolf Orava,
za I. zástupce velitele
Josef Králík,
za řidiče
Cyril Kohout, ovšem při
potřebě ve dne, kdy zde žádný jiný není při ruce.
Br. Vilém Roreček navrhuje aby sbor daroval 1000 Kčs na Jiráskův fond. Schváleno
jednohlasně. dále navrhuje pro obecní knihovnu na zakoupení knih obnos 1000 Kčs.
Schváleno jednohlasně. Knihy budou opatřeny věnováním a razítkem sboru. Dále navrhuje,
aby byl pověřen p. Josef Ryška, který naváže styk s okresním knihovnickým inspektorátem a
knížky koupí.
Návrh na 1000 Kčs pro obecní knihovnu se ruší podle návrhu jednatele. Jedni chtějí
svazky Jiráskovy jenom doplnit a br. jednatel říká, že těch 5 či 6 svazků Jiráskových může být
i dvojmo. Návrh byl přijat, aby byly zakoupeny všechny svazky a ostatní si zařídí knihovna
sama. Věnování od sboru s razítkem na titulní stránce bude jako v prvním návrhu.
Br. František Králík se táže stran vyloučení ze sboru. Celá věc mu byla vysvětlena, které
podal br. starosta, jednatel, velitel V. Roreček a ostatní s připomínkami. Br. jednatel říká, že
dostane písemné vyrozumění na vyloučení a že si může podat odvolání na OHJ.
Pořad skončen po vyčerpání.

Čeněk Hantek , jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 2. února 1949 v místnosti radnice v 7 hod. večer, za účasti
bratrů: František Kohout, Vilém Roreček, František Roreček, Josef Duchoň, František Ryška,
Ludvík Velecký, Čeněk Hantek, Oldřich Chromý, Adolf Orava, Cyril Kohout.
Br. starosta zahájil schůzi a uvítal přítomné.
Br. jednatel předčítá protokol z poslední členské schůze.
Jelikož náš nejstarší člen br. Cyril Humplík nesložil předepsaný slib je mu vše vysvětleno,
že v nové lidově demokratické republice musí každý bratr složiti slib, zdráhá se tento slib
provésť. Má na rozmyšlenou do příští výborové schůze.
Br. okrskový velitel předčítá oběžník č. IV. k 25. výročí smrti zakladatele S.S.S.R.
V.I.Lenina.
Br. starosta čte článek z téhož oběžníku o Jiráskově fondu, jak pokračuje v řadách
hasičských.
Objednávka různé výzbroje a pracovních oděvů oddálena do příští schůze výborové, kdy
do toho času vše potřebné zjistí br. velitel a hospodář.
Rozvržení zimních škol hasičských zařídí br. velitel Josef Duchoň na každých 14 dnů.
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Kalendáře hasičské rodinné si zaplatili à 30 Kčs jeden br. jednatel a druhý br. hospodář.
Malé technické kalendáře dostali jeden br. velitel a jeden br. jednatel.
Br. František Ryška podává konečné vyúčtování po plesu:
Příjem: Vstupné
2895,— Kčs Vydání: Hudba
2500,— Kčs
dary
2232,— Kčs
dávka ze vstupného 603,60 Kčs
dar autoklub
500,— Kčs
plakáty a vylepení 350,95 Kčs
bufet
2911,— Kčs
prodl. polic. hod.
100,— Kčs
Celkem
8538,— Kčs
2 kolky à 12 Kčs
24,— Kčs
promítání rekl. plesu 100,— Kčs
Příjem
8538,— Kčs
vstupenky
6,— Kčs
vydání
4473,55 Kčs
daň z obratu
255,— Kč
Zůstatek 4064,45Kčs
Vydání celkem
4473,55 Kčs
{Zapsal: Adolf Orava, t.č. jednatel}

Zápis
Ze zimní školy, která byla svolána rozhlasem dne 23. února 1949 v 7 hod. večer v radnici.
Přítomní bratři: František Kohout, Josef Duchoň, Čeněk Hantek ml., Adolf Orava, Ludvík
Velecký, Jan Jednorog, Oldřich Chromý ml., František Roreček, Oskar Orava, Jaroslav Čech.
Pořad: Br. starosta uvítal přítomné bratry, s politováním, že se jich tak malý počet sešel.
Br. velitel Josef Duchoň vykládá o požárech lesů různého druhu, jejich hašení, o požárech
obytných domů a komínů.
Pak se rozpředla dlouhá debata o požáru v továrně fy. Sigma-Kunz v Hranicích, kterého
se náš sbor zúčastnil, ale do hašení nezasáhl. požár vypukl večer asi o ½ 11 hod. a náš sbor
byl ponejprv vyrozuměn místním rozhlasem.
Jelikož stožárový sušák se nebude znovu stavěti, bylo ujednáno poslat dopis pí. Gillarové
do Uherského hradiště, zdali by dovolila postaviti si žebříkový ležatý sušák {na její zahradě}.
Příští cvičení zimní školy bude svoláno oběžníkem na 9. března 1949 o ½ 8. hod. večer.
Pořad vyčerpán.

Adolf Orava, t .č. jednatel.

Zápis
Ze zimní školy, dne 9. března 1949 o ½ 8. hod. večer v radnici za přítomnosti těchto
bratrů: František Kohout, Jaroslav Čech, Josef Duchoň, Oldřich Chromý, Jan Jednorog,
František Roreček, František Ryška, Ludvík Velecký, Antonín Vinklar, Miroslav Hapala,
Jaroslav horák, Milan Brada, Rostislav Honeš.
1. Br. starosta František Kohout zahájil schůzi a vítá přítomné bratry, zvláště nové členy,
kteří přišli mezi nás ponejprv a nabádá je k pilné práci hasičské.
2. Br. starosta si stěžuje, že slavnostní schůze v neděli 27. února 1949 v hostinci u Prášilů,
se nezúčastnili bratři v hasičském kroji ani ve vycházkovém, ani v pracovním, za což má
předpoklad, že bratři se stydí. Schůze této se zúčastnilo 26 bratrů, z toho bylo 6 ve stejnokroji.
Schůze byla oslavou výročí únorových událostí v roce 1948.
3. Jelikož náš sbor má slabou t. j. méněčlennou samaritskou stráž, hlásí se jako člen
samaritské stráže br. Oldřich Chromý.
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4. Br. Emil Orava jako mladý člen, bude upozorněn, aby se zúčastňoval cvičení a schůzí,
by mohl jako odborník vysvětlit bratrům o složení auta i agregátu.
5. Br starosta čte článek z oběžníku č. V. pod vložkou č. 4 Zákon o národním pojištění a
hasičstvo. Pak článek pod vložkou č. 6 Pohřební pojištění členstva.
6. Pak se rozpředla debata o preventivní ochraně majetků i úrody.
Ve Zbrašově 9. března 1949.

Adolf Orava, t. č. jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 30. března 1949 o ½ 8. hod. večer v kanceláři národního
výboru ve Zbrašově, za přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, Josef Duchoň, František
Ryška, Jan Jednorog, Vilém Roreček, František Roreček, a Adolf Orava. Ze 4 bratrů, kteří
ještě slib nesložili se dostavil pouze br. Cyril Humplík.
1. Br. starosta vítá přítomné a zahajuje schůzi.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze.
3. Stran reservní duše obstará žádost br. jednatel a zašle ONV, dopravnímu oddělení,
v Hranicích.
4. Škola náčelnictva koná se dne 3. dubna 1949 v Hranicích v hostinci u Halenčáků.
Dostaví se z našeho sboru František Kohout, Vilém Roreček, Josef Duchoň, Jan Jednorog a
Josef Králík.
5. Bratr Cyril Humplík skládá slib do rukou předsedy br. Františka Kohouta.
6. Br. jednatel přihlásí br. Cyrila Humplíka ku ZHJ v Brně a přiobjedná pro něho medaile.
7. Bratři předseda, pokladník a jednatel zjistí přesný stav medailí.
8. Hasičská ochrana, ležící u br. pokladníka se dá svázat do Hranic po jednom ročníku.
Další číslo téhož ročníku se dá do sběru papíru.
9. Letní cvičení bude 10. dubna 1949 v 1 hod. odpoledne. Na první cvičení budou bratři
uvědomeni oběžníkem. Pak rozkazem na další každých 14 dnů.
10. Pohlednice „Jetěva“, jednoty zmrzačelých Brno, Královo Pole, byly prodány mezi
bratry, kteří nehleděli na cenu a místo 10 Kčs bylo za ně vybráno 34 Kčs. Výbor se usnáší, že
sbor doplatí 16 Kčs, a odešle se 50 Kčs.
11. Samarita není ve sboru dostatečná a bude doplněná. Br. Josef Duchoň promluví se
sestrou Marií Paličkovou,by si sehnala sestry, které budou poslány na kurs do Hranic.
12. Br. předseda končí schůzi a přeje bratru náčelníkovi v letních cvičeních mnoho zdaru.
Ve Zbrašově dne 30. března 1949.

Adolf Orava, t. č. jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 30. května 1949v 9 hod. večer v kanceláři MNV ve
Zbrašově, za přítomnosti: František Kohout, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Josef Duchoň,
Jan Jednorog, František Roreček, František Ryška. Omluven Josef Králík.
Pořad:
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1. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze.
2. Pořádek s hlášením benzinu se musí dáti do pořádku. Br. Oldřichovi Chromému se
výkazy vezmou a bude to obstarávati br. František Roreček. S autem bez svolení náčelníka
nesmí nikdo ze zbrojnice vyjeti.
3. Další letní cvičení bude v pondělí svatodušní 6. června 1949. Hodina bude oznámené
rozhlasem. Zařídí br. náčelník.
4. Debata o prasklé hadici B, která prasklá v 1 m bude uřezána a opravena.
5. Samarita není zatím vyřízena a br. Josef Duchoň si bere na starost vyřízení ve cvičení.
6. Čtení pošty došlé do dnešního dne:
- Věcné požární podpory – pokyny č. j. 40.
- Poděkování za dar 50 Kčs od Jetěva Brno, č. j. 29.
- Sboru dobrovolných hasičů v Ostratě p. Slušovice, usneseno zaslati na postavení
zbrojnice 50 Kčs.
- Do místní pojišťovací komise byl zvolen br. František Kohout, č. j. 38.
- Žádost o příděl dřeva na sušák hadic zařídí br. jednatel u národního výboru.
- Pozvání na krajský sjezd hasičský na Vsetíně dne 30.-31. července 1949. Přečte se
při cvičení.
- Vrata ve zbrojnici, trám nahoře zařídí br. František Ryška.
7. Br. předseda končí schůzi a přeje br. náčelníkovi Josefu Duchoňovi mnoho zdaru.
Ve Zbrašově 30. května 1949.

Adolf Orava, t. č. jednatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne
14. července 1949 ve sborové místnosti v radnici, za přítomnosti těchto bratrů: Čeněk Hantek
st., Josef Duchoň, Jan Jednorog, Josef Králík, František Roreček, Adolf Orava, František
Kohout.
Pořad:
1. Br. předseda František Kohout vítá přítomné a schůzi považuje za zahájenou.
2. Kursu náčelníků v Bělotíně, dle přípisu OHJ dne 17. července 1949, zúčastní se
br.náčelník Josef Duchoň a br. Josef Králík. Pojede se hasičským vozem.
3. Panu Františku Vavříkovi {st.}bude poslán přípis ohledně vrácení lékárny, kterou měl
po čas války u sebe, by ji odevzdal na obec.
4. Br. Františku Vavříkovi {ml.} bude zaslán přípis, jelikož se jako četař nestará o
samaritu, zdali chce dále zůstati četařem. Věc zařídí br. jednatel.
5. Br. předseda čte přípis ohledně žňových hlídek, který sboru doručil MNV, č. j. 1078,
který musí být obci vrácen. Početní stavy a hasičská výzbroj – směrnice, č. j. 1079, též vrátí
se obci, jelikož to žádá.
6. Jednání o výletě. Jelikož okrskové cvičení bude míti sbor Valšovice, bude proto u nás
výlet spojený s veřejným cvičením okolních sborů. Jednohlasně usneseno, bude-li hudba na
24. července 1949, bude výlet pořádán v hotelu Zora ve Zbrašově. hudbu mají na starosti br.
Josef Králík a František Roreček.
7. V neděli 17. července 1949 pořádá sbor hasičský ve Velké výlet, kterého se náš sbor
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zúčastní ve vycházkovém neb pracovním obleku. Jede se v 1 hod. odpoledne hasičským
vozem.
Ve Zbrašově 14. července 1949.

Adolf Orava, jednatel.
Zápis

O členské schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne 29.
července 1949 v zasedací síni radnice, za účasti 10 bratrů: František Kohout, Josef Králík, Jan
Jednorog, František Ryška, Adolf Orava. Eduard Roreček, Vojtěch Brada, Milan Brada,
Antonín Vinklar, Jan Oplatek.
1. Br. předseda vítá přítomné bratry a zahájil schůzi.
2. Br. jednatel předčítá poštu, která došla od OHJ z Hranic, že krajská hasičská jednota
Olomouc se usnesla zúčastniti se sjezdu krajského Gottwaldova kraje na Vsetíně dne 31.
července t. r. Usneseno by každý člen, který se toho sjezdu zúčastní, by obdržel od sboru
200,- Kčs na dráhu a na útratu.
3. Účtování po výletě není možné, pro nějaké ještě nezaplacené účty, provést. Po obdržení
veškerých dokladů br. pokladník podá zprávu.
4. Br. předseda končí schůzi s přáním mnoha zdaru v hasičském životě.
Ve Zbrašově 29. července 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 17. srpna 1949
v zasedací místnosti v radnici, za přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, Čeněk Hantek
st., Adolf Orava, František Ryška, Josef Králík, Josef Duchoň, Oldřich Chromý a Čeněk
Hantek ml. jako člen noční požárové hlídky.
Pořad:
1. Jelikož br. Ladislav Brada pro nedostatek času, je zaměstnán v Moravské Ostravě,
nepřijal lístek na noční požárové hlídky, bude uvědomen by si napsal lístek na propuštění ze
sboru. Hlídky byly rozvrženy bratrům Oldřich Chromému a Františku Ryškovi.
2. Br. Vilém Roreček zaslal sboru přípis, že jako okrskový velitel nekoná noční hlídky.
Výbor se usnáší by br.Vilému Rorečkovi byl zaslán dopis, že musí hlídky konati neb nechodí
do schůzí a ni do cvičení. I do OHJ špatně dochází.
3. Br. František Vavřík {ml.} se na dopis z minulého výboru nevyslovil, zda bude správně
konati samaritskou službu, byl navržen br. velitel Josef Duchoň, by to s ním ústně projednal.
4. Ohledně špatně konajících hlídek, by mohla inspekce do zbrojnice, budou udělány ještě
3 klíče od hasičské zbrojnice. Klíče zhotoví br. jednatel.
5. Medaile dovezl br. Majdloch z Hranic od Hasičské zemské jednoty v Brně, což máme
pro všechny členy, kteří konají službu 20-30-40 let. Papírové diplomy obdrží: br. František
Vavřík ml., František Ryška a Cyril Humplík za 20 let.
6. Jelikož se sbor nezúčastnil slavnosti bratrského sboru v Drahotuších, se výbor usnáší by
byl zaslán obnos 200 Kčs, jako vstupné na tuto slavnost.
7. Vyúčtování po výletě nebylo provedeno.
8. Do sboru se přihlašují a výbor je jednohlasně příjímá: Rostislav Honeš, Vít Brada,
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František Mastil a Jiřina Velecká.
9. Program vyčerpán a schůze ukončena.
Ve Zbrašově 17. srpna 1949.

Adolf Orava, jednatel
Zápis

O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 31. srpna 1949
v místnosti zasedací síně národního výboru o ½ 9. hod. večer, přítomní: František Kohout,
Josef Duchoň, Adolf Orava, František Roreček, František Ryška, Jan Jednorog.
Pořad:
1. Br. předseda zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry.
2. Br. Josef Duchoň zařídí věc samarity s br. Františkem Vavříkem ml.
3. Sboru dobrovolných hasičů v Ústí bude zaslán lístek poděkování za plakát na výlet,
který došel o dva dny později než byl konán.
4. Br. předseda podává zprávu z okresní výborové schůze a sděluje, že okrsky jsou špatně
rozděleny a náš sbor byl zařazen do okrsku Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Rakov, Paršovice,
Valšovice a Zbrašov. Proto bude zaslán OHJ přípis, že náš sbor s tím nesouhlasí.
5. Ohledně skácení dřeva v lese na postavení nového sušáku, které povolil národní výbor,
zařídí celou věc br.předseda.
6. Delegace na okresní hasičskou valnou hromadu, která se konati bude 25. září 1949
v Hranicích, bude zastoupena br. Josefem Duchoněm a když by br. Čeněk Hantek st. nemohl,
půjde br. Jan Jednorog.
7. O nátěru hasičského vozu bude jednáno s panem Žurmanem zda by bylo možno sehnati
si materiál. Promluví s ním předseda a vůz mu ukáže. Kdyby snad nemohl, zařídí se nátěr
s firmou T. Milian.
8. Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově byl pověřen MNV kontrolou protipožárních
žňových hlídek, které konají civilové a jeden hasič. proto bylo usneseno by hlídky byly
hlášeny národnímu výboru každý týden.
9. Br. předseda sděluje br. veliteli by zakončil letní cvičení. Br. Josef Duchoň sděluje, že
hodlá cvičení skončiti některou neděli a provede jedno cvičení požárové noční. Budou proto
uvědomeni v okolních sborech o tomto poplachu.
10. Program vyčerpán a br. předseda končí schůzi.
Ve Zbrašově 31. srpna 1949.

Adolf Orava, t. č. jednatel.

Zápis
Ze sborové schůze dne 15. září 1949 v ½ 9. hod. večer v radnici, ve sborové místnosti za
přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, Jan Jednorog, František Ryška, František
Roreček, Eduard Roreček, Cyril Humplík, Adolf Orava.
1. Br. předseda zahájil schůzi.
2. Čtení protokolu z poslední členské schůze, který byl schválen.
3. V neděli 18. září 1949 koná se sjezd OHJ č. 11 Hranice. Náš sbor se účastní tohoto
sjezdu. Bratři budou uvědoměni oběžníkem,který zařídí br. jednatel osobně. Též při tom
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oběžníku zjistí, kdo potřebuje pracovní obuv, neb se bratři na 2 výzvy rozhlasem nepřihlásili.
Br. Jan Jednorog dává návrh, kdo pojede na sjezd hasičský do Lipníka, by dostal na útratu
70 Kčs, což bylo odhlasováno. Pojede se hasičským vozem.
4. Členská schůze se usnáší, že nátěr hasičského vozu bude zadán firmě T. Milian
v Hranicích, což bylo schváleno.
5. Br. Miroslavu Kohoutovi, veliteli sboru v Lipné pošta Potštát, bude zaslán přípis, zdali
by neprodal sud na benzin.
6. Po vyčerpání programu br. předseda končí schůzi.
Ve Zbrašově dne 15. září 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 30. září 1949 o 8. hod. večer v kanceláři národního
výboru za přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, František Ryška, Josef Duchoň, Jan
Jednorog, Adolf Orava, Čeněk Hantek st., Josef Králík, František Roreček. Nedostavil a
neomluvil se br. Oldřich Chromý, jinak byl výbor kompletní.
Pořad:
1. Br. předseda František Kohout vítá přítomné bratry a zahajuje schůzi.
2. Br. předseda podává zprávu ohledně rozpočtu na hasičské účely u národního výboru na
rok 1950. jest nižší než v roce 1949 asi o 5 tisíc Kčs.
3. Br. jednatel předčítá protokol z poslední výborové schůze, který jest schválen.
4. Rozpředla se delší debata o zazimování stroje a hadic, a o nátěru hasičského vozu.
5. Br. velitel podává zprávu z nočního požárového cvičení dne 22. září 1949 o ½ 12. hod.
noční. Sešlo se 12 bratrů, kteří za velké tmy po vytroubení měli vodu za 20 minut ze studny
p. Cyrila Vavříka {čp. 45} za školou, na stodolu br. Cyrila Humplíka {čp. 10}. Mimo toho br.
velitel sděluje, že noční hlídka tohoto dne nebyla k nalezení, ani hasičská ani civilní.
Hasičskou hlídku měl br. Milan Brada, který v 11 hodin v noci světlo zhasl a šel spát.
Docvičení přišel poslední, až na zatroubení do okna.
6. Bratrům, kteří byli v neděli 18. září 1949 v Lipníku na hasičském sjezdu OHJ č. 11,
proč nebyli odpoledne na slavnosti a jeli s autem přes Záhoří domů?
7. Valná hromada OHJ v Hranicích koná se dne 2. října 1949 v 8.30 hod. ráno v restaurační
místnosti „Tunel“. Za sbor se zúčastní br. předseda František Kohout, Jan Jednorog a
František Ryška v hasičském vycházkovém obleku.
8. Vrata ve zbrojnici budou opatřena buď prkny nahoře i dole neb pytli, by tam vítr
nefoukal sníh.
9. Dny československo-sovětského přátelství. V OHJ se zavázali, že okresní jednota se
přičiní o získání 100 nových členů. jest proto naší povinností ve sboru, by bratři kteří nepodali
přihlášku tuto vyplnili bratrům, kteří je obejdou. Jsou přihlášeni br.Josef Králík a František
Roreček, že tyto bratry obejdou.
10. Hlídky jsou dnem 30. září ukončeny a nebudou prodlouženy. Výsledek těchto hlídek
bude předán národnímu výboru.
11. Konečné vyúčtování po výletě, který byl dne 24. července 1949 v hotelu Zora:
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Příjem: Pokladna I.
2750,- Kčs
pokladna II.
1255,- Kčs
I. bufet
4492,- Kčs
II. bufet
1230,- Kčs
večer lihov. a vstup. 6105,- Kčs
Příjem celkem 15832,- Kčs
Příjem
Vydání
Čistý zisk

15832,- Kčs
11257,- Kčs
4555,- Kčs.

Vydání: Hudba
2900,- Kčs
likéry
3443,- Kčs
bufet v Hustopečích 2830,- Kčs
obecní dávka
929,- Kčs
pivo, večeře hudbě
498,- Kčs
povolení a vstupenky 61,- Kčs
plakáty
220,- Kčs
autorský poplatek
376,- Kčs
Vydání celkem 11257,- Kčs

12. Příděl bot byl rozvržen mezi tyto br.: Josef Králík, Cyril Humplík st., Rostislav Honeš,
Antonín Vinklar, Miroslav Hapala, Jaroslav Horák, Cyril Kohout, František Hapala, Čeněk
Hantek ml., Jan Jednorog, František Kohout, Josef Duchoň, František Roreček, Adolf Orava,
Ludvík Velecký.
13. Závěrečné cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově bude provedeno dne
9. října 1949 a při té příležitosti bude pozván br. okresní velitel k provedení dekorování členů,
kteří plnili své povinnosti za 20-30-40-50 let.
14. Program vyčerpán a br. předseda končí schůzi v 11 hod. večer.
Ve Zbrašově 30. září 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově na dnu československého hasičstva dne 23. října
1949 v zasedací síni MNV v radnici v 10 hod. dopoledne. Účast těchto br.: František Kohout,
Jaroslav Čech, Oskar Orava, Jan Oplatek, Jiřina Velecká, Marie Paličková, Ladislav Velecký,
Miroslav Hapala, František Mastil, Ladislav Brada, František Ryška, Josef Duchoň, Milan
brada, Vít Brada, Rostislav Honeš, Antonín Vinklar, Jan Jednorog, Adolf Orava, Vilém
Roreček.
Pořad:
1. Bratr starosta vítá zástupce MNV p. Jaroslava Horáka, dále zástupce KSČ s. Leopolda
Krále, zástupce Akčního výboru br. Čeňka Hantka st., a zahajuje tento hasičský den.
2. Místní rozhlas zahrál jeden kus „Já svoboda mladá, v červený květ rozkvetlá“, pak br.
předseda František Kohout předčítá projev starosty Svazu československého hasičstva
E. Karpaše.
3. Br. velitel Josef Duchoň předčítá druhý projev ku dni čsl. hasičstva „28. říjen“.
4. Pan František Peša, tajemník MNV předčítá další projev ke dni čsl. hasičstva
„Se Sovětským svazem na věčné časy“.
Všechny tři projevy byly vysílány místním rozhlasem občanům obce Zbrašova.
5. Do rukou br. předsedy složili slib hasičský tito bratři a sestra: Ladislav Velecký, Jiřina
Velecká, Miroslav Hapala, Rostislav Honeš, Vít Brada a František mastil.
6. Ukončení hasičského dne bylo skončeno čsl. hymnou „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou
se blýská“ rozhlasem.
Ve Zbrašově dne 23. října 1949.

Adolf Orava, jednatel.
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Zápis
O závěrečném cvičení. Dle usnesení výboru ze dne 14. listopadu 1949 o napsání
dodatkového protokolu ze dne 9. října 1949, kdy bylo provedeno požárové cvičení a
dekorování zasloužilých bratří.
O 2. hod. odpoledne 9. října 1949 zazněl signál „Hoří!“. Ihned v několika minutách sběhli
se bratři a odjeli se strojem (agregátem) k nádrži před čís. 5. Ihned bylo přikročeno k útoku na
určený objekt stodolu čís. 3, p. Františka Vavříka. Toto cvičení bylo provedeno za účasti br.
Ladislava Černockého, okresního velitele, který byl se cvičením spokojen. po uklizení stroje a
hadic bylo provedeno dekorování zasloužilých bratří.
Sbor nastoupil před hasičským skladištěm, kde br. velitel Josef Duchoň vyvolával členy
k dekorování medailemi a diplomy.
Br. okresní velitel Ladislav Černocký provedl krátkou řeč k jubilantům a děkoval jim za
vykonanou práci v hasičském sboru zbrašovském.
Za 40 let byli dekorováni bratři: Cyril Humplík a František Ryška, kteří dostali stříbrné
medaile malé.
Za 30 let: František Kohout, Cyril Humplík, František Ryška, obdrželi medaile velké
bronzové.
Za 20 let: Cyril Humplík, František Kohout, Čeněk Hantek st., Adolf Orava, Jan Jednorog,
Ludvík Velecký, František Vavřík ml., František Ryška, kteří obdrželi malé bronzové medaile
a tři bratři – František Vavřík, František Ryška a Cyril Humplík dostali diplomy.
Pak byl proveden nástup a odchod ke sborové zábavě, na sklenici piva v hotelu „Zora“,
která trvala asi 2 hodiny. Po rozloučení s br. okresním velitelem se sbor rozešel.
Ve Zbrašově 15. listopadu 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 14. listopadu
1949 o 7. hod. večer v kanceláři MNV. Přítomní byli: br. František Kohout, Adolf Orava,
Josef Duchoň, Jan Jednorog. Br. František Ryška omluven pro nemoc, Josef Králík ve škole
KSČ.
1. Br. předseda vítá přítomné a zahajuje schůzi.
2. Br.jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který byl schválen až na body č. 4,
7, 12, 13, o kterých bylo mluveno.
Bod č. 4 zněl na zazimování stroje a hadic a nátěru hasičského vozu. Br. Oldřich Chromý
byl uznán jako šofér nespolehlivý v konání hasičské služby.
Bod č. 7. Na schůzi OHJ nebyl br. František Ryška přítomen.
Bod č. 12. Příděl botů, který byl přiznán br. Čeňku Hantkovi ml. a on se zřekl ve prospěch
br. Františka Zlámaly.
Bod č. 13. Napsat protokol o požárovém cvičení a dekorování členů. (Zápis o tom viz na
vedlejší straně.)
3. Do pojišťovací komise byl určen dne 30. května 1949 br. František Kohout, místo něho
je br. Josef Duchoň. Br. předseda se vzdává funkce ve prospěch br. velitele.
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4. Do Pohřební pokladny se přihlásí 36 členů a obnos se zaplatí ze sborové pokladny.
5. Příspěvky se zaplatí za členy OHJ za 36 bratrů a br. okr. matrikáři se dopíše, kdy
bychom mohli k němu přijít a dát matriku do pořádku. Zařídí br. jednatel.
6. Národní škola ve Zbrašově pozvala na schůzi rodičů a přátel školy zástupce sboru, kteří
se dostavili ve složení: br. předseda František Kohout a Adolf Orava. Br. předseda je za
hasičský sbor ve výboru rodičů a přátel školy.
7. Zimní cvičení a školení bude 19. listopadu 1949 a členstvo bude svoláno oběžníkem a
vytroubením.
8. Plánování oslav, které bude sbor pořádati v roce 1950 je následující:
7. ledna 1950 ples SDH,
2. července 1950 výlet a oslava 55 let sboru,
6. července 1950 Husovy oslavy s fatrou.
Na přiložené oběžníky, které byly zaslány na Svaz do Prahy bylo plánování následující:
Sbor se zúčastnil
2 požárů,
členů při požárech 24,
povodně
2,
členů při povodních 15-24,
zemřel
1 bratr,
Odpracované hodiny: Při požárech
72 hod.,
při povodních
48 hod.,
při cvičení
62 hod.,
při školení
45 hod.,
hasičská brigáda 18 hod.,
brigády jiné
80 hod.,
žňové hlídky
420 hod.,
prohl. pož. a elektr. 8 hod.,
nový cvičeb. řád 12 hod.
9. Volné návrhy nebyly žádné.
10. Schůze skončena v 23.15 hod. bratrem předsedou.
Ve Zbrašově 14.listopadu 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Z hasičského školení na měsíc listopad, které bylo 19. listopadu 1949 o 7. hod. večer
v místnosti MNV ve Zbrašově. Zúčastnilo se 13 bratrů a 2 sestry: František Kohout, Adolf
Orava, Oskar Orava, Jan Jednorog, František Zlámala, Ladislav Velecký, Milan Brada, Vít
Brada, František Mastil, Rostislav Honeš, Jaroslav Horák, Jan Oplatek, Josef Duchoň, Marie
Paličková, Jiřina Velecká. Omluveni pro nemoc: František Ryška, Čeněk Hantek st., Ludvík
Velecký. Pro jinou věc omluven Čeněk Hantek ml.
Bratr předseda zahájil zimní školu a vítá přítomné. Pak se ujal přednášky ze základní
osnovy pro všechny hasičské sbory: 1.Začínáme.
2. Jsme bratrem bratru.
3. Život znamená ruch, stálý pokrok.
4. Preventivní ochrana.
5. Stanovy sboru.
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Nauka o strojích bude v příštím cvičení dne 3. prosince 1949.
Po různé hasičské debatě školení skončeno v 21.30 hod.
Ve Zbrašově 19. listopadu 1949.

Adolf Orava, jednatel.
{Podpis:}

L. Černocký, okresní velitel

Zápis
Z členské schůze, která se konala 26. listopadu 1949 v zasedací místnosti MNV ve
Zbrašově v 7 hod. večer, za přítomnosti těchto bratrů: Čeněk Hantek ml., Antonín Vinklar,
Rostislav Honeš, Jan Oplatek, Jan Jednorog, František Kohout, František Mastil a Josef
Duchoň.
1. Br. předseda František Kohout zahájil schůzi.
2. Br. jednatel předčítá protokol z poslední členské schůze, který je schválen.
3. Br. jednatel podává zprávu z okresní schůze velitelů, vzdělavatelů a samaritských
četařů, konané v neděli 27. listopadu 1949 v Hranicích. Za náš sbor se zúčastnili br. Jan
Jednorog a Adolf Orava, jednatel. Zpráva z této schůze:
Starosta OHJ br. Josef Bureš, po uvítací řeči velitele br. Ladislava Černockého, předčítá
soutěžní podmínky o zdatného hasiče.
Náčelníci budou školeni v okrsku.
Hybnou pákou sboru je vzdělavatel, který musí z příruček míti proslovy.
Každý hasič, v nepřítomnosti velitele, musí v případě požáru býti velitelem, třeba
nejmladší, který přijde první.
Politika ve sboru nesmí býti pěstována, na to jsou jiné schůze politických stran.
Dobrovolnost.
Dále bylo mluveno o úzkých 16 mm filmech, 3 díly. Zájem byl velký a náš sbor se též o
tyto filmy přihlásil.
Tato schůze byla skončena v Hranicích ve ¾ na 12 hod. dopoledne a v 1 hod. odpoledne
byla přehlídka našeho sboru okr. velitelem Ladislavem Černockým, Josefem Burešem
starostou OHJ, okr. vzdělavatelem a okr. požárním inspektorem.
4. Různé hasičské věci byly projednány a stanoven přesný stav členů do soutěže.
Po vyčerpání programu schůze skončena v 11 hod.
Ve Zbrašově 26. listopadu 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Z hasičského zimního cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, dne 3. prosince
1949 v místnosti MNV, v 7 hod. večer.
1. Br. velitel vítá bratry a zahajuje cvičení krásnou přednáškou, vytrženou z nějakého
časopisu, která nese název „Dobrovolnost“.
Z Hasičských rozhledů byl přečten článek „Dobrovolnost – samá povinnost!“
Br. jednatel předčítá článek z Hasičských rozhledů č. 22 článek „Pozor na zneužívání
hasičských strojů a vozidel!“
Toto cvičení bylo skončeno v 9 hod. večer a účastnili se jej tito bratři: František Kohout,
Adolf Orava, Čeněk Hantek ml.,Josef Duchoň, Ludvík Velecký, Marie Paličková, Jiřina

122

Velecká, Ladislav Velecký, Jan Jednorog, Jan Oplatek.
Ve Zbrašově 3. prosince 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 10. prosince
1949, v místnosti MNV za přítomnosti bratrů: František Kohout, Čeněk Hantek st., Adolf
Orava, Josef Duchoň, Jan Jednorog, František Roreček a Oldřich Chromý ml.
1. Br. předseda zahájil schůzi.
2. Br. jednatel předčítá protokol z poslední výborové schůze, který byl schválen.
3. Bylo usneseno by bratři, kteří konají špatnou povinnost neb vůbec žádnou, by byli
uvědoměni a pozváni do příští schůze.
4. Na sbor přišly 3 kusy odznaků (diplom) z Bukovan, s podotknutím, že chceme-li si
přiobjednat, můžeme. Výbor se usnáší abychom jich měli 15 kusů, tak že 12 kusů se
přiobjedná.
5. Ples bude pořádán 7. ledna 1950 op. Leopolda Prášila, hostinského na Zbrašově. Hudbu
obstará br. František Roreček. Pozvánky, 200 kusů br. Jan Jednorog, vstupné 20,- Kčs m. d.
Pozvánky a bufet v obci obstarají bratři František Zlámala a Oldřich Chromý. Sál zařídí br.
Josef Duchoň. Povolení má na starosti br. jednatel Adolf Orava.
6. Schůze skončena v 10.30 hod. večer.
Ve Zbrašově 10. prosince 1949.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Z výborové schůze dne 29. prosince 1949, o 7. hod. večer v místnosti MNV ve Zbrašově,
za přítomnosti těchto br.“ František Kohout, Čeněk Hantek st., František Ryška, Josef
Duchoň, Jan Jednorog, František Roreček, Adolf Orava. Josef Králík pro školení omluven.
1. Br předseda zahájil schůzi.
2. Br. jednatel předčítá protokol z poslední výborové schůze, který je schválen.
3. Příprava plesu dne 7. ledna 1950:
U pokladny budou br. František Ryška a Jan Jednorog. Pozvánky se rozepíší 30. prosince
1949 večer, kdy je donese br. Jan Jednorog z tiskárny, i vstupenky.
4. Do této schůze byli pozváni všichni členi, kteří konají špatnou hasičskou povinnost, ač
se všichni nedostavili. Mají možnost se v roce 1950 polepšit a konat povinnost jak stanovy
velí.
5. Br. jednatel předčítá článek z Hasičských rozhledů ohledně hasičského vozu, který není
natřen na červenou barvu, ač to měla firma T. Milian z Hranic udělati. V tomto článku,
v č. 24, stojí: Hasičstvo se loučí s červenou barvou.Vozy hasičské budou natírány barvou
khaki a to synthetický smalt khaki S 5502/8520, který dodává hasičská výzbrojní ústředna.
6. Jelikož schůze výborová byla svolána na čtvrtek, t. j. volný den strany KSČ, byla
Akčním výborem povolena jen na 1 hodinu, to je do 8 hod. večer. Další věci, které nejsou tak
nutné, budou vyřízeny v příští schůzi.
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Ve Zbrašově 29. prosince 1949.

Adolf Orava, jednatel.

1950
Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne 17. ledna
1950 o 7. hod. večer v místnosti MNV v radnici, za přítomnosti těchto bratrů: František
Kohout, František Ryška, Jan Jednorog, Josef Duchoň, Adolf Orava a Čeněk Hantek st.
Program:
1. Br. předseda zahájil schůzi.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který byl schválen.
3. Vyúčtování plesu ze dne 7. ledna 1950:
Příjem:
50,— Kčs Vydání: Hudba
2265,— Kčs
U pokladny vybr. 4275,— Kčs
pivo a sál
218,— Kčs
za čepice
460,— Kčs
dávka ze vstupenek 463,— Kčs
buffet
3147,— Kčs
autorský poplatek
299,60 Kčs
buffet v penězích
600,— Kčs
čepice
255,— Kčs
vstupné dodatečné 345,— Kčs
kolky na povolení
46,— Kčs
Celkem
8877,— Kčs
známky na poštovné 20,— Kčs
pozvánky 200 kusů 304,— Kčs
Celkem
3870,60 Kčs
Čistý zisk činí: 5006,40 Kčs.
4. Baterie do hasičského vozu byla koupena u fy Mototechna v Hranicích za obnos asi
2680 Kčs. Účet se nachází u MNV ve Zbrašově.
5. Br. Josef Duchoň podává zprávu z okrskové schůze, která se konala dne 15. ledna 1950
v Rakově. Této schůze se zúčastnili br. Josef Duchoň jako velitel a br. Čeněk Hantek st. jako
samaritský četař. Vzdělavatel br. Viktor Langer se nedostavil, ale půjčil auto, benzin mu bude
hrazen. Na této schůzi byly volby zástupce velitele, jednatele a jiných funkcionářů okrsku.
Zbrašovský sbor se má letošním rokem zúčastniti těchto cvičení v okrsku: ve Valšovicích a
v Paršovicích. Dále bylo usneseno, aby každý sbor zaplatil paušální částku 200 Kčs jako
vstupné na okrskové podniky,ať se zúčastní 1 bratr neb 20 bratrů.
6. Stav benzinu musí se vésti letošním rokem v pořádku, by bylo možno jej kdykoliv
kontrolovat. Objednají se bloky u Hasičské ústředny v Praze neb v Brně.
7. Klíče od zbrojnice, které byly zhotoveny kontrolním bratrům, t. j. 3 klíče, budou
staženy a dány zase až budou noční hlídky.
8. Stran zábavního odboru se rozpředla delší debata a musí se dáti do pořádku, neb
z Ústředí divadelních ochotníků odhlásit. Sbor nebude za odbor platit několik roků zpět.
9. Po vyčerpání programu, schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově 17. ledna 1950.

Adolf Orava, jednatel.
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Zápis
O valné hromadě, konané dne 21. ledna 1950 v 7 hod. večer v místnosti MNV ve
Zbrašově. Přítomní bratři a sestry: Jiřina Velecká, Marie Paličková, Adolf Orava, Čeněk
Hantek ml., František Kohout, Ludvík Velecký, František Zlámala, Jan Oplatek, Cyril
Kohout, Josef Duchoň, Čeněk Hantek st., František Ryška, František Roreček, Jan Jednorog,
Josef Králík, Vilém Roreček, Leopold Král. Br. Ladislav Velecký pro nemoc omluven, bratři
Jaroslav Horák, Antonín Vinklar a Milan Brada omluveni pro hru ve Valšovicích.
1. Br. předseda František Kohout zahajuje valnou hromadu v ½ 8. hod. večer a vítá
všechny přítomné bratry a sestry. Br. předseda krásnou řečí vybízí bratry k větší činnosti a
docházce do schůzí.
2. Br. Čeněk Hantek předčítá protokol z poslední valné hromady, který byl schválen.
Stran pracovních oděvů br. František Roreček vysvětluje by bylo všem jasno, že některé
části obleků schází. Vypůjčování obleků, na návrh Čeňka Hantka, pouze na potvrzení každého
bratra, kterýsi něco vypůjčí, a když věci vrátí, potvrzení se zničí.
Jelikož není žádná činnost v dramatickém odboru hasičského sboru, odhlásí se
z divadelního ústředí Umdoč, a přihlásí se k hasičskému ústředí.
Vkladní knížky znějící na vázaný vklad sboru hasičského, která zněla na obnos
21.076 Kčs, i odboru dramatického byly odevzdány MNV.
Jiráskovu fondu, na vydávání knih Aloise Jiráska, bylo zasláno 1500 Kčs na knihy, které
budou darovány místní veřejné knihovně. Některé tyto knihy již došly a bude do nich dáno
razítko hasičského sboru.
Dotaz stran opony, která byla půjčena do Černotína se dopíše, neb se celá věc předá SNB.
3. Zpráva jednatele. Celý proslov se nachází na přiloženém listě. Další zpráva zní:
Sbor čítá 30 bratrů činných, 2 sestry samaritánky, 4 členy přispívající.
Za rok 1949 se přihlásili 4 bratři a 1 sestra, odhlásilo se 5 bratrů.
Oběžníků bylo posláno na bratry 23 kusů.
Pošty došlo za rok na sbor 143 kusů,
odesláno
39 kusů,
zábavnímu odboru předáno 26 kusů.
Členských schůzí bylo
4,
výborových
11,
valná hromada
1.
Požáry přespolní (Hranice, Opatovice) 2×,
Školení teoretické
7×,
cvičení praktické
15×,
cvičení samaritské
2×,
cvičení veřejné
2×,
cvičení noční
1×.
Povodně v lázních Teplicích
2×.
Žňových hlídek bylo
66.
Sbor pořádal 1 ples a 1 výlet;
sbor zúčastnil se hasič. výletu ve Velké počtem 13 bratrů.
Krajského sjezde ve Vsetíně se zúčastnili 3 bratři.
Okresního sjezdu v Lipníku se zúčastnilo 7 bratrů.
Sbor se zúčastnil 5 politických oslav a
konal dne 23. října veřejnou slavnostní schůzi na Den čsl. hasičstva.
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4. Zpráva pokladníka br. Františka Ryšky:
příjem za rok 1949
24.039,25 Kčs
vydání za rok 1949
12.708,60 Kčs.
Sbor doplatil do obecního rozpočtu.
Účty byly revisory přehlédnuty a shledány v pořádku, proto bylo pokladníkovi uděleno
absolutorium. Účty revidovali bratři Josef Králík a Čeněk Hantek ml.
5. Zprávu velitele podal br. Josef Duchoň: Pohotovosti při povodni v červenci 1949 byly
2. a 20., tedy dvě povodně ve 14 dnech. Naříká na slabou účast při cvičeních a nabádá mladé
bratry k větší účasti.
Dále podává zprávu o stavu požárů. V zemích Čech, Morava a Slezska bylo za rok 1949
1277 požárů a škoda činí 157 miliónů Kčs.
Pak navazuje na preventivní ochranu. Každého čtvrt roku kontrolu elektrického vedení,
komínů, pařáků a jiných zařízení k zamezení požárů.
6. Zpráva samarity: Br. Čeněk Hantek podává zprávu, že mají lékárny prázdné. 15 případů
první pomoci. Samaritská výzbroj: 6 brašen prázdných, 2 nosítka. Sbor se usnáší koupit
výzbroj do všech brašen. Dokoupí br. Čeněk Hantek za sborové peníze. Dále se doporučuje
udělat přesný seznam věcí samarity.
7. Zpráva vzdělavatele žádná neb br. Viktor Langer se nalézá v nemocnici v Hranicích.
8. Zpráva hospodáře. Inventář ve stavu roku 1948.
Koupeno:
2 nové pláště na agregát,
5 opasků – „dohody“ pro členy,
K vyřazení: 1 oddíl hadic B
2 páry gum. bot, jelikož si je stále půjčuje MNV, dají se mu k disposici.
9. Věci týkající se valné hromady.
Mezi bratry Františkem Kohoutem a Čeňkem Hantkem st. jest již delší dobu spor, který
vyvolal Br. Čeněk Hantek st. a byl podložený lží. Jelikož si toto nechtěl br. starosta nechať
líbiť, dává br. místostarostovi možnosť podáním ruky ke smíru. Po delší debatě přece se br.
Hantek nechal přemluvit a ruku br. Kohoutovi podal. Bude-li ale br. Josef Bureš, okr. starosta
do našeho sboru zanášet nesvár, zakročíme.
Tímto byla valná hromada skončena v 23 hod.
Ve Zbrašově 21. ledna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

{Příloha - Zpráva jednatele:}
»Bratři !
Jako každoročně, tak i dnes podáváme zprávu o své celoroční činnosti. Do sboru
dobrovolných hasičů jsem vstoupil v roce 1924, ihned po požáru v č. p. 17.
Byla to krásná a radostná práce pro lásku bližního a také účast na cvičení bývala větší
než je dnes. Bylo nás tehdy 18 členů a do cvičení ať praktického, neb teoretického přišlo nás
16 neb 17. Dnes je tomu pravý opak. Je nás 30 bratrů, a kolik jich chodí dnes?
Prosil bych členy sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově aby zvětšili účast na všech
schůzkách a cvičeních s přáním šťastného Nového roku. Hasičstvo, jako složka masová,
národní, dává si často název hasičská rodina.
Proto také svá přání projevuje veřejně. Vždyť hasičské rodiny chceme míti v klidném
soužití všech členů se všemi lidmi dobré vůle. Nový rok toť pochod kupředu se štítem, věčně
živého přikázání „Na pomoc“.
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Proto musíme býti dobrými hasiči, neb dobrý hasič bude pracovat jako jeden z nejlepších
pracovníků na svém pracovišti i v hasičském sboru. Ať už jako činovník neb jako prostý člen,
bude vždy mezi prvními – nejlepšími! Bude vždy a pilně navštěvovat cvičení, bude hledat
poučení v hasičském životě. Uvědomělý hasič, který je si vědom své hasičské cti, odrazí
všechny ta, kteří by chtěli leptat a rozrušovat.
Hasičská idea je založená na prostém přikázání lásky a na našem hesle „Na pomoc“.
Milovati budeš bližního svého a skutkem dokážeš pravdivost této ideje, když v neštěstí
dokážeš mu pomoci.
Idea má teprve tehdy svůj význam, když se provádí činem. Takové jednání, takový sbor,
jistě slouží zajisté ke cti obci, ve které se ustavil, slouží ke cti naší drahé vlasti a proto si
právem napsalo hasičstvo na svůj prapor i heslo „Vlasti k obraně“.
Snaže se i Vy, vyniknouti pilnou prací, dobrou kázní, tak přispějete k oslavě vlasti vzorným
plněním všech povinností, které jste dobrovolně na sebe vzali. Proto ať nad hlavami
hasičských sborů šumí vesele prapor a na něm heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a
vlasti ke slávě!“
Adolf Orava, jednatel.«

Zápis
O výborové schůzi, která se konala dne 24. března 1950 v místnosti sborové, v radnici
o ½ 8. hod. večer. přítomno byli tito bratři: František Kohout, Josef Duchoň, Adolf Orava, Jan
Jednorog, František Ryška, František Zlámala, Josef Králík; a František Roreček omluven,
jelikož je t. č. na montáži.
1. Br. předseda zahájil schůzi a vítá přítomné.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze.
3. Br. velitel promluví s p. Jaroslavem Bartončíkem, by vzal věc zábavního odboru do
svých rukou a dal vše do pořádku neb br. Jan Oplatek na celou věc nestačí. Nebude-li chtíti,
musí se zábavní odbor odhlásit z Úmdoč úplně, neb sbor nebude platit různé časopisy a odbor
nevykazuje žádnou činnost.
4. Přihláška sl. Evy Králíkové byla všemi bratry schválena a ona do sboru našeho přijata
jako samaritánka.
5. Jeviště bylo zapůjčeno Svazu mládeže na hudební pásmo. Br. František Zlámala hlásí,
že 6 kusů horizontů schází. Přesto se výbor usnáší, že bez potvrzení a schválení výboru nesmí
se z jeviště žádné věci půjčovati. Do dnešního dne půjčoval každý komu se zachtělo, i do
druhých obcí, bez jakéhokoliv potvrzení. Jelikož jeviště stálo moc peněz a dnešního dne
nedostaneme různé věci koupit, musí se těmto zjevům udělat konec. S br. Vilémem Rorečkem
se promluví, zdali z Bělotína byly věci vráceny.
6. Letní cvičení započne dne 16. dubna t. r. v neděli po velikonočních svátcích a bratři
budou uvědoměni oběžníkem. Do této doby bude pořádána ještě jedna škola.
7. Debato o oslavě 55letého trvání sboru, která bude pořádána v létě, rozvrh a úprava obce
bude projednána v příští schůzi.
8. Do kroniky sboru, která nebyla psána celých 10 let, t. j. od r. 1939 – 1948, budou čteny
poznámky v létě při praktickém cvičení.
9. Různé debaty ohledně vodního plánu, který se zavázal br. Čeněk Hantek udělat pro
sbor. Klíče od transformátoru, by mohl být včas vypnut elektrický proud. Dát do pořádku
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klíče od hydrantů, by nemohl si bráti z hydrantů vodu kdo by chtěl.
Nosítka samaritské jsou jen jedny, ty druhé nemají plátno. Nosítka, která byla koupena
s hasičským vozem jsou pryč. Jedny nosítka budou objednány u Hasičské prodejny v Brně.
Obecní rozpočet pro hasičský sbor byl obcí schválen a hasičskému sboru řečeno, že
všechny položky bude platit MNV a ne sbor hasičský. Vzato na vědomí.
10.Schůze, po vyčerpání programu, skončena v ½ 11. hod. večer.
Ve Zbrašově 24. března 1950.

Adolf Orava, jednatel.
Zápis

O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, která byla konána dne 4. dubna 1950 v 7 ½ hod.
večer ve sborové místnosti v radnici, za účasti těchto bratrů: František Kohout, Josef Duchoň,
Jan oplatek, Adolf Orava.
1. Br. starosta vítá přítomné bratry a schůzi zahájil.
2. Od čtení protokolu z poslední výborové schůze bylo upuštěno pro malou účast bratrů,
kteří nebyli ani řádně omluveni.
3. Bylo přikročeno k plánování ne měsíc duben, květen a červen a sice následovně.
Cvičení letní: 16. a 30. dubna, 8. a 14. května, 4., 18., 25., a 29. června 1950.
Schůze výboru: 4. dubna, 26. května, 16. a 23. června 1950.
4. Divadelní odbor odhlásit u Úmdoč. Celou věc má na starosti br. Jan Oplatek.
5. Zajet za br. Ladislavem Černockým, okresním velitelem, do Lipníka a dohodnout se na
slavnosti 55letého trvání našeho hasičského sboru, která se má konati 2. července 1950. Další
program bude probrán v příští výborové schůzi.
Schůze skončena v 9.30 hod. večer.
Ve Zbrašově 4. dubna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O členské schůzi, konané dne 14. dubna 1950 v ½ 8. hod večer ve sborové místnosti
v radnici za přítomnosti bratrů: Josef Duchoň, František Kohout, Adolf Orava, Jan Oplatek.
1. Br. starosta zahajuje členskou schůzi s politováním tak malé účasti členů. Od čtení
protokolu bylo upuštěno a přikročeno k vyřízení dalšího programu.
2. Divadelní odbor z Úmdoč odhlásit, neb sbor nebude platit za odbor příspěvky, když od
roku 1947 nevyvíjí žádnou činnost. Věc má na starosti předseda tohoto odboru br. Jan
Oplatek.
3. Plánování cvičení a schůzí na měsíce duben, květen a červen na tiskopisy, které musí
býti odeslány okrskovému veliteli do Hranic.
4. Ohledně oslav 55letého trvání sboru zajede se k br. okresnímu veliteli Ladislavu
Černockému do Lipníka nad Bečvou malým autem br. Kohouta.
5. Po vyčerpání programu schůze skončena.
Ve Zbrašově 14. dubna 1950.

Adolf Orava, jednatel.
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Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne
22. dubna 1950 v 8 hod. večer ve sborové místnosti radnice, za přítomnosti těchto bratrů:
František Kohout, František Ryška, Jan Jednorog, Josef Duchoň, František Zlámala, Adolf
Orava, František Roreček.
Pořad:
1. Br. předseda František Kohout vítá přítomné bratry a zahajuje schůzi. Od čtení
protokolu z poslední výborové schůze je upuštěno.
2. Plán na oslavu 55letého trvání sboru dle osobního vyřízení u br. okresního velitele
v Lipníku musí býti zaslán předem, by mohla okresní valná hromada o něm jednati. Náš sbor
má zájem na okresní hasičský sjezd, a proto musíme napnout všechny síly bychom všechno
zvládli. Ujednáno bylo následující:
1. V 6 hod. ráno budíček s hudbou.
2. V ½ 8. hod. mše sv. řím. kat. s kázáním.
3. V ½ 9 hod. vítání sborů bratrských.
4. V ½ 10 hod. závody.
5. Prohlídka krápníkových jeskyní.
6. Společný oběd.
7. V ½ 14 hod. požární cvičení.
3. Valná hromada OHJ č.11 koná se v neděli 30. dubna 1950 v 8 hod. dopoledne
v Hranicích, u Skřídlů v Hranicích na Motošíně.
4. Oslav 1. května v Hranicích zúčastní se bratři dle možnosti v hasičském obleku.
5. Na ONV Hranice, osvětové oddělení, zaslat hlášení o plánování divadelních her na
měsíce září – prosinec 1950. Č. j. 64.
6. Po vyčerpání programu schůze skončena v 10.30 hod. večer.
Ve Zbrašově 22. dubna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Z členské schůze Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala 5. května 1950
ve sborové místnosti radnice. Přítomní byli tito bratři: František Kohout, Čeněk Hantek ml.,
Jan Jednorog, Miroslav Hapala, Milan Brada, Adolf Orava, Antonín Vinklar, Jaroslav Horák,
Marie Paličková.
1. Zahájení sborového večera. Br. starosta František kohout vítá přítomné bratry. Rozvádí
krásně hasičskou službu a pobízí bratry k činnosti.
2. Br. starosta rozebírá plánování schůzí a slavnosti, které se musí bezpodmínečně
dodržovat.
3. Plánování divadla na vánoční svátky, které musí být trojmo na ONV, osvětové
oddělení, v Hranicích. Kus divadelní vybere br. František Zlámala s p. Jaroslavem Bartončíkem. Vybrány byly 2 kusy a to: 1) Spitzer: Tovaryš Martin, 2) Klicpera: Každý něco pro
vlast.
4. Přednáška 1 bodu Klementa Gottwalda nařízena OHJ a sdělení musí býti zasláno do
16. května 1950 OHJ č. 11 do Hranic.
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5. Br. jednatel podává zprávu z valné hromady OHJ Hranice, konané 30. dubna 1950,
která je na zvláštním listě.
6. Různé návrhy a skončení sborového večera.
Ve Zbrašově 5. května 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala 2. června
1950 ve sborové místnosti v radnici o ½ 9. hod.večer. Přítomní byli tito bratři: František
Kohout, Adolf Orava, Josef Duchoň, František Zlámala a František Ryška; ostatní se
omluvili.
1. Br. starosta zahajuje schůzi.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který je schválen.
3. Br. starosta podává zprávu ze schůze KSČ, kde byl hasičský sbor kontrolován.
4. Slavnost 55tiletého trvání hasičského sboru na 2. července 1950 musí se ihned začít
připravovat. hudbu zajistí br. František Zlámala. O výletní místo se požádá p. František Mastil
o propůjčení jeho zahrady, zařídí předseda br. František Kohout. Odpoledne na zahradě a
večer v hostinci.
5. Voda v obci. Nádrže a studny prohlédnout, neb při dnešním suchu by mohla nastat
katastrofa při bouři, když elektrárna vypne proud i na 6 hodin. Protože kdyby nastal požár,
nebylo by vody k hašení.
6. Tabulka „Hasičská zbrojnice“, která byla zhotovena, nebyla zaplacena do dnešního dne.
Bylo proto usneseno zaplatit 50 Kčs za ni.
7. Dopis krajské hasičské jednoty Olomouc ohledně pojištění. Vyzvedne se pojistka od
MNV ve Zbrašově a v případě nevyhovující sumy se upraví na dnešní dobu.
8. Technická škola velitelů a podvelitelů se koná 4. června 1950 v Hranicích na cvičišti u
„Valchy“. Náš sbor je povinen půjčiti i stroj.
9. Rozhodnutí o jevišti, o kterém bylo již jednáno 24. března 1950, nebylo dodrženo a
musí býti přísně zakázáno, že bez povolení hasičského sboru nesmí se jeviště nikomu
půjčovati.
10. Schůze skončena v 11 hodin večer po vyčerpání programu.
Ve Zbrašově dne 2. června 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově, která se konala dne 15. června 1950 v 9 hod. večer,
ve sborové místnosti v radnici. Přítomní byli tito bratři: František Kohout, Josef Duchoň,
František Ryška, Josef Králík, Jan Jednorog. Ostatní nebyli omluveni.
Program:
1. Br. starosta zahájil schůzi a vítá přítomné.
2. Čtení zápisu z poslední výborové schůze ze dne 2. června 1950, který je schválen.
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3. Rozmluva ohledně hasičské slavnosti ve Zbrašově. Zajede se do velké o vyjednání
benzinu neb sbor z Velké pořádá okrskové cvičení s výletem dne 2.července 1950. Zařídí br.
starosta, velitel a Josef Králík.
4. Požární hlídky na příkaz MNV začnou dne 19. června 1950. Dohodne se ve cvičení dne
16. června 1950 s bratry ohledně doby, buď bude hlídat jeden bratr od 10 hod. večer do 3 hod.
ráno, nebo 1 bratr od 10 hod. do 0.30 hod. a druhý od 0.30 hod. do 3 hod. ráno. Ostatní zařídí
br. starosta a velitel.
5. Diskuse ohledně půjčování jeviště. Musí se zjevy obmezit a jeviště bude půjčeno
každému, kdo si oň zažádá písemně. Jinak nesmí býti nic půjčeno.
6. Další výborová schůze bude dne 23. června 1950.
7. Schůze po vyčerpání programu skončena v 11 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 15. června 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 23. června 1950 v hostinci ve Zbrašově v 9 hod. večer.
Přítomných, ač byli všichni podepsáni, dostavili se jen br. František Kohout, Adolf Orava,
František Zlámala, Josef Králík; Jan Jednorog omluven neb pracuje do 10 hod. večer, br.
Josef Duchoň omluven pro nutnou práci v hospodářství.
1. Br. předseda zahájil schůzi. Od čtení zápisu bylo upuštěno.
2. Plánování na měsíce červenec – prosinec. Oba listy pro čtvrt roku budou zaslány br.
okrskovému veliteli do Hranic.
3. Žádost o zapůjčení horizontu a reflektoru pro lázně Teplice vyhověno a věci budou
zapůjčeny proti potvrzení.
4. Čtení došlé pošty.
5. Po vyčerpání programu schůze skončena v 11.30 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 23. června 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne 8. července
1950 v 9 hod. večer ve sborové místnosti.
Pořad:
1. Br. předseda zahájil schůzi.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který je schválen.
3. Vyplňování kmenového listu sboru dobrovolných hasičů za uplynulé 2× pro ¼ roku pro
MNV, který to musí odvést SNB Hranice.
4. Zašle se objednávka Hasičské výzbrojní prodejně do Brna na 2 samaritské pláště,
6 elektrických lamp trojbarevných, látku na 2 blůzy a 1 parádní kalhoty černé.
5. Požárového cvičení dne 9. července 1950 v Paršovicích o ½ 2. hod. odp. zúčastní se náš
sbor se strojem.
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6. Vyřízení dopisu br. Miroslavy Hapaly odložena do výboru mimořádného, který bude
svolán na den 15. července 1950, kde bude zavolán on i svědci, by objasnili celý případ, který
se stal s br. Janem Jednorogem ve Valšovicích.
7. Po vyčerpání programu schůze skončena v 11.30 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 8. července 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Přítomní byli tito bratři: František Kohout, Josef Duchoň, František Ryška, Adolf Orava,
František Roreček, František Zlámala. Neomluveni byli tito bratři: Čeněk Hantek st., Josef
Králík, Jan Jednorog, ačkoliv byli uvědoměni oběžníkem.

Zápis
O výborové schůzi dne 15. července 1950 v 9 hod. večer ve sborové místnosti za
přítomnosti těchto bratrů: Josef Duchoň, František Kohout, František Roreček, Adolf Orava,
František Ryška, František Zlámala, Jan Jednorog; bratři Miroslav Hapala a František Mastil
jako svědek.
Pořad:
1. Br. předseda František Kohout zahajuje schůzi výboru.
2. Čtení protokolu z posledního výboru a schválení.
3. U OHJ se vyzvednou tiskopisy na objednávky látek a lamp.
4. Projednání dopisu br. Miroslava Hapaly z okrskového cvičení ve Valšovicích dne
3. července 1950, kde jej napadl podvelitel br. Jan Jednorog, kde mu nadal do agrárníků a
vesnických boháčů a jinak. Jelikož to dosvědčují naši bratři i přítomný br. František masti, že
se celá věc zakládá na pravdě. Jelikož v protokolu jsme nenalezli seznam členů smírčího
soudu, celou věc projedná výbor. Br. Jan Jednorog se obhajuje, že si nepamatuje nic, jen že
mu řekl agrárníku, což připouští, ale jinak celá věc říká, je podložena lží. Proti tomu zase br.
Miroslav Hapala říká, že mu měl raději dát pár facek na místě ve Valšovicích. Br předseda
František Kohout podává zprávu, neboli obšírný referát by osobní spory nebyly do sboru
hasičského zanášeny. Ale br. Jan Jednorog rozzlobený říká, že pro Miroslava Hapalu vystupuje ze sboru, což podá písemně a z výboru odchází pryč domů. Smírnou cestou nechtěl se
udobřit, což ukázal svou vinu na sobě a nejednal podle hasičské cti. Br. Miroslavu Hapalovi
br. předseda domlouvá, že mu měl dát pár facek a má se podrobit rozkazu některého
z funkcionářů.
Jelikož br. Jan Jednorog vystoupil ze sboru, musíme si zvolit za něho náhradu. Inspekci
hlídek si berou na sebe vždy 1. br. velitel a 2. br. předseda, což se bude opakovat do konce
hlídek.
Druhý podvelitel br. Josef Králík nedělá také své povinnosti, nechodí vůbec na cvičení ani
na přehlídku požárových hlídek. Do zbrojnice chodí dopisovat kdy na přehlídce byl i za
čtyřikrát, což je hlídkou dokázáno, že tam vůbec nebyl. Br. Josefu Králíkovi bude poslán
přípis by konal řádně své povinnosti.Zároveň br. Čeňkovi Hantkovi, místopředsedovi sboru,
který mezi nás v poslední době vůbec nechodí, bude oznámeno by se funkce vzdal. Br. Viktor
Langer bude též během t. r. odhlášen.
Okrskového cvičení ve Velké dne 16. července 1950 musí se náš sbor zúčastniti se
strojem k požárovému cvičení. Br. předseda navrhuje, by každý člen dostal 70,- Kčs na útratu.
Br. František Roreček říká, že by se měl postaviti sušák, na který máme povolení od MNV
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na skácení dřeva v lese, které nám vykáže p. Antonín Mikšík, hajný obce Zbrašova. Věc
zařídí sám br. František Roreček.
Slavnost sboru bude bezpodmínečně první neděli v srpnu. Hudbu zařídí br. František
Zlámala. Výletní místo br. předseda František Kohout.
Během tohoto měsíce {července} musí býti provedeno jedno denní a jedno noční
požárové cvičení. Proto se oznámí okolním sborům lístkem, který týden se to bude odbývat.
Došlá pošta:
Hlášení, požární ochrana žní, OHJ do Hranic. Do civilních hlídek sbor zasahovat nebude.
Sborový večer bude oznámen rozhlasem den před konáním a pak vytroubením.
Po vyčerpání programu schůze skončena v 11 hod. večer.
Ve Zbrašově 15. července 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Ze sborového večera dne 26. července 1950 v ½ 9. hod. večer ve spolkové místnosti
v radnici. Přítomní bratři a sestry: František Kohout, Jaroslav Čech, Adolf Orava, František
Zlámala, František Mastil, Milan Brada, Paličková Marie, Jiřina Velecká, Eva Králíková.
Program:
Br. předseda František Kohout vítá přítomné a zahajuje sborový večer s proslovem o
55 letém trvání našeho sboru. Na tuto oslavu bude sbor pořádat výlet s požárovým cvičením,
se sousedskou výpomocí V. okrsku.
ti

Proto se rozvinula debata o rozdělení práce na zahájení tohoto podniku:
Povolení zařídí br. jednatel Adolf Orava.
Plakáty a vylepení br. Jaroslav Čech.
Výletní místo br.předseda František Kohout.
Pivo v Lipníku br. Josef Králík
Stolové zařízení vypůjčí ze Zory br. Jaroslav Čech.
Bufet obejdou: Frant. Kohout, Jiřina Velecká, Milan Brada, Marie Paličková a Jar. Čech.
Za vybrané peníze se koupí bufet u cukráře neb se všechno prodá a nechceme bychom
toho měli málo.
Schůzka bratrů a sester bude 31. července, kdy se dohodne další ohledně bufetu.
Ve Zbrašově 26. července 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Ze sborového večera Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konaného dne 12. srpna
1950 ve sborové místnosti v radnici. přítomní byli tito bratři: František Kohout, František
Ryška, František Zlámal, Jaroslav Čech, Josef Duchoň, Adolf Orava, Jaroslav Horák,
František Mastil, František Roreček.
Pořad:
1. Br. předseda zahajuje schůzi.
2. Účtování po výletě dne 6. srpna 1950:
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Příjem: Lihoviny
pivo a sodovky
uzenky a housky
uzenky doprodej
bufet
vstupné odpol.
vstupné večer
tombola
Celkem příjem

7070,— Kčs
1980,— Kčs
5798,— Kčs
592,— Kčs
4906,20 Kčs
3780,— Kčs
2060,— Kčs
2510,— Kčs
28696,20 Kčs

Příjem
Vydání
Zisk

28.696,20 Kčs
18.055,70 Kčs
10.640,50 Kčs

Vydání: Hudba
pivo večeře pro hudbu
plakáty
vylepení plakátů
obecní dávka
lihoviny
vstupenky a papíry
tombola
povolení a poštovné
Celkem vydání

4322,— Kčs
908,— Kčs
306,— Kčs
30,— Kčs
958,— Kčs
6002,20 Kčs
17,50 Kčs
1431,— Kčs
80,60 Kčs
18055,70 Kčs

3. Na okresní schůzi v Bělotíně, odhlasováno, pojede br. jednatel dne 13. srpna 1950 na
8. hod.ráno.
4. Jelikož br. Jaroslav Čech napadl v opilém stavu na hasičském výletě v restauraci br.
předsedu, velitele a jednatele i před okrskovým velitelem br. Stanislavem Koláčkem z Hranic,
doznává svou vinu a všechny napadené bratry odprosil.
5. Po vyčerpání programu schůze skončena v 11.30 hod. večer.
Ve Zbrašově 12. srpna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 18. srpna 1950 o ½ 9. hod. večer ve sborové místnosti, za
přítomnosti těchto bratří: František Kohout, Josef Duchoň, František Ryška, František
Roreček, František Zlámala, Adolf Orava.
1. Br předseda zahájil schůzi.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze.
3. Br. předseda rozmlouvá o případu, který se stal na okrskovém cvičení ve Valšovicích
s br. Janem Jednorogem. Br. František Roreček navrhuje by byli on i br. Miroslav Hapala
znovu zavoláni do výborové schůze, kde se musí sami bratři usmířit podáním ruky. Celou věc
zařídí br. předseda.
4. Případ s br. Josefem Králíkem, který napadl br. předsedu v den přípravy na výletišti,
kde mu nadal do špinavých chlapů. Takové věci se nesmí opakovat. Jelikož se br. Josef Králík
nedostavil do výborové schůze, ba ani se neomluvil, je celá věc odložena do příští výborové
schůze na den 31. srpna 1950.
5. Br. jednatel předčítá dopis OHJ, týkající se povinné účasti na festivalu mírového
budování v Olomouci. Z našeho sboru se zúčastní 2 sestry a bratři, kteří budou mít zájem na
10. září 1950 do Olomouce.
6. Na okresní sjezd do Bělotína dne 20. srpna 1950 pojedou hned ráno 2 sestry a br.
jednatel. Na požárové cvičení odjede sbor až odpoledne.
7. Po vyčerpání programu schůze skončena v 11.30 hod. večer.
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Ve Zbrašově 18. srpna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala 31. srpna
1950 v 8 hod. večer ve sborové místnosti. Přítomni byli tito bratři: František Kohout, Jan
Jednorog, Josef Duchoň, František Roreček, Čeněk Hantek st., Josef králík, František
Zlámala, Adolf Orava, František Ryška.
1. Br předseda zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze.
3. Čtení dopisu od br. Jana Jednoroga, který se omlouvá z unáhlenosti, kterou pronesl
15. července t. r. ve výborové schůzi. Jelikož se br. Miroslav Hapala, ač byl br. předsedou
pozván, nedostavil, odkládá se celý případ do další výborové schůze.
4. Dopis divadelního okrsku, kterým jest sbor pozván na schůzi ONV v Hranicích ne den
3.září 1950 na 8 hod. ráno. Výbor se usnáší, by byl vyslán br. Vilém Roreček, který bude
písemně vyrozuměn.
5. Okresní sjezd v Bělotíně. Bratři a sestry , kteří se tohoto sjezdu zúčastnili dostanou od
sboru částku jako diety.
6. Festival mírového budováni kraje Olomouc v Olomouci, došlé losy, odznaky a nálepky
v ceně 79 Kčs zaplatí sbor. Oběžník na tento podnik zařídí br. pokladník, který se postará by
jej všichni členové dostali.
7. Případ s br. Josefem Králíkem, který se špatně vyslovil o br. předsedovi byl vyřešen
smírnou cesto podáním ruky obou sporných stran. Celá tato věc nebyla jasná, neb byl v ní
další bratr, který prováděl směr k nepříjemnostem.
8. Zpracování hlášení o činnosti za měsíc srpen okrskovému veliteli.
9. Schůze skončena v 11.30 hod. večer po vyčerpání programu.
Ve Zbrašově 31. srpna 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 6. září 1950 v místnosti sborové v 8 hod. večer, za
přítomnost těchto bratrů: František Kohout, Jan Jednorog, František Ryška, Josef Duchoň,
František Roreček, František Zlámala, Josef Králík, Adolf Orava.
1. Br. předseda zahájil výborovou schůzi a vítá přítomné bratry. Od čtení protokolu
z poslední výborové schůze bylo upuštěno.
2. Jelikož br. předseda byl uvědoměn v pondělí 4. září 1950 předsedo MNV ve Zbrašově
ohledně postavení nového prozatímního hasičského skladiště, na zahradě p. JUDr. Metoděje
Pavelky ve Zbrašově čp. 7, s výjezdem k okresní silnici. Dosavadní hasičské skladiště má
sloužiti za prádelnu, kterou chce zbudovat Rada československých žen ve Zbrašově.
Celou věc projednal AV NF s předsedou MNV na tom stanovisku, jak se k této věci
vyjádří hasičský sbor a jaké stanovisko k této věci zaujme.
Br. předseda František Kohout mluvil s předsedou MNV Čeňkem Hantkem ml., by zašel
někdo z hasičského sboru na ONV k p. Novotnému promluvit o této věci. Br. předseda zašel
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na ONV osobně a bylo mu řečeno, jelikož hasičské skladiště není povoleno v 5letém plánu
výstavby, není vůbec myslitelné stavbu tuto provésti, neb sbor se dostal do zákonitého sporu
s úřady.
Br. František Roreček dává návrh, by se dopsalo na ministerstvo techniky s uvedením
proč nám nebylo povoleno v 5letém plánu postavení hasičského domu, který by byl postaven
hned na místě původním na pozemku p. Františka Vavříka za kapličkou.
Celou věc vyřídí předseda br. František Kohout.
3. Plánované divadlo na vánoční svátky se musí již teď připravovat, by se knížky
objednaly, aby se vše nenechalo na poslední chvíli.
4. Br. František Zlámala podává zprávu ze schůze divadelních odborů okresu hranického
v místnostech ONV v Hranicích dne 3. září 1950.
5. Po vyčerpání programu skončeno v 10.30 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 6. září 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O sborovém večeru konaném dne 6. října 1950 v ½ 8. hod. večer, v místnosti zasedací
síně MNV za malé účasti členů.
1. Br. předseda zahájil schůzi, vítá všechny přítomné bratry a sestry.
Na příkaz krajské hasičské jednoty v Olomouci, nařizuje OHJ Hranice všem sborům by
zaslali do 15. října resoluci z této schůze. Proto i my konáme tuto schůzi abysme nebyli na
posledním místě. Resoluce našeho SDH zní takto:
P. T. Radě bezpečnosti v Lake Succes.
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově ve své členské schůzi, konané dne 6. října 1950,
po projednání usnesení předsednictva Světového,výboru obránců míru, usnesl se na
následující resoluci:
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbrašově připojuje se plně ke Stockholmské mírové resoluci
Světového výboru obránců míru, a členové sboru slibují, že se všemožně vynasnaží podporovati vždy a všude snahy světového hnutí mírového.
Odsuzujeme činnost všech válečných štváčů a přičiníme se aby jejich špinavé záměry
směřující k vyvolání nové války byly znemožněny. Snahy mírového hnutí podpoříme svou
ještě usilovnější prací na svých pracovištích.
Odsuzujeme americkou agresi v Koreji a její barbarské ničení měst a vesnic s jejich
mírumilovným obyvatelstvem a žádáme, aby Organisace spojených národů co nejdříve
tomuto imperialistickému řádění učinila přítrž.
Razítko SDH ve Zbrašově.
Podepsáni členové hasičského sboru.
Schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově 6. října 1950.

Adolf Orava, jednatel.
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Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala 18. října 1950
v ½ 8. hod. večer v místnost MNV v radnici. Přítomní byli tito bratři: František Kohout,
František Ryška, Čeněk Hantek st., František Zlámala, Jan Jednorog, Adolf Orava, Josef
Duchoň; omluven je František Roreček.
1. Br. předseda zahájil schůzi a vítá všechny členy.
2. Br. jednatel předčítá protokol z poslední schůze výborové, který je schválen.
3. Jelikož se blíží doba vánoční, kdy má sbor plánované divadelní představení, objednají
se knížky divadelní à 5 kusech na 2 představení. Objedná br. jednatel.
4. Přečtení dopisu od MNV, kde žádá Krajské učiliště požární ochrany v Olomouci, jména
členů na měsíční školení do Olomouce. Z našeho sboru jsou určeni br. František Zlámala a
Milan Brada.
5. Rozmluva o hasičském dni, který má býti 22. října 1950 v každém hasičském sboru.
Jelikož hodně bratrů je v neděli zaneprázdněno, výbor se usnáší, by hasičský den byl
proveden s celým programem v sobotu 21. října 1950 večer v hostinci. Jako závazky budou
okresní hasičské jednotě hlášeny:
1. Přednášky o protipožární ochraně ve školách a veřejnosti.
2. Zlepšení vodních zdrojů v obci.
6. Jelikož program je vyčerpán, schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově 18. října 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Ze sborové schůze 19. října 1950, která se konala v místnosti MNV v ½ 8. hod.večer.
Přítomní byli tito bratři a sestry: František Kohout, Adolf Orava, František Zlámala, Vladislav
Zlámala, Jan Oplatek, František Roreček, Čeněk Hantek ml., Jan Jednorog, František Ryška,
Vít Brada,Milan Brada, František Mastil, Jaroslav Horák, Jiřina Velecká, Marie Paličková,
Cyril Kohout, Josef Duchoň.
1. Bratr předseda vítá přítomné bratry a sestry a zahajuje členskou schůzi.
2. Rozmluva a rozdělení všech projevů ke Dni čsl. hasičstva.
3. Br. Čeněk Hantek ml. předčítá zákon hasičský čís. 62/1950 o povinnostech hasičských
sborů.
4. Br. František Roreček podává návrh o místnost vedle sborové místnosti, pro uschování
pracovních obleků, by nebyly uloženy jenom ve skříni. Věc si poznačil br. Čeněk Hantek ml.,
jako předseda MNV, kde celou věc předloží obecní radě.
5. Jelikož nám nebylo sděleno nic na objednávky , které nebyly zaslány na tiskopisech, je
br. František Zlámala pověřen by tiskopisy vyzvedl u hasičské jednoty v Hranicích.
6. Barevné baterie se koupí v Hranicích.
7. Po vyčerpání programu sborová schůze skončena v 10 hod. večer
Ve Zbrašově 19. října 1950.

Adolf Orava, jednatel.
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Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne
24. listopadu 1950 v ½ 8. hod. večer v místnosti MNV v radnici. Přítomní byli tito bratři:
František Kohout, Josef Duchoň, František Ryška, Jan Jednorog a Adolf Orava.
Program:
1. Br předseda zahájil schůzi a vítá přítomné bratry.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který je schválen.
3. Jelikož nebyl proveden Den čsl. hasičstva dne 22. října 1950, čte br. jednatel dopis
Svazu čsl. hasičstva proč tento nebyl proveden. Tento hasičský den má býti proveden asi
v polovici prosince, po dojití odznaků dokonalého hasiče a bude Svazem včas oznámen.
4. Rozhovor o závazcích, které hasičský sbor si vytýčil, trval delší chvíli a bylo usneseno,
že br. velitel Josef Duchoň a br. František Ryška obhlédnou místo, kde by mohla býti
zbudována vodní nádrž pro případ požáru Na Zábraní. O místě podají zprávu do příští
výborové schůze.
5. Jelikož hasičský sbor musí podati rozpočet MNV ve Zbrašově, čte br. jednatel vzor,
který zaslala OHJ č. 11. Rozpočet zpracují dle starého tisku br. starosta a pokladník
hasičského sboru do příští výborové schůze.
6. Br. starosta žádá jakou má podati zprávu o hasičském sboru do výboru KSČ. Rovněž
odloženo do,příštího výboru.
7. Po dojití účtu od firmy Pal, národní podnik, v Novém Jičíně, na zaplacení chladiče
hasičského vozu, který byl porouchán při srážce v Lipníku nad Bečvou dne 5. srpna 1950
dopoledne v Jezerské ulici. Jelikož chladič nemohli opraviti sboroví strojníci, byl odeslán této
firmě a obnos asi 4322,- Kčs jest zaplacen ze sborové pokladny a je schválen.
8. Divadelní představení na den 26. prosince 1950. Knížky byly předány br. Františku
Zlámalovi i hudební materiál, a je nejvyšší čas by se začalo s učením. S br. Františkem
Zlámalo se promluví v neděli i s p. Jaroslavem Bartončíkem, který slíbil pomoc k provedení
divadla.
9. Br. jednatel čte dopis od ONV, osvětového referátu IV.,a navazuje na oponu, která byla
půjčena do Černotína a tam byla zničena. Dle tohoto dopisuje možno objednati oponu a bude
o tom jednáno s předsedou MNV v Černotíně, který se zavázal, že se sokolskou jednotou tuto
věc skončí aby opona byla sboru vrácena.
10. Po vyčerpání programu schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově 24. listopadu 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově dne 1. prosince 1950, v místnosti MNV v 8 hod.
večer. Přítomni byli tito bratři: František Kohout, František Ryška, Josef Duchoň, František
Roreček, František Zlámala, Adolf Orava, Jan Jednorog. Br. Hantek omluven pro nemoc.
1. Br. předseda zahájil schůzi.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze, který byl schválen.
3. Potřebný materiál na vodní nádrž pro případ požáru Na Zábraní a pozemek vyjedná br.
František Ryška.
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4. Zprávo o činnosti hasičského sboru pro KSČ ve Zbrašově s připomínkou o plánování
schůzí, by hasičský sbor neměl plánovanou schůzi se stranou neb s SČM v jeden den, což se
projevuje malé návštěvě členů na schůzi.
5. Br. František Zlámala sděluje, že nemůže býti sehrána divadelní hra na vánoční svátky,
jelikož p. Jaroslav Bartončík nemůže pro nedostatek času toto představení nacvičit. Proto se
zajde za p.řídícím učitelem Josefem Gogelou a požádá se, zda by byl ochoten toto divadlo
nacvičiti.
6. Hasičský ples bude 6. ledna 1951 v restauraci U Prášilů. Hudbu obstará br. František
Zlámala. Pozvánky, 200 kusů, se objednají v Hranicích.
7. Dopis p. Josefu Vinklarovi k jeho 90. narozeninám sestaví br. předseda a všichni
členové jej podepíší.
8. Schůze skončena v 10 hod. večer, po vyčerpání programu.
Ve Zbrašově 1. prosince 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O členské schůzi SDH ve Zbrašově, konané dne 2. prosince 1950 v místnosti MNV.
Br. předseda zahájil schůzi a vítá všechny přítomné bratry a sestry. a říká, že tato schůze
je svolaná narychlo, by se projednala věc ohledně pohřbu zemřelého br. Čeňka Hantka
staršího.
Členská schůze se usnáší, že br. Čeňku Hantkovi bude zakoupen umělý věnec se stuhou
„Svému bratru věnuje SDH Zbrašov“.
Pohřbu se účastní bratři ve vycházkovém obleku, neb kdo nemá v pracovním obleku
s helmou. Sraz bude o ½ 2. hod. dne 5. prosince 1950 u hasičské zbrojnice, odkud se pojede
hasičským vozem do Hranic do kostela, odkud vyjde pohřební průvod.
Ve Zbrašově dne 2. prosince 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi SDH ve Zbrašově dne 15. prosince 1950, v 8 hod. večer, v místnosti
MNV. Přítomní byli tito bratři: František Kohout, Josef Duchoň, František Zlámala, František
Ryška, Adolf Orava. Br. Jan Jednorog je t. č. nemocen v nemocnici.
1. Br předseda František Kohout zahájil schůzi a vzpomíná zemřelého br. místopředsedu
Čeňka Hantka st. a vyzývá bratry a by uctili jeho památku povstáním.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze, který je schválen.
3. Br. František Zlámala podává zprávu ohledně divadla, které mělo býti sehráno
26. prosince 1950 a říká, že to není možné do této doby nacvičiti, jelikož nemá všechny úlohy
obsazené.
4. Br předseda předčítá dopis od OHJ č. 11 ohledně vánoční dárkové akce armádě. Bylo
usneseno, že nějaký dárek zakoupí ze sbor. peněz br. František Ryška a odevzdá jej na ONV.
5. Sbor uctí narozeniny generalissima J. V. Stalina dne 19. prosince na schůzi MNV
hovory s lidem.
6. Ohledně valné hromady bude jednáno v příští výborové schůzi.
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7. Plánování divadel v roce 1951. Budou sehrána dvě, jedno našeho a jedno ruského
autora. Dopis plánování bude odeslán příštího dne na ONV.
Po vyčerpání programu byla schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově 15. prosince 1950.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané 29. prosince 1950, v 8 hod. večer v místnosti MNV ve
Zbrašově. přítomní byli tito bratři: František Kohout, Josef Duchoň,František Ryška, Adolf
Orava, František Zlámala.
1. Zahájení schůze br. předsedou.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze.
3. Br. František Zlámala podává zprávu, že nacvičování divadla není zahájeno, jelikož
někteří nevrátili knížky, by si úlohy mohli opsati další. Br. předseda chce tyto herce obejíti,
ale br. František Zlámala říká, že si je obejde sám.
4. Vánoční akci armádě vyřídil br. František Ryška a dárek odvedl na ONV.
5. Jednání stran valné hromady, jelikož bude reorganisace hasičských sborů, zatím
odloženo a bude provedeno až po vyjití směrnic.
6. Ohledně podpory vdovám po starých zemřelých bratrech na rok 1951, se výbor usnáší,
že dostanou od hasičského sboru à 200.- Kčs. Jsou to pí Marie Oravová a Marie Chromá.
7. Plesové pozvánky roznesou mladí bratři. U pokladny budou br. František Ryška a
Adolf Orava. O překročení policejní hodiny bude zažádáno do 3 hodin ráno.
8. Pořádek s jevištěm, jelikož se nalézá v nepořádku, udělají bratři František Ryška a
František Kohout.
9. Po vyčerpání programu schůze skončena v 9.30 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 29. prosince 1950.

Zapsal Adolf Orava.
1951
Zápis

O výborové schůzi ze dne 12. ledna 1951, konané v 8 hod. večer ve sborové místnosti, za
účasti těchto bratrů: František Kohout, František Ryška, Josef Duchoň,František Zlámala,
Adolf Orava, Vít Brada.
1. Br. předseda zahájil schůzi výboru.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze.
3. Účtování po plese konaném dne 6. ledna 1951:
Příjem: Vstupné
1320,- Kčs
Vydání: Hudba
dary
1150,- Kčs
obecní dávka
bufet
5568,- Kčs
pozvánky
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2640,- Kčs
537,- Kčs
257,- Kčs

čepice papírové 440,- Kčs
kytičky
410,- Kčs
dar
50,- Kčs
celkem
8938,- Kčs

Příjem celkem
vydání celkem
Zisk

300 zákusků
1500,- Kčs
povolení, kolky, špendlíky a
vstupenky
134,- Kčs
10 m trikolory
75,- Kčs
čepice
297,- Kčs
povol. polic. hod. 100,- Kčs
známky na pozv. 15,- Kčs
papír na bufet
22,- Kčs
pivo a več. hudbě 116,- Kčs
celkem
5693,- Kčs

8938,- Kčs
5693,- Kčs
3245,- Kčs

4. Br. František Kohout podává zprávu ze schůze ONV o reorganisaci hasičských sborů.
5. Po vyčerpání programu schůze ukončena.
Ve Zbrašově 12. ledna 1951.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
Ze sborového večera ze dne 2. února 1951 konaného v ½ 8. hod. večer v místnosti
sborové, za účasti těchto bratrů: František Kohout, Josef Duchoň, Adolf Orava, Vladislav
Zlámala, František Zlámala, Milan Brada, Vít Brada, Miroslav Hapala, Rostislav Honeš,
Čeněk Hantek.
1.Br. předseda zahájil sborový večer a vítá přítomné bratry.
2. Br. jednatel se dotazuje stran divadelních sešitů, kdo dal povolení by byly dány do
sběru papíru. O tom se rozvinula delší debata a br. František Zlámala má zjistit kolik toho ve
sběru je. Jest to další nehospodárnost zábavního odboru, který se o věci nestará, ač to stojí
sbor mnoho peněz. (Poznámka: Sešity tyto se téhož dne ze sběru ztratily.)
3. Stanovení valné hromady v příští schůzi, po dojití stanov od Svazu čsl. hasičstva.
4. Ohledně br. Jaroslava Čecha dopíše se MZHJ do Brna, jak byl ze sboru hranického
odhlášen.
5. Po vyčerpání programu schůze skončena v 9.30 hod.
Ve Zbrašově 2. února 1951.

{zapsal Adolf Orava.}

Zápis
O výborové schůzi konané dne 3. března 1951 v ½ 8. hod. večer, ve sborové místnosti
v radnice ve Zbrašově. Přítomní byli tito bratři: František Kohout, František Ryška, Jan
Jednorog, Josef Duchoň, František Roreček, František Zlámala, Adolf Orava. Neomluven
Josef Králík.
1. Br. předseda zahájil schůzi a vítá přítomné bratry.
2. Br. jednatel čte protokol z poslední výborové schůze dne 12. ledna 1951, který je
schválen.
3. Br. František Zlámala podává zprávu o divadelním představení, které se hraje 4. března
1951 v ½ 8. hod. večer v sále u Prášilů. Kus se jmenuje „Jedenácté přikázání“.
U pokladny budou br. Josef Duchoň a František Roreček od 7 hod. večer. Uvádět budou
dva bratři, kteří budou míti pohotovostní hlídku.
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Po divadle bude taneční zábava pro ochotníky za dobrovolné vstupné, které připadne celé
hudebnímu souboru na Zbrašově na zakoupení hudebních nástrojů.
4. Br. předseda předčítá dopisy, které obdržel od MNV k projednání v hasičské schůzi.:
1. Zájezd divadelních ochotníků do jiného okresu musí povoliti ONV, ve kterém má
divadelní soubor bydliště.
2. Stavba hasičské zbrojnice. Bude podána žádost o typizaci do plánu na rok 1952, do
počtu obyvatel 1000-2000.
3. Akce „Filmové jaro na vesnici“ bude provedena dne 7. března 1951 za účasti sboru,
SČM a JSČZ.
5. Pronesla se debata zájezdu drahotušského divadelního souboru na Zbrašov, což vede
v evidenci br. František Zlámala. Toto divadlo bude projednáno, jak budou míti nacvičen kus
odpovídající našemu jevišti.
6. Br. jednatel čte jak se má připravovati valná hromada z reorganisovaných hasičských
sborů na místní jednoty svatu čsl. hasičstva z Hasičských rozhledů č. 5, roč. 1951. Celá tato
práce bude projednána v příští výborové schůzi.
7. Po vyčerpání programu schůze ukončena v 9.15 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 3. března 1951.

{zapsal Adolf Orava}

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala dne
10. března 1951 v 7 hod. večer v místnosti MNV. Přítomní byli tito bratři: František Kohout,
František Ryška, František Zlámala, Josef Duchoň, Jan Jednorog, Adolf Orava. Bratři
František Roreček a Josef Králík se neomluvili.
1. Br. předseda František kohout zahájil výborovou schůzi uvítáním všech bratří.
2. Čtení protokolu z poslední výborové schůze, která se konala 3. března 1951 a byl
schválen.
3. Žádost o stavbu hasičské zbrojnice podána bude MNV ve Zbrašově příští týden, by tato
stavba byla pojata do rozpočtu na rok 1952.
4. Vyúčtování po divadle, ač není ještě hotovo, jsou tyto položky:
Příjem celkem
2735,- Kčs
Vydání: Holič, maskování
150,- Kčs
telefon a cesta do Přerova
76,- Kčs
ONV, dávka
51,- Kčs
kroje z Přerova
173,- Kčs
vstupenky
15,- Kčs
světlo (asi)
100,- Kčs
autorský poplatek
? ,- Kčs
Zatímní vydání
565,- Kčs
Na úhradu dluhů po zábavním kroužku
has. sboru okrsku hranického – Úmdoč 1200,- Kčs
Veřejná knihovna na Zbrašově obdrží
na zakoupení knih
700,- Kčs.
5. Jelikož musí býti provedena prohlídka komínů na jaře t. r., má se br. velitel Josef
Duchoň dohodnouti s MNV.
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6. Jelikož byly objednány gramofonové desky s hesly o protipožární ochraně a se znělkou
„Hoří!“, celkem 3 kusy, proto výbor dodatečně tuto objednávku schvaluje.
7. Opona v Černotíně má se vymáhati dle br. Františka Zlámaly u p. Volka, který přijede
na svátky velikonoční do Černotína.
8. Kabel na jeviště, jelikož se dráty na osvětlení nacházejí ve špatném stavu, koupí se
nový a žárovky, které nejsou k nalezení, se též koupí nové. Br. {Eduardovi} Rorečkovi se
dopíše na vojnu, by hasičskému sboru sdělil, kde se nalézá popis inventáře, který patří
k jevišti. Adresa se zjistí u jeho matky neb ženy.
9. Jelikož divadelní představení dopadlo dobře, odplatí se sbor ochotníkům zájezdem do
národního divadla v Olomouci. Zjistí se kus, který vyhovuje naší vesnici a zakoupí se
vstupenky na představení, buď ve všední den neb v neděli odpoledne.
10. Příprava valné hromady: Do volební komise jsou vybráni 4 bratři a 1 sestra a sice:
František Kohout, Vladislav Zlámala, Marie Paličková, František hapala a Adolf Orava.
Kandidátka pro volbu bude sestavena po dojití stanov pro místní hasičskou jednotu a bude
dodána výboru k projednání, by se valná hromada zbytečně neprotahovala.
11. Plánování schůzí na půl roku pro ONV – PO, musí býti odesláno do 17. března t. r.
12. Po vyčerpání programu schůze skončena v 9.30 hod. večer.
Ve Zbrašově 10. března 1951.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, která se konala 21. března
1951 v 19.30 hod. večer v místnosti MNV. Přítomni byli tito bratři: František Kohout,
František Ryška, Adolf Orava, Jan Jednorog.
1. Br předseda zahájil schůzi, vítá přítomné bratry. Od čtení protokolu je upuštěno.
2. Schválení kandidátky, kterou sestavila volební komise na valnou hromadu, která se
bude konat 31. března 1951.
3. Svolat výbor na 27. března 1951, kde podají zprávu všichni funkcionáři SDH.
4. Po vyčerpání programu schůze skončena v 9.30 hod.
Ve Zbrašově 21 března 1951.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 27. března 1951 v 7.30 hod. večer v místnosti MNV.
Přítomní byli tito bratři: František Kohout, Josef Králík, Josef Duchoň, František Zlámala,
František Ryška, Adolf Orava.
1. Zahájení br. předsedou.
2. Zpráva z předešlého výboru ze dne 21. března 1951.
3. Rozhovor o kandidátce.
4. Druhým delegátem do OHJ je zvolen br. Adolf Orava.
5. Zpráva pokladníka bude schválena revisory účtů ve čtvrtek 29. března 1951.
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6. Zpráva jednatelská schválena.
7. Zprávu zbrojíře čte br. Josef Duchoň za omluveného br. Františka Rorečka, je
schválena, ale může býti zkrácena.
8. Veškerý materiál i torby samaritské po br. Čeňku Hantkovi st., který zemřel, převezme
br. Josef Králík.
9. Referát k valným hromadám, o přečtení bude požádán br. Čeněk Hantek {ml.}.
10. Článek „Hasičstvo v boji za mír“ přednese br. jednatel.
11. Po vyčerpání programu schůze skončena v 10 hod. večer.
Ve Zbrašově dne 27. března 1951.

Adolf Orava, jednatel.

Zápis
O valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Zbrašově, konané dne 31. března 1951
v 8 hod. večer v hostinci U Prášilů. Účast členů na této valné hromadě byla od založení
nejmenší, jen 10 bratrů a 1 sestra a to: Jan Jednorog, František Kohout, Čeněk Hantek, Adolf
Orava, František Roreček, Jan Oplatek, František Ryška, Josef Duchoň, Eva Králíková, Cyril
Kohout, Josef Králík. Omluveni byli bratři František a Vladislav Zlámalovi. Hosté: za AV NF
a KSČ Leopold Král, za ČSŽ Anna Rorečková, Emilie Čechová, Adéla Rorečková, zástupci
JSČZ a ČSM se nedostavili. {Asi později za ONV a OHJ br. Josef Krutílek z Drahotuš.}
1. Br. František Kohout zahajuje valnou hromadu, která se koná o ½ hodiny později bez
ohledu na počet přítomných, a žádá zazpívání státních hymen „Kde domov můj“ a „Nad
Tatrou sa blýská“.
2. Br. Čeněk Hantek čte projev Svazu čsl. hasičstva k valným hromadám místních jednot.
Ke slovu se přihlásil p. Leopold Král a nabádá krásnými slovy bratry hasiče ke spolupráci
a společnému úsilí k budovaní naší vlasti, k socialismu.
Br. Čeněk Hantek, jako předseda MNV, říká, že lidová samospráva obce Zbrašova bude
hasičské jednotě nápomocná.
Br. Předseda František Kohout vzpomíná zemřelého br. Čeňka Hantka st. a žádá o uctění
památky na něho povstáním na 1 minutu.
Jelikož se dostavil za ONV a OHJ br. Josef Krutílek z Drahotuš, vítá jej br. předseda do
dnešní slavnostní hromady.
3.Zprávy funkcionářů sboru:
I. Zpráva velitele br. Josefa Duchoně:
Sbor za rok 1950 se zúčastnil 2 požárů a to v Olšovci a v Zámrskách. Bylo konáno 8
zimních, 14 letních a 4 veřejná cvičení a to: Zbrašov, Paršovice, Velká a Bělotín. Na všech
těchto podnicích se sbor umístil na prvém místě. Bylo konáno 1 noční cvičení 77 žňových
hlídek.
II. Zpráva jednatele br. Adolfa Oravy:
Sbor čítá 28 bratrů a 3 sestry; 4 bratři jsou na vojně a další 4 budou v tomto roce rukovat.
V roce 1950 došlo sboru 115 dopisů a odesláno bylo 45 dopisů.
Sbor konal 22 výborových a 7 členských schůzí a 1 valnou hromadu.
Pořádal 1 ples a výlet s taneční zábavou.
Zástupci sboru se zúčastnili 2 okresních schůzí a to 30. dubna 1950 v Hranicích a 13.
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srpna 1950 v Bělotíně. Okresního sjezdu v Bělotíně hned ráno.Okrskových výletů ve
Valšovicích a Velké, sborového výletu v Ústí a krajské slavnosti KSČ v Olomouci.
Připomínky ke zprávám velitele a jednatele žádné.
III. Zpráva pokladníka br. Františka Ryšky: Příjem letošního roku byl menší než vydání,
což se doplatilo ze sborových peněz. Příjem 28625 Kčs, vydání 14331 Kčs.
Revisor br. Josef králík navrhuje, jelikož má pokladník vše v pořádku, zproštění ze
zodpovědnosti
IV. Zpráva zbrojíře br. Františka Rorečka: Br. František Roreček nás opustí a nastoupí do
nového bydliště v Olomouci, nabádá bratry ke spolupráci ve zbrojnici a přeje hodně
příjemných chvil novému bratru hospodáři.
4. Volba výboru:
Předseda
1. místopředseda
2. místopředseda
referent pro výcvik
referent organisační
jednatel
referent kulturní a osvětový
referent preventivní ochrany
referent samarity
referent dorostu
referent žen
referent odborných školení
revisoři účtů
Delegáti do okresní jednoty

František Kohout,
Adolf Orava,
Jan Jednorog,
František Zlámala,
Josef králík,
Vladislav Zlámala, (je nepřítomný),
Čeněk Hantek,
Josef Duchoň,
Marie Paličková,
Vladislav Zlámala,
Marie Paličková,
Josef Duchoň,
František Hapala a Ladislav Velecký.
František Kohout a Adolf Orava.

5. Referát „Hasičstvo v boji za mír“ čte br. Čeněk Hantek.
6. Br. předseda nabádá bratry k práci v nové organisaci Místní jednotě čsl. hasičstva ve
Zbrašově. Zároveň přeje mladým bratrům,kteří odejdou na vojnu, hojně zdraví a příjemných
chvil, a aby po návratu domů se znovu zapojili do hasičské jednoty.
Nakonec valné hromady zazpívána „Píseň práce“.
Ve Zbrašově dne 31. března 1951.

{Zapsal Adolf Orava.}

Zápis
O výborové schůzi konané dne 10. dubna 1951 o 8. hod. večer, ve sborové místnosti
radnice za přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, Josef Duchoň, Jan Jednorog, Adolf
Orava, František Ryška, František zlámala, Vladislav Zlámala, a Marie Paličková.
Bratr starosta zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a přikročuje k jednání a schválení
zápisu z minulé schůze.
1. Čtení zápisu z minulé schůze, schvaluje se.
2. Jelikož br. Vladislav Zlámala byl zvolen valnou hromadou jednatele, a tuto funkci
nepřijímá, je zvolen jednatelem br. František Ryška a poštu bude vyřizovat br. předseda.
3. Hlášení valné hromady bylo oznámeno na MNV a OHJ.

145

4. Dá se udělat nové razítko s názvem „Místní jednota čs. svazu hasičstva ve Zbrašově“,
což zařídí br. jednatel.
5. Br. starosta dává návrh, má-li se zvolit užší předsednictvo na konání schůzí nebo má-li
zase zůstat celý výbor jak to bylo dříve. Odhlasováno, by zůstal celý výbor.
6. Zvolení velitele: velitelem zvolen br. František Zlámala, zástupcem br. Josef Duchoň.
Šoférem zvolen br. Vladislav Zlámala, zástupcem br. Cyril kohout. Zbrojířem zvolen br.
Vladislav Zlámala.
7. Br František Zlámala dává návrh, by nádržka na benzin byla opravena, jelikož je
špatná. Odhlasováno, by se dala hned opravit. Br. František Zlámala se přihlásil, že opravu
hned zařídí.
8. Brašna po zemřelém Čeňku Hantkovi st. nebude jeho ženě vrácena, jak ji žádá, jelikož
je majetkem sboru.
9. Zájezd do divadla do Olomouce zařídí Jan Hrda.
10. Jelikož se žádný z bratrů k nějaké připomínce nehlásí, br. předseda děkuje bratrům za
účast a považuje schůzi za skončenou.
Ve Zbrašově 10. dubna 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
O výborové schůzi konané dne 25. května 1951, o 9. hod. večer v místnosti radnice, za
přítomnosti těchto bratrů: František Kohout, Jan Jednorog, Adolf Orava, František Ryška,
Čeněk Hantek a sestry Marie Paličkové.
Pořádek:
1. Schůzi zahajuje předseda František Kohout, vítá přítomné bratry a je přečten minulý
zápis, který se jednohlasně schvaluje.
2. Objedná se nové razítko: Místní hasičská jednota čsl. svazu hasičstva ve Zbrašově.
3. Okresní organisace nám zaslala výsledek voleb.
4. Divadelní ústředna v Praze poslala upomínku o zaplacení dlužné částky 62 Kčs 50 h.
Usneseno jednohlasně částku tu zaplatit.
5. Na sbor došel přípis, výcvik veřejných dobrovolných hasičských požárních sborů, od
okresního požárního velitelství požární ochrany.
6. Nechá se nastříkat agregát p. Žurmanovi.
7. Br. Adolf Orava připomene br. Františku Zlámalovi ohledně vyčistění nádržky, která se
má opravit.
Ve Zbrašově 25. května 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
O výborové schůzi konané dne 29. června 1951 o 8. hod. večer v místnosti radnice, za
přítomnosti bratrů“ František Kohout, Josef Duchoň, František Zlámala, Čeněk Hantek, Josef
králík, František Ryška a sestra Marie Paličková.
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1. Schůzi zahajuje br. předseda František Kohout, vítá přítomné bratry a je přečten zápis
z minulé schůze, který se schvaluje.
2. Předplatí se týdeník „Za trvalý mír a lidovou demokracii“, který objedná br. předseda.
3. Hasičská jednota v Kladníkách zaslala pozvání na okrskové cvičení, které se koná 1.
července 1951. Sbor se nezúčastní.
4. Došel přihlašovací lístek br. Jaroslava Čecha.
5. Na ochranu žní budou se konati žňové hlídky.
6. Pozvání na okresní hasičský sjezd do Hranic, jehož se sbor zúčastní.
7. Předseda MNV Čeněk Hantek daruje sboru razítko.
Ve Zbrašově 29. června 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi konané dne 13. července 1951 o 8. hod. večer, v místnostech
radnice, přítomní br.: František Kohout, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, František Ryška a
sestra Marie Paličková.
1. Přečten zápis z minulé schůze a jednohlasně schválen.
2. Pojednání o výletu. Výlet se bude odbývati v zahradě br. Františka Hapaly, při čemž
bude provedeno požární cvičení za účasti okolních sborů dne 22. července 1951.
Vstupné odpoledne 20 Kčs, večer 15 Kčs, vojsko odpoledne 10 Kčs a večer také 10 Kčs.
Žádosti pro bufet obejdou po vesnici br. předseda František Kohout a s. Marie Paličková,
br. Jaroslav Horák a s. Jiřina Velecká. U pokladny budou bratři: odpoledne Čeněk Hantek a
František Ryška, večer Adolf Orava a Jan Oplatek. Hudba p. Františka Pumprly z Drahotuš.
3. Žňové hlídky se budou konati ode dne 15. července 1951.
4. Pojednáno o nové soutěži „Vzorný hasič“. Ujednáno, že až dojdou směrnice velitel
MHJ ostatní zařídí.
5. Sepsána léčiva odebraná po zemřelém br. Čeňku Hantkovi starším a předána sestře
Marii Paličkové: 9 kusů 6 cm elastická objímadla, 5 kusů 8 cm elastická objímadla,
1 lahvička jodu 100 gr,
14 kusů 8 cm hydrofilní obvaz,
1 lahvička čpavku 100 gr,
8 kusů 4 cm hydrofilní obvaz,
6 balíků obvazové vaty,
1 třírohý šátek, 1 plášť,
250 gr obvazové vaty,
1 pás na utáhnutí tepny,
2 leukoplasti
1 malá brašna příruční, 1 velká torba.
Ve Zbrašově 13. července 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi konané dne 28. července 1951 o 8. hod. večer, v místnosti
radnice za účasti těchto bratrů: František Kohout, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Adolf Orava,
František Zlámala, Josef králík, František Ryška.
1. Br. předseda František Kohout vítá přítomné členy a zahajuje schůzi a je přečten zápis
z minulé schůze, který se jednohlasně schvaluje.
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2. Přečten přípis br. Františka Rorečka ohledně hlídky, kterou má konat 8. srpna a
nemůže, bude konat místo něj br. František Ryška a pak br. František Roreček konat hlídku za
něho.
3. Do divadelní soutěže se sbor nebude přihlašovat.
4. Předvolat do příštího výboru br. Viléma Rorečka a Jaroslava Čecha pro nekonání
hlídek.
5 Vyúčtování z výletu: Příjem, Vydání. Zbývá

{Položky nebyly dopsány - L.Ch.}

6. Zažádat krajskou jednotu o zapůjčení filmu.
7. Poděkování za bufet se dá do rozhlasu.
8. Povoleno br. Františku Kohoutovi zaplacení pláště do 31. prosince 1951.
Ve Zbrašově 28. července 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi dne 8. září 1951, o 8. hod. večer v místnostech radnice,
přítomní:br. František Kohout, Josef Králík, Jan Jednorog, Adolf Orava, Josef Duchoň,
František Zlámala a sestra Marie Paličková.
1. Br. předseda František kohout zahajuje schůzi a vítá přítomné bratry a přečten zápis o
minulé schůzi, který se jednohlasně schvaluje.
2. Br. Adolf Orava podává zprávu ze schůze velitelů, na náš sbor bylo plánováno pro rok
1952 částkou 7600 Kčs.
3. Došlo pozvání na hasičskou zábavu do Bělotína.
4. Hlášení požárů v Radíkově a Horních Těšicích, kde se zúčastnil náš sbor.
5. Br. František Zlámala zakoupí sadu matkových klíčů a ocelový kartáč.
6. V sobotu 14. září odpoledne se udělá brigáda hasičského sboru a prohloubí se rybník p.
Jana hapaly v Rybníčkách.
Ve Zbrašově 8. září 1951.

{Zapsal František Ryška.}

Protokol
Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 27. září 1951 ve 20 hod. v radnici, za
přítomnosti těchto bratří: František Kohout, Josef Duchoň, Adolf Orava, František Zlámala,
Čeněk Hantek, Josef Králík a František Ryška.
Program:
1. Br. starosta František Kohout vítá přítomné a zahajuje schůzi.
2. Bylo usneseno, že br. Vilému Rorečkovi bude udělena důtka pro nekonání hasičských
hlídek.
3. Sbor má provést sběr kovů a podat o tom zprávu do 1.10. t.r. velitelství požární
ochrany.
4. Sbor obdržel výzvu, aby obnos, který je v rozpočtu na benzin byl vrácen okresu, a tento
nám pak bude bezin přidělovat.
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5. Sbor obdržel na opravu požární nádrže 4 q cementu, který se uskladní ve skladišti.
Voda se z nádrže vyčerpá a nádržka opraví.
6. Měsíce československo-sovětského přátelství se sbor rovněž účastní.
7. Byly vzaty na vědomí závody střelecké v rámci oslav Armádního dne.
Ve Zbrašově dne 30. 9. 1951. {Dle písma, asi zapsal Josef Ryška, syn Františka Ryšky.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 13. prosince 1951 o 8. hod. večer v místnostech
radnice, za účasti těchto bratrů: František kohout, Josef Duchoň, František Zlámala, Jan
Jednorog, Adolf Orava, Čeněk Hantek, František Ryška.
Pořádek:
1. Sbor obdržel předpis příspěvků za r. 1951 ve výši 1802 Kčs. Výbor se jednohlasně
usnesl příspěvky zaplatit.
2. Sbor obdržel přípis od okresního velitelství požární ochrany, by sbor vyslal do kursu
krajského učiliště požární ochrany v Olomouci na den 7. ledna 1952 1 bratra. Do kursu toho
vyšle sbor br. Františka Zlámalu.
3. Ujednáno, by sbor odbýval 5. ledna 1952 ples, bude-li k dostání hudba, když ne, tak
12. ledna. Hudbu objedná br. František zlámala v Drahotuších, nebude-li k dostání, tak hudba
p. Jaroslava Srkaly z Kelče, tu objedná p. Jan Hrda.
Pozvánky objedná br. František Ryška. Vstupné s dávkou 25 Kčs, vojsko 15 Kčs.
Pozvánky na ples roznesou br. Jan Oplatek a s. Jiřina Velecká; a br. Jaroslav Horák a s. Marie
Paličková.
Jablka na ples objedná br. Adolf Orava, kytičky obstará br. František Zlámala. U pokladny
budou br. František Ryška a Adolf Orava. Policejní hodina do 3. hod. Dekoraci sálu provede
br. František Zlámala. Do bufetu se zakoupí cukroví za 1500 Kčs.
4. Br. Jan Jednorog zapůjčil u fy Lodena v Hranicích horizonty na divadlo, které byly
v pořádku vráceny, s čímž výbor souhlasí.
Ve Zbrašově dne 13. prosince 1951.

{Zapsal František Ryška.}
1952
Zápis

Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 18. ledna 1952 o 8. hod. večer v místnostech
radnice, za přítomnosti bratrů: František Kohout, Adolf Orava, Josef Duchoň, Jan Jednorog,
František Ryška.
Pořádek:
1. Br. předseda František Kohout zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry, přikročuje
k jednání. Přečten zápis z minulé schůze a jednohlasně schválen.
2. Účtování po plese konaném dne 5. ledna 1952:
Příjem
10701 Kčs
Vydání
6117 Kčs 10 h
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Čistý zisk

7586 Kčs 90 h

3. Bratr starosta dává návrh podle přípisu, který došel na sbor ohledně vycházkového
stejnokroje. Odhlasováno, by sbor vycházkový stejnokroj neobjednal.
Ve Zbrašově 18. ledna 1952.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
O výborové schůzi, konané dne 8. února 1952 o 7. hod. večer v místnostech radnice, za
přítomnosti bratrů: František kohout, Josef Duchoň, František zlámala, František Ryška.
Pořádek:
1. Br. předseda František Kohout zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a přikročuje
k jednání. Přečten zápis z minulé schůze, který se jednohlasně schvaluje.
2. Br. Vilém Roreček zaslal na sbor přípis, že se odstěhoval do Hranic, by byl přidělen do
hasičské jednoty do Hranic, což se schvaluje.
3. Časopis Nová doba se odebírat nebude.
4. Bratr Vojtěch Brada, který se navrátil z vojenské služby oznámil, že v hasičské jednotě
nebude, rovněž br. Eduard Roreček sděluje, že je po většinou na montáži, že by nemohl ve
sboru službu zastávat, což výbor bere na vědomí. Ale br. Eduard Roreček bude vyzván, jako
hospodář jeviště, by sboru inventář předal.
5. Při kontrole pozvánek na ples v tiskárně bylo účtováno 18 % daně místo 50 %, žádají o
doplatek 41 Kčs 50 h, kterýžto obnos se přiloženou složenkou zaplatí.
6. Československý výbor obránců míru vyzývá všechno občanstvo a hasičstvo, by přispělo
na pomoc Koreji. Výbor se usnesl zaslat obnos 200 Kčs, kterýžto obnos odvede br. František
Zlámala.
7. V neděli dne 10. února 1952 koná se okresní aktiv kulturních pracovníků v kině Oko
v Hranicích, kde se zúčastní za sbor br. předseda František Kohout a br. František Zlámala.
8. Br. František zlámala sděluje, že nádržka je u p. Zimy již opravená.
Ve Zbrašově 8. února 1952.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
O výborové schůzi konané dne 13. března 1952 o 8. hod. večer v místnostech radnice,
přítomní byli bratři: František kohout, František zlámala, Adolf Orava, Jan Jednorog, Josef
Duchoň, František Ryška.
Pořádek:
1. Br. starosta František Kohout zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a je přečten zápis
z minulé schůze, což se jednohlasně schvaluje.
2. Došel přípis od okresního velitelství požární ochrany. V neděli dne 16. března 1952 o 9.
hod. dopoledne se koná schůze. Na tuto schůzi za naši hasičskou jednotu se dostaví bratři
Adolf Orava a František Zlámala.
3. Bratr starosta čte oběžník od okr. vel. požární ochrany, v němž předčítá příkaz
uspořádat veřejnou schůzi a hovory s občany. Na této schůzi zhodnoťte význam ČSH a
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celoroční práci. Schůze se uspořádá v sobotu dne 15. března 1952v místnostech radnice o 7 ½
hod. večer, což se oznámí rozhlasem.
4. Provede se sběr železa, barevných kovů a papíru. Jednota se bude snažit získat 3 nové
členy.
Ve Zbrašově 13. března 1952.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 18. dubna 1952 o 8. hod. večer v místnostech
radnice, za přítomnosti br.: František Kohout, Josef Duchoň, František Zlámala, Adolf Orava,
Jan Jednorog, Josef Králík, František Ryška.
Pořádek:
1. Br. starosta František Kohout zahajuje schůzi, vítá přítomné bratry a přikročuje
k jednání.
2. Severomoravské mlýny žádají o zaplacení doplatku 120 Kčs za chleba, jednohlasně
ujednáno, obnos ten zaplatit.
3. Svaz čsl. hasičstva Olomouckého kraje bude vydávat časopis Olomoucký kraj. Naše
jednota bude časopis odebírat.
4. Program valné hromady, která se bude odbývat 25. dubna 1952. Výbor zvolí návrhovou
komisi. Z výboru navrženi: Josef Králík, předseda, Jaroslav Čech, František Roreček,
František Hapala, kteří navrhnou bratry do výboru na valnou hromadu, na okresní konferenci
a revisory účtů.
Ve Zbrašově 18. dubna 1952.

{Zapsal František Ryška.}

Zápis
Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 22. dubna 1952 o 8. hod. večer v místnostech
radnice, za přítomnosti: František Kohout, Adolf Orava, František Zlámala,Čeněk Hantek,
Josef Králík, Josef Duchoň, František Ryška.
Pořádek:
Předseda návrhové komise Josef králík čte, pro valnou hromadu navržené, bratry do
výboru:
předseda
František Kohout,
1. místopředseda
František Zlámala,
2. místopředseda
Adolf Orava,
organisační referent Josef Králík,
jednatel
Čeněk Hantek,
pokladník
František Ryška,
kultur. osvětový ref. František Roreček,
ref. pro prevent. ochr. Josef Duchoň,
referentka samarity
Marie Paličková,
revisoři účtů
Jan Jednorog, Jaroslav Čech, Ladislav Velecký,
delegáti na okr. konf. František Kohout, Josef Králík.
{Ve Zbrašově 22. dubna 1952.

Zapsal František Ryška.}
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Zápis
O valné hromadě Místní jednoty čsl. hasičstva ve Zbrašově, konané dne 25. dubna 1952 o
8. hod. večer v místnostech radnice, za přítomnosti těchto bratrů a sester: Ladislav Velecký,
Vladislav Zlámala, Jan Oplatek, Frant. Hapala, Frant. Zlámala, Frant. Ryška, Ludvík Velecký,
Josef Králík, Adolf Orava, Frant. Kohout, Cyril Kohout, Josef Duchoň, Frant. Mastil, Marie
Paličková, Jiřina Velecká, Eva Králíková. {Br. Anežka – okr. vel. PO.}
V listinu přítomných zapsáno 13 bratrů a 3 sestry.
1. Bratr předseda František Kohout zahajuje schůzi:
Vážené občanky a občané, soudruzi, bratři a sestry, všechny vás co nejsrdečněji vítám do
naší výroční schůze. Vítám br. Anežku okr. velitele požární ochrany z Hranic.
Sešli jsme se opět po roce, abychom složili účty z vykonané práce v minulém roce.
V tomto roce se konala konference čsl. svazu hasičstva ve dnech 15. až 16. března 1952
v Praze, vzbudila velký zájem jak veřejných, tak státních činitelů, tak i veškerého čsl. lidu o
jednu z nejmasovějších složek Národní fronty, o naše hasičstvo.
Konference ukázala, že reorganisace požární ochrany provedená u nás, přinesla do hasičských organisací ozdravění a dala základ k budovatelské práci statisícům jejich příslušníků.
V úkolech vytýčených na konferenci chce i naše jednota pracovat a získávat nové členy
z řad žen a mládeže.
Tím považuji schůzi za zahájenou a zazpíváme národní hymnu.
2. Zprávy funkcionářů.
– Zprávu velitele podává br. František Zlámala.
– Zprávu požárního sboru podává br. velitel Adolf Orava, která zní takto:
Dne 11. července 1951 se zúčastnil náš sbor požárního cvičení v Hranicích, 22. července
1951 konalo se požární cvičení na Zbrašově za účasti sborů z Hranic a Valšovic.
V době žní byly konány požárové hlídky.
Dne 1. září 1951 se zúčastnil náš sbor požáru v Radíkově, při nedostatku vody pouze na
odklízecí práci. Dne 21. září 1951 se sbor zúčastnil požáru v Horních Těšicích, v počtu 13
bratrů.
Dne 1. května jsem se zúčastnil oslavy v Hranicích. Mimo toho se zúčastnil sbor
okresního sjezdu v Hranicích, okresních dožínek v Teplicích a okrskového sjezdu
v Paršovicích. Od 3. února do 2. března 1952 jsem byl přítomen v krajské škole požární
ochrany v Olomouci.
– Zpráva jednatele. Při loňské výroční schůzi navržený br. jednatel funkci nepřijal, tu jsme
byli nuceni jednatelskou funkci přiděliti starším bratrům. Poštu a podací protokol prováděl br.
předseda František kohout a protokoly o schůzích psal br. František Ryška.
V roce 1951 bylo 134 dopisů, z toho 40 vlastních a 94 došlých. V roce 1952 došlo
43 dopisů. Celkem bylo vyřízeno 177 dopisů.
Pořádáno bylo 14 výborových schůzi, 1 výroční valná hromada, 3 schůze členské mimo
cvičení.
Jednota pořádala 1 ples a 1 výlet a zúčastnila se nařízených podniků a oslav.
– Zpráva matrikáře.
Stav členstva: 1. ledna 1951
32 členů z toho 3 ženy,
1. ledna 1952
32 členů z toho 3 ženy,
1. dubna 1952 31 členů z toho 3 ženy,
V 1. čtvrtletí t. r. ubyl 1 člen br. Vilém Roreček.
– Zpráva pokladníka br. Františka Ryšky, která se jeví takto:
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Příjem za rok r. 1951
15887 Kčs 10 h
Vydání
15643 Kčs 10 h
Hotovost v pokladně
244 Kčs
ke dni 25. dubna 1952
Na vkladní knížce je
18220 Kčs 40 h.
Pokladna zrevidována revisory účtů br. Františkem Hapalou a Ladislavem Veleckým a
uznána za správnou, a br. pokladníkovi se uděluje absolutorium.
– Zpráva organisačního referenta br. Josefa Králíka.
– Zpráva kulturního referenta Čeňka Hantka nebyl pro nepřítomnost podána nebyla.
– Zpráva referenta odborného školení a preventivní ochrany br. Josefa Duchoně.
– Zpráva samarity. Sestra Marie Paličková podotýká, že příděl pro samaritu, léčiva a
obvazy bude dostávat Červený kříž.
3. Volby. Volby provedeny aklamací a zvoleni jednohlasně bratři a sestra:
předseda
František Kohout,
1. místopředseda
František Zlámala,
2. místopředseda
Adolf Orava,
matrikář a jednatel
Čeněk Hantek,
archivář a pokladník
František Ryška,
organisační referent
Josef Králík,
kulturní referent
František Roreček,
ref. prevent. ochr. a odb. školení Josef Duchoň,
referentka samarity
Marie Paličková,
referent dorostu
Vladislav Zlámala,
revisoři účtů
Jar. Čech, Lad. Velecký, Jan Jednorog,
delegáti na okr. konferenci
František Kohout, Josef Králík,
šoféři
Fr. Zlámala, Vlad. Zlámala, Cyril Kohout.
Na dotaz br. předsedy, všichni zvolení, volbu přijímají.
4. Volné návrhy. Usnesení dnešní schůze je:
Zajistit účast na průvodu 1. máje a účast na cvičení.
Kontrolovat inventář sboru, výzbroje a výstroje a přesně dodržovat cvičení.
Za hasičstvo mají být do MNV delegováni 2 bratři z místní hasičské jednoty.
Bratr starosta děkuje bratrům a sestrám za účast a považuje výroční valnou hromadu za
skončenou. Zazpíváme Píseň práce.
Ve Zbrašově 25. dubna 1952.

František Ryška, zapisovatel.

Zápis
O schůzi výboru dne 16. května 1952, za účasti bratří: František Kohout, Josef Králík,
Adolf Orava, František Zlámala, František Roreček, Čeněk Hantek.
1. Br. Vilém Roreček vrátil hasičskou uniformu. Kalhoty nejsou původní. Má však ještě
vrátit loďku, dohodu, sekerku a píšťalku. bude požádán aby toto vrátil do 8 dnů.
2. Br. předseda informuje o učiněné objednávce vycházkových stejnokrojů, vycházkových
polobotků žlutých a pracovních stejnokrojů pro ženy.
3. Doplnění PS. MJ podá návrh MNV na doplnění PS a změnu ve funkci velitele PS. Za
velitele navržen br. František Zlámala, odvolán br. Adolf Orava který je velitelem závodního
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PS v lázních Teplice nad. Bečvou.
4. Požární prohlídky. Byly provedeny a hlášení podáno ONV. Byly zjištěny závady a
majitelé domů byli upozorněni na odstranění těchto závad.
5. Sběr odpadových surovin provedl br. Jan Jednorog, ale není zatím ukončen, odvezl asi
3 vozíky.
6. Žentoury. Pokud jsou v obci žentoury, bude mluveno s majiteli o jejich odstranění. Jsou
to: p. Cyril Humplík, p. Jaroslav Horák a p. Bohumil Gadas. Příští týden bude vytroubeno a
provede se demontáž.
7. Přihláška nového člena: Josef Humplík čp. 10 podal přihlášku do MJ-ČSH. Výbor
přijetí schválil a předloží členské schůzi ke schválení.
8. Organisační záležitosti: Příspěvky za členy na vojně se neplatí. Výše příspěvků je
stanovena na 20 Kčs ročně.
9. Dorost. Přihlásilo se 9 chlapců a 9 děvčat. Rodičům budou rozeslány dopisy, zda
povolují vstup do hasičského dorostu.
10. Hydranty. Bude upozorněna KVS – středisko Hranice, aby opravilo hydranty u domu
čp. 19, který byl uražen. Dále prasklé u čp. 6 a Na Výsluní.
11. Objednají se 2 duše pro dopravní vůz.
12. Rybník. Br. František Kohout a Josef Duchoň dojednají s panem Janem Hapalou
otázku úpravy rybníka pro požární účely. Pan Jan Hapala již dříve slíbil, že si to beze všeho
můžeme opravit. Nyní jsou tam ale kapři a proto je nutno o tom znovu hovořit. Bude učiněn
dotaz, jaké zaujímá stanovisko k tomu rybníku.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 30. května 1952, večer o 20. hod. v radnici, za účasti
bratří: František Kohout, Josef Duchoň, František Zlámala, Adolf Orava. Čeněk Hantek
omluven.
1. Hasičský výlet. Byla zavedena diskuse o uspořádání hasičského výletu. Byl navržen
termín a to nedělo po 6. červenci. Ostatní bude dohodnuto v další schůzi výboru.
2. Velitel PS. V důsledku toho, že velitel PS br. František Zlámala dlí v zaměstnání celý
den mimo obec a 2. velitel závodního PS br. Adolf Orava také, navrhuje výbor aby zástupcem
velitele PS byl br. Josef Duchoň. Návrh bude podán MNV ke schválení.
3. Soutěž: Po diskusi usneseno, že soutěže vyhlášené MHJ Drahotuše se naše jednota
nezúčastní. Pokud se týká zájezdu dne 13. července 1952, ano. Pojede kompletní družstvo.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O schůzi výboru, konané dne 13. června 1952 v radnici o 20. hod. večer, za účasti bratří:
František Kohout, František Zlámala, Adolf Orava, Josef Duchoň a Čeněk Hantek.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze: Do Drahotuš pojede jednota jen jako hosté.
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Zástupcem velitele PS je br. Josef Duchoň. Uvědomit br. Josefa Králíka, že byl zproštěn
funkce zástupce vel. PS v důsledku toho, že je stále v zaměstnání mimo obec.
2. Hasičský výlet. Byl dohodnut termín na 20. července 1952. Hudbu obstará br. František
zlámala, v případě nepříznivého počasí se bude konat taneční zábavy v hostinci. Br. Čeněk
Hantek se domluví s vedoucím SKP.
3. Bude oznámeno n. p. Sigma Hranice, že ke spíše hlášeným členům u PS přibyl ještě br.
Josef Humplík. Zařídí MNV.
4. Přihlášky dorostu. Po obeslání rodičů dopisy, ve kterých byli žádáni, aby dali svolení ke
vstupu svých dětí do dorostu MHJ, tato vrátili a svolení dostali:
děvčata: Miroslava Králíková,
chlapci: Petr Bahner,
Marie Chromá,
Josef Honeš,
Jiřina Vavříková,
Jaroslav Vavřík,
Jarmila Koudelková,
Josef Gadas,
Libuše Hantková,
Arnošt kohout,
Bohumil Kohout,
Miloš Dadák,
Čeněk Hantek ml.
Celkem bylo získáno 5 děvčat a 8 chlapců. Nyní jim musí býti věnována co největší péče
br. Vladislavem Zlámalou, aby z nich vyrostli ukáznění a uvědomělí členové místní hasičské
jednoty.výcvik se musí vzíti ihned od začátku do pevných rukou.
5. ONV, finanční referát. Bylo odesláno přiznání k dani důchodové a všeobecné
výdělkové dani na rok 1952 podle roku 1951.
6. Organisační záležitosti: Placení příspěvků ve výši 20 Kčs ročně. Přihlašování a
odhlašování členů jak se provádí podle nových směrnic.
Br. Josef Humplík obdržel prozatímní legitimaci.
V Soběchlebích se koná dne 26. června 1952 okr. sjezd. Účast je povinná a zúčastní se
družstvo.
Oběžník č. 9. Získáni: 1 muž a 13 dorostů z toho 5 děvčat.
Výbor svolá složky NF ne den 27. června 1952 stran obeznámení se žňovými požárními
hlídkami.
Slavnost {výlet} dne 20. července 1952 nutno hlásit OVPO do 30.6.1952.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 27. června 1952, o 20. hod. večer v radnici, za účasti: {?}.
1. Zatímně bylo získáno do dorostu 8 chlapců a 6 děvčat. Vybízí se br. vedoucí dorostu,
aby začal se cvičením aby se tak projevil zájem u mládeže.
2. Sběr. Po diskusi usneseno dokončit sběr železa v obci.
3. Okr.sjezd Soběchleby. Každý člen, který se účastní zájezdu dostane 100,- Kčs.
4. Usneseno konat náš hasičský válet dne 20. července 1952. Celou organisaci provede
výbor sboru.
5. Výbor schvaluje vstup do sboru br. Josefa Gogely, řídícího učitele zdejší školy.
6. Okresní konference ČSH se bude konat v Hranicích. Zúčastní se bratři Adolf Orava,
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František Zlámala, František Kohout a Josef Králík.
7. Bude požádáno o vrácených divadelních kulis do lázní Teplic nad. Bečvou.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi MJ-ČSH ve Zbrašově dne 11. července 1952, o 20. hod. večer
v radnici, za účasti: br. František Kohout, Josef Králík, František Zlámala, František Ryška,
Čeněk Hantek.
1. Výlet. V minulé schůzi se jednalo o výletě, který bude uspořádán 20. července 1952.
2. Požární hlídky. Požární žňové hlídky ještě nezačaly. MNV připravuje seznam občanů.
MHJ tak učiní rovněž.
Br. František kohout se zmínil o přeplatku za obratovou daň v částce 169,- Kčs.
Br. Čeněk Hantek čte směrnice o požárních žňových hlídkách. Svolají se složky NF, kde
jim bude význam hlídek vysvětlen. Občané konající hlídku podepíší odchod až po skončení
hlídky.
3. Příprava výletu.
– Bufet: vyhlásí se místním rozhlasem aby občané něčím přispěli. Mimi to se objedná 600
zákusků z Jednoty. Zařídí br. Josef Králík.
– Cveky {buřty-špekáčky}, objedná se 40 kg s možností vrácení množství, které se neprodá.
Zařídí br. Josef Králík.
– Víno: z Jednoty 20 litrů.
– Chleba: z Jednoty 15 kg, zařídí br. Čeněk Hantek.
– Tombola: u Tomečkové nebo ve Zdaru, zařídí br. Josef Králík.
– Pivo a sodovky: z komunálu 3 hl. piva a 300 kusů sodovek, zařídí br. Čeněk Hantek.
4. Benzin. V zásobě musí býti stále 100 litrů pro auto a 60 litrů pro agregát.
Schůze skončena o 22.30 hod. večer.

Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O konání sborového večeru dne 18. července 1952, o 20., hod. večer v radnici, za účasti:
Ladislav Velecký Josef Humplík, Josef Králík, František Ryška, Jan Jednorog, František
Zlámala, František Kohout, Čeněk Hantek.
1. Zahájení. Br. František Kohout zahájil schůzi, účast velmi malá.
2. Úkoly pro výlet. Bylo přikročeno k rozdělení úkolů při hasičském výletě.
Pokladna: odpoledne i večer br. František Ryška a Jan Jednorog.
Pivo: br. Josef Duchoň a Josef Králík.
Víno: br. František Hapala a František Kohout.
Uzeniny: lístky br. Čeněk Hantek, uzeniny br. František Gadas.
Chléb. požádáme nějakou ženu.
Bufet: pí Osikovská a Chromá.
Tombola: br. Jaroslav Čech a Adolf Orava.
Kolo štěstí: br. Ladislav Velecký a Josef Humplík.
Stoly a židle: v sobotu v 16.30 hod. všichni podle volného času; boudy, opět všichni.
Koncese pro výlet. SKP dělá potíže s koncesí pro čepování na výletě, ale br. Josef králík
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to domluví s ředitelem SKP.
Hudba dostane večeři a 50 piv.
Cvičení: Ustaveno bylo toto družstvo: Josef Humplík, Vladislav Zlámala, Ladislav
Velecký, František Mastil, Vít Brada, Eduard Roreček, Josef Duchoň, Adolf Orava,
velitel František Zlámala. Objekt Dům čp.1, pí Juřenové. Dorost, společné cvičení
výcviku k požáru z hydrantu.
3. Noční cvičení. Toto bude dohodnuto s MNV a MHJ-ČSH. Termín zatím neznám.
Čeněk Hantek, jednatel.
Zápis
O schůzi výboru konané dne 1. srpna 1952, o 20. hod. večer v radnici, za účasti: br.
František Kohout, František Zlámala, Adolf Orava, František Ryška, Čeněk Hantek, Josef
Gogela.
Vyúčtování výletu ze dne 20. července 1952.
Příjem:

Vydání:
vstupné odpol.
vstupné večer
uzeniny
pivo
bufet
tombola
víno
bufet, dary
kolo štěstí
součet

3175,— Kčs
2065,— Kčs
2985,— Kčs
1462,— Kčs
3240,— Kčs
1920,— Kčs
720,— Kčs
1550,— Kčs
3540,— Kčs
20657,— Kčs

hudba
obecní dávka
kolo štěstí
víno, chleba
uzeniny
pivo a sodovky
cukroví
tombola
vstupenky
součet

4915,— Kčs
1700,— Kčs
1682,— Kčs
829,— Kčs
1920,— Kčs
1349,50 Kčs
3100,— Kčs
2481,— Kčs
15,— Kčs
17991,50 Kčs

Příjem celkem
20.657,— Kčs
vydání celkem
17.991,50 Kčs
zůstatek
2.665,50 Kčs, z toho se bude platit ještě autorský poplatek.
2. Sušák. Po cvičení při výletě bylo viděti nutnost postavení sušáku na hadice.
3. Rybník. Po diskusi dohodnuto udělat v neděli 10. srpna 1952 brigádu. V Hejku jsou dvě
nepotřebné roury, které by se daly do rybníka, aby tam byla stále čistá voda pro čerpání
v případě požáru.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O schůzi výboru konané dne 22. srpna 1952, ve 20 hod. večer v radnici, za účasti:
František Kohout, František Zlámala, Josef Duchoň, František Ryška, Adolf Orava, Josef
Králík a Čeněk Hantek.
1. Oběžník č. 13. K rozdělení na okrsky se zjišťuje, že vesnice neleží vedle sebe.
Rozdělení nebylo provedeno s ohledem na souvislost celků.
Soutěž „Vzorný hasič“: V neděli 24. srpna 1952 bude uspořádáno v Drahotuších cvičení
na sokolské cvičišti, kde bude prováděna praxe i teorie v rámci získávání odznaku „Vzorný
hasič“. Přihlásili se br. František Zlámala a Čeněk Hantek. Br. F. Zlámala sežene ještě další
bratry. Odjezd v neděli v 7.40 hod. od zbrojnice.
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2. Požární hlídky. Zjišťuje se , že bratři nekonají své hlídky řádně a včas. Výbor se bude
touto otázkou zabývat a vyvozovat patřičné důsledky.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O schůzi výboru ,konané dne 5. září 1952, ve 20.00 hod. večer v radnici, za účasti: br.
František Kohout, Čeněk Hantek, František Ryška, Josef Duchoň a František Zlámala.
1. Dorost. Projednány a schváleny 13 přihlášek dorostu a to 8 hochů a 5 dívek. Přihlášky
budou odeslány jednateli OO br. Bohumilu Zahradníkovi do Hustopeč nad Bečvou.
2. Noví členové. Do sboru se přihlásili Ladislav Chromý a Jaroslav Polák. Přijetí
schváleno. Přihlášky budou zaslány OO ČSH.
3. Hmotné plánování na r. 1953. Podle přípisu OVPO v Hranicích v rámci plánování
hmotného zásobování MHJ plánuje se na příští rok:
loďky pro dorost
15 kusů,
tepláky, kalhoty pro dorost 15 kusů,
košile pro dorost
15 kusů,
opasky
15 kusů,
pláště gumové do deště
10 kusů,
lezecké provazy
2 kusy,
lezecké pásy
2 kusy,
hadice B
2 oddíly,
el. svítilny tříbarevné
10 kusů.
Br. jednatel zařídí hlášení na ONV – OVPO.
4. Soutěž „Vzorný hasič“. Ke splnění soutěže o „Vzorného hasiče“, TOZ, a FO se
přihlásili bratři: František zlámala, Čeněk Hantek, Jaroš Polák, Láďa Chromý, Josef Humplík,
Eda Roreček. Br. František zlámala získá další členy MHJ k těmto soutěžím.
5. Pařáky. Nyní v době podzimní a zimní, kdy se bude větší mírou užívat pařáků, je nutno
na tuto okolnost upozornit všechny zemědělce, aby dbali největší opatrnosti a nezpůsobili tak
případně požár. Bude vyhlášeno rozhlasem.
6. Nádrž na vodu. Po zprávě br. Františka Zlámaly zažádá MHJ o 15 q cementu na zřízení
nové nádrže na vodu, která se umístí Na Zábraní. Práce se provede o brigádách. Žádost podá
br. jednatel na ONV – OVPO.
7. Kritika. Bratři František Zlámala a Čeněk Hantek, kteří se zúčastnili cvičení o
„Vzorného hasiče“ v Drahotuších dne 24. srpna 1952, kritisují nepřipravenost tohoto podniku.
Bude o tom podána zpráva OVPO a zároveň ONV Hranice.
8. Požár v Rouském. Zároveň se podá kritika na nepřipravenost sborů a hlavně místního
PS v Rouském stran dodávání vody z Juhyně asi 1500 m vzdálené. Zpráva se podá OVPO ONV.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O schůzi výboru dne 31. října 1952, ve 20 hod. večer v radnici, za účasti br. František
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kohout, Adolf Orava, František Ryška, Čeněk Hantek.
1. Byl prodiskutován Oběžník č. 17.
– Den čs. armády proběhl v obci v akci MNV, účast členů MJ slabá.
– Požární bezpečnost. Bude provedena prohlídka půd před zimou.
– 35. Výročí VŘSR – zajistit účast členů MJ-ČSH.
2. Usnesení: Provedení prohlídky komínů. Doplnit zásobu benzinu. Uskladnit hadice. Br.
Josef Duchoň připraví rozhlasovou relaci o preventivní ochraně a provede přednášku ve škole.
Čeněk Hantek, jednatel.
Zápis
O schůzi výboru dne 28. listopadu 1952, ve 20 hod. večer v radnici, účastnili se bratři:
František kohout, Adolf Orava, Josef Duchoň, Josef Králík,Čeněk Hantek.
1. Výroční schůze. Po diskusi stanovena na den 23. ledna 1953.
– s. Josef Ryška připraví pro výzdobu heslo „Rychleji vřed za splnění 6 bodů ministra
Noska.“ zařídí Josef Duchoň.
– s. Čeněk Hantek na čl. schůzi KSČ oznámí členům, aby se zúčastnilo co nejvíce členů.
– Návrhová komise; návrh s. Františka Kohouta složení: s. Josef Králík předseda,
František Hapala, Jan Jednorog, Adolf Orava, Čeněk Hantek. Bylo diskutováno o tom, jací
členové mají být voleni do výboru MHJ. Provést očistu členstva, návrh předložit 14 dní před
valnou hromadou MAV-NF (do 9. ledna).
– Revisoři účtů si předem připraví zprávu (Jar. Čech, Lad. Velecký, Jan Jednorog) o
hospodaření HHJ.
2. Rozpočet roku 1952. Provést kontrolu, kolik je možno ještě do konce roku vyčerpat a
koupit potřebné věci (benzin).
3. Dorost – cvičení. s. Fr. Zlámala, zařídí s. Adolf Orava.
4. Kontrola závazků. Provede s. Josef Králík.
5. Sběr starého železa se provede dne 14. prosince 1952., tj. v neděli dopoledne.
6. Kontrola hasicích přístrojů, zda je v jednotě minimax, zda jsou plné.
7. Film. Promítnout film o vzniku požárů a jejich preventivní ochrana.
8. Ples MHJ bude 3. ledna 1953. Hudbu zařídí br. František Zlámala – Hrda. Pozvánky se
objednají v Přerově.
9. Ukončení měsíce SČSP 12. prosince 1952, veřejné zasedání pléna MNV – zajistit účast.
Čeněk Hantek, jednatel.

Zápis
O výborové schůzi konané dne 19. prosince 1952, ve 20 hod. večer v radnici, účast:
František Kohout, Adolf Orava, Josef Králík, Čeněk Hantek, František Ryška.
1. Br. František Kohout zahájil schůzi.
2. Vzhledem k slintavce není jisto, zda se bude konat výroční členská schůze 23. ledna
1953, či se odloží na pozdější dobu. Navrhnuto odložení na 30. ledna 1953. Návrh schválen.
Zprávy funkcionářů vypracovány zatím nebyly. Je nutno tak udělat, aby průběh schůze
byl hladký.
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3. Cvičení dorostu. Br. František zlámala byl pověřen aby během vánočních svátků
provedl praktické cvičení s dorostem.
4. Kontrola závazků. Pověřen br. Josef Králík.
5. Sběr železa bude proveden v sobotu 20. prosince 1952 odpoledne. s. Kohout-Zlámala.
6. Ples. Původně stanovený na 3. ledna 1953, pro slintavku odložen až na 7. února 1953.
7. Zimní cvičení budou konána: 2., 16., 30. ledna, atd. – co 14 dní.
Výborové schůze budou: 9., 23. ledna, 6., 20. února, atd. – co 14 dní.
8. Požární ochrana. Tento časopis, navrhuje br. Čeněk Hantek, bude vyvěšen veřejně
v místnosti kanceláře MNV. Schváleno.
9. Kandidátka. Výbor projednal návrh kandidátky a schválil.
Jednatel: Čeněk Hantek.
1953 začátek....
Zápis
O výborové schůzi MJ- ČSH, konané dne 9. ledna 1953. Přítomni byli: František Ryška,
Josef králík, František zlámala, Čeněk Hantek.
1. Výroční schůze naší jednoty, se bude podle oznámení Okr. organisace ČSH konati
v neděli dne 25. ledna 1953 o 14. hod. odpoledne v radnici, za účasti delegáta okr. org. br.
Ladislava Fily.
Br. jednatel oznámí všem členům sboru konání schůze a zároveň pozve zástupce
masových složek.
2. Ples. Datum konání 7. února 1953. Hudbu zařídí br. František zlámala, pozvánky zařídí
br, čeněk Hantek, 150 kusů. Vstupné 25,- Kčs. Pozvánky roznesou br.: Josef Humplík, Jiřina
Velecká, Ladislav Chromý a Jaroslav Polák.
3. Přijetí nového člena. Přihlásil se Karel Palička. Přijetí schváleno.
Jednatel: Čeněk Hantek.
—X—
{Konec třetí knihy protokolů – zápisů.}
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