
1974 – dokončení 

Zápis 
Z výborové schůze požárního sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 10. prosince 

1974 v Požárním domě v 18.30 hodin. Přítomno 8 členů: František Zlámala st., František 
Zlámala ml., Ladislav Brada, František Hýža, Václav Baláš, Josef Duchoň, Jaroslav Hlaváč, 
Jan Oplatek. 

Program: 

1. Schůzi zahájil předseda Ladislav Brada a přivítal přítomné. 

2. Příprava členské schůze, která se má konat 13. prosince 1974. Byl stanoven program 
schůze. Pozvání členů zajistí osobně Václav Baláš a Jan Oplatek. Schůzi bude řídit předseda 
s. Ladislav Brada. Zprávu o činnosti přednese s. Jaroslav Hlaváč. Občerstvení Ladislav Brada 
a František Zlámala st. Bude koupen potřebný počet chlebíčků, 1 bedna sodovek a 1 bedna 
piva. 

3. Příprava a schválení plánu práce na rok 1975: 
1) preventivní prohlídky 
2) dvě námětová cvičení 
3) dvě přednášky ve škole 
4) dvě rozhlasové relace 
5) oslavy 80. výročí založení požárního sboru 
6) sběr kovového šrotu. 

Dalších připomínek nebylo a předseda schůzi ukončil 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze Místní jednoty ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 13. prosince 1974 

v budově MNV v 19 hod. 

Účast: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Václav Baláš, 
František Hýža, Josef Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Horák, Eduard Roreček, Adolf 
Orava, Cyril Kohout, Čeněk Hantek, [Jan Oplatek]. 

Hosté: Za OV-PO s. Herman, delegace požárního sboru z Opatovic, zástupci DV-LSD 
Jednota, MNV, MO-KSČ, výboru NF. 

Program: 1. Zahájení 
2. Politický úvodník 
3. Zpráva o činnosti a vytýčení úkolů pro r. 1975 
4. Diskuse 
5. Zpráva revizorů 
6. Volba delegáta na okr. konferenci 
7. Usnesení, schválení plánu činnost na r. 1975 a přijetí závazku na počest  

 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou 
8. Závěr. 

1 Schůzi zahájil a řídil předseda s. Ladislav Brada. V úvodu přivítal všechny členy 
místního PS a ostatní přítomné hosty. Seznámil s pořadem schůze k němuž nebyly žádné 
připomínky a proto byl schválen. Potom jsme 1 minutou ticha uctili památku zesnulého člena 
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Ludvíka Veleckého. Na vysvětlenou proč se naše schůze uskutečňuje v zasedací síni MNV, 
bylo sděleno, že výbor na prosbu Jana Hrdy uvolnil sál na 2 páteční termíny hudebníkům pro 
nácvik na kvalifikační přehrávky. 

2. Hospodářsko politický úvod přednesl s. Jan Oplatek. 

3. Zpráva o činnosti místního požárního sboru v Teplicích nad Bečvou: 

 Vážení soudruzi. 

Naše výroční členská schůze se koná v době, kdy se připravujeme na oslavu 30. výročí 
vyvrcholení boje našeho lidu proti fašistickým okupantům, výročí povstání pražského lidu a 
osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. 

Scházíme se po roce, abychom zhodnotili svoji práci za uplynulé období. Je třeba se 
zamyslet nad tím, zda jsme udělali všechno dobře, z dobrého si vzít příklad pro svoji další 
práci a podívat se kriticky na to, co jsme udělali špatně a vzít si z toho ponaučení, aby práce 
v příštím jubilejním období se zlepšila a nedostatky byly potlačeny nebo odstraněny. 

Naše jednota má k dnešnímu dni 25 členů, z toho je 1 a to Vlastimil Kohout ve vojenské 
základní službě. Náš sbor se rozloučil se zesnulým členem s. Ludvíkem Veleckým. 
Z vojenské základní služby se vrátil s. Josef Oplatek. Za uplynulé období jsme získali 3 nové 
členy a to Pavla Mücka, Jaroslava Horáka ml. a Jana Tomečku. Výbor organizace se za rok 
1974 sešel celkem 10× s účastí celkem 75 členů. Členských schůzí bylo 8. Zůstává bolestí, že 
návštěvnost členských schůzí je neuspokojivá, schůzí se zúčastňují stále stejní členové. 

Praktických a teoretických cvičení se uskutečnilo 10 s účastí 95 členů. Na údržbě výstroje 
a výzbroje jsme odpracovali 236 hodin. Brigád v zemědělství jsme se v roce 1974 
nezúčastňovali. Na brigádách ku zvelebení obce bylo odpracováno 180 hodin, z toho na 
národní směně bylo 8 členů, kteří odpracovali cca 50 hodin. Údržba požární zbrojnice si 
vyžádala 195 hodin. Je třeba upozornit na to, že ne všichni členové sboru se uvedených akcí 
zúčastnili. 

Lépe to vypadá na úseku zásahů. Zde se 7 členů zúčastnilo povodňové služby v lázních 
Teplicích ve dvou termínech. Při zásahu požáru lesa v našem katastru se zúčastnilo dokonce 
21 členů. Výtečně dopadl i zásah při požáru sokolovny dne 2. května 1974 v Hranicích, 
kterého se účastnilo 13 členů. U tohoto požáru byli mezi prvními sbory přivolanými na místo 
zásahu. 

V rámci cvičení se členové zúčastnili okrskových námětových cvičení a to v Rakově 
v počtu 8 členů a v Malhoticích rovněž v počtu 8 členů. Posledního požárního cvičení 
v Opatovicích se zúčastnila 10 členů. 

Preventivní prohlídky se uskutečnily ve dvou termínech, jaro a podzim. Při nich bylo 
prohlédnuto 59 obytných budov. Prohlídek a dohlídek bylo uskutečněno 83. Preventivní 
prohlídky byly ukončeny dnem 27. listopadu 1974 i u 11 malých provozoven. Prevenci byly 
věnovány také 4 relace v místním rozhlase. 

V roce 1974 jsme se zúčastnili soutěže požárních sborů ve Všechovicích a to s celkovým 
počtem 10 členů. Soutěžilo zde 15 družstev z okrsků Všechovice a Opatovice. Celkově jsme 
se umístili na čestném 4. místě a za 3. místo v okrsku Opatovice jsme obdrželi diplom. Byla 
uskutečněna přednáška o požárech v národní škole i v mateřské škole. 

V zimních měsících jsme připravili ke zkouškám „Vzorný požárník III. stupně“ 5 členů a 
pro „Vzorný požárník II. stupně“ také 5 členů. jednotliví funkcionáři se zúčastňovali aktivů a 
školení, v Přerově byli vyškoleni 2 strojníci. Uskutečnily se 2 srazy velitelů, 2 srazy předsedů 
a 1 seminář preventistů. 
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Výstroj a výzbroj jsme rozšířili o 2 kusy hadic C, 2 kusy hadic B a 5 štruksových 
[hrubých plátěných, dnes něco jako riflových] uniforem. Sbor získal převodem kmenového 
jmění další automobil Tatra 805 valník od VÚ v Nitře. Uskutečnila se také výměna staré 
sirény za novou. 

Součástí zprávy je i plnění usnesení z minulé VČS. Závazek k 30. výročí Slovenského 
národního povstání se splnil a značně překročil. Neuskutečnil se bod pořádání plesu 
požárníků v lednu 1974. Příčinou bylo odřeknutí hudby. Výborové schůze byly prováděny 
pravidelně, ovšem návštěvnost členských schůze je, tak jako v minulých letech, neuspokojivá. 
Preventivní prohlídky se uskutečňovaly pravidelně. Případné závady jsou hlášeny na MNV. 

Součástí zprávy je i zpráva o hospodaření sboru. 

Z minulého roku byla převedena částka 2351,20 Kčs, včetně účtu u St. spořitelny v částce 
1003,60 Kčs. Příjem nebyl žádný a vydání činí 10003,10 Kčs. Zůstatek k dnešnímu dni činí 
1348,10 Kčs. 

Vzhledem k tomu bude nutné uspořádat plánovaná požárnický ples aby se konto zvýšilo. 

Vážení soudruzi. 

V příštím roce 1975 oslaví náš sbor 80leté výročí založení sboru. Je to jistě významné 
výročí a proto musí být naší snahou udělat vše, aby tato oslava vyzněla důstojně. Na tomto 
podniku se ovšem musí podílet všichni členové bez rozdílu. Věříme, že když se všichni dáme 
do práce, že se projeví výsledek a hodnocení našeho sboru v příštím roce vyzní zcela kladně. 

Do této práce přejeme všem členům MJ mnoho zdaru! 

5. Zprávu revizní komise podal s. Jaroslav Horák, konstatoval, že pokladní deník je veden 
v pořádku a účty souhlasí. 

6. Po ukončení těchto zpráv přednesl předseda s. Ladislav Brada návrh plánu činnosti PS 
na příští rok, zároveň se závazkem. Znění plánu a závazku není v tomto zápise uvedeno, ale je 
uloženo v korespondenci u předsedy. Plán činnosti i závazek byly členskou schůzí schváleny. 

7. Delegátem na okresní konferenci PO v Přerově byl jednotně zvolen předseda s. 
Ladislav Brada. 

8. Návrh na usnesení: 
1) MPO se bude řídit svým odhlasovaným plánem činnosti 
2) naplníme socialistický závazek k 30. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou 
3) důstojně oslavíme 80leté výročí založení našeho sboru 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

9. V diskusi vystoupil zástupce OV-PO s. Herman, pozdravil přítomné, přednesl svůj 
diskusní příspěvek a pak předal odznaky „Vzorný požárník“ II. a III. stupně. Odznak obdrželi: 

 II. st. – František Zlámala st., František Zlámala ml., Ladislav Brada. 
III. st. – Václav Baláš, Jaroslav Horák, [?] Tomečka, Pavel Mück, Josef Oplatek. 
Za PS Opatovice přednesl jejich zástupce svůj diskusní příspěvek. 
Za MNV promluvil Jan Oplatek. 
Za NF vystoupil Zbyněk Číhal. 

10. Vzhledem k tomu,že už dalších diskutujících nebylo, poděkoval předseda všem za 
účast a tím schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

1975 
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Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. ledna 

1975 v Požárním domě , v 19 hod. Přítomní: Ladislav Brada Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, 
František Zlámala st., František Zlámala ml., Jan Oplatek, Josef Duchoň, Pavel Mück. 

Program: 

1. Příprava požárnického plesu, který se bude konat 18. ledna 1975 v 19 hod. v restauraci 
„Aragonit“. Pozvánky nechal natisknout Jan Oplatek – 150 kusů. Roznesení pozvánek zajistí 
dvojice Baláš-Oplatek a Zlámala-Hlaváč. Pokladna: Orava-Mück, pořadatelé: Baláš-Duchoň, 
tombola: Zlámala-Roreček. 

2. Projednání došlé pošty: 
– sběr kovového šrotu, 
– naplnění hasicích přístrojů, 
– pozvánka na požárnický ples do Valšovic. 

Dalších připomínek nebylo a předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 7. února 

1975 v Požárním domě, v 19 hod. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., 
Ladislav Brada, Josef Duchoň, František Hýža, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek. 

Program: 

1. Projednání došlé pošty. 

- Pozvánky na požárnické plesy do Hranic, který se koná 15.2.1975 a do Opatovic, který 
se koná 8.2.1975. 

- Zaplacení autorského poplatku za hudební produkci na plese ve výši 61,60 Kčs. Čistý 
zisk z plesu je 1204 Kčs. 

2. Příprava oslav 80. výročí založení našeho sboru. Navržení členů na udělení odznaků za 
příkladnou a dlouholetou práci ve sboru. Jsou to tito členové: 

Za příkladnou práci Jan Oplatek, František Zlámala st., Josef Duchoň, Adolf Orava, 
Čeněk Hantek. 

Za 20 let ve sboru: Jaroslav Horák, Miroslav Hapala, Josef Humplík, Arnošt Kohout. 
Za 30 let ve sboru: Cyril Kohout, Jan Oplatek, Eduard Roreček, Vladislav Zlámala, 

František Zlámala st. 
Za 40 let ve sboru: Josef Duchoň, Čeněk Hantek. 
Za 50 let ve sboru: Adolf Orava, František Ryška. 

Přibližný termín oslav – červenec, druhá sobota v měsíci, večer zábava, v neděli 
dopoledne v 10 hod. slavnostní schůze, odpoledne ve 14 hod. cvičení a výlet. 

3. Výroční okrsková členská schůze se koná 14. února 1975 v Rakově v 18 hod. 

Členská schůze našeho místního sboru se bude konat 21. února 1975 v 19 hod., pozvání 
členů zajistí František Zlámala a Ladislav Brada. 
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Dalších připomínek nebylo, předseda Ladislav Brada poděkoval všem za účast a tím 
schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

15. července 1975 v Požárním domě v 19 hod. Přítomní: Ladislav Brada, Jan Oplatek, Josef 
Oplatek, František Zlámala ml., František Zlámala st., Václav Baláš, Josef Duchoň, František 
Hýža, Jaroslav Hlaváč. 

1. Schůzi zahájil předseda Ladislav Brada, přivítal přítomné. 

2. Program: Ve čtvrtek 17. července 1975 se koná cvičení v 18 hod.; zajištění účasti členů 
na okrskové schůzi ve Valšovicích dne 17.7.1977 ve 20 hod. 

3. Příprava námětového cvičení, které se má konat 25. července 1975 v Teplicích. Složení 
družstva: Velitel požáru - František Zlámal st., členové – Václav Baláš, Ladislav Brada, Josef 
Oplatek, František Hýža, František Zlámala ml., Jaroslav Horák, Jan Tomečka, Antonín 
Tomečka, Pavel Mück. Spojky: Jaroslav Hlaváč, Jiří Oplatek, Jan Oplatek. 

4. Projednání cvičení a přečtení směrnic pro cvičení konané ve Všechovicích 19.7.1975, 
začátek v 9 hod. 

5. Preventivní prohlídky v malých provozovnách provedou Jaroslav Hlaváč a Josef 
Duchoň dne17.7.1975 v 8 hodin. 

Předseda Ladislav Brada poděkoval všem za účast na a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z členské schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 30. září 
1975 v 18.30 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Václav Baláš, 
Adolf Orava, Antonín Tomečka, Jan Tomečka, Čeněk Hantek, Josef Duchoň, Vladislav 
Zlámala, František Hýža, Jaroslav Horák, Josef Polok, Cyril Kohout, František Gadas, Arnošt 
Kohout, Ladislav Katana. 

Program: 

1. Schůzi zahájil předseda Ladislav Brada a přivítal přítomné. 

2. Zajištění účasti na pohřbu zesnulého člena Františka Ryšky. Pohřeb se bude konat 
1. října 1975 v 11 hod. na hřbitově u Kostelíčka. Zúčastní se tito členové: Ladislav Brada, 
František zlámal st., František Zlámala ml., František Hýža, Antonín Tomečka, Jan Tomečka, 
Josef Polok, Arnošt Kohout. Odjezd v 10 hod. od Požárního domu. 

3. Zajištění účast členů na národní směně, která se bude konat 11.10.1975. 

- Předseda informoval velitele Františka Zlámalu st. o konání velitelského dne 17. a 18. 
října 1975. 

Předseda poděkoval za účast a tím schůzi ukončil. Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 9. října 

1975 v 19 hod. v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., Josef 
Duchoň, Antonín Tomečka, František Hýža, Jaroslav Hlaváč, Václav Baláš, Jan oplatek, 
Pavel Mück. 

Program: 

1. Předseda Ladislav Brada přivítal přítomné. 

2. Příprava výroční členské schůze, která se bude konat 14. listopadu 1975 v 19 hod. 
v Požárním domě.  

Návrh kandidátky: 

- Ladislav Brada, František Hýža, František Zlámala st., Jan Oplatek, Josef Duchoň, Pavel 
Mück, Baláš Václav, Jaroslav Hlaváč, Josef Oplatek, Antonín Tomečka, Ladislav Katana, 
Jaroslav Horák, Arnošt Kohout. 

Příprava plánu činnosti na rok 1976: 

- Provedení preventivních prohlídek 2× za rok, na začátku a konci topné sezóny; 
budou provedeny v 70 obytných domech a v 11 malých provozovnách. 
- Praktický výcvik bude v r. 1976 proveden 10×. 
- Školení CO 2× za rok. 
- Budou provedena 4 námětová cvičení. 
- Do praktického výcviku bude zapojeno 10 členů, 3 členové se zapojí do soutěže 
jednotlivců a 4 členové se zúčastní zkoušek ‚Vzorný strojník‘. 
- Techniku do socialistické péče převezme 9 členů. 
- 2× za rok provedeme přednášku ve škole, 4× relace v místním rozhlase. 
- Získáme 2 nové členy. 
- Na získání odznaku ‚Vzorný požárník‘ 3. st. se připraví 3 členové; na 2. st. se 
připraví také 3 členové. 

Program výroční členské schůze: 
1.Zahájení 
2. Politický úvodník 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulý rok a vytýčení úkolů pro r. 1976 
4. Zpráva revizorů 
5. Diskuse ke zprávě o činnosti 
6. Volby nového výboru 
7. Usnesení, schválení plánu činnosti a závazku na počest 15. sjezdu KSČ 
8. Závěr. 

Závazek na počest 15, sjezdu KSČ: 

Odpracujeme: na údržbě Požárního domu 40 hodin; jiné práce 10 hodin; na údržbě 
požární techniky 40hodin; na údržbě výstroje a výzbroje 20 hodin; při plnění 
volebního programu v akci „Z“ 150 hodin. 

Sesbíráme 2000 kg železného šrotu. 

Získáme 2 dárce krve. 

Další připomínky nebyly, předseda poděkoval všem za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výroční členské schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

14. listopadu 1975 v 19 hodin v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Václav Baláš, 
Antonín Tomečka, Jan Tomečka, Jan Oplatek, Ladislav Katana, Josef Duchoň, Eduard 
Roreček, Arnošt kohout, Cyril Kohout, Jaroslav Horák, Adolf Orava, Josef Polok, František 
Hýža, Pavel Mück, Jaroslav Hlaváč, Vladislav Zlámala. 

Hosté: za OV-PO s. Rudolf Gnida; delegace sborů z Opatovice, z Valšovic a z Rakova. 

Program: 1. Zahájení a volba volební komise 
2. Politický úvodník a zpráva o činnosti a hospodaření 
3. Zpráva pokladní a revizní 
4. Volba nového výboru 
5. Plán činnosti na rok 1976 a závazek 
6. Předání odznaků za věrnost 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
9. Závěr 

1. Výroční členskou schůzi zahájil a řídil předseda Ladislav Brada. V úvodu přivítal 
všechny členy, delegace a ostatní přítomné hosty. Seznámil přítomné s programem schůze, 
k němuž nebylo připomínek a byl schválen. 

Do volební komise byli navrženi Eduard Roreček, Vladislav Zlámala a Adolf Orava. 
K návrhu nebylo připomínek a proto byli jednomyslně schváleni.  

2. Informaci o politických událostech ve světě přednesl s. Jan Oplatek.  

Zpráva o činnosti obsahovala objektivní zjištění o činnosti PS za uplynulé období, včetně 
nedostatků a práci, tj. hlavně slabá účast členů na schůzích a cvičeních, jakož i malý zájem o 
dění v PS. 

Účast požárního sboru na cvičeních v okolí byla dobrá: V 1. kole v Býškovicích se 
zúčastnilo 10 členů; soutěže s vodou ve Všechovicích také 10 členů. 

Výborových schůzí bylo konáno 9 s účastí 72 členů. Členské schůze byly 3× s účastí 33 
členů. 

Výcvik konán 15×, účast 141 členů. Preventivní prohlídky obytných budov provedeny 
1× 47 budov, malé provozovny 10 budov; zemědělské objekty 1× 3 provozovny. 

Námětová cvičení 3×, 25 členů. 

Odpracovány brigády: vodní zdroje 12 hod., zbrojnice 141 hod., technika 141 hod., 
výzbroj a výstroj 148 hod., akce Z 60 hodin. 

3. Zpráva pokladní. Ke dni výroční schůze je stav takový: 
Celkem příjmy  4421,10 Kčs 
Celkem vydání   4433,30 Kčs 
Hotovost   1987,80 Kčs 
Na účtu ve spořitelně 1003,10 Kčs. 

Zprávu revizní podali Jaroslav Horák a Arnošt Kohout. Pokladní deník je veden 
v pořádku, účty souhlasí, jakož i součty a odpočty. 
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4. Předseda volební komise Eduard Roreček seznámil přítomné s návrhem na členy 
výboru. Bylo rozhodnuto hlasovat o každém zvlášť. 

Zvoleni byli: Ladislav Brada, Josef Duchoň, František Zlámala st.,Jaroslav Hlaváč, Jan 
Oplatek, Antonín Tomečka, František Zlámala ml., František Hýža, Václav Baláš, Ladislav 
Katana a Pavel Mück. 

Revisoři účtů: Jaroslav Horák st. a Arnošt Kohout. 

5. Plán činnosti na rok 1976: 

Preventivní prohlídky 2×, 1 na jaře a 1 na podzim, v 70 obytných domech, v 10 malých 
provozovnách a ve 3 zemědělských objektech. Školení CO 2× za rok. 
Praktický výcvik 10×. 
Námětová cvičení 4×. 
Do soutěže jednotlivců se zapojí 3 členové, do soutěže ‚Vzorný strojník‘ 4 členové. 
Techniku do socialistické péče převezme 9 členů. 
Provedeme 2 přednášky ve škole a 4 rozhlasové relace. 
Získáme 2 nové členy. 
Ke zkouškám k získání odznaku ‚Vzorný požárník‘ 3. stupně se připraví 3 členové a pro 
odznak VP 2. st., rovněž 3 členové. 

Závazek na počest XV. sjezdu KSČ: 

Odpracujeme při: údržbě zbrojnice     40 hod. 
jiné akce       10 hod. 
údržbě požární techniky    40 hod. 
údržbě výstroje a výzbroje    20 hod. 
pnění volebního programu v akci Z  150 hod  
Sesbíráme 2000 kg železného šrotu. 

6. Odznaky ‚Za věrnost‘ předali předseda Ladislav Brada a zástupce OV-PO Rudolf 
Gnida a obdrželi je tito členové: 

- za 20 roků – Josef Polok, Jaroslav Horák, Arnošt Kohout, Miroslav Hapala. 
- za 30 roků – Vladislav Zlámala, Eduard Roreček, Jan Oplatek, František 

Zlámala st., Cyril Kohout. 
- za 40 roků – Čeněk Hantek, Josef Duchoň. 
- za 50 roků – Adolf Orava. 

7. V diskusi pozdravili naši výroční schůzi delegace sborů z Valšovic, Opatovic a 
z Rakova. 

Pak vystoupil zástupce OV-PO s. Rudolf Gnida. Poděkoval všem členům za účast a jejich 
činnost a uvedl, že představitelé okresu Přerov vysoce hodnotí činnost PO i přes potíže, jež se 
vyskytují v každé práci. Potom zhodnotil stav požárovosti v okrese. 

8. Poté bylo podáno přítomným občerstvení. 

9. Vzhledem k tomu, že dalších diskusních příspěvků nebylo, poděkoval předseda všem 
přítomným za jejich účast a výroční členskou schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

{V sešitě je přiložena presenční listina k výroční schůzi. Přítomní jsou uvedeni na začátku 
zápisu, ale z listiny je možné vyčíst alespoň stav členské základny ke dni 14. listopadu 1975 a 
proto jej uvádím v abecedním pořádku: 
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  1. Baláš, Václav    14. Körner, Adolf 
  2. Brada, Ladislav   15. Mück, Pavel 
  3. Duchoň, Josef    16. Oplatek, Jan 
  4. Hantek, Čeněk   17. Oplatek, Josef 
  5. Hapala, Miroslav   18. Orava, Adolf 
  6. Hlaváč, Jaroslav   19. Polok, Josef 
  7. Horák, Jaroslav ml.   20. Roreček, Eduard st. 
  8. Horák, Jaroslav st.   21. Tomečka, Antonín 
  9. Hýža, František   22. Tomečka, Jan 
10. Katana, Ladislav   23. Zlámala, František ml. 
11. Kohout, Arnošt   24. Zlámala, František st. 
12. Kohout, Cyril    25. Zlámala, Vladislav 
13. Kohout,Vlastimil 

—  x  — vložil L. Ch.} 

 

Zápis 
Z ustavující výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

21. listopadu 1975 v 18 hod. v požárním domě. 

Schůzi zahájil dosavadní předseda Ladislav Brada. Přednesl návrh na osazení funkce 
předsedy a dalších funkcí. Návrh byl schválen a funkce byly rozděleny takto: 

předseda   Ladislav Brada 
místopředseda  František Hýža 
velitel   František Zlámala st. 
referent pro prevenci Josef Duchoň a Pavel Mück 
jednatel   Jaroslav Hlaváč 
pokladník a polit. prac. Jan oplatek 
referent CO   Antonín Tomečka 
strojník   Ladislav Katana a František Zlámala ml. 
revisoři účtů   Jaroslav Horák st. a Arnošt Kohout. 

Po rozdělení jednotlivých funkcí předseda schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

1976 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 15. ledna 

1976 v 18.30 hod, v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., 
František Zlámala ml., Václav Baláš, František Hýža, Pavel Mück, Jan Oplatek, Ladislav 
Katana, Josef Oplatek, Antonín Tomečka, Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Účast na požárnickém plese ve Valšovicích – 5 členů. 

2. Příprava našeho plesu, který se bude konat 21. února 1976 v restauraci Aragonit, 
začátek v 19 hod. Pozvánky a vstupenky zajistí Jan Oplatek. Sál zajistí Antonín Tomečka, 
hudbu zajistí František Zlámala st. Plakáty zajistí František Zlámala ml. 
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Tombola, 4 ceny: soška, tepané růže, ½ dortu a ½ dortu. 

U pokladny budou Ladislav Brada a Adolf Orava. Pořadatelé budou Ladislav Katana a 
Pavel Mück. Pozvánky roznesou dvojice: Katana-Hýža, Tomečka-Brada, Oplatek-Baláš.  

Program byl vyčerpán. Předseda poděkoval všem za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 12. února 

1976 v 18.30 hod v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, František 
Hýža, Josef Duchoň, Jaroslav Horák, Ladislav Katana, Pavel Mück, [?] Oplatek, František 
Zlámala st. 

1. Předseda Ladislav Brada uvítal všechny přítomné. 

2. Zajištění účasti na výroční členské schůzi okrsku, která se koná v Malhoticích 14. února 
1976 v 16 hod.v Kulturním domě. Odjezd od Požárního domu v 15.15 hod. 

3. Každou druhou středu v měsíci se bude v 19 hod. konat školení v požárním domě. 

Potom předseda poděkoval všem za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z členské schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 2. června 
1976 v 19 hod. v požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., Antonín 
Tomečka, Jan Tomečka, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Katana, Václav Baláš, Pavel Mück. 

Program: 

1. Projednání účasti na soutěži s vodou, která se koná v Opatovicích dne 11. července 
1976 v 9 hodin. Odjezd v 7.30 hodin. 

2. Zhodnocení školení na dané téma, které proběhlo ve dnech 3. a 24. března a 14. dubna 
1976. Celkem se těchto školení zúčastnilo 41 členů. 

Předseda Ladislav Brada poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 24. září 

1976 v 19 hod. v Požárním domě. Přítomni: Ladislav Brada, Jan Oplatek, Václav Baláš, 
Jaroslav Hlaváč, Ladislav Katana, Pavel Mück, František Zlámala st., František Zlámala ml. 

Program. 

1. Vyplnění dotazníku. 
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2. Rozdělení preventivních prohlídek na tři dvojice: Zlámala-Hlaváč, Baláš-Hýža, Brada-
Katana. 

3. Bilanční schůze se bude konat 10. prosince 1976 v 19 hod. v Požárním domě. 

4. František Zlámal st. – velitel, byl navržen jako poslanec do MěNV Hranice za požární 
ochranu. 

Předseda poděkoval všem za účast, tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 13. října 

1976 v 18.30 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, Jan Oplatek, Čeněk Hantek, Václav Baláš, Arnošt Kohout, 
Pavel Mück, Jaroslav Hlaváč, František Zlámal st., Josef Oplatek, Ladislav Katana. 

Program: 

1. Zhodnocení práce za rok 1976: Účast na 2 soutěžích, preventivní prohlídky, praktický 
výcvik byl 10×, 2 námětová cvičení, přednášky ve škole a v mateřské školce, sběr železa 
4000 kg. 

Předseda Ladislav Brada poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

23. listopadu 1976 v 18 hod. v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala, Ladislav Brada, 
Ladislav Katana, František Hýža, Václav Baláš, Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Organizační zajištění plesu. Ples se bude konat 22. ledna 1977 v restauraci Aragonit, 
začátek v 19 hod. Jan oplatek zajistí pozvánky a vstupenky. Ladislav Brada zajistí povolení 
k pořádání zábavy a rozeslání pozvánek okolním sborům.U pokladny budou Ladislav Brada a 
Adolf Orava. Pořadatelská služba František Hýža, Václav Baláš a J. Oplatek. Pozvánky 
v obci roznesou dvojice: Brada-Hlaváč, Hýža-Mück, Katana-Tomečka a Oplatek-Baláš. 

2. Výročních schůzí sousedních sborů se zúčastní: 

- Malhotice, 3.12. 1976, v 18 hod., Václav Baláš, Jan Oplatek, 
- Paršovice, 5.12.1976,v 15 hod., Jan Oplatek, Ladislav Brada, 
- Rakov, 11.12.1976, v 18 hod., Pavel Mück, Jaroslav Hlaváč, 
- Valšovice, 12. 12. 1976, ve 14 hod., František Hýža, Ladislav Katana, Frant. Zlámala, 
- Opatovice, 18.12.1976, v 18 hod., Ladislav Katana, František Zlámala, František Hýža. 

3. Výroční schůze našeho sboru, jak bylo ujednáno v minulém výboru. Občerstvení zajistí 
František Zlámala a Jaroslav Hlaváč: 40 piv, 10 sodovek a 80 chlebíčků. 

Předběžný program schůze: 1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti a pol. referát 
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3. Plán práce na příští rok 
4. Diskuse – pohoštění 
5. Závěr. 

Schůze byla ukončena. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z bilanční členské schůze Místního požární sboru v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

10. prosince 1976 o 18. hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala st., Jaroslav hlaváč, František Zlámala ml., František Hýža, 
Antonín Tomečka, Arnošt Kohout, Cyril Kohout, Adolf Orava, Ladislav Katana, Josef Polok, 
Pavel Mück, Vlastimil Kohout, Václav Baláš, Jan Oplatek, Josef Oplatek, Jan Tomečka, 
Vladislav Zlámala. 

Hosté:za ČSL Stanislav Rolinc, za Svaz žen Blanka Hlaváčová. 
Delegace sousedních sborů z Rakova a Opatovic. 

Program:   1. Zahájení 
2. Uctění památky zemřelého člena Josefa Duchoně 
3. Politický referát, zpráva o činnosti a hospodaření za r. 1976 
4. Zpráva revisorů  
5. Plán činnosti na rok 1977 a soc. závazek k 60. výročí VŘSR 
6 Diskuse 
7. Závěr. 

1. Pro nemoc předsedy Ladislava Brady zahájil schůzi místopředseda František Hýža, 
přivítal všechny přítomné členy a zástupce jednotlivých složek, přečetl program schůze. 

2. Místopředseda požádal přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku 
dlouholetého zemřelého člena našeho sboru Josefa Duchoně. 

3. Jan Oplatek přednesl politický referát, zprávu o činnosti sboru v letošním roce a plán 
činnosti na rok 1977. 

Stalo se zvykem, že před ukončením roku každý hodnotí svou činnost za tento,ku konci se 
chýlící rok. Je to správné, neboť jen kriticky zhodnocená práce ukáže, kde byly slabiny, kam 
je nutné napřít společnou sílu, aby výsledky snažení byly co nejlepší. Činíme tak i my, 
příslušníci dobrovolných požárních sborů. Uvědomujeme si, že naše organizace je 
v současném politickém systému našeho státu důležitou složkou veřejného a politického 
života, že navazuje na dlouholeté tradice našich předchůdců, kteří stáli vždy na straně 
pokroku a všeho nového. Volby do zastupitelských orgánů byly hlavním bodem politického 
života v letošním roce. Nás členy požární ochrany může těšit, že jsme se na jejich zdárném 
průběhu podíleli svým dílem a to nejen na přípravě voleb, ale i na jejich průběhu, neboť 
k důstojnosti volebního aktu přispělo i to, že naši příslušníci volili společně, manifestačně a 
ve stejnokrojích. Může nás uspokojit skutečnost, že máme v MěNV svého zástupce v osobě 
velitele PS s. Františka Zlámaly st., jako poslance. Obrazem práce našeho sboru jsou měsíční 
hlášení zasílaná na OV. 

Shrneme-li tedy vykonanou práci do čísel zjistíme, že stav členů je 24. Výborových 
schůzí bylo konáno 8 s průměrnou účastí 8 členů. Členských schůzi bylo konáno 6 s celkovou 
účastí 72 členů, což činí průměr 12, což je s ohledem na celkový počet členstva 50 % účast a 
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to je málo. Je otázka, zdali děláme vše proto, aby účast byly větší, zda volíme vhodnou dobu 
pro konání schůzí. 

Naším úkolem je stálé zvyšování teoretické a praktické znalosti, což vyjadřují cvičení 
teoretická, jichž bylo 5 s celkovou účastí 64 členů a 11 cvičení praktických celkovou účastí 96 
členů. také zde není průměrná účast uspokojivá. Oba druhy cvičení splňují svůj úkol,neboť je 
prokazatelné, že ti členové, kteří cvičení navštěvují, jsou na dobré úrovni teoretické i 
praktické. 

Součástí naší činnosti je údržba požární techniky a výstroje, a také pomoc při úpravě a 
zvelebování obce. Zde bylo odpracováno celkem 420 hodin. Z toho ve zbrojnici 162, při 
údržbě techniky 121, výstroje a výzbroje 109 a na zvelebování obce 20 hodin. Zde jsme 
dlužíme 100 hodin, které budou přesunuty na příští rok na úpravu chodníků. Na úpravu 
vodních zdrojů bylo vynaloženo 17 hodin. 

Výsledky výcviku a schopnosti našeho členstva se prokazují na soutěžích, námětových 
cvičeních, poplachových cvičeních a akcích podobného druhu. V prvním kole soutěže se naše 
družstvo umístilo na 3. místě, ale na soutěžích v Opatovicích a Všechovicích byly výsledky 
horší. Námětová cvičení byly 4 s průměrnou účastí 10 členů, což je uspokojivé. Také 
poplachové cvičení v Rakově dopadlo dobře co do účasti i v dosaženém čase. Účast byla 10 
členů a čas od vyhlášení poplachu 28 minut. 

Také otázce prevence je věnována patřičná péče. Bylo provedeno 57 preventivních 
prohlídek v obytných budovách, 8 v malých provozovnách a 3 v zemědělských objektech. 

Do úseku prevence patří i osvětová činnost, ta se projevila 3 relacemi v místním rozhlase 
na téma protipožární ochrana a 3 besedami ve škole a ve školce. Národnímu hospodářství 
bylo odevzdáno 5000 kg železného šrotu. V tutéž sobotu po odvozu šrotu byl proveden úklid 
v Solnicích za účasti 9 členů. Jeden náš člen je čestným dárcem krve. 

Dodatkem ke zprávě je ještě zpráva pokladní: 

Minulý rok jsme skončili s hotovostí  1987,80 Kčs, 
od té doby činily příjmy    4982,00 Kčs, 
vydání      3678,50 Kčs, 
takže k dnešnímu dni 10.12.1976 je hotovost 3291,30 Kčs. 
Účet u St. spořitelny zůstává beze změny 1003,60 Kčs. 

Tato zpráva nepostihuje a ani nemůže obsáhnout činnost našich členů v jiných 
organizacích NF a v místě jejich pracoviště. Byl to obraz dobré činnosti a toho, že my členové 
požární ochrany chápeme poslání naší organizace v širších souvislostech s rozvojem naší 
společnosti. Zpráva jistě naznačuje, kde jsou naše nedostatky a kde musíme přidat. Znova 
musíme zdůraznit, že většina práce i v našem PS leží stále na bedrech několika jedinců. Oč 
snazší a radostnější by byla, kdyby se do ní zapojilo všech 24 členů. 

Hledejme neustále nové cesty a způsoby jak práci zlepšovat, zdokonalovat a činit ji hlavně 
pro mladé členy přitažlivou. Máme pro to všechny podmínky, využijme jich pro blaho a 
bezpečnost našich domovů, i domovů svých spoluobčanů. 

4. Plán činnosti na rok 1977: 

Na úseku prevence provedeme: v drobných provozovnách 2×10 prohlídek, 
 v zemědělských objektech 2×3 prohlídky, 
 v obytných budovách  2×57 prohlídek. 

Na úseku školení, výcviku a odborné přípravy členů uspořádáme: 
 2 ideově-výchovné přednášky, 
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 10 školení a cvičení, 
 2 námětová cvičení. 

Připravíme: 3 členy k získáni odznaku Vzorný požárník III. stupně, 
 3 členy k získáni odznaku Vzorný požárník II. stupně, 
 3 členy k získání odznaku Vzorný strojník. 

Do socialistické péče převezme požární techniku 9 členů. 
Na úseku výchovy spoluobčanů provedeme: 2 besedy, 2 přednášky dětem a 
4 relace v místním rozhlase. 

Závazek k 60. výročí VŘSR: 

Uspořádáme 1 požárnický ples, 
odpracujeme: sušák na hadice  150 hod., 

  jiné      50 hod., 
  údržba požární techniky 100 hod., 
  údržba výstroje, výzbroje 100 hod. 

Při plnění volebního programu v akci Z odpracujeme 100 hodin. 
Sesbíráme 2000 kg odpadových surovin. 

5. Místopředseda František Hýža pak poděkoval všem za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

1977 

Zápis 
Z výborové schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne 14. ledna 

1977, v 19 hod. v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, František 
Zlámala, Jan Oplatek, Ladislav Katana. 

Program: 

1. Předseda Ladislav Brada přivítal přítomné a zahájil schůzi. 

2. Zajištění účasti na plese ve Valšovicích, odjezd v 18.30 hod. od požární zbrojnice. 

3. Pozvánky na náš ples, který se bude konat 22. ledna 1977 v Aragonitu, roznesou tyto 
dvojice: Antonín Tomečka-Ladislav Katana, František Hýža-Pavel Mück a Jaroslav Hlaváč-
Ladislav Brada. Výzdobu sálu zajistí František Hýža a Ladislav Katana. 

4. Svaz žen žádal o dobrovolný příspěvek na gratulace spoluobčanům k životním jubileím. 
Výbor se usnesl na částce 200 Kčs. 

5. Do konce ledna se má na MěNV v Hranicích dodat data narození předsedy, velitele, 
počet členů do 30 let, stav stroje a stav auta. Mají se přezkoušet opasky, žebře a lana. 

Předseda poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z členské schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne [datum 
neuveden], o 19. hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala, Vladislav Zlámala, Ladislav Brada, Antonín Tomečka, 
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Jaroslav Horák, Josef Polok, Jaroslav Hlaváč, František Hýža, Ladislav Katana, Arnošt 
Kohout, Jan Oplatek, Josef Oplatek. 

Program: 

1. Předseda uvítal přítomné a zahájil schůzi. 

2. Vyúčtování plesu, konaného 22. ledna 1977: Příjem  2890,00 Kčs 
vydání  1698,60 Kčs
zůstatek 1191,40 Kčs. 

3. Politicko-organizační opatření k zajištění týdne požární prevence: 

Ustanoveny dvojice na prohlídky: Ladislav Katana - František Hýža 
František Zlámala – Josef Polok, 
Ladislav Brada – Antonín Tomečka, 
Jaroslav Hlaváč – Pavel Mück. 

Předseda poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne 22. září 1977, 

v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala, Ladislav Brada, Jaroslav Horák, František Hýža, Ladislav 
Katana, Josef Oplatek, Arnošt Kohout, Jaroslav Hlaváč, Čeněk Hantek. 

Program: 

Předseda Ladislav Brada přivítal přítomné a tím zahájil schůzi. 

1. Preventivní prohlídky, stanovení dvojic: 
 František Zlámala – Jaroslav Hlaváč  provozovny a zemědělské objekty, 
 Antonín Tomečka – František Hýža  obytné budovy, 
 Ladislav Brada – Josef Oplatek  obytné budovy, 
 Pavel Mück – Ladislav Katana  obytné budovy. 

2. Přípravy výročních členských schůzí. Schůze mají proběhnout v termínu od 3. do 13. 
listopadu 1977. 

3. Předseda přednesl zprávu ze schůze předsedů, konané 21. září 1977 v Přerově. 

Přečtení nového požárního řádu a podání vysvětlení k jednotlivým bodům provedl velitel 
František Zlámala. Bylo zajištěno i vyhlášení místním rozhlasem. Podáno vysvětlení, jak bude 
zajištěno vyhlášení požáru v případě výpadku elektrického proudu: Bude se projíždět obcí a 
trubkou troubit signál „Hoří!“. 

Stanovení moto-spojek: Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek, Alois Vrána. 

Ohlašovny požáru budou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ a budou to: Jan Oplatek, 
Alois Vrána, Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč-přímo v Požárním domě. 

Telefonické ohlašovny požáru jsou: 

hala nosnic Teplice tel. č. 2719 
Jan Oplatek  tel. č. 2478 
Alois Vrána  tel. č. 2838 
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Jaroslav Hlaváč  tel. č. 2230 — Požární dům 
Eduard Roreček tel. č. 3425. 

Ohlašovny ihned dají vědět veliteli požárního sboru Františku Zlámalovi. 

Předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne 4. listopadu 

1977 v 18 hod. v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala, Ladislav Brada, Ladislav 
Katana, František Hýža, Pavel Mück, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek, Josef Oplatek. 

Předseda Ladislav Brada přivítal přítomné a tím zahájil schůzi. 

Program: 

1. Příprava výroční členské schůze. 

Schůze se bude konat 11. listopadu 1977 v Požárním domě v 19 hodin.Občerstvení – 
35 ks ruských vajec, 70 rohlíků, 1 bednu piva, 1 bednu sodovek – zajistí Jaroslav Hlaváč. 

Projednáno zajištění účasti na výročních schůzích okolních sborů. 

Návrh kandidátky výboru: Ladislav Brada předseda, 
František Hýža místopředseda, 
František Zlámala velitel, 
Jaroslav Hlaváč jednatel, 
Ladislav Katana materiálně-technický referent, 
Josef Oplatek  organizační referent, 
Jan Oplatek  hospodář-pokladník, 
Pavel Mück  referent prevence, 
Antonín Tomečka referent CO, 
Jaroslav Horák a Arnošt Kohout revisoři. 

Program schůze přišel předtištěný od OV-ČSPO v Přerově. 

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne 

11 listopadu 1977 v 18 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: František Hýža, Adolf Orava, Ladislav Katana, František Zlámala st., Josef 
Polok, Jaroslav Horák, Ladislav Brada, Cyril Kohout, Pavel Mück, Arnošt kohout, Antonín 
Tomečka, Jan Oplatek, Josef Oplatek, Čeněk Hantek. 

Hosté: [podle presenční listiny] 2 delegáti PS Rakov [podpisy nečitelné], za MO-KSČ 
Čeněk Hantek, za SČSP 1 delegát [podpis nečitelný], za ČSL Stanislav Rolinc. 

Program: 1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření 
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3. Plán činnosti na rok 1978 
4. Zpráva revisorů 
5. Diskuse ke zprávám 
6. Volby nového výboru a delegáta na okresní konferenci 
7. Vyhlášení závazku k 30. výročí únorových událostí 
8. Schválení plánu činnosti na rok 1978 
9. Závěr. 

1. Předseda Ladislav Brada přivítal všechny přítomné, domácí i hosty. Přečetl program 
schůze, dal o něm hlasovat, zároveň přečetl i návrh kandidátů do nového výboru. 

2. Zpráva o činnosti SPO Teplice n/Beč. za rok 1977. 

Vážení soudruzi, 

naše výroční členská schůze se koná v období, kdy všichni pokrokoví lidé ve všech 
státech světa důstojně oslavili 60. výročí VŘSR a v období příprav oslav 30. výročí Února 
v naší zemi. 

Scházíme se po roce, abychom zhodnotili svou práci za uplynulé období. Je třeba se 
zamyslet nad tím, zda jsme udělali vše, co jsme si předsevzali, z dobrého si vzít příklad a 
kriticky se podívat na to co jsme udělali špatně. Jsme si vědomi, že naše organizace je 
důležitou složkou veřejného života, že máme dlouholeté tradice našich předchůdců, kteří stáli 
vždy na straně pokroku a všeho nového. 

Naše organizace má k dnešnímu dni 24 členů, z toho 2 - Jaroslav Horák ml. a František 
Zlámala ml. jsou ve vojenské základní službě. Nezískali jsme žádného nového zájemce o 
členství v naší organizaci. Činnost a práce organizace jsou podchyceny a zasílány v měsíčních 
hlášeních na OV-PO do Přerova. 

Zbilancujeme-li vykonanou činnost do čísel, zjistíme, že výborových schůzí bylo konáno 
6 s celkovou účastí 49 členů, členských schůzí bylo uskutečněno 5 s účastí 57 členů. 
průměrná účast na schůzích vzhledem k celkovému počtu členů je malá. Je otázkou, zda 
děláme všechno pro to, aby účast byla větší, protože schůzí se zúčastňují stále stejní členové. 
Naším úkolem jako organizace je vyžadování teoretické a praktické znalosti a dovednosti, což 
vyjadřují teoretická a praktická cvičení, byla 3 s celkovou účastí 35 členů. 

Součástí naší činnosti je údržba požární techniky a výstroje, ale také pomoc při úpravě a 
zvelebování naší obce. V době od ledna do října 1977 jsme odpracovali 598 hodin, z toho na 
údržbě techniky 135 hod., na výstroji a výzbroji 79 hod., na úklidu Požárního domu 192 
hodin a na akcích prospěšných obci 176 hodin. Nejdůležitější akcí potřebnou pro občany bylo 
kopání rýhy pro kabel veřejného osvětlení a výkop pro kabel místního rozhlasu. Potřebný byl 
i úklid v obci s naší účastí při národních směnách. 

Na údržbě a čistění Požárního domu, jak již dříve zmíněno, bylo odpracováno 192 hodin. 
Sál v něm používají všechny složky NF v obci a je využíván nejen ke schůzové činnosti, ale 
cvičí zde i ženy, probíhá kurs šití, místní knihovna zde půjčuje knihy a mládež ji využívá ke 
stolnímu tenisu. 

Vyhodnocení našeho závazku k 60. výročí VŘSR přijatého na VČS 1976: 
- údržba požární zbrojnice, závazek 150 hod. skutečnost 192 hod., 
- údržba techniky, závazek 100 hodin, skutečně odpracováno 135 hodin, 
- ošetřování výstroje a výzbroje, závazek 100 hod., skutečnost 79 hodin,  
- práce při plnění volebního programu a jiné, závazek 100 hod., skut. 176 hod., 
- sběr 2000 kg železného šrotu nebyl plněn, v obci jej letos prováděl Svaz žen. 
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V letošním roce jsme nemuseli zasahovat při žádném požáru, jak v obci tak i v okolí. Na 
úseku prevence jsme v obci prověřili ve dvou termínech 89 obytných budov. Prohlídky byly 
provedeny i v 9 malých provozovnách a ve 3 zemědělských objektech. Účastnilo se jich 8 
dvojic. Prevenci byly věnovány i relace v místním rozhlase. Pro školní a předškolní mládež 
byly uskutečněny přednášky v národní i mateřské škole o požárovosti. 

V rámci akceschopnosti jednotky jsme se zúčastnili všech námětových cvičení v okrsku 
Opatovice. Účast družstva v 1. kole požárních družstev se neuskutečnila. Na tuto soutěž jsme 
vyslali 2 členy, kteří byli rozhodčími v disciplíně ‚útok‘. Jednotliví funkcionáři výboru se 
zúčastňovali všech školení, seminářů a srazů pořádaných jak okrskem, tak i okresním 
výborem. 

V kulturní oblasti jsme uspořádali 1 požárnický ples a naši zástupci se zúčastnili plesů ve 
Valšovicích a v Opatovicích. 

Nesmíme opomenout i to, že 2 naši členové jsou čestnými dárci krve. 

Součástí zprávy je i zpráva pokladní: 

Zůstatek hotovosti z minulého roku činí 3591,30 Kčs 
příjmy činily    2890,— Kčs 
vydání činilo    2377,60 Kčs 
takže hotovost k dnešnímu dni činí 4103,70 Kčs. 
Stav účtu u St. spořitelny činí  1003,60 Kčs. 

Tato zpráva nepostihuje a ani nemůže obsáhnout činnost, jíž vyvíjí naši členové v jiných 
organizacích NF a v místech svých pracovišť. Byl to obraz činnosti, že my členové požární 
ochrany chápeme poslání naší organizace v širších souvislostech s rozvojem naší společnosti. 
Zpráva jistě nastínila kde jsou naše nedostatky a kde musíme přidat. Znovu musíme zdůraznit, 
že většina práce i v naší organizaci leží na bedrech několika jedinců a oč radostnější by byla 
práce zapojením všech našich členů do činnosti. 

Sledujme stále nové možnosti a způsoby, jak práci zlepšit, zdokonalit, aby se stala 
přitažlivou. Máme pro to všechny podmínky, využijme jich pro blaho a bezpečnost našich 
domovů i domovů našich spoluobčanů. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

[Přiložena je presenční listina; počet členů je 24, pro přehlednost stavu členů, ji uvádím 
v abecedním pořádku:] 

  1. Baláš, Václav    13. Körner, Adolf 
  2. Brada, Ladislav   14. Mück, Pavel 
  3. Hantek, Čeněk   15. Oplatek, Jan 
  4. Hapala, Miroslav   16. Oplatek, Josef 
  5. Hlaváč, Jaroslav   17. Orava, Adolf 
  6. Horák, Jaroslav ml.   18. Polok, Josef 
  7. Horák, Jaroslav st.   19. Roreček,Eduard 
  8. Hýža, František   20. Tomečka, Antonín 
  9. Katana, Ladislav   21. Tomečka, Jan 
10. Kohout, Arnošt   22. Zlámala, František ml. 
11. Kohout, Cyril    23. Zlámala, František st. 
12. Kohout Vlastimil   24. Zlámala, Vladislav 

—  x  — [vložil L. Ch.] 
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Zápis 
Z ustavující výborové schůze Sboru požární ochrany v Teplicích n. Beč., konané dne 

11. listopadu 1977 v Požárním domě. 

Složení výboru ZO SPO na rok 1978-79: 
předseda    Ladislav Brada 
místopředseda   František Hýža 
velitel    František Zlámala st. 
ref. polit.-vých. práce+hospodář Jan Oplatek 
referent prevence   Pavel Mück 
organizační referent  Josef Oplatek 
jednatel    Jaroslav Hlaváč 
mater.-technický referent  Ladislav Katana 
referent CO   Antonín Tomečka. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

1978 

Zápis 
Z výborové schůze ČSPO v Teplicích n. Beč., konané dne 26. ledna 1978 v 18 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala, Pavel Mück, ? Oplatek, 
Ladislav Katana, František Hýža, Arnošt Kohout. 

Program: 

1. Informace z ustavující schůze okruhu Hranice. 

2. Plán činnosti na 1. pololetí 1978: 
Členské schůze:  16.2. 16.3. 20.4. 18. 5. 15.6.1978. 
Výborové schůze: 26.1   2.2.   2.3.   6.4.   4.5.   1.6.1978. 
Cvičení: 19.2.   9.3. 23.3. 13.4. 27.4. 11.5.   8.6.1978. 

3. Požárnický ples se bude konat 25. února 1978 v restauraci Aragonit, zač. v 19 hod. 
– pozvánky zajistí Jan Oplatek, 
– povolení zajistí František Zlámala st., 
– hudbu HCV zajistí Ladislav Katana, 
– tombola Ladislav Brada, Jan Oplatek, Josef Oplatek, František Zlámala, 
– vstupné bude 10 Kčs, 
– pozvánky roznesou: v Zábraní Josef oplatek-Pavel Mück, 

 střed obce František Hýža-Ladislav Katana, 
 spodní část Arnošt Kohout-Ladislav Brada, 

– pořadatelská služba: František Zlámala, Pavel Mück, Oplatek, Ladislav Katana, 
– u pokladny budou Adolf Orava a Ladislav Brada, 
– sál vyzdobí: Brada, Katana, M4ck, Oplatek, Tomečka, 
– plakáty zajistí Ladislav Katana a Josef Oplatek. 

Tím byla schůze ukončena a předseda Ladislav Brada poděkoval všem za účast. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výborové schůze ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 9. března 1978 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Ladislav Katana, 
Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, František Hýža, Josef Oplatek, Jan Oplatek, Pavel Mück. 

Program: 

1. Různé: 

- Týden požární prevence proběhne od 13. do 19. března 1978. 
- Okresní konference PO v Přerově se koná 18. března 1978 v n. p. Meopta. Delegát za 

naši organizaci je předseda Ladislav Brada. 
- První kolo soutěže se koná 20. května 1978 v Olšovci. 
- Technické prohlídky vozidel se konají 21. nebo 29. března 1978 
-. Soutěž v Drahotuších se koná 24. 6. 1978. 
- Ustavení dvojic pro preventivní prohlídky: Pavel Mück-Ladislav Katana, Zábraní; 

Tomečka-František Hýža, střed obce; Ladislav Brada-Oplatek, dolní část obce; František 
Zlámala-Jaroslav Hlaváč, provozovny. 

- Rozhodčí komise na soutěž: Jiří Oplatek, Jan Oplatek. 

Tím byla schůze ukončena. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z výborové schůze ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 16. března 1978 v 19 hod. 
v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek, Josef Oplatek, 
Pavel Mück, Arnošt Kohout. 

Program: 

1. Sestavení mužstva na soutěž: František Zlámala – velitel, č. 1 Václav Baláš, č. 2 
Jaroslav Hlaváč, č. 3 Tomečka, č. 4 Oplatek, č. 6 František Hýža, č. 7 Ladislav Katana – 
strojník. Spojka – Ladislav Brada. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 24. listopadu 1978, v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Ladislav Brada, 
Jaroslav Horák st., Jaroslav Horák ml., Antonín Tomečka, Josef Oplatek, Jan Oplatek, 
Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Příprava výroční členské, která se bude konat 1. prosince 1978.  

- Občerstvení zajistí Oplatek a Zlámala: 1 bednu sodovek, 1 bednu piva a 80 chlebíčků. 

Pozvání členů provede dvojice Tomečka a Oplatek. 

- Návrh závazku na rok 1979: 

Odpracujeme: na údržbě výzbroje a výstroje 150 hod., na údržbě zbrojnice 100 hod. 
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Ve spolupráci se svazem žen provedeme sběr kovového šrotu. 
Při směnách Národní fronty odpracujeme 50 hodin 
Provedeme preventivní prohlídky obytných domů, provozoven a zemědělské farmy. 
Provedeme 6 přednášek v obecním rozhlase, dětem ve škole a školce. 
Praktická příprava se bude konat 10×, námětové cvičení v naší obci 2×. 

Odznak ‚Vzorný strojník‘ získají František Zlámala ml. a Ladislav Katana. 

- Zprávu o činnosti za rok 1978 připraví Ladislav Brada. 

- Návrh programu VČS, schůzi bude řídit velitel František Zlámal st. 
  1) Zahájení a uvítaní hostů - Zlámala 
  2) Přečtení dopisu ústředního výboru SPO 
  3) Polit. úvodník, zpráva o činnosti za rok 1978 – přečte Jan Oplatek 
  4) Zpráva finanční 
  5) Zpráva revisorů 
  6) Plán činnosti na rok 1979 
  7) Schválení závazku na rok 1979 
  8) Volba delegátů na městskou konferenci SPO, navrženi Zlámala, Brada, Katana 
  9) Diskuse 
10) Závěr, občerstvení. 

2. Termín na přípravu ke zkouškám výcvikového roku je 14. prosince 1978. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 1. prosince 1978, v 19hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Josef Oplatek, Jan Oplatek, 
Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Adolf Orava, Václav Baláš, Jaroslav Horák, Antonín 
Tomečka, Čeněk Hantek, Vladislav Zlámala, Ladislav Katana, Josef Polok, Cyril Kohout, 
Arnošt Kohout. 

Hosté: s. Doležel – za okr. výbor SPO, Stanislav Rolinc – za ČSL, s. Langerová – za Svaz 
žen, s. Viktor Langer – za KSČ, s. Alois Vrána za komisi pro ochranu veřejného pořádku 
MěNV Hranice. 

Program: 

1. Schůzi zahájil a řídil velitel František Zlámala st., přivítal hosty a všechny přítomné 
členy, přečetl program schůze a dal oněm hlasovat. Program byl schválen takto: 

  1. Zahájení a uvítání přítomných 
  2. Přečtení dopisu ÚV-SPO 
  3. Politický úvodník a zpráva o činnosti 
  4. Finanční zpráva 
  5. Zpráva revizorů 
  6. Schválení plánu na rok 1979 
  7. Socialistický závazek na rok 1979 
  8. Volba delegátů na městskou konferenci SPO 
  9. Diskuse 
10. Závěr a občerstvení. 
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Příloha:  Zpráva o činnosti SPO v Teplicích n. Beč. za rok 1978 

Vážení soudruzi, 

naše výroční členská schůze se koná v období, kdy všichni pokrokoví lidé ve všech 
státech světa důstojně oslavili 61. výročí VŘSR a my v naší zemi 30. výročí Února. 

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili svou práci za uplynulé období. Je třeba se 
zamyslet nad tím, zda jsme udělali vše, co jsme si předsevzali a z dobré práce si vzít příklad. 
Podívat se kriticky na to, co se nepodařilo, aby se činnost v dalším období zlepšila. 

Naše organizace má k dnešnímu dni má 23 členů. Na počátku roku, v důsledku 
odstěhování do Černotína, odešel Vlastimil Kohout. V průběhu roku se vrátili z vojny 2 
členové, Jaroslav Horák ml. a František Zlámala ml., kteří se zapojili do právće v organizaci. 
Nepodařilo se získat žádného nového zájemce o členství v naší organizaci. 

Převedeme-li vykonanou činnost do čísel, zjistíme následující: 

Výborových schůzí bylo konáno 12 s celkovou účastí 99 členů. Členských schůzí bylo 5 
s účastí 58 členů. Průměrná účast na schůzích, s ohledem na počet členstva, je malá. Schůzí se 
zúčastňují stále stejní členové a nepomáhá ani osobní zvaní. 

Úkolem naší organizace je zvyšování teoretické i praktické znalosti a dovednosti. 
Teoretických cvičení bylo konáno 6 s celkovou účastí 78 členů a praktická cvičení. 

Výcvikový rok probíhal ve 13 cyklech s účastí 132 členů. Zda jsme požadovanou 
tématiku zvládli, dozvíme se na prověrce dne 15. prosince 1978. Prověrka proběhne formou 
testu. 

K naší činnosti patří i údržba požární techniky a výstroje, a také pomoc při úpravě a 
zvelebování obce v součinnosti s ostatními složkami NF. 

Za období od ledna do listopadu 1978 jsme odpracovali celkem 731 hodin. Z toho na 
údržbě techniky 187 hodin, na ošetřování výstroje a výzbroje 147 hodin, na úklidu Požárního 
domu 313 hodin a v akcích pro obec (směny NF, výpomoc Svazu žen při sběru železného 
odpadu) 84 hodin. 

Na údržbě a čistění Požárního domu bylo odpracováno 313 hodin. Náš sál používají 
všechny NF v obci a je využíván nejen ke schůzové činnosti, ale nacvičuje zde dechovka ZK 
lázní, místní knihovna zde půjčuje knihy, mládež jej využívá ke kře stolního tenisu. 

Vyhodnocení našeho závazku ke 30. výročí Února, který byl přijat na VČS 1977: 
- údržba požární zbrojnice závazek: 200 hod. skutečnost: 313 hod. 
- údržba požární techniky   100 hod.   187 hod. 
- ošetřování výstroje a výzbroje  100 hod.   147 hod. 
- jiné zvelebovací akce v obci  100 hod.  jen   84 hod. 

V letošním roce jsme nemuseli zasahovat při žádném požáru jak v naší obci, tak ani 
v okolí. Na úseku prevence jsme ve dvou termínech provedli celkem 78 prohlídek a dohlídek 
v obytných budovách, v 9 malých provozovnách a ve 3 zemědělských objektech. Prohlídek se 
zúčastnilo 5 dvojic členů PO. Prevenci byly také věnovány relace v místním rozhlase. Pro 
školní a předškolní děti a mládež byly provedeny 3 přednášky o požární ochraně, požárovosti 
a prevenci v národní škole a v mateřské školce. 

V rámci prověřování akceschopnosti jednotky byla v obci provedena 3 námětová cvičení, 
z toho poslední jako okrskové za účasti 9 družstev hranického okrsku, při němž se 
dopravovala voda z řeky Bečvy na budovu národní školy. Naše družstvo, jen v počtu 7 
startujících, se zúčastnilo 1. kola soutěže v Olšovci, kde jsme obsadili 3. místo v okrsku 
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Hranice a obdrželi diplom. 

Jednotliví funkcionáři se zúčastnili všech svolaných školení, srazů a seminářů, 
pořádaných jak okrskem, tak okr. výborem. 

V kulturní oblasti byla pořádána 1 akce a to „Tradiční požárnický ples“ v restauraci 
„Aragonit“. Naši členové se zúčastnili plesů sousedních sborů ve Valšovicích a 
v Opatovicích. 

Zpráva pokladní:  Zůstatek z minulého roku činí 4103,70 Kčs 
příjmy     3401,— Kčs 
vydání     2467,70 Kčs
hotovost k dnešnímu dni činí  5037,— Kčs. 

Hlavní úkoly na příští rok 1979: 

- proškolování členské základny podle Výcvik roku 1979, 
- příprava ke zkouškám na odznaky Vzorný požárník 3.st. – 1 člen, 

  Vzorný požárník 2.st. – 1 člen, 
  Vzorný strojník   – 2 členové, 

- 9členné družstvo převezme techniku do soc. péče, 
- spolu s obč. výborem zajistíme 4 relace v místním rozhlase s požární tématikou, 
- pomůžeme ČSŽ se sběrem železného šrotu v obci, 
- jako složka NF se zúčastníme směn NF, na nichž odpracujeme 50hodin, 
- provedeme ve dvou termínech78 prev. prohlídek a dohlídek v obytných budovách, 
- uspořádáme 1 požárnický ples, 
- zúčastníme se 1. kola soutěže požárnických družstev a ostatních akcí v okrsku. 

Tato zpráva nepostihuje a ani nemůže obsáhnout činnost, kterou vyvíjejí naši členové 
v jiných organizacích NF a na svých pracovištích. Zpráva jistě ukázala na nedostatky v naší 
práci, a znovu musíme konstatovat, že většina práce v organizaci leží na bedrech několika 
jedinců. Oč snazší a radostnější by bylo, kdyby se do práce zapojili všichni členové. Máme 
pro to podmínky a využijme jich pro blaho a bezpečnost domovů našich i našich spoluobčanů. 

Děkuji. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

{Pro přehlednost vkládám seznam členů, podle změny, která vyplynula ze zprávy o 
činnosti: 

  1. Baláš, Václav    13. Mück, Pavel 
  2. Brada, Ladislav   14. Oplatek, Jan 
  3. Hantek, Čeněk   15. Oplatek, Josef 
  4. Hapala, Miroslav   16. Orava, Adolf 
  5. Hlaváč, Jaroslav   17. Polok, Josef 
  6. Horák, Jaroslav ml.   18. Roreček,Eduard 
  7. Horák, Jaroslav st.   19. Tomečka, Antonín 
  8. Hýža, František   20. Tomečka, Jan 
  9. Katana, Ladislav   21. Zlámala, František ml. 
10. Kohout, Arnošt   22. Zlámala, František st. 
11. Kohout, Cyril    23. Zlámala, Vladislav. 
12. Körner, Adolf. 

—  x  —  vložil L. Ch.] 
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1979 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 26. ledna 1979, v 18 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Ladislav Brada, 
Josef Oplatek, Jaroslav Hlaváč. 

1. Příprava plesu, který se bude pořádat 17. února 1979 v restauraci Aragonit. 

Začátek v 19 hodin. Sál zajistí Ladislav Katana, hudbu František Zlámala st. a povolení 
Jan Oplatek. Pozvánky objedná Ladislav Brada. 

V tombole budou: růže na desce, klíč na desce, dort a mísa jablk; věci zajistí Zlámala a 
Oplatek. 

Pozvánky v obci roznesou dvojice: Mück-Brada v Zábraní, Hýža-Katana střed obce a 
paneláky, Oplatek-Hlaváč dolní část obce. Plakáty zajistí Josef Oplatek a Zlámala. 

2. Přečíslování účtu předáno hospodáři Janu Oplatkovi. 

3. Městská konference PO se bude konat v Hranicích 20. ledna 1979 v 9 hod. s tímto 
programem: 1) Zahájení; 2) Kulturní vložka; 3) Zpráva o činnosti; 4) Schválení plánu práce 
na rok 1979; 5) Diskuse; 6) Usnesení; 7) Závěr. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 8. února 1979, v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Josef Oplatek, Ladislav Katana, Jaroslav Hlaváč, 
Pavel Mück. 

1. Příprava plesu. Ladislav Katana zakoupí 400 ks vstupenek a lístky na tombolu ve dvou 
barvách. Povolení zajistil Jan Oplatek. 

Pozvánku se budou roznášet 9. a 10. února 1979. 
Pořadatelé: Ladislav Katana, Josef Oplatek, František Zlámala ml. 
Pokladna: Ladislav Brada, Adolf Orava. 
Výzdobu sálu zajistí Ladislav Brada, Antonín Tomečka, Pavel Mück, Josef Oplatek. 
Rozeslání pozvánek okolním sborům zajistí Ladislav Brada. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 31. března 1979, v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml.,Ladislav Katana, 
Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Oplatek, Arnošt Kohout, Antonín Tomečka. 

1. Březen – měsíc požární ochrany. Rozdělení dvojic k provedení preventivních 
prohlídek: Oplatek-Zlámala, ‚Na Výsluní‘ a spodní část obce; Katana-Mück, střed vesnice; 
Brada-Hlaváč, Zábraní; František Zlámala st., malé provozovny a zemědělské objekty. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 8. listopadu 1979, v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, František Zlámala st., František Zlámala ml., 
Jaroslav Hlaváč, Pavel Mück, Jaroslav Horák st., Ladislav Katana, Josef Oplatek. 

1. Projednání došlé pošty. 

2. Návrh kandidátky nového výboru: 
Velitel   Pavel Mück, 
předseda   Ladislav Katana, 
místopředseda  František Hýža, 
jednatel   Jaroslav Hlaváč, 
hospodář-pokladník  Jan Oplatek, 
pol.-org. referent  Jan Oplatek, 
organizační referent  Ladislav Brada, 
referent prevence  František Zlámala st., 
referent CO   Antonín Tomečka, 
revisoři účtů   Jaroslav Horák st., Arnošt Kohout. 

3. Výroční členská schůze se bude konat 30. listopadu 1979 v 19 hod. v Požárním domě, 
s následujícím programem: 

1. Zahájení, volba návrhové a volební komise 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1979 
3. Plán činnosti na rok 1980 
4. Volba výboru a delegátů na měst. konferenci PO v Hranicích 
5. Diskuse 
6. Usnesení 
7. Závěr. 

Delegáti na městskou schůzi PO v Hranicích jsou navrženi Oplatek, Hýža, Mück, Katana. 

4. Ples se připravuje na 16. února 1980 v Aragonitu. Sál zajistí Ladislav Katana, hudbu 
František Zlámala st. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané, 22. listopadu 1979, v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, František Zlámala st., Oplatek, 
Ladislav Katana, Arnošt Kohout. 

1. Pohoštění na výroční schůzi zajistí Oplatek a Zlámala: 60 ks obložených chlebíčků, 
2 bedny piva a 1 bednu sodovek. 

Pozvání hostů a organizací zajistí Ladislav Brada: KSČ, LSD Jednota, ČSŽ, ČSL, Obč. 
výbor, SČSP. Pozvání členů zajistí Josef Oplatek. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 30. listopadu 1979, 

v 19 hod. hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Brada, Antonín Tomečka, František Hýža, Jaroslav Hlaváč, František 
Zlámala st., František Zlámala ml., Pavel Mück, Ladislav Katana, Čeněk Hantek, Jan 
Tomečka, Arnošt Kohout, Jaroslav Horák st., Jaroslav Horák ml., Adolf Orava. 

Program: 
1. Zahájení, volby návrhové a volební komise 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1979 
3. Zpráva revisorů 
4. Plán činnosti na rok 1980 
5. Diskuse 
6. Volby delegátů na výroční schůzi městského SPO v Hranicích 
7. Usnesení 
8. Závěr 

Návrh na změnu výboru: 
Velitel   Pavel Mück 
předseda   Ladislav Katana 
místopředseda  František Hýža 
jednatel   Jaroslav Hlaváč 
hospodář a pol. org. ref. Jan Oplatek 
organizační referent Ladislav Brada 
referent pro prevenci František Zlámala st. 
referent CO  Antonín Tomečka 
revisoři   Jaroslav Horák st. a Arnošt Kohout. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Příloha:  Zpráva o činnosti SPO v Teplicích nad Bečvou za rok 1979 

Vážení soudruzi, 

naše výroční členská schůze se koná v době, kdy vrcholí úsilí za splnění všech úkolů 
4. roku šesté pětiletky. Současně se rozvíjí další pracovní úsilí v souvislosti s přípravami na 
oslavu 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a splnění úkolů posledního roku 
šesté pětiletky. 

V tomto příznivém období politické angažovanosti vstupuje i SPO do další etapy, ve které 
půjde o důsledné splnění usnesení sjezdů SPO, čímž aktivně přispějeme k realizaci závěrů 15. 
sjezdu KSČ, především v oblasti národního hospodářství a ideově-výchovného působení 
svazu na vlastní členy i na výchovu spoluobčanů k dodržování zásad požární bezpečnosti. 

Naše organizace má k dnešnímu dni 23 členů. Je to málo nebo dost? Při 100% zapojení do 
práce ve svazu možná postačující. Jenže bližší rozdělení podle věku členů je následující: 

Do 30 let – 6 členů, do 40 let – 6 členů, do 50 let – 4 členové, do 60 let – 4 členové, do 70 
let – 2 členové, nad 70 let – 1 člen. 

Musím v této zprávě konstatovat, že členové nejmladší kategorie jsou méně aktivní, a 
naopak ve vyšších věkových kategoriích svou pracovní činností v PO mohou zahanbit některé 
mladší členy. Z toho vyplývá, že činnost naší organizace, stojící na práci „starší“ generace a 
několika jedinců, je menší. Nepodařilo se nám získat žádného mladého zájemce o vstup do 
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naší organizace. 

Zbilancujeme-li činnost do čísel, zjistíme že výborových schůzí bylo konáno 9 s celkovou 
účastí 49 členů, členské schůze byly 3 s účastí 29 členů. Průměr návštěvnosti, s ohledem na 
počet členů, je malý. I přes osobní zvaní navštěvují schůze stále stejní členové. 

Naším úkolem je výcvik a školení v praktických a teoretických znalostech. Teoretické 
školení probíhalo podle osnovy „Výcvikový rok 1979“ 8×, s malou účastí. Praktická příprava 
se uskutečnila 3× s tak malou účastí, že jsme se nemohli secvičit a zúčastnit se soutěže 
požárních družstev. 

K naší činnosti patří údržba požární techniky, výstroje a výzbroje, a také pomoc při 
úpravě a zvelebování obce v součinnosti s ostatními složkami NF. 

Od ledna 1979 do listopadu 1979 jsme odpracovali celkem 464 hodin. Z toho připadá na 
údržbu techniky 120 hodin, na ošetření výstroje a výzbroje 59 hodin, pořádek ve zbrojnici 197 
hodin, na jiných akcích 88 hodin. Úklid sálu v Požárním domě do tohoto součtu není zahrnut. 
Náš sál používají na úseku složky NF v obci a to nejen ke schůzím, ale nacvičuje zde 
dechovka ZK lázní, místní knihovna zde půjčuje knihy a sportumilovná mládež jej využívá ke 
stolnímu tenisu. 

V letošním roce jsme opět nemuseli zasahovat při žádném požáru v obci, ani v okolí. 

Na úseku prevence jsme v rámci“Měsíce požární prevence a ochrany“ provedli 51 kontrol 
v obytných budovách, 8 kontrol v drobných provozovnách a 3 kontroly v zemědělských 
objektech. Před topnou sezónou jsme provedli dohlídky. Prohlídek se zúčastnily 4 dvojice. 

V rámci kontroly akce schopnosti a zásahu schopnosti jsme se zúčastnili kontrolního 
výjezdu do Velké v počtu 6 členů. Výjezd organizoval městský výbor PO, za účelem kontroly 
funkce agregátu. Vodní zkouška pro nás dopadla dobře. 

Pro školní a předškolní děti a mládež byly provedeny 4 přednášky, v rovněž v rámci 
„Měsíce požární prevence a ochrany“, ve škole a v mateřské školce s účastí 138. 

Jednotliví funkcionáři se zúčastnili všech sezvaných školení, seminářů a srazů svolaných 
jak městským výborem, tak i přerovským okresním výborem. V oblasti společenské jsme 
pořádali 1 ples v místní restauraci Aragonit a naši členové se zúčastnili plesů ve Valšovicích a 
v Opatovicích. 

Součástí zprávy je krátká zpráva pokladní: 
Zůstatek z minulého roku činí 5037,— Kčs 
příjmy činily   . . . . . . . Kčs [nedopsáno] 
vydání    . . . . . . . Kčs [nedopsáno] 
hotovost k dnešnímu dni  . . . . . . . Kčs [nedopsáno] 
na běžném účtu u St.spořitelny 1003,60 Kčs. 

Vyhodnocení závazku podle usnesení loňské výroční schůze: 

- proškolení členů dle „Výcvik 1979“ částečně splněno 8× s malou účastí (jak uvedeno 
na začátku této zprávy), 
- příprava k získání odznaku Vzorný požárník 3. (1×) a 2. stupně (1×), Vzorný strojník 
(2×) bylo splněno,ale OV neuspořádal zatím zkoušky, 
- převzetí techniky do soc. péče družstvem – splněno, 
- odpracování 50 hod. na směnách NF – splněno, 
- preventivní prohlídky a dohlídky ve dvou termínech – splněno, 
- uspořádání Plesu požárníků – splněno, 
- účast v 1. kole soutěže požárních družstev – nesplněno (důvod, nízká účast, uveden 
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výše ve zprávě. 

Tato zpráva nepostihuje a ani nemůže obsáhnout činnost, kterou vyvíjejí naši členové 
v jiných organizacích NF a na svých pracovištích. Zpráva poukázala na nedostatky v práci 
naší organizace a znovu musím prohlásit, že většina práce leží na bedrech několika 
jednotlivců. 

Závěrem bych chtěl apelovat na členy o aktivnější práci v SPO. Pro zlepšení činnosti, se 
výbor rozhodl pro rok 1980 provést změny ve vedoucích funkcích a dává Vám členstvu tyto 
kádrové změny k odsouhlasení. Toto vše má umožnit a zlepšit činnost organizace. Naše 
organizace Svazu požární ochrany je potřebná a nutná pro pokoj, blaho a bezpečnost domovů 
i domovů našich spoluobčanů. 

Děkuji za pozornost. 

— 

 

1980 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 4. ledna 1980, v 18 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st. František Zlámala ml., Ladislav Katana, 
Antonín Tomečka, Pavel Mück, Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, ? Oplatek. 

1. Došlá pošta. 

2. Zjištění plesu dne 16. února 1980: 

- Výhry do tomboly: Růži, valašku, zajistí Antonín Tomečka. Upečení dortu zajistí Pavel 
Mück, kahan zajistí Josef Oplatek, slivovici František Zlámala,  

- Sál a hudba jsou zajištěny. 
- Natištění pozvánek zjistí Ladislav Brada, plakáty Josef Oplatek, výzdobu sálu Antonín 

Tomečka. 
- Pozvánky v obci roznesou dvojice: Katana-Hýža v panelácích, Zlámala-Brada v Zábraní, 

M4ck-Oplatek střed vesnice, Hlaváč-Tomečka spodní část vesnice. 
- Pozvánky okolním sborům pošle Ladislav Katana, povolení zajistí František Zlámala. 

U pokladny budou František Zlámala a Adolf Orava. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 7. ledna 1980 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Antonín Tomečka, 
Jan Tomečka, Ladislav Katana, Ladislav Brada, Jaroslav Horák, Jaroslav Hlaváč, Josef 
Oplatek. 

1. Rozdělení vstupenek k pozvánkám: Oplatek 50 ks, Tomečka 50 ks, Brada 50 ks. 
Výzdobu sálu zajistí Ladislav Brada, František Zlámala, Antonín Tomečka a Jan Tomečka. 

Další schůze výboru bude 21. února 1980. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 21. února 1980, v 18.30 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Pavel Mück, Arnošt Kohout, Antonín Tomečka, Jan Tomečka, Ladislav Brada, 
Jan Oplatek, František Zlámala st., František Zlámala ml., Vladimír Zlámala, Ladislav 
Katana, Jaroslav Hlaváč, Čeněk Hantek, Radek Hapala, Jaroslav Horák, František Hýža, Josef 
Polok, Josef Oplatek. 

Program: 

1. Vyúčtování plesu konaného 16. února 1980. Příjem  3440 Kčs 
vydání  1440 Kčs
zůstatek 2000 Kčs. 

Členská schůze schválila proplatit Františku Zlámalovi ml. 192 Kčs za nákup dekoračního 
materiálu k výzdobě sálu. Jmenovaný ztratil pokladní paragon. 

2. Členská schůze schválila návrh na postavení tanečního parketu za Požárním domem a 
zároveň provedení terénních úprav. 

Ladislav Katana a Pavel Mück zjistí informace u sousedních sborů ke stavbě parketu, 
případně se zajedou i podívat. Podrobnosti o stavebním povolení zjistí Jan Oplatek. 

3. V měsíci dubnu se uskuteční sběr kovového šrotu a požárníci pomohou se sběrem 
svazu žen. 

4. Členská schůze schválila přijetí dvou nových členů, jsou to Vladislav Zlámal ml. a 
Radek Hapala. 

5. Preventivní prohlídky se budou provádět v měsíci březnu. Prohlídek se zúčastní ve 
dvojicích tito členové: Ladislav Brada, Pavel Mück, Ladislav Katana, František Zlámala st., 
František Hýža, Antonín Tomečka, Josef Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Horák, Radek 
Hapala. 

Předseda Ladislav Katana poděkoval všem za účast a tím schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 15. srpna 1980 v 20 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Jaroslav Horák st., Ladislav Katana, Pavel Mück, František 
Hýža, Josef Oplatek, Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

Zajištění účasti na pohřbu člena sboru Cyrila Kohouta, který se koná ve středu 17. srpna 
1980 ve 12 hod. na hřbitově U Kostelíčka. 

Pohřbu se zúčastní tito členové: Ladislav Katana, Pavel Mück, Antonín Tomečka, Josef 
Polok, Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Horák st., František Hýža a Josef Oplatek. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 24. září 1980 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Ladislav Brada, Antonín Tomečka, František 
Hýža, František Zlámala st., Josef Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Pavel Mück, Jan Oplatek. 

Program: 

1. Příprava výroční členské schůze, která se má konat 17. října 1980 v 19 hod. 

Návrh členů na udělení ‚čestného uznání‘: Adolf Orava, Čeněk Hantek, Jaroslav Hlaváč, 
Pavel Mück, Ladislav Brada a Jaroslav Horák st. 

Návrh na udělení „Medaile za věrnost“ za 20 let – Antonín Tomečka, za 40 let Jan 
Oplatek. 

Návrh delegáta na okresní konferenci – Ladislav Katana. 

Návrh kandidátky na složení výboru: 
předseda   Ladislav Katana 
velitel   Pavel Mück 
místopředseda  Antonín Tomečka 
jednatel   Jaroslav Hlaváč 
polit. vých. práce  Vladimír Zlámala 
referent pro prevenci František Zlámala st. 
hospodář   Jan Oplatek 
revisoři účtů  Jaroslav Horák st., Arnošt Kohout 
org. ref.   Ladislav Brada 
mater. tech. ref., strojník František Zlámala ml. 

Občerstvení, 40 piv, 10 sodovek a 60 chlebíčků, zajistí Jaroslav Hlaváč a Ladislav Brada. 

Pozvánky zajistí Ladislav Katana. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 14. října 1980 v 19 hod. 
v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Ladislav Brada, František Zlámala ml., 
František Zlámala st., Vladimír Zlámala, Antonín Tomečka, Jaroslav Hlaváč, Viktor Langer. 

Program: 

Zajištění a provedení preventivních prohlídek. Sestavení dvojic: 

Pavel Mück-Antonín Tomečka – v Zábraní, Josef Oplatek-Radek Hapala – střed obce, 
Ladislav Brada-Jaroslav Hlaváč – spodní konec obce, Ladislav Katana-František Zlámala st. – 
provozovny. 

Předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 17. října 1980 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Pavel Mück, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Katana, Jan Oplatek, Josef Oplatek, 
Adolf Orava, Viktor Langer, Marie Poloková, Ivana Machálková, Ladislav Brada, Čeněk 
Hantek, Jaroslav Horák, Radek Hapala, Antonín Tomečka, Arnošt Kohout. 

Hosté: s. František Hošák za KSČ, s. Zbyněk Číhal za NF, Stanislav Rolinc za ČSL, 
s. Josef Kelar za občanský výbor, s. Hostaša za OV-SPO. 

Program: 1. Zahájení 
2. Politický referát 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření 
4. Předání odznaků za věrnost a čestných uznání 
5. Přijímání nových členů 
6. Volba výboru a delegáta 
7. Závazek na rok 1981 
8. Závěr 

ad 3. Příloha: Zpráva z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, 
konané 17. listopadu 1980. 

Počet přítomných členů: 15 
Počet přítomných hostů:   6 

Každé roční období u nás již tradičně začíná plesem, který se uskutečnil 16. února 1980 
v místním pohostinství. 

V měsíci dubnu se uskutečnila brigáda při jarním úklidu obce, které se zúčastnilo 80% 
našich členů a pomohli ženám při sběru odpadového železa. 

Při jarních preventivních prohlídkách nebylo shledáno žádných větších závad, zúčastnilo 
se jich 8 členů. 

V letošním roce se u nás začalo s výstavbou tanečního parketu. Na členské schůzi, kdy se 
rozdělovaly úkoly, se zdálo, že půjde všechno hladce, ale potíže nastaly už při první brigádě. 
Účast slíbí 10 lidí, a nakonec přijdou 2. No, ale díra se vykopala, navezl a rozhrnul se kámen. 
Máme zakoupeno bílé teraco, ale chybí nám černé, abychom mohli pokračovat dále. Je třeba, 
abychom si na jaro zajistili teraco a armaturu a můžeme zdárně pokračovat. V příštím roce 
bychom chtěli tuto akci zdárně dokončit. 

Scházeli jsme se, abychom nacvičili požární útok. Nacvičovali jsme jak na sucho, tak na 
vodu u Bečvy. Při nácviku nám to šlo, ale na soutěži jsme vybouchli jak papíroví čerti. Chyby 
jsme si probrali hned na místě a doufáme, že se jich v příštím roce vyvarujeme. 

Někteří naši členové se zúčastnili také povodňové hlídky u Bečvy, a s. František Zlámala 
držel hlídku až do rána následujícího dne. 

V letních měsících se také uskutečnila v místním rozhlase relace o požárovosti, požárech a 
o tom, jak jim předcházet. 

Zúčastnili jsme se také jednoho aplikačního cvičení v Olšovci a naše hodnocení bylo 
kladné. Pravidelně se zúčastňujeme aktivů, které byly 4 za letošní období. 

Letos oslavil náš sbor 85. výročí svého trvání. Jak tento sbor pracoval dříve, kdy nebylo 
techniky, nemusíme zdůrazňovat. Ale my se musíme podívat jak tento sbor pracuje nyní a jak 
bude pracovat v letech příštích. Starší členové nám odcházejí a samozřejmě noví by měli 
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přicházet. Jenže podívejme se na roky zpátky. Už šest let mezi naše řady nikdo nepřistoupil. 
Naposledy to byli v roce 1976 s. Jan Tomečka a Pavel Mück. O to šťastnější byl rok 1980, 
kdy k nám přistoupilo 5 nových členů. 

Pevně věříme, že se náš sbor znovu stane dobrým a ještě lépe než dobrým! 

— 

ad 4. ‚Čestné uznání‘ obdrželi členové Adolf Orava, Čeněk Hantek, Jaroslav Hlaváč, 
Pavel Mück, Jaroslav Horák st. a Ladislav Brada. 

Odznaky ‚Za Věrnost‘ obdrželi Antonín Tomečka za 20 let a Jan Oplatek za 40 let. 

ad 5. Jako noví členové byli přijati Viktor Langer, Radek Hapala, Marie Poloková , Ivana 
Machálková. 

ad 6. Návrh kandidátky výboru byl pro nové funkční období byl schválen v tomto složení: 

předseda    Ladislav Katana 
místopředseda   Antonín Tomečka 
referent politické výchovy Vladimír Zlámala 
referent prevence   František Zlámala st. 
velitel    Pavel Mück 
jednatel    Jaroslav Hlaváč 
hospodář    Jan Oplatek 
organizační referent  Ladislav Brada 
mater.-technický ref. , strojník František Zlámala ml. 
revisoři účtů   Jaroslav Horák st., Arnošt Kohout 
Delegátem na okresní konferenci byl zvolen Ladislav Katana. 

ad 7. Závazek na rok 1981: 
1) při údržbě požární techniky odpracujeme 200 hodin, 
2) při plnění volebního programu odpracujeme 100 hod., 
3) při výstavbě odpracujeme     50 hod, 
4) sběr kovového šrotu      25 q, 
5) získáme 2 dárce krve, 
6) dostavíme taneční parket. 

ad 8. Předseda poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v další práci a tím 
schůzi ukončil. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

1981 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 6. ledna 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Pavel Mück, Jan Oplatek, Josef Oplatek, Vladislav Zlámala, 
František Zlámala st., František Zlámala ml., Václav Baláš, Antonín Tomečka, Ladislav 
Katana, Jaroslav Hlaváč, Radek Hapala, Arnošt Kohout. 

Program: 

1. Příprava plesu. 

Hudbu, HCV-Pelc, zajistí František Zlámala st. a Ladislav Katana. Plakáty zajistí Josef 
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Oplatek, pozvánky Jan Oplatek, sál Ladislav Katana. 

Vstupenky, bločky na tombolu a povolení od MěNV zajistí Jan Oplatek. Vstupné 10 Kčs. 

Dovoz a odvoz hudby zajistí Pavel Mück, výzdobu sálu Antonín Tomečka, Ladislav 
Katana a Pavel Mück. 

U pokladny budou Ladislav Brada, Pavel Mück a Adolf Orava. 

Prodej a orazítkování losů na tombolu zajistí Antonín Tomečka. Ceny do tomboly zajistí: 

klíč – Josef Oplatek, valašku – Antonín Tomečka, dort a jablka – Ladislav Katana, 
1 litr slivovice – Antonín Tomečka, 2 vázy – Jan Tomečka. 

Pozvánky do Valšovic a do Hranic zašle Ladislav Katana. 

Pozvánky v obci roznesou dvojice: Mück-Oplatek střed obce, Katana-Tomečka paneláky 
a spodní část obce, Brada-Zlámala ml Zábraní. 

V uniformách půjdou na ples Pavel Mück, Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Ladislav 
Brada. 

2. Bylo načerpáno400 litrů benzinu a uloženo v sudu a kanystrech ve skladu. 

3. Odjez na požárnický ples do Valšovic je v sobotu v 18.30 hod. od Požární zbrojnice. 

4. Projednání předání klíčů od auta a zbrojnice: František Zlámala st. je předá Pavlu 
Mückovi. O auto se budou starat Pavel Mück jako velitel a František Zlámala ml. jako 
strojník. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 14. ledna 1981 v 18.30 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomných je 10 členů, jako obvykle. 

Program: 

1. Zajištění městské konference SPO, která se má konat u nás v Teplicích 24. ledna 1981. 

- Každý sbor přispěje na občerstvení 100 Kčs, které na konferenci vybere František 
Zlámala st. od každého sboru. Městský výbor dá 350 Kčs. 

- Antonín Tomečka zajistí půjčení stolů a skleniček z Valšovic, Pavel Mück a Antonín 
Tomečka zajistí pivo a sodovky; občerstvení 50 ks obložených misek zajistí František 
Zlámala st. 

- Kulturní vložka předvede Ivana Machálková s pionýry. 

- Obsluha na konferenci: pí. Tomečková, Jaroslav Hlaváč, Blanka Hlaváčová. Vladimír 
Zlámala a František Zlámala ml. 

- Půjčení skleniček, hrníčků a 15 ubrusů z lázní zajistí Ladislav Katana. 

2. Delegáti na okresní konferenci za náš sbor budou Ladislav Katana, Antonín Tomečka, 
Pavel Mück a František Zlámala st. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 25. února 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Pavel Mück, Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Josef Oplatek, František Zlámala 
st., František Zlámala ml., Josef Polok, Jaroslav Hlaváč, Viktor Langer. 

Program: 

1. Technické prohlídky vozidel se konají 10. března 1981, do tohoto termínu se musí auto 
připravit. 

2. Čestnou stráž na pohřbu našeho člena ing. Vladimíra Zlámaly budou stát Antonín 
Tomečka, Jaroslav Horák, Ladislav Katana, Pavel Mück, Josef Oplatek a Jaroslav Hlaváč. 
Řeč na rozloučenou přednese Ladislav Katana. 

3. Preventivní prohlídky mají být provedeny do 15. 3. 1981. Prohlídkové skupiny budou 
složeny takto: Antonín Tomečka-Viktor Langer pro Zábraní, Ladislav Katana-Josef Oplatek 
střed obce, Radek Hapala-Ladislav Brada-Jaroslav Hlaváč spodní část obce. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 3. dubna 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Katana, Jaroslav Hlaváč, Antonín Tomečka, Radek Hapala, Jaroslav 
Horák, Ivana Machálková, Marie Poloková, Josef Polok, Viktor Langer, František Zlámala 
ml., František Zlámala st., František Hýža, Arnošt Kohout, Pavel Mück. 

Program: 
1. Soutěž v Olšovci se bude konat 16. května 1981. Cvičení se budou konat vždy v pátek. 
2. Zítra, tj. v pátek dne 4. dubna 1981 se bude konat sběr kovového šrotu. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 5. května 1981 v 19 hod. 
v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Brada, Pavel Mück, 
Jan Oplatek, Josef Oplatek, František Zlámala ml., František Zlámala st., Antonín Tomečka. 

Program: 

1. Bylo projednáváno přijetí dvou nových členů a přijetí bylo schváleno. Jsou to Josef 
Polok ml. a Marek Pavela. 

2. Brigáda na stavbě parketu bude probíhat v termínu od 16. do 31. května 1981. Bude se 
provádět rovnání kamene a bednění. 

3. Požární sbor Moštěnice slaví 90 let od založení sboru a poslali nám vlaječku, bylo jim 
zasláno 50 Kčs. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 9. července 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Viktor Langer, Josef Polok 
ml., Radek Hapala, Robert Bučko, Marie Poloková, Ivana Machálková, František Zlámala 
ml., Josef Oplatek, Jaroslav Horák ml. 

Program: 

1. Práce na parketu. 

2. Dobudování hřiště, dovoz obrubníků a jejich usazení. Dovoz se uskuteční v pátek 10. 
července 1981 odpoledne. 

3. Soutěž v Opatovicích se koná v neděli 12. července 1981. 

4. Výtěžek sběru kovového šrotu bude použit na dobudování výletiště. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 4. září 1981 v 19 hod. 
v Požárním domě. Přítomní: Pavel Mück, Ladislav katana, Ladislav Brada, Antonín Tomečka, 
Jan Oplatek, František Zlámala st., Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Projednání plánku výletiště. Agendu k plánku zajistí Antonín Tomečka do 9. září 1981 
a předá ji Janu Oplatkovi, který zařídí schválení na Ředitelství lázní a zřídel, po tomto bude 
celý areál zařazen do ‚Akce Z‘ na MěNV. Vynětí ze zemědělské půdy na Geodézii a taktéž 
schválení u okresního hygienika zařídí Ladislav Katana. 

Další úkol je odvoz dříví z lesa na pilu, zařídí Antonín Tomečka a Josef Polok. 
Likvidaci plotu pod školkou provedou požárníci do konce září. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 14. října 1981 v 19 hod. 
v Požárním domě. 

Přítomní: František Zlámala st., František Zlámala ml., Jan Oplatek, Josef Oplatek, 
Ladislav Katana, Pavel Mück, Čeněk Hantek, Antonín Tomečka, Viktor Langer, Marek 
Pavela, Ivany Machálková, Marie Poloková, Radek Hapala, Jaroslav Horák ml., Robert 
Bučko, Arnošt Stanisz. 

Program: 1. Příprava výroční schůze, která se bude konat 20. listopadu 1981 v 19 hod. 
v Požárním domě. 

2. Preventivní prohlídky mají být ukončeny do 15. listopadu 1981. Provádět je budou 
skupiny: Pavela-Mück-Oplatek v Zábraní, Tomečka-Langer-Stanisz střed vesnice, Zlámala-
Bučko-Machálková-Poloková spodní část vesnice. Provozovny prohlédnou Frant. Zlámala st. 
a Ladislav Katana. 
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3. Různé: 

- Příprava plesu, který se má konat v restauraci Aragonit 13. února 1982. 

- Zajištění směny NF, která se bude konat 17. října 1981. 

- Veřejná schůze občanů se koná 27. října 1981 v restauraci Aragonit. 

4. Svaření konzol na lavičky pro výletiště nám na objednávku provedou v Odborném 
učilišti Sigma Hranice. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výborové schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 3. listopadu 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Brada, František 
Zlámala ml., František Zlámala st., Jan Oplatek, Josef Oplatek, Antonín Tomečka, Viktor 
Langer. 

Program: 

1. Změny ve funkcích výboru. Funkci politicko výchovného referenta převezme {místo 
zemřelého Vladimíra Zlámaly} Ladislav Brada a jeho funkci organizačního referenta bude 
vykonávat Viktor Langer. 

2. Pro výroční členskou schůzi dne 20. listopadu 1981 připraví občerstvení – guláš 
Ladislav Katana. Talíře, lžíce a ubrusy zajistí Antonín Tomečka. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Bečvou, konané 20. listopadu 1981 
v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Katana, Pavel Mück, František Zlámal ml., Arnošt Stanisz, Antonín 
Tomečka, Jan Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Ladislav Brada, Jaroslav Horák ml., Josef Polok st., 
Adolf Orava, František Hýža, Josef Polok ml., Marek Pavela, Robert Bučko, Marie Poloková, 
Ivana Machálková, Jaroslav Horák st., Viktor Langer, Jan Tomečka, [a ještě 3 další, jak 
vyplývá ze zprávy o VČS, která je přiložena a uvádí účast 21+2 ženy - pozn. L. Ch.]. 

Hosté: s. František Hošák za KSČ, Stanislav Rolinc za ČSL. 

Program: 

1. Schůzi zahájil předseda Ladislav Katana, přivítal všechny přítomné členy i hosty. 

2. Uctění památky zesnulých požárníků minutou ticha. 

3. Zprávu o činnosti za rok 1981 přednesl předseda Ladislav Katana a je uvedena jako 
příloha zápisu. 

4. Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Jan Oplatek: {Zápis je nepřesný a zmateční, 
uvádí:} Příjem 5145 Kčs, vydání 4500 Kčs+284 Kčs+137 Kčs celkem 5221 Kčs. Zůstatek 
v pokladně 187,85 Kčs. 

5. Zpráva revizní komise. 
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6. Vyhodnocení závazku za rok 1981. 

7. Návrh závazku a plánu práce na rok 1982: 

Závazek:  Při údržbě techniky odpracujeme  170 hodin, 
při plnění volebního programu  100 hodin, 
při úpravě životního prostředí a akci Z 500 hodin, 
pomoc zemědělství      80 hodin, 
sběr kovového odpadu     20 q, 
získáme 5 dárců krve. 

Plán práce: Preventivní prohlídky 2× 54 v obytných domech, 
   2× 10 v malých provozovnách, 
   2× 2   v zemědělských objektech, 
2 ideově výchovné přednášky, 
12 školení podle výcvikového roku, 
8× praktická příprava na soutěž, 
2× námětové cvičení v obci, 
2 členové se připraví pro zkoušku Vzorný požárník 3. stupně, 
na soutěž připravíme 1 družstvo, 
do činnosti připravíme 1 pionýrský oddíl, 
do soc. péče převezme požární techniku a prostředky 9 členů, 
do soc. péče převezme zbrojnici 1 člen, 
uspořádáme společenskou zábavu 1×, 
ostatní kulturní akce   1×. 

8. Diskuse – viz příloha Zpráva… 

9. Usnesení – viz příloha Zpráva… 

10. Občerstvení a závěr. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Příloha:  Zpráva o činnosti ZO SPO v Teplicích nad Bečvou 

za uplynulé období roku 1981 

Naše organizace začala svou činnost už v lednu, kdy se v naší zbrojnici konala okrsková 
výroční členská schůze.Hned bych při této příležitosti chtěl pochválit naši členku Ivanku 
Machálkovou, která nastudovala s pionýry krásnou kulturní vložku, odměněnou bouřlivým 
potleskem. Naši členové zajišťovali občerstvení a výzdobu k této schůzi. 

V únoru se konal náš tradiční požárnický ples,který se těší velké oblibě našich 
spoluobčanů a myslím, že jsme se toho úkolu zhostili velmi dobře. Finanční výsledek bude 
obsažen ve zprávě pokladníka. 

Celé letní období jsme se věnovali výstavbě našeho kulturního areálu za Požární zbrojnicí. 
Byla vypracována dokumentace, podle které se budou řídit veškeré práce v areálu.Jak jistě 
všichni víte, dokončila se letos v létě stavba samotného tanečního parketu. Nebylo lehké se 
tohoto úkolu zhostit, vyžádalo si to mnoho práce a úsilí celého našeho kolektivu. Bylo třeba 
rozbít a urovnat kámen pod celou plochou parketu, udělat armaturu a bednění pro celou 
plochu. To se nám podařilo a čekali jsme na den D, kdy se měl dovézt beton. Nejdříve jsme si 
mysleli, že si beton vyrobíme sami na místě, ale to by pro nás znamenalo zajistit štěrk, cement 
i vodu a kdo ví, jestli by senám to podařilo zvládnout v tak krátkou dobu. po domluvě se s. 
Ladislavem Bradou, jsme si zajistili výrobu v n. p. Prefa Drahotuše. v sobotu 18. července 
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1981 jsme se všichni pustili do práce za odborné asistence s. Miroslava Lukeše z Paršovic, 
kterého jsme požádali o spolupráci. Je třeba uvést, že nám taky výborně pomáhal s. Ladislav 
Brada starší, který ač není požárníkem, věnoval svůj volný čas na provedení odborné 
zednické práce. Jelikož bylo teplé a slunné počasí, musel se beton polévat ve dne i v noci. 
Tento úkol jsme si vzali společně s Antonínem Tomečkou na sebe. Za čtrnáct dní po 
betonování se kladlo teraco. A zase si to vyžádalo píli a obětavost našich členů, kteří se této 
brigády zúčastnili. Nebylo to lehké, je to velká plocha a celá se musela brousit. Teracové drti, 
kterou jsme sehnali loni bylo málo a tak se musela shánět dále. Zde bych chtěl pochválit 
velitele sboru s. Pavla Mücka, který tuto drť sehnal a přivezl až z Rožnova. 

V té době se dělala generální oprava kotle v Čs. st. lázních Teplicích n. B. Kotelní trubky 
se měly odvést do Sběrných surovin. Po dohodě s ředitelem lázní MUDr. Mojmírem Krejčím 
a jeho náměstkem s. Petrem Zarembou, jsme si tyto trubky odvezli, a odevzdali jsme lázním 
železný šrot ve stejné hodnotě. Tyto trubky použijeme na výrobu stolů a lavic kolem 
tanečního parketu. Větší část těchto trubek už byla nařezána na míru a očištěna. Zbytek se 
dodělá až při samotném svařování. 

V měsíci srpnu jsme také pomohli našemu zemědělství tím, že s celého katastru obce 
sklidili a zestohovali slámu. Je mezi námi dost mladých a schopných požárníků, kteří přišli a 
pomohli. Myslím, že bychom mohli tuto akci konat každý rok. Vznikne tím mezi námi a JZD 
dobrý kontakt. Chtěl bych touto cesto také poděkovat předsedovi JZD Mír Paršovice s. 
Miroslavu Hapalovi za materiální pomoc v hodnotě dřeva na další budování areálu. 
Odstranění kůry a uložení bylo už dílem všech požárníků, kteří měli čas a byli schopni přijít 
pomoci. Na podzimní směně NF jsme zasadili 80 kusů okrasných dřevin okolo celého našeho 
areálu. Do této akce jsme po dohodě s NF zapojili všechny občany, kteří přišli na brigádu. 
Chtěli bychom v průběhu příštího roku dobudovat celý areál, to znamená dokončit a 
zabetonovat lavice a stoly, vybudovat přístřešek pro muzikanty a zřídit občerstvení pro hosty 
podle plánku. Vím, že je toho dost, ale když se zapojí všichni, tak jsme schopni to zvládnout. 

Nemůžeme být v letošním roce ale spokojeni s výcvikovým rokem. Zúčastnili jsme se jen 
jedné soutěže v Olšovci, kde jsme skončili mezi 35 družstvy na 26. místě. Není to sice dobré 
umístění, ale vzhledem k tomu, že jsme měli málo času na přípravu a na samotné soutěži jsme 
nedotáhli savice, bylo naše hodnocení takové. Tuto činnost bychom chtěli v příštím roce 
zlepšit a tím dělat čest naší obci. 

Lépe než muži si vedou mladí pionýři. Zúčastnili se soutěže v Opatovicích a hry 
„Plamen“ v Sušicích. Je velice dobré, že jsme získali pro ně výborného vedoucího 
s. Ladislava Ondrucha. Věnuje se naší mládeži prvním rokem, a už s nimi dosahuje dobrých 
výsledků. Krátké hadice na cvičení mají, ale na soutěže ne! 

V letošním roce jsme také 2× provedli preventivní prohlídky a to jarní a podzimní. V obci 
se nevyskytly žádné hrubé závady a malé závady, jako např. výměna pojistek, odstraňujeme 
hned na místě. 

Jediná místnost v Požárním domě, je tato kde se nacházíme, a naši mladí by potřebovali 
klubovnu. V pátek, v den který by jim vyhovoval ke schůzkám, je zde otevřena místní lidová 
knihovna. Tak jsme poslali dopis na MěNV, jestli bychom je nemohli umístnit v domku 
č.p. 37, který je jeho majetkem a v dnešní době je prázdný. Do dnešního dne jsme neobdrželi 
odpověď. Doufáme, že se naše žádost brzy projedná s kladnou odpovědí. 

Náš dorost, jehož tichým vedoucím je s. Viktor Langer, si vybudoval nádherné 
volejbalové hřiště v zadní části našeho areálu. Potíž je ale zase v tom, že už od léta čekají na 
antuku, která jim byla slíbena z MěNV. No ale všichni pevně věříme, že se to v příštím roce 
podaří a hřiště bude také dokončeno. 
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To by tak bylo všechno o naší činnosti a nyní bych vám přečetl plán práce na příští rok. 
V prvé řadě to pro nás znamená dokončit výstavbu areálu a zbytek vám nyní přečtu a nechám 
o něm hlasovat. 

[Plán práce není v příloze uveden, ale je výše v zápisu ze schůze, bod 7. Pozn. L. Ch.] 

 

[Další příloha:] Zpráva z výroční schůze ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané 

20. listopadu 1981. 

Základní organizace má 29 členů, z toho 2 ženy. Výroční schůze se zúčastnilo 21 členů 
z toho 2 ženy. Z 8 nezúčastněných byli 3 na zájezdu,3 jezdí na montáže a 2 nebyli uvolněni 
z práce. Schůze se také zúčastnili 2 hosté a to za ČSL a OV Stanislav Rolinc a za KSČ 
František Hošák. 

Politický úvodník přednesl s. Ladislav Brada. 

Referát a plán činnosti na rok 1982 přednesl předseda s. Ladislav Katana. Zpráva byla 
zaměřena na úpravu pozemku za Požárním domem, na zdárné rozvíjení mladých požárníků, 
na zlepšení výcvikového roku a na důslednější provádění preventivních prohlídek. 

Zprávu o hospodaření přednesl s. Jan Oplatek. 

Zprávu revizní komise přednesl. Jaroslav Horák st. 

Byl zvolen nový člen výboru s. Viktor Langer a to do funkce organizační referent. 

V diskusi se hovořilo o další práci ČSPO se zaměřením na mládež a zlepšení výcvikového 
roku. 

Usnesení: 1. Dále pracovat s mládeží a věnovat jí větší péči. 
2. Dokončit areál za Požárním domem. 
3. Nadále spolupracovat se složkami NF. 
4. Dále se věnovat preventivní péči v celé obci. 
5. Zlepšit výcvikový rok.  — 

 

Zápis 
Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 4. prosince 1981 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Jaroslav Hlaváč, J. Oplatek, 
Ladislav Brada, František Zlámala ml., Viktor Langer, Arnošt Stanisz, Pavel Mück. 

Program: 

1. Předseda Ladislav Katana nás seznámil s tím, jak vyřídil v Přerově, že náš plánek byl 
schválen okr. hygienikem a okr. požární inspekcí a též nás seznámil s konečným rozpočtem 
na celý areál podle plánku. Tím bude celá věc zařazena do Akce Z MěNV v Hranicích, 
peníze, které jsme do této akce investovali nám budou do konce roku 1981 vráceny. Další 
nákupy materiálu se budou provádět a platit z peněz na Akce Z. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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1982 

Zápis 
Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 7. ledna 1982 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Josef Oplatek, Jan Oplatek, 
František Zlámala st., Jaroslav Hlaváč, Pavel Mück, Viktor Langer. 

Program: 

1. Ples se bude konat 6. února 1982 v restauraci Aragonit. 

Pozvánky zajistí Jan Oplatek, lístky na tombolu a vstupenky Antonín Tomečka, dort 
Ladislav Katana. 

Ceny do tomboly budou: 2 grilovaná kuřata, váza, auto, klíč, 2 obrazy, dort, slivovice a 
valaška. 

Hudbu zajistí Antonín Tomečka. U vstupenek budou Pavel Mück a Josef Polok. 

Dvojice pro roznášení pozvánek: Mück-Oplatek střed obce, Tomečka-Katana paneláky, 
Brada-Zlámala v Zábraní. 

Výzdobu sálu provedou Katana, Mück, Zlámala. 

2. MěNV v Hranicích vyhodnotil sbory s dobrou činností a těmto sborům byla přidělena 
částka 580 Kčs, která by měla být rozdělena mezi nejlepší členy sboru. Peníze bylo uloženy 
do pokladny sboru. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 29. ledna 1982 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Josef Polok 
ml., Marek Pavela, František Zlámala st., Josef Polok ml., Viktor Langer, Marie Poloková, 
Radek Hapala, Pavel Mück, Robert Bučko. 

Program: 

Svaření konzol na lavičky je zajištěno v Odborném učilišti Sigma Hranice. Byla donesena 
i propustka pro materiál přes vrátnici do učiliště. 

Je třeba odvézt dřevo z lesa na pilu k pořezání na hranoly a desky; zajistí Ladislav Katana, 
Antonín Tomečka, Josef Polok a Jaroslav Horák st. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 12. března 1982 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Josef Polok, Marek Pavela, František Zlámala 
st., Viktor Langer, Marie Poloková, Radek Hapala, Pavel Mück, Robert Bučko. 
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Program: 

1. Pokladník Jan Oplatek podal zprávu o stavu pokladny po plese. 

2. Zpráva referenta pro prevenci Františka Zlámaly st. a poučení o preventivních 
prohlídkách, které mají být provedeny do konce měsíce března. Byly určeny prohlídkové 
skupiny: 1. Tomečka-Pavela-Poloková pro Zábraní 

 2. Mück-Machálková-J.Polok ml pro střed obce 
 3. Katana- Bučko-R. Hapala pro spodní část obce. 

3. Předseda Katana projednal plán práce na příští období. 

4. Pavel Mück podal zprávu o technické prohlídce auta. 

5. Zpráva o pokračování práce na kulturním areálu. 

3. Bylo ustanoveno základní 10-členné družstvo pro soutěže. Jsou to členové Marek 
Pavela, Robert Bučko, Josef Polok, Radek Hapala, Viktor Langer, Pavel Mück, ? Tomečka, 
František Zlámala, Ladislav Katana, Ladislav Brada. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z členské schůze ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 7. května 1982 v 19 hod. 

v Požárním domě. 

Přítomní: Jan Oplatek, Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Arnošt Stanisz, Jaroslav 
Hlaváč, Jaroslav Horák st., Radek Hapala, Marie Poloková, Ivana Machálková, Viktor 
Langer, Marek Pavela, Robert Bučko. 

Program: 

1. Projednání soutěže mladých požárníků v Tovačově dne 30. května 1982. 

2. Mladí požárníci mají požadavek na zakoupení stejnokrojů. Členská schůze odhlasovala 
zakoupení těchto stejnokrojů. Stejnokroje zůstanou majetkem PO. 

3. V sobotu 15. května se koná brigáda na areálu za Požárním domem. 

Dne 22. května 1982 se koná soutěž v Olšovci. Cvičení k této soutěži bude v pátek 
v 18.30 hod u Požárního domu. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 

Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 18. června 1982 v 19 hod. 
v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, František Zlámala st., 
František Zlámala ml., Jan Oplatek, Josef Oplatek, Pavel Mück, Ladislav Brada, Viktor 
Langer, Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Dne 11.července 1982 se koná soutěž v Opatovicích. 

2. Byli přijati dva noví členové, jako náhradní řidiči. Jsou to Jan Tomečka a Karel 
Machanec. Noví členové byli výborovou schůzi schváleni.  Zapsal Jaroslav Hlaváč 
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Zápis 
Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 17. srpna 1982 ve 20 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Pavel Mück, Jan Oplatek, 
František Zlámala st., František Zlámala ml., Jaroslav Hlaváč, Viktor Langer. 

Program: 

1. Zajištění výkopu patek pro kiosk do soboty 21. srpna 1982. V sobotu bude velká 
brigáda, budou se betonovat patky na kiosk a konzoly pro lavičky. Občerstvení: guláš uvaří s. 
Oplatek, sodovky a pivo zajistí Hlaváč. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 29. října 1982 v 19 hod. 

v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, František Zlámala ml., František Zlámala st., 
Ladislav Brada, Viktor Langer, Jaroslav Hlaváč. 

Program: 

1. Příprava výroční členské schůze, která se bude konat 3. prosince 1982 v 18 hod. 
v Požárním domě s tímto programem: 

1. Zahájení, přivítání přítomných, politický úvodník 
2. Volba návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1982 a vytýčení úkolů na rok 1983, 
včetně závazku na počest 35. výročí Února a sjezdu ČSPO. 
4. Zpráva revisorů 
5. Diskuse 
6.Volba výboru, revisorů, volba delegátů na městskou výroční schůzi a 
delegáta na okr. konferenci 
7. Usnesení 
8. Závěr, občerstvení a volná zábava. 

Na schůzi bude zajištěno občerstvení 50 ks obložených misek, 2 bedny piva a 2 bedny 
sodovek. 

2. Zajištění brigády na sobotu 30. října 1982. 

3. Zajištění preventivních prohlídek, které budou provedeny do 6. listopadu 1982. Složení 
skupin: Tomečka-Pavela v Zábraní, Mück-Brada střed obce, Katana-Bučko-Langer spodní 
část obce. Drobné provozovny prohlédne František Zlámal st. 

4. Příprava plesu na den 12. února 1983. Sál a hudbu zajistí Ladislav Katana. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Ze schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 12. listopadu 1982 v 19.30 

hodin v Požárním domě. Přítomní: Antonín Tomečka, Ladislav Katana, František Zlámala 
ml., František Zlámala st., Jaroslav Hlaváč, Viktor Langer. 

Program: 
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Návrh kandidátky výboru ČSPO pro výroční členskou schůzi: 
Velitel   Antonín Tomečka, 
předseda   Ladislav Katana, 
místopředseda  Josef Polok st., 
jednatelka   Marie Poloková, 
hospodář   Jan Oplatek, 
org. referent   Jaroslav Hlaváč, 
preventivní ref.  Arnošt Stanisz, 
ref. polit.-vých. práce František Zlámala ml., 
strojníci   Josef Polok ml., Viktor Langer, 
revisoři   Arnošt kohout, Jaroslav Horák st. 

Do příští výborové schůze 19. listopadu 1982 budou přizváni nově navržení členové. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 3. prosince 1982 

v 19 hod. v Požárním domě. 

Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Arnošt Stanisz, Josef Polok, Marie 
Poloková, Marek Pavela, Ivana Machálková, Robert Bučko, Viktor Langer, Jaroslav Horák 
st., Arnošt Kohout, Jan Oplatek, František Zlámala st. [dále podle objevené presenční listiny, 
podepsaní: František Zlámala ml., Baláš Václav, Čeněk Hantek za SPO dva nečitelné 
podpisy. 

Hosté: s. František Hošák za KSČ, s. Langerová za ČSŽ, p. Stanislav Rolinc za ČSL, 
Josef Kelar za Obč. výbor. 

Program: 1. Zahájení, přivítání hostů, polit. úvodník 
2. Volba návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1982 a úkoly na rok 1983, včetně 
závazku na počest 65. výročí VŘSR, 35. výročí Února a sjezdu ČSPO 
4. Zpráva revisorů 
5. Diskuse 
6. Volba výboru a delegátů na městskou výroční schůzi a delegáta na okr. 
konferenci 
7. Usnesení 
8. Závěr, občerstvení a volná zábava. 

Schůzi zahájil předseda Ladislav Katana a přivítal všechny přítomné členy a hosty. 
Zapsal Jaroslav Hlaváč 

Příloha: 

Zpráva o činnosti za uplynulý rok 1982 

Naše organizace začala svou činnost přípravou a pořádáním tradičního požárnického 
plesu, který konal 6. února 1982. Rok od roku se tento ples zlepšuje tím a tím i my získáváme 
finanční pomoc pro naše další plány, které jsou veliké. 

Jarní práce začaly pro nás velmi brzy tím, že jsme v letošním roce pomohli JZD Mír 
Paršovice se stavbou ohradníků a ještě za mrazů jsme byli v lese připravovat dřevo pro naše 
výletní místo za Požárním domem. No a v březnu a v dubnu se už začalo s budováním. 
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Ve zprávě o činnosti z roku 1981 stojí, cituji: …“Chtěli bychom v průběhu příštího roku 
dobudovat celý areál. Vím, že je toho ještě dost, ale když se zapojí všichni, tak jsme schopni 
to zvládnout.“… 

Myslím. že tato slova byla tenkrát oprávněná, a výbor spoléhal na to, že se opravdu 
všichni zapojí a budou pracovat. Ale opak byl skutečností. Nechci tady z tohoto místa posílat 
hromy a blesky na ty, kdo na brigády nechodili, neboť je to věcí každého jednotlivce, je nám 
taky jasné, že každý v tu sobotu nemůže přijít. Ale aby nemohl přijít po celé léto a podzim, 
tak tomu už nevěříme. Vždyť každý z nás, kdo tady dnes sedíme, jsme si tuto akci odhlasovali 
a souhlasili s ní! 

Nebudeme každého jednotlivce přemlouvat zvlášť, aby přišel. Jak již sami víte, jsou 
zabudovány stoly a lavice, je udělána konstrukce přístřešku pro muzikanty a taky pro 
občerstvení. Je vykopán příkop pro kabely na osvětlení. Byli jsme schopni udělat v létě 2 
celodenní brigády, kdy bylo zajištěno jídlo pro 15 osob a pracovalo se od 8 hod. ráno až do 18 
hod. do večera. Zde bych chtěl obzvláště pochválit s. Oplatka a pí. Katanovou, kteří ze svých 
zdrojů a na vlastní náklady připravili tyto obědy. 

Na všech těchto brigádách jsem se setkal většinou s mladými lidmi, kteří třeba ještě nebyli 
registrováni v Požární ochraně a už na tyto brigády chodili. Myslím, že by většina těch 
starších požárníků se měla zamyslet a někteří chytit i za nos. 

Myslíme si však, že jsme za letošní sezónu udělali dost a během příštího roku by se měl 
tento areál už otvírat. Ale zase to bude chtít od všech členů snahu a píli, aby toto dílo bylo 
zdárně dokončeno. Především bychom chtěli v zimních měsících u p. Tomečky opracovat 
dřevo na lavice, stoly, na přístřešek i kiosk. A pak už nám zbude dobudovat elektrickou 
instalaci a vybudovat WC. 

V měsíci srpnu jsme také uspořádali brigádu na sklizeň slámy v katastru obce Teplic n. B. 
Tato brigáda byla celodenní a zúčastnilo se jí 13 členů. Myslím, že jsme si tím zase upevnili 
náš dobrý vztah k JZD Paršovice. Našim ženám jsme také pomáhali při podzimním sběru 
železa jednak fysicky, a pak tím, že jsme na tuto akci zapůjčili požární auto, když obecní 
nebylo a není k použití. 

Výcvikový rok 1982 byl o něco lepší než loňský, ale stále ještě to není takové, jak 
bychom si přáli. Zúčastnili jsme se 2 soutěží, v Opatovicích a v Paršovicích a 1. kola soutěže 
požárních družstev v Olšovci. V Olšovci jsme byli z okrsku druzí a celkově třetí. Horší to 
bylo v Opatovicích a v Paršovicích. V Opatovicích nestačil 3. proud a v Paršovicích chytil 
stroj až na desáté trhnutí. Jak všichni jistě víte, tak na dnešních soutěžích se už jedná o 
rychlost u savic a u stroje. Myslím si, že je v naší moci se na těchto soutěžích dobře umístit. 
Vždyť dnes už máme tak omlazené mužstvo, že věkový průměr máme 24 let. Ale náš stroj 
není ještě v takovém stavu, abychom s ním mohli bez obav vyjet na soutěž. Měli bychom ho 
na příští sezónu připravit tak, aby s ním nebyly žádné potíže. 

V letošním roce jsme provedli 2× preventivní prohlídky a to jarní a podzimní. Při jarních 
prohlídkách byla zjištěna jedna závada a to ve školce padalo u komínů zdivo. Tato závada 
byla v létě odstraněna, takže při podzimních prohlídkách už bylo všechno v pořádku. 

Zprávu o naši nastupující mládeži, tj. o pionýrech při Požární ochraně, vám přednese s. 
Ladislav Ondruch v diskusi. 

To by tak bylo všechno o naši činnosti za uplynulé období a nyní bych vám přednesl plán 
práce na příští rok a o jeho schválení nechám hlasovat. 

[Zde zápis i zpráva neuzavřeně končí, později nalezena zpráva viz dále - pozn. L. Ch.] 
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Zpráva z výroční členské schůze SPO v Teplicích nad Beč., konané 3.12.1982 
Základní organizace má 34 členů, z toho 3 ženy. Výroční schůze se zúčastnilo 14 členů a 

1 žena. Z 20 nepřítomných bylo 12 omluveno, zbytek nenašel žádnou omluvu ani nepřišel. 

Schůze se také zúčastnilo 5 hostů a to za OV SPO s. Doležel a za Měst. výbor SPO 
s. Novák, za Obč. výbor č. 27 s. Kelar, za KSČ s. Hošák a za Svaz žen s. Langerová. 

Politický úvodní přečetl s. Antonín Tomečka. 

Hezkou úvodní kulturní vložku měli naši pionýři pod vedením naší členky s. Marie 
Polokové. 

Zprávu o činnosti a plán práce na rok 1983 přednesl s. Ladislav Katana. Zpráva byla 
zaměřena na úpravu pozemku za Požárním domem, na zdárné rozvíjení mladých požárníků, 
zlepšení výcvikového roku a důslednější provádění preventivních prohlídek. 

Zprávu o hospodaření přednesl s. Jan Oplatek a zprávu revizní komise s. Jaroslav Horák. 

Složení nového výboru: 

Předseda  Ladislav Katana, jednatelka Marie Poloková, 
místopředseda  Josef Polok,  hospodář Jan Oplatek, 
ref. polit. práce Frant. Zlámala ml., org. referent Jaroslav Hlaváč, 
ref. prevence  Arnošt Stanisz , strojník Karel Machanec, 
velitel   Antonín Tomečka. 

V diskusi se hovořilo o další práci SPO se zaměřením na mládež, o zlepšení výcvikového 
roku a o další práci na našem výletišti. 

Usnesení: 1. V příštím roce dobudovat výletiště. 
2. Nadále spolupracovat se složkami NF. 
3. Zlepšit výcvikový rok 1983. 
4. Dále se věnovat preventivní péči v obci. 
5. Nadále pracovat s mládeží a věnovat ji větší péči. 
6. Výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření. 

— 

 

Zápis 

Z ustavující schůze výboru ČSPO v Teplicích nad. Bečvou, konané dne 17. prosince 1982 
v 19 hod. v Požárním domě. Přítomní: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Karel Machanec 
Josef Polok ml., Josef Polok st., Jan Oplatek, František Zlámala ml., Jaroslav Hlaváč, Viktor 
Langer, Arnošt Stanisz, Pavel Mück. 

Program: 

1. Předseda Ladislav Katana přečetl usnesení z výroční členské schůze, které odešle na 
OV-ČSPO do Přerova. 

2. Rozdělení funkcí v novém výboru: 
předseda   Ladislav Katana 
místopředseda   Josef Polok 
jednatel    Marie Poloková 
velitel    Antonín Tomečka 
hospodář-pokladník  Jan Oplatek 
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politickovýchovný referent František Zlámala ml. 
referent pro prevenci  Arnošt Stanisz 
organizační referent  Jaroslav Hlaváč 
strojník    Karel Machanec. 

Zapsal Jaroslav Hlaváč 

 

1983 

Zápis č. 1 
Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, 

konané dne 14. ledna 1983. 

Program: 1. Úvod 
2. Požárnický ples 
3. Kulturní areál 
4. Diskuse 

1. Zahájení, přivítání členů. 

2. Organizace požárnického plesu, který proběhne 5. února 1983 v restauraci Aragonit. 
a) zajištěna hudba „Zálesanka,“ 
b) zajištěn sál, 
c) zajištěno povolení na Měst NV Hranice, 
d) nákup vstupenek, lístků do tomboly a natištění pozvánek zajistí s. Jan Oplatek, 
e) výzdoba sálu bude provedena v pátek 4. února 1983, zajistí mladí požárníci, 
f) ceny do tomboly: vázu, růži, valašku, litr slivovice, „tajemství bedny“ zajistí 

Antonín Tomečka; lampičku Josef Polok ml.; „tajemství alobalu“ Josef Polok st.; jablka a 
dort zajistí Ladislav Katana, 

g) určeny dvojice k předprodeji vstupenek: Katana – Tomečková, Bučko – Poloková, 
h) uniformované hlídky na plese Tomečka, Bučko, Katana, Stanisz, Polok, Poloková, 
i) odvoz muzikantů Jan Tomečka st., dovoz muzikantů Karel Machanec. 

3. Při jednání o výstavbě kulturního areálu bylo rozhodnuto, že pokrývání střech obou 
objektů bude zadáno pomocí objednávky Zemědělskému sdružení. 

4. Předseda ZO SPO přečetl návrh Měst V SPO na uspořádání aplikačního cvičení 
v Teplicích n. B. Úkolem ZO SPO je vypracovat přesný plán akce. Protože se jedná o letní, 
předežňovou akci, bude její realizace odložena k projednání na další členské schůzi. 

Dalším bodem diskuse byl branný závod mladých požárníků, který se bude konat 5. února 
v Potštátě. Odvoz účastníků zajistí s. Pavel Mück. 

V Teplicích nad Bečvou 14. ledna 1983 

Zapsala Marie Poloková 

 

Zápis č. 2 
Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 

Bečvou, konané 11. března 1983. Přítomní: ss. Ladislav Katana, František Zlámala st., Josef 
Polok st., Karel Machanec, Jaroslav Hlaváč, Jan Oplatek, Robert Bučko, František Zlámala 
ml., Antonín Tomečka, Poloková Marie. 
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Program: 1. Zahájení 
2. Vyúčtování a zhodnocení plesu 
3. nárokování materiálu na rok 1984 
4. Preventivní prohlídky 
5. Schválení nového člena 
6. Diskuse 
7. Závěr 

1.Schůzi zahájil předseda Ladislav Katana,který současně přivítal přítomné a i přes malou 
účast označil schůzi za usnášení se schopnou. 

2. S. Jan Oplatek seznámil všechny přítomné s finančním výtěžkem z plesu. Celkový 
příjem byl 3.852,- Kčs, celkový výdaj 2.359,20 Kčs. Zůstatek a tedy čistý příjem představuje 
částku 1.456,80 Kčs. 

Předseda hodnotil celý ples jako akci,která proběhla zdárně a bez připomínek. 

3. Velitel Antonín Tomečka přednesl nárok materiálu na rok 1984, což představuje: 
2 ks proudnic s uzávěrem 
1 ks kulový rozdělovač 
5 ks cvičné uniformy – letní 
5 ks vycházkové uniformy 
vybavení lékárničky 
10 párů bot 
1 ks skládací žebřík 

4. Předseda seznámil přítomné členy s organizací preventivních prohlídek, které 
proběhnou 20. března 1983. Byly ustanoveny dvě prohlídkové skupiny Antonín Tomečka-
Marek Pavela a Ladislav Katana-Robert Bučko. 

5. Do ZO SPO Teplice nad Bečvou byl přijat a členskou schůzí schválen nový člen 
František Kunovský. Vyplněná přihláška byly zaslána Na OV do Přerova.- 

6. V diskusi oznámil velitel Antonín Tomečka, že 16. března proběhnou v požární 
zbrojnici v Hranicích technické prohlídky požárních vozidel a to v 7.30 hod. 

Předseda oznámil, že školení strojníků proběhne 19. března 1983. 

Členská schůze schvaluje: 1. Nárokování materiálu na rok 1984. 
    2. Nového člena Františka Kunovského. 

Členská schůze ukládá: 
1. Zaslat vyplněnou přihlášku nového člena OV do Přerova odpovídá Poloková 

termín ihned 
2. Provést preventivní prohlídky.     odpovídá Katana 

termín 20.3.1983 
3. Připravit požární vozidlo na technickou prohlídku  odpovídá Mück 

 termín 16.3.1983 

V Teplicích nad Bečvou 11.3.1983 

Zapsala: Marie Poloková,jednatelka   Ladislav Katana, předseda 
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Zápis č. 3 
Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 

Bečvou, konané dne 20. dubna 1983. 

Přítomní: ss. Ladislav Katana, František Zlámala ml., Karel Machanec, Jaroslav Hlaváč, 
Jan Oplatek, Josef Polok st., František Kunovský, Antonín Tomečka, Pavel Mück, Robert 
Bučko, Marek Pavela, Marie Poloková. 

Omluveni: Josef Polok ml., Radek Hapala, Karel Pavela. 

Program schůze: 1. Zahájení 
2. Výstavba areálu 
3. Soutěž v Olšovci 
4. Diskuse a závěr 

1. Členskou schůzi zahájil předseda Ladislav Katana a přivítal všechny přítomné členy. 
Současně označil schůzi za usnášení se schopnou. 

2. Předseda navrhl termín sobotní brigády a to 23. dubna 1983. Sraz všech brigádníků 
před Požárním domem v 7.00 hodin. Část přítomných půjde na opravu ohradníků, část bude 
pracovat v okolí Požárního domu. V případě nepříznivého počasí proběhne celá akce v neděli. 

3. Velitel Antonín Tomečka seznámil přítomné s 1. kolem požární soutěže, které proběhne 
21. května 1983 ve 13 hod. v Olšovci. 

4. Vedoucí mladých požárníků Marie Poloková seznámila členy s připravovanou soutěží 
MP v Opatovicích dne 14. května 1983. Současně požádala o zajištění dovozu do Opatovic. 

Na Měst NV je nutno zajistit možnost čerpání financí, neboť zaplacení tesaře, který 
prováděl tesařské práce na kulturním areálu, bylo provedeno z vlastních financí Antonína 
Tomečky. 

Členská schůze schvaluje: 

 1. Provedení brigády 23.4.1983. 
 2. Účast na 1. kole požární soutěže v Olšovci 21.5.1983. 

Členská schůze ukládá: 

 1. Zajistit odvoz mladých požárníků na soutěž do Opatovic – odpovídá K. Machanec, 
     termín 14.5.1983 

 2. Zajistit čerpání financí ne Měst NV v Hranicích  .-.odpovídá L. Katana 
     termín 10.6.1983 

V Teplicích nad Bečvou 21. dubna 1983 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka   Ladislav Katana, předseda 

 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

16. července 1983 v požární zbrojnici. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 
3. Budování areálu, brigáda 
4. Diskuse 
5. Usnesení, závěr 
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1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal všechny přítomné 
členy a označil schůzi za usnášení schopnou. 

2. Úkoly z minulé schůze byly splněny. 

3. V sobotu 23. července proběhne brigáda na kulturním areálu. Členy bude informovat a 
účast zajistí s. Marie Poloková. Bude prováděna betonování základů WC a podlahy pro 
muzikanty, dále instalace záchodů. 

4. Jednatelka bude informovat členy o členské schůzi, která se bude konat v pátek 
22. července 1983v 19.00 hodin v požární zbrojnici. 

5. Výborová schůze ukládá informovat členy o členské schůzi 22.7. a brigádě 23 7. 1983. 
Odpovídá: jednatelka M. Poloková. 

Zapsala: Marie Poloková     Ladislav Katana, předseda 

 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

?9. září 1983 v požární zbrojnici. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů 
3. Pořádání zábavy 
4. Diskuse 
5. Usnesení, závěr. 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda Ladislav Katana, který přivítal všechny přítomné 
členy a schůzi označil za usnášení schopnou. 

2. Úkoly z minulé schůze byly splněny. 

3. Ke dni otevření areálu bude pořádána zábavy a aplikační cvičení. S aplikačním 
cvičením seznámil přítomné velitel s. Antonín Tomečka. Pro zábavu byli zajištěni pořadatelé 
a zodpovědní funkcionáři. Zboží v obchodě zajistí s. Poloková a vstupenky s. Katana. 

4. S. Jan oplatek přednese v lázeňské komisi Měst NV při Čs. st. lázních Teplice nad 
Bečvou žádost o zajištění materiálu pro výsadbu v kulturním areálu. 

5. Výborová schůze ukládá: 

1. Zajistit zdárný průběh otevření kulturního areálu – odpovídá výbor ZO. 
2. Přednést návrh na výsadbu zeleně v areálu – odpovídá s. Jan Oplatek. 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka   Ladislav Katana, předseda 

 

Zápis 

Z členské schůze ZO Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
?2. září 1983 v požární zbrojnici. 

Program: 1. Zahájení 
2. Zhodnocení aplikačního cvičení 
3. Diskuse 
4. Usnesení, závěr 
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1. Členskou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal všechny přítomné 
členy. 

2. Velitel s. Antonín Tomečka zhodnotil aplikační cvičení, konané při příležitosti otevření 
výletního areálu. Současně byl kladně hodnocen kulturní program při této příležitosti. Pro 
příští období bude nutné delší otevření pokladny a její přímé osvětlení. Nutno určit osoby, 
které budou zodpovídat za stav areálu. Určeni jsou Antonín Tomečka, Jaroslav Hlaváč a Karel 
Machanec. nutno požádat Měst NV o zvýšení limitu elektrické energie. 

Za zapůjčení areálu jiné socialistické organizaci nebo organizaci NF byly schválena taxa 
500,- Kčs. V případě špatného počasí možno tuto částku snížit nebo úplně zrušit. 

3. S. Ladislav Katana ještě jednou poděkoval všem členům, kteří se zasloužili o 
vybudování kulturního areálu. 

S. Marie Poloková přednesla návrh na uspořádání další zábavy. Termín a podrobnosti 
budou dohodnuty na příští výborové schůzi. 

4. Členská schůze schvaluje: 

1. Částku 500,- Kčs za propůjčení areálu. 
2. A. Tomečku, K. Machance a J. Hlaváče jako správce areálu. 

Členská schůze ukládá: 

1. Zajistit osvětlení pokladny   odpovídá: Katana, termín: 20.9.1983 
2. Napsat žádost o zvýšení limitu el. energie odp.: Poloková, termín: ihned. 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka  Ladislav Katana, předseda 

 

1984 

Zápis 

Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 
Bečvou, konané dne 20. ledna 1984 v 18.30 hod. v požární zbrojnici. 

Přítomní dle presenční listiny [! ta je ale s datem 13. ledna 12984]: Ladislav Katana, 
Antonín Tomečka, Jan oplatek, Josef Oplatek, Jan Tomečka st., Jan Tomečka ml., Josef Polok 
st., Marie Poloková, Jaroslav Horák st., Jaroslav Hlaváč, Miroslav Hapala, František Hýža, 
Robert Bučko, Adolf Orava, František Zlámala st., František Zlámala ml., Pavel Mück, Karel 
Machanec, Eduard Roreček, Vladislav Zlámala, Viktor Langer, František Kunovský. 

Program: 1. Zahájení 
2. Organizace plesu 
3. Výcvikový rok 
4. Kulturní areál 
5Okrsková konference 
6. Diskuse 
7. Usnesení, závěr 

1. Členskou schůzi zahájil předseda ZO SPO Ladislav Katana a vzhledem k tomu, že se jí 
zúčastnila většina členů, prohlásil ji za usnášení se schopnou. 

2. Dne 4. února 1984 proběhne v restauraci Aragonit tradiční požárnický ples. Povolení 
zajistí s. Ladislav Katana, pozvánky, vstupenky a lístky na tombolu s. Jan Oplatek. Výzdoba 
bude provedena v pátek 3.2.1984 po uzavření restaurace. Plakáty se vyvěsí ty, které zbyly 
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z loňského roku. Předprodej vstupenek: Katana, Tomečka, Stanisz, Bučko, Mück, Poloková, 
Sýkora, Pavela. Všichni členové, kteří mají vycházkovou uniformu, jsou povinni se v ní 
zúčastnit. U pokladny budou ss. Polok a Machanec, vedoucím tomboly je s. Tomečka. 
Pozvánky složkám NF rozešle a občerstvení pro muzikanty zajistí Marie Poloková. 

Ceny do tomboly: valaška, požárníčci, dort, růže, polička, pečený králík, slivovice, svícen, 
lampička, vyšívaný ubrus, vyšívaný obraz. 

3. Zhodnocení výcvikového roku je velmi dobré. Kladně je i hodnocen městským 
výborem SPO. 

4. Pro kulturní areál zajistí nákup pletiva na plot s. Katana. Z restaurace Aragonit nám 
bylo nabídnut odprodej chladicího pultu. Schváleno členskou schůzí. 

5. Dne 21. ledna 1984 proběhne v Drahotuších okrsková konference. Schváleni tito 
delegáti: ss. Katana, Tomečka, Mück, Stanisz. 

6. K 60. narozeninám člena s. Adolfa Körnera schválen nákup skleniček. 

 Informace o výměně členských průkazů, kontrola členské základny. 

7. Členská schůze schvaluje: 1. Odkoupení chladícího pultu. 
2. Delegáty na okrskovou konferenci. 
3. Nákup daru pro Adolfa Körnera. 

8. Členská schůze ukládá: 
 1. Zorganizovat ples,  odpovídá výbor ZO,  termín   4.2.1984 
 2. Nakoupit pletivo  odpovídá Katana  termín 29.2.1984. 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka  Ladislav Katana, předseda ZO SPO 

 

Zápis 

Z členské schůze ZO Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
18. května 1984 v 19 hod. v požární zbrojnici. 

Přítomní [dle přiložené přes. listiny] : Ladislav Brada, Čeněk Hantek, Miroslav Hapala, 
Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Horák st., Jaroslav Horák ml., František Hýža, Adolf Körner, 
Arnošt Kohout, Ladislav Katana, Pavel Mück, Adolf Orava, Eduard Roreček, Antonín 
Tomečka, Vladislav Zlámala, František Zlámala st., František Zlámala ml., Marie Poloková, 
Ivana Machálková, Viktor Langer, Radek Hapala, Robert Bučko, Marek Pavela, Karel Pavela, 
Marie Horáková, Karel Machanec, Jan Tomečka st., František Kunovský, Arnošt Stanisz. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů 
3. Zajištění zábavy 3.6.1984 
4. Brigáda 
5. Diskuse 
6. Usnesení, závěr. 

1. Členskou schůzi zahájil předseda Ladislav Katana, který přivítal všechny přítomné a 
prohlásil schůzi za schopnou usnášení. 

2. Kontrolou úkolů bylo zjištěno, že všechny byly splněny. 

3. Dne 3. června proběhne na výletišti zábava. Povolení zajištěno. Občerstvení: guláš 
zajistí s. Oplatek, vybavení kiosku včetně zboží zajistí s. Poloková. Udírnu pro douzení 
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kabanosu zajistí s. Tomečka. Pivo zajištěno v Drahotuších, dovoz zajistí s. Mück. Kelímky 
opatří s. Stanisz. Plakáty zajištěny. 

4. V sobotu 26. května bude brigáda na úpravu výletního areálu, s. Poloková zajistí účast. 
Sraz v 8.00 hod. za požární zbrojnicí. 

5. Diskuse: 

- s. Poloková požádala o možnost zajištění a dovozu antuky na volejbalové hřiště. 

- s. Tomečka seznámil přítomné s konáním a průběhem soutěže v Radíkově, která se bude 
konat 9. července 1984. 

6. Členská schůze ukládá: 
 1. Zajistit zdárný průběh zábavy dle bodu 3. zápisu  odpovídají: dle textu. 
 2. Svolat brigádu dle bodu 4. zápisu    odpovídá:   Poloková. 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka  Ladislav Katana, předseda 

 

Zápis 

Z výborové schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 
Bečvou, konané dne 22. června 1984. Přítomni: Ladislav Katana, Josef Polok st., Antonín 
Tomečka, Arnošt Stanisz, Jan Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Marie Poloková. 

Program: 1. Zahájení 
2. Rozbor zábavy 
3. Areál, brigáda 
4. Hlášení pro OV SPO 
5. Program pro členskou schůzi 
6. Diskuse 
7. Usnesení, závěr 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal přítomné členy a 
označil schůzi za usnášení schopnou. 

2. Výdělek ze zábavy činí 2.457,50 Kčs. Celkově zábava hodnocena negativně, což se 
týká zvláště hudby. Také je nutno dodržovat zákaz prodeje tvrdého alkoholu. 

Příští zábava bude v červenci, s. Antonín Tomečka zajistí hudbu a na členské schůzi řekne 
termín. 

3. Do příští zábavy (v co nejkratší době) je nutno dodělat plot kolem areálu. Brigáda 
proběhne v sobotu 30. června 1984. Nutno oznámit v pátek 29. června 1984 na členské 
schůzi. Sloupky pro zadní branku se uřežou v sobotu 23.6.1984 v kotelně, převoz zajištěn při 
odjezdu na soutěž. Zajistit občerstvení na brigádu. 

4. Vyplněno hlášení pro OV SPO, které bude odevzdáno na Mě V SPO v pátek a kopie 
bude založena. 

5. Členská schůze se bude konat v pátek 29. června 1984 v 19 hod. v požární zbrojnici. 

Program: 1. Zahájení 
2. Zhodnocení zábavy 
3. Brigáda na areálu 
4. Zábava 5. Diskuse 
6. Usnesení, závěr 
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6. Diskuse: 

 - s. Antonín Tomečka silně kritizoval aktivitu členů, zvláště zásahového mužstva. Toto 
nutno projednat na členské schůzi. 

- s. Marie Poloková zjistí, zda budou Cihelny pořádat zábavu ne parketě. 

- s. Josef Polok kritizoval stále nevyřízenou věc s limitem elektřiny. Pro letošní rok máme 
určeno pouze 450 kWh (loni bylo 1000 kWh) a z toho je k 22.6.1984 spotřebováno již 
202 kWh. Na Mě NV Hranice napsat žádost o zvýšení limitu s uvedením důvodů (v zasedací 
místnosti Požární zbrojnice se konají všechny výborové a členské schůze všech složek NF a 
UV KSČ v Teplicích nad. Bečvou, zkoušky muzikantů, knihovna. Současně slouží tato 
místnost jako klubovna mládeže. Dále je na elektroměr napojen byt domovníka s. Jaroslava 
Hlaváče. Nutno podotknout, že je od podzimu trvale obydlena. 

- s. Antonín Tomečka upozornil na dobrou pomoc Tomáše Kelara při uskutečněné 
zábavě.Navrhuje poslat t na školu poděkování. 

7. Výborová schůze ukládá: 
1. Uspořádat členskou schůzi, kterou povede místopředseda Josef Polok st. 
     termín: 29.6.1984 odpovídá: J. Polok. 

2. Zajistit účast na členské schůzi i na brigádě 
     termín: 29.6.1984 odpovídá: M. Poloková 

3. Zjistit hudbu na další zábavu termín: 29.6.1984 odpovídá: A. Tomečka 

4. Zajistit občerstvení na brigádu term.: 29.6.1984 - odp.: A.Tomečka, Jan Oplatek 

5. Zjistit, zda budou Cihelny pořádat na parketu zábavu 
     termín: 29.6.1984 odpovídá: M. Poloková 

6. Napsat žádost o zvýšení limitu elektřiny na Mě NV Hranice 
     termín: 29.6.1984 odpovídá: M. Poloková 

7. Zaslat děkovný dopis do školy na Tomáše Kelara 
     termín: 28.6.1984 odpovídá: M. Poloková. 

Zapsala: Marie Poloková, jednatelka. 

 

Zápis 

Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 
Bečvou, konané 29. června 1984 v Požárním domě v 19 hod. 

 [Zápis není dochován – pouze presenční listina, na které jsou podepsáni tito členové: 
Ladislav Brada, Jaroslav Hlaváč, Adolf Körner, Ladislav Katana-dovolená, Pavel Mück, 
Adolf Orava, Antonín Tomečka, František Zlámala st., Josef Polok st., Josef Polok ml.-zákl. 
voj. sl., Marie Poloková-omluvena, Viktor Langer-omluven, Radek Hapala-zákl. voj. sl., 
Robert Bučko, Marek Pavela, Karel Pavela-zákl. voj. sl., Karel Machanec, František 
Kunovský.] 

 

Zápis 

Z výborové schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 
Bečvou, konané dne 6. července 1984. Přítomni: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Josef 
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Polok st., František Zlámala ml., Arnošt Stanisz, Marie Poloková, Jan Oplatek. 

Program: 1. Zahájení 
2. Pořádání zábavy 
3. Brigáda 
4. Ostatní, diskuse 
5. Usnesení, závěr 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, přivítal přítomné a prohlásil 
schůzi za usnášení schopnou. 

2. Dne 28. července 1984 bude uspořádána zábava. Povolení akce včetně povolení 
k prodeji zajistí s. Antonín Tomečka, současně se zajištěním hudby, dohodnuta rytmická 
skupina Beta. Začátek zábavy v 19.00 hod., konec v 01.00 hod., vstupné 12,- Kčs. Vstupenky a 
lístky na tombolu zakoupí s. Jan Oplatek, orazítkuje a vyplní s. Ladislav Katana. Plakáty 
zajistí s. Marie Poloková. 

Ceny do tomboly zajistí: 2×kuře-Josef Polok; 2×víno (bílé a červené), pečený králík-
Antonín Tomečka; jelita (klobásky)-Josef Polok; nanukový dort Marie Poloková. 

V obchodě objedná s. Marie Poloková toto zboží: 80 l víno bílé, 60 l víno červené, 350 
lahví limonády, kávu: 10 bal. mleté a 10 bal. celé, cigarety: Clea 3 balíky, Sparta 3 bal., Mars 
3 bal., BT 2 balíky + zápalky, 20 ks chleba, 30 kg kabanosu (pokud jej nezajistí s. Josef 
Polok). Pivo, 4 soudky zajistí s. Ladislav Katana. 

Zpracování a vyvěšení plakátů zajistí Marie Poloková po domluvě s Markem Pavelou. 

Služba u pokladny: ss. Karel Machanec, Antonín Tomečka, střídat bude Jan Oplatek. 

Službu v kiosku zajistí ss. Marie Poloková, Josef Polok, Marek Pavela a Tomáš Kelar. 

3. Dne 14. července 1984 proběhne za požární zbrojnicí brigáda, natahování plotu. Účast 
zajistí s. Marie Poloková po dohodě se s. Antonínem Tomečkou. 

4. Dne 20. července 1984 se bude v 19.00 hodin konat členská schůze naší ZO. Všechny 
členy bude informovat s. Marie Poloková. 

s. Ladislav Katana informoval členy výboru o dechové hudbě Zašovanka. Cena za 
vystoupení cca 8 hodin výkonu činí 3000 Kčs + 500 Kčs činí doprava. Zpráva byla vzata na 
vědomí s tím, že cena je neúměrně vysoká. 

s. Jan Oplatek seznámil členy s výtěžkem brigády v JZD Mír Paršovice, který činí 
605 Kčs. 

s. Marie Poloková předala došlou poštu; k výročí ZO SPO Fryšták bude na jejich žádost 
zasláno 50 Kčs, odešle pokladník Jan Oplatek. 

Pro oslavy 90 let založení ZO SPO v Teplicích nad Bečvou, které proběhnou příští rok, je 
nutno již v zimním období pamatovat na objednávku prasete v JZD Paršovice, zajistí Marie 
Poloková. 

s. Marie Poloková napíše žádost JZD Mír Paršovice o vyřazený fekální vůz pro 
přebudování na soutěže; taktéž zjistí délku členství členů naší ZO a zajistí na OV SPO vše 
potřebné; dále zašle ne MěNV Hranice žádost o zvýšení limitu elektřiny. 

s. Antonín Tomečka informoval členy výboru o soutěži v Drahotuších. Naše družstvo 
obsadilo 15. místo. 

5. Výborový schůze ukládá: 
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1. Zorganizovat zábavu dle bodu 2. zápisu 
2. Zorganizovat brigádu   odp.: Ant. Tomečka termín: 14.7.1984 
3. Svolat členskou schůzi   odp.: M. Poloková termín: 20.7.1984 
4. Zaslat ZO SPO Fryšták 50 Kčs  odp.: Jan Oplatek termín: 20.7.1984 
5. Zaslat žádost na fekální vůz  odp.: M. Poloková termín: ihned 
6. Zaslat žádost na zvýšení el. energie odp.: M. Poloková termín: ihned 
7. Zajistit na OV SPO jubilea členů  odp.: M. Poloková termín: 31.7.1984 

V Teplicích nad Bečvou 6. července 1984 

Zapsala Marie Poloková, jednatelka  Ladislav Katana, předseda ZO SPO 
 

Zápis 
Z členské schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 

Bečvou, konané dne 20. července 1984 v Požárním domě. 

Přítomní dle presenční listiny. Jiří Sýkora, Václav Baláš, Ladislav Brada, Jaroslav 
Hlaváč, Adolf Körner, Ladislav Katana, Adolf Orava, Antonín Tomečka, Josef Polok st., 
Marie Poloková, Viktor Langer, Marek Pavela, František Kunovský, Rostislav Machanec. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů z minulé výborové schůze 
3. Organizace zábavy 
4. Soutěž ve Valšovicích 
5. Ostatní 
6. Diskuse 
7. Usnesení, závěr 

1. Zahájení schůze provedl předseda s. Ladislav Katana, který přivítal všechny členy a 
prohlásil schůzi za usnášení schopnou. 

2. Všechny úkoly uložené na poslední výborové schůzi byly splněny. 

3. Dne 28. července bude uspořádána zábava s tombolou. Očerstvení zajistila s. Marie 
Poloková dle rozhodnutí výborové schůze; vstupenky a lístky na tombolu zajistí s. Ladislav 
Katana; službu u pokladny budou mít Antonín Tomečka a Karel Machanec, střídat je bude s. 
Jan Oplatek, drobné peníze do pokladen zajistí s. Marie Poloková. Službu v kiosku budou mít 
Marie Poloková, Marek Pavela, Tomáš Kelar, a Vladislav Zlámala. Obsluha udírny Josef 
Polok, udírna bude dovezena z Rakova v sobotu 21. 7. 1984. Pivo zajistí Antonín Tomečka 
v Drahotuších. Josef Polok oznámil, že může zapůjčit sklo na pivo v Pivnici v Hranicích-
podrobnosti projedná Ladislav Katana, ten zajistí pokosení trávy v areálu. 

s. Antonín Tomečka oznámil změnu hudební skupiny – hrát bude skupina Spektrum ze 
Zašové. 

4. V srpnu se bude ve Valšovicích konat soutěž požárních družstev nad 40 let. Po 
obdržení proposic nutno zajistit družstvo, možno počítat s těmito členy: Antonín Tomečka, 
Jan Tomečka st., Josef Polok st., Vladislav Zlámala, Jaroslav Horák st., Pavel Mück, Arnošt 
Stanisz, Jaroslav Hlaváč, František Zlámala st., Adolf Orava. 

5. V letošním roce je nutné zajistit opět jednodenní brigádu při sběru slámy v JZD. 

- s. Antonín Tomečka zajistí majitele pozemku za Kunovským pro případné 
vybudování sportovního prostoru, 
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- ss. Ladislav Katana a Antonín Tomečka zajistí na Mě V SPO možnost využití 
vyúčtování služební cesty. 

6. Diskuse. Projednat na výborové schůzi možnost zájezdu naší ZO SPO. 

 Projednat ve výboru zkvalitnění členské základny 

V Teplicích nad Bečvou 20. července 1984 

Zapsala Marie Poloková, jednatelka 

 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

10. srpna 1984 v požární zbrojnici. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 
3. Konání zábavy 1.9.1984 
4. Brigáda 
5. Usnesení, závěr 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal přítomné členy 
a označil schůzi za usnášení schopnou. 

2. Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly uložené v minulé schůzi byly splněny. 

3. Jednatelka s. Marie Poloková navrhla konání zábavy dne 1. září 1984 s obsazením 
rockové kapely. Tento návrh však nebyl jednomyslně schválen, přesto byla většina členů pro 
uspořádání zábavy. Povolení a celou organizaci zajistí s. Marie Poloková. 

4. V sobotu proběhne brigáda na úpravě kulturního areálu. Členy bude informovat a účast 
zajistí s. Poloková. 

5. Výborová schůze schvaluje konání zábavy 1.9.1984 a její organizační zajištění. 
Odpovídá s. Poloková 

 Výborová schůze ukládá zajistit brigádu        Odpovídá s. Poloková 

V Teplicích nad Bečvou 10. srpna 1984 

Zapsala Marie Poloková, jednatelka  Ladislav Katana, předseda 

 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

16. srpna 1984. Přítomni: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Josef Polok st., Jan Oplatek, 
Marie Poloková, Jaroslav Hlaváč. Omluveni Arnošt Stanisz a František Zlámala ml. 

Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů 
3. Zhodnocení zábavy 
Organizace další zábavy 
5. Brigádnická činnost 
6. Zájezd do Kyjova 
7. Diskuse 
8. Usnesení, závěr 
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1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, přivítáním všech přítomných 
členů a prohlásil schůzi za usnášení schopnou. 

2. Úkoly uložené na minulé výborové i členské schůzi byly splněny, zábava proběhla dle 
plánu. 

3. Zábava, pořádaná 11.8.1984 byla hodnocena opět kladně, i když byl menší výtěžek než 
na předcházející zábavě; vydělaná částka činila 1.921,40 Kč. Tombola proběhla také dobře, 
kritizována byla malá propagace; vysvětlení spočívá v tom, že s. Pavela, který měl psát 
plakáty musel odcestovat a tudíž vyvěšení plakátů bylo zajištěno pozdě. 

4. Vzhledem k uvažovanému pořádání další zábavy je nutno svolat na neděli 19. srpna 
1984 na 18 hod. členskou schůzi a to maximální účastí. Zábava se plánuje na 1. září 1984 
s vystoupením skupiny „Profil“. V případě nekonání je nutno projednat žádost ZO SSM 
v Teplicích nad Bečvou, která by si tuto akci vzala za svou. 

5. V pátek je nutné obejít vytipovaní členy s tím, že v sobotu 18. srpna se koná brigáda na 
sběr slámy. Sraz účastníků bude v 8.00 u zbrojnice. 

6. Dne 8. záři bude zorganizován zájezd na jižní Moravu. Trasa zájezdu bude 
Luhačovice–Buchlov–Kyjov. Autobus bude přistaven u samoobsluhy v Teplicích nad 
Bečvou, přibližný návrat asi ve 24.00 hodin. Cena zájezdu pro členy SPO a jejich manželky 
činí 20 Kč, pro nečleny 50 Kč. Tato částka bude vybrána až v autobuse. Vedoucím zájezdu je 
Ladislav Katana. Časový plán: 7.00 hod. odjezd z Teplic, 8.30 hod. příjezd do Luhačovic a 
individuální prohlídka lázní, od 12.00 do 13.00 hod. společný oběd, ve 14.00 hod. odjezd do 
Buchlova, v 16.30 hod. po prohlídce odjezd do vinného sklípku. Občerstvení ve sklípku zajistí 
s. Ladislav Katana, obědy v Luhačovicích zajistí s. Marie Poloková, která také sepíše jmenný 
seznam účastníků. 

7. Diskuse: 

- s. Jaroslav Hlaváč upozornil na nepřípustné vynášení inventáře z budovy požární 
zbrojnice a na uložení volejbalové sítě s míčem u některého z hráčů, aby nemusel pořád 
otvírat a zavírat zbrojnici. Návrh byl umístnit tyto věci Rostislava Machance, který se také 
zúčastňuje míčových her a ke hřišti to má nejkratší vzdálenost. Projednat na členské schůzi. 

- na členské schůzi projednat také účast členů na požárnické soutěži pro členy nad 40 
let, která se bude konat ve Valšovicích. 

8. Výborová schůze ukládá: 

1. Zajistit informaci členů o konání členské schůze, brigády, případné zábavy a 
zájezdu,    odpovídá: Poloková, termín: 17.8.1984 
2. Zajistit občerstvení na zájezdu, odpovídá: Katana, termín:   8.9.1984 
3. Zajistit obědy pro zájezd  odpovídá: Poloková termín:   8.9.1984. 

Zapsala Marie Poloková, jednatelka 

 

 

Zápis 

Z členské schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
19. srpna 1984 v 18.00 hodin v požární zbrojnici. 

Zápis není dochován pouze presenční listina, na které jsou tyto podpisy: Jaroslav Hlaváč, 
Jaroslav Horák st., Adolf Körner, Jan Oplatek, Adolf Orava, Eduard Roreček, Antonín 
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Tomečka, Josef Polok st., Marie Poloková, Robert Bučko, Marek Pavela, Karel Machanec, 
Arnošt Stanisz, Rostislav Machanec, Jiří Sýkora. 

 

Zápis 

Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 
20. září 1984. Přítomni: Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Josef Polok st., Arnošt Stanisz, 
Marie Poloková, Jan Oplatek. Omluven František Zlámala. 

Program: 1. Zahájení 
2. Čtvrtletní hlášení 
3. Zhodnocení zájezdu, 
4. Brigáda, 
5. Různé, diskuse, 
6. Usnesení, závěr. 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal přítomné členy a 
označil výborovou schůzi za usnášeníschopnou. 

2. Členové výboru vyplnili a schválili čtvrtletní hlášení. 

3. Členové přítomní na schůzi kladně zhodnotili uskutečněný zájezd na jižní Moravu do 
Luhačovic, na hrad Buchlov a do Kyjova. Zájezd byl dobře hodnocen i ostatními účastníky. 

4. Dne 6. října 1984 proběhne sběr kovového šrotu, s. Marie Poloková zajistí vyhlášení 
akce v místním rozhlase a obejde všechny členy, které současně pozve i na brigádu dne 7. 
října 1984 na zazimování parketu. S. Ladislav Katana zajistí 4 kg pasty na parket. 

5. Byla hodnocena zábava konaná 1. září 1984.Celkově byla hodnocena kladně; hudba 
nedodržela stanovený čas a začali o hodinu později. Kriticky byla hodnocena pořadatelská 
služba, zvláště obsluha v kiosku. 

Bude nutno stáhnout výstroj mladých požárníků, která bude předána novému vedoucímu. 

Výroční členská schůze naší organizace se uskuteční 7. prosince 1984. 

Městská konference SPO proběhne 19. ledna 1985 ve Slavíči. Delegáti budou zvoleni na 
výroční členské schůzi. 

6. Výborová schůze schvaluje čtvrtletní hlášení za 3. Q 1984. 

    Výborová schůze ukládá: 
1. Zorganizovat sběr šrotu a brigádu  odpovídá: Poloková termín   6.10.1984 
2. Nákup pasty na zazimování parketu odpovídá: Katana termín   7.10.1984 
3. Shromáždit výstroj mladých požárníků odpovídá: Poloková termín: 31.12.1984. 

Zapsala Marie Poloková,jednatelka 

 

Zápis 
Z výborové schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Teplicích nad 

Bečvou, konané dne 31. října 1984. 

Přítomní: ss. Ladislav Katana, Antonín Tomečka, Jan Oplatek, Arnošt Stanisz, Jaroslav 
Hlaváč, Marie Poloková. Host: Ladislav Šindler – vedoucí MP [Mladých požárníků]. 

Omluveni: Josef Polok, František Zlámala ml. 
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Program: 1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze 
3. Preventivní prohlídky 
4. Příprava výroční členské schůze 
5. Příprava oslav 90. výročí založené ZO SPO 
6. Ostatní 
7. Diskuse 
8. Usnesení, závěr. 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Ladislav Katana, který přivítal přítomné členy a 
označil ji za usnášení schopnou. 

2. Z minulé výborové schůze zbývají splnit tyto úkoly: napastovat parket a shromáždit 
výstroj mladých požárníků. Ostatní úkoly byly splněny. 

3. V neděli 4. listopadu 1984 v 8.00 hod. proběhnou preventivní prohlídky obytných 
budov. Sraz v 7.30 hod. v požární zbrojnici. Byly určeny tyto dvojice: 

Stanisz, Bučko Zábraní 
Tomečka, Pavela střed obce 
Katana, Poloková lázně 
Katana  drobné provozovny. 

Přítomní z každé dvojice zajistí informovanost svého kolegy. 

4. Dne 7. prosince 1984 v 18.00 hod. proběhne výroční členská schůze v požární zbrojnici. 
Vedení VČS zajistí s. Jan Oplatek, zprávu zpracuje s. Ladislav Katana. Kulturní vložku zajistí 
s. Ladislav Šindler s mladými požárníky. Občerstvení (asi 40 porcí guláše) zajistí s. Josef 
Polok. S. Marie Poloková zajistí 3 ks chleba, 1 bednu sodovek, 2 bedny piva a 3 balíčky kávy. 
Dále rozešle pozvánky na složky NF. S. Ladislav Katana zajistí na OV SPO vyznamenání pro 
zasloužilé členy: Adolf Orava, Jan Oplatek, František Zlámala st., Čeněk Hantek a Antonín 
Tomečka; dle možností i Vladislav Zlámala a Eduard Roreček. 

5. Příští rok proběhnou oslavy 90 let založení ZO SPO v Teplicích nad Bečvou. Pro 
pořádání soutěže je nutno zajistit úpravu již uvažovaného prostoru za Kunovským. S. Marie 
Poloková zašle žádost na JZD „Mír“ Paršovice a Měst. NV Hranice, k rukám tajemníka Jos. 
Šimka. Jednalo by se pouze o úpravu terénu a srovnání plochy. nádrž by bylo nutno zapůjčit 
od ZO SPO Drahotuše. Program oslav bude projednán na příští výborové schůzi 

6., 7. Příští výborová schůze proběhne v pátek 30. listopadu 1984 v 18.00 hod. 

Po dohodě se s. Františkem Zlámalou ml. provést kooptaci do výboru; navrhován je místo 
něho s. František Kunovský. Oba osobně pozve na výborovou schůzi s. Marie Poloková. 

S. Ant. Tomečka odevzdá s. Janu Oplatkovi 950,- Kčs za sběr železného šrotu. 

S. Ant. Tomečka vypracuje domovní řád pro požární zbrojnici, který přepíše s. Marie 
Poloková. 

Dne 16. února 1985 proběhne tradiční požárnický ples. S. Antonín Tomečka zajistí hudbu 
(dle domluvy Spektrum popř. Jar. Jiříčka). 

Pokud bude mít s. Šindler nějaké požadavky, týkající se mladých požárníků, může se 
obrátit na s. Antonína Tomečku. 

S. Jaroslav Hlaváč vypustí vodu na areálu. 

S. Poloková domluví se s. Čížem sběr starého papíru v bytovkách, zvláště jeho řádné 
ukládání a třídění. 
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8. Výborová schůze ukládá:     Odpovídá: Termín: 
   1) Napastovat parket      Katana    3.11.1984 
   2) Shromáždit uniformy MP    Poloková 30.11.1984 
   3) Provést preventivní prohlídky    výbor ZO   4.11.1984 
   4) Zorganizovat VČS dle bodu 4    výbor ZO   7.121984 
   5) Zaslat žádost JZD Paršovice    Poloková ihned 
   6) Pozvat do výboru na 30.11. Zlámalu a Kunovského Poloková 30.11.1984 
   7) Zpracovat domovní řád požární zbrojnice Tomečka, Poloková 31.12.1984 
   8) Zajistit hudbu na ples     Tomečka 30.11.1984 
   9) Vypustit vodu na areálu     Hlaváč  ihned 
 10) Zajistit sběr papíru v bytovkách    Poloková ihned. 

Zapsala Marie Poloková - jednatelka  Ladislav Katana – předseda ZO SPO 

 

1986 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

7. února 1986. 

1. Schůzi zahájil v 18 hodin předseda s. Machanec. 

2. Byla provedena kontrola zápisu z minulého výboru. 

3. S. Kočnarová, vedoucí mladých požárníků podala zprávu o činnosti MP a předala 
výboru materiální požadavky. Jsou to: zhotovení nástěnky, zakoupení volejbalového míče, 
pálky na stolní tenis, soubor stolních her, stopky, vzduchovka a náboje, terče, výkresy, tuše, 
uniformy, zajištění klubovny. 

Výbor požadavky schválil a uvolnil na ně finanční prostředky. 

4. Příprava výroční členské schůze. 

- Schůzi zahájí v 18 hod. a bude řídit velitel Antonín Tomečka, 
- vyznamenání Vladislava Zlámaly, 
- kulturní vložku provedou MP pod vedením s. Kočnarové, Tomečkové, 
- politický úvodník připraví s. František Kunovský, 
- zprávu za uplynulé období připraví a přednese předseda s. Karel Machanec, 
- zprávu revizní komise přednese Jaroslav Horák, zprávu pokladní Jan Oplatek, 
- návrh delegátů na měst. konferenci SPO: ss. Antonín Tomečka, Karel Machanec, Josef 

Polok, František Kunovský, Arnošt Stanisz, 
- přípravu místnosti zajistí s. Jaroslav Hlaváč a s. Kočnarová, 
- budou pozváni hosté: Röder, Černocká-MěV SPO, Ludmila Štěpánková-MěNV Hranice, 

Zbyněk Číhal-ZO KSČ, Josef Kelar-OV, Sedláček-Čs. lázně Teplice a 3 členové ZO 
SPO Valšovice. 

5. V diskusi František Kunovský kritizoval špatnou aktivitu některých členů ZO. 

 Předseda kritizoval špatnou práci jednatele. 

6. Schůzi ukončil předseda Karel Machanec v 19.30 hodin. 
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Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

10 dubna 1986. Přítomni: ss. Karel Machanec, Antonín Tomečka,František Kunovský, Josef 
Polok, Jaroslav Hlaváč, Arnošt Stanisz. Omluveni: Pavel Mück, Jan Oplatek. 

Program: 1. Zahájení 
2. Organizace 
3. Výcviková rok 
4. Různé 
5. Usnesení, závěr 

1. Výborovou schůzi zahájil předseda s. Karel Machanec, který přivítal přítomné členy. 

2. Připravit členskou schůzi na 18. dubna 1986. 

-Brigáda na ohradníky, přítomní členové: Tomečka , M. Polok, S. Polok, Katana, Horák, 
Kočnar, Hapala, Stanisz. 

- Vymalování zbrojnice. 

- Zajistit pořezání dřeva. 

- Dát do provozu areál, vyměření a vybetonování patek. 

3. Organizace soutěže, nácvik na SPO. 

Zapsal Pavel Mück, jednatel   Karel Machanec, předseda 

 

Zápis 
Z výroční členské schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

14. listopadu 1986. Přítomní: dle presenční listiny. 

Program a průběh: 

1. Schůzi zahájil a řídil s. Antonín Tomečka, přivítal přítomné členy a hosty. Předal 
pamětní medaili za 40 let činnosti v základní organizaci s. Vladislavu Zlámalovi. 

2. Kulturní vložkou zpestřili schůzi Mladí požárníci pod vedením s. Emílie Kočnarové. 

3. Politický úvodník přednesl s. František Kunovský. Přednesl zprávu v duchu závěrů 17. 
sjezdu KSČ a 7. sjezdu SPO ČSSR, vyzvedl důležitost činnosti SPO a zhodnotil ideově 
výchovnou činnost celé organizace. 

4. Zprávu o činnosti přednesl předseda s. Karel Machanec. Při údržbě techniky naši 
členové odpracovali 136 hodin, v zemědělství 236 hod., při kulturních akcích 189 hodin, při 
zvelebování životního prostředí 278 hod. a při ostatních pracích 122 hod.; celkem 978 hodin. 

5. Revizní zprávu přednesl s. Jaroslav Horák – nebylo zjištěno žádných závad. 

6. Zprávu pokladní přednesl s. Jan Oplatek. Celková částka k dnešnímu dni činí 
14.693,10 Kč. 

7. Volba delegátů na městskou konferenci SPO: ss. Antonín Tomečka, Karel Machanec, 
Josef Polok, František Kunovský, Arnošt Stanisz. 

8. Diskuse: 

- Byl projednán plán práce na příští rok a socialistický závazek, obojí bylo všemi členy 
schváleno. 

 61



- Pozdravné zdravice přednesli: s. Röder za MěV SPO, s. Ludmila Štěpánková za 
MěNV, s. Kočajnar za ZO SPO Valšovice, s. Černocká za práci s mládeží. 

9. Usnesení: 

a) výroční členská schůze se usnesla na plnění socialistického závazku a plánu práce. 

b) výroční členská schůze se usnesla, že pomůže mladým požárníkům při jejich 
činnosti. 

10. Pohoštění. 

V Teplicích nad Bečvou 14. listopadu 1986 

Zapsala Blanka Tomečková 
 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

12. prosince 1986. Přítomní: ss. Karel Machanec, Antonín Tomečka, František Kunovský, Jan 
Oplatek, Arnošt Stanisz, Jaroslav Hlaváč, Emílie Kočnarová. Neomluveni: ss.Pavel Mück a 
Josef Polok. 

Program a průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil s. Karel Machanec. Kontrola usnesení z minulé schůze, body splněny. 

2. Zajištění účasti na výcvikovém roku, který se bude konat v Teplicích, vedoucí s. Röder, 
místnost zajistí s. Antonín Tomečka. 

3. Příprava kontrolních seznamů pro brigádnickou činnost. Zakoupení vařiče. 

4. Projednat činnost členů ve funkcích jednatele a kronikáře. 

5. Požadavek s. Emílie Kočnarové na zakoupení uniforem pro děti a jejich vedoucí. 

Závěr: 

ad l. Zajistit dobrý průběh výcvikového roku  odp. Antonín Tomečka 

ad 2. Připravit seznam odp. František Kunovský, sešit s. Karel Machanec. 

ad 3. Zakoupení vařiče až po plese- odp. s. Jan Oplatek. 

ad 4. Projednat další činnost jednatele a Kronikáře. Za pohovor odp. ss. Karel Machanec a 
Antonín Tomečka. 

ad 5. Seznam velikostí uniforem zajistí s. Emílie Kočnarová a předá na příští schůzi. 

V Teplicích nad Bečvou 12. prosince 1986 

Zapsal Karel Machanec, předseda 
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1987 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

14. září 1987. Přítomní: ss. Karel Machanec Jan Oplatek, Josef Polok, František Kunovský, 
Jaroslav Hlaváč, Pavel Mück, Emílie Kočnarová. 

1. Zahájení. 

2. Hodnocení zábavy – s.Jan Oplatek. 

3. Organizace zájezdu. 

4. Výroční členská schůze se bude konat 20. listopadu 1987 – sestavení kandidátky 
výboru. 

5. Úprava hřiště – navézt antuku. 

6. Uniformy – do nové výroční členské schůze přestrojit členy. 

Zapsal Pavel Mück 

 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

30. října 1987. Přítomní: ss. Karel Machanec, Josef Polok, Jan Oplatek, František Kunovský, 
Arnošt Stanisz, Pavel Mück. 

1. Schůzi zahájil předseda s. Karel Machanec. 

2. S. Jan Oplatek provedl zhodnocení zájezdu. 

3. Stavba přístřešku. Tesaře zajistí Antonín Tomečka. Práce započnou za 14 dnů. 

4. Příprava výroční členské schůze. S. Karel Machanec k tomu svolá výborovou schůzi na 
13. listopadu 1987. 

5. Dne 23. ledna 1988 v 9 hod. se bude v restauraci Aragonit konat měst. konference SPO. 

6. Výroční schůze – Vladislav Zlámala, Ladislav Přibyl, Milada Machancová. 

Zapsal Pavel Mück 

 

[Jiné zápisy z roku 1987 nejsou, jenom usnesení z VČS konané 20. listopadu 1987.] 

 

Usnesení 
Z výroční členské schůze ČSPO v Teplicích nad Bečvou, 

konané dne 20. listopadu 1987. 

1. Členská schůze souhlasí se zprávou o činnosti za uplynulé období roku 1987. 

2. Členská schůze schvaluje revizní zprávu o hospodaření organizace. 

3. Členská schůze schvaluje všechny navržené členy do výboru ZO na příští funkční 
období. 
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4. Členská schůze schvaluje navržené kandidáty na konference městskou, okrskovou a 
okresní. 

5. Výroční členská schůze schvaluje přednesený plán činnosti základní organizace SPO 
v Teplicích nad Bečvou a socialistický závazek pro rok 1988. 

 

1988 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

15. ledna 1988. 

Program a průběh: 

Schůzi zahájil a vedl předseda s. Karel Machanec. 

1. Branný závod mladých požárníků se koná 6. února v Potštátě. Po dohodě se s. Emílií 
Kočnarovou bude odvoz zajištěn naším aute. Zodpovídá velitel s. Antonín Tomečka. 

2. Městská konference se koná dne 23. ledna 1988 v pohostinství Aragonit v Teplicích. 
Začátek v 9.00 hod. Zajistit sál, výzdobu, pohoštění a presenci. Odpovídají ss. Antonín 
Tomečka, Karel Machanec, Zdeněk Holubář. 

3. Příprava členské schůze na den 5. února 1988. Odp. s. Karel Machanec. 

4. Pozvání na ples do Valšovic. Odvoz zajistí s. Karel Machanec. 

5. Příprava plesu,který se bude konat 20. února 1988 v pohostinství Aragonit. Pozvánky 
zajistí Jan Oplatek, plakáty - 6 kusů – Zdeněk Holubář, tombolu a povolení u MěNV Antonín 
Tomečka, věci do tomboly na členské schůzi. Pozvánky roznesou 3 dvojice ve dnech 13. až 
14. února, upřesní se na členské schůzi. Účast členů na plese ve vycházkových stejnokrojích. 

6. Chladicí box, který s. Ladislav Katana nabízí výměnou za frézu se neschvaluje. 

7. Vývěsku přehledu pracovní činnosti na rok 1988 zhotoví František Kunovský. 

8. S. Zdeněk Holubář převzal novou kroniku s tím, že během zimního období ve 
spolupráci ze s. Janem Oplatkem zaznamenají významnou činnost z historie naší základní 
organizace. 

 

Účast: Antonín Tomečka, Karel Machanec, Josef Polok, František Kunovský, Jan 
Oplatek, Jaroslav Hlaváč, Zdeněk Holubář, Emílie Kočnarová. Omluveni: Pavel Mück, 
Arnošt Stanisz. 

V Teplicích nad Bečvou 15. ledna 1988 

Zapsal Karel Machanec, předseda 

 

Zápis 
Z členské schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 5. února 

1988 v 18.00 hodin. 

Účast dle presenční listiny: 23 členů, omluveno 9 členů, neomluveno 8 členů. 

Program: –  Zahájení 
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1. Kontrola usnesení 
2. Seznámení s pracovní činností 
3. Březen, měsíc požární ochrany 
4. Ples 
5. Předání nového členského průkazu 
6. Diskuse 
7. Závěr 

Schůzi zahájil a vedl předseda s. Karel Machanec. 

1. Ze schůze dne 15. ledna 1988 nebyl splněn bod 1. Branný závod se z důvodu 
nedostatku sněhu odkládá na neurčito. 

2.  Pracovní činnost: 

Byla provedena oprava el. motoru u výtahu na sušení hadic. 

Byla dokončena hrubá stavba přístřešku na výletišti. 

Provedeny zkoušky výcvikového roku ve Valšovicích. 

Zajistili jsme okr. konferenci,která se konal u nás v Teplicích. 

Budeme pokračovat v práci na výletišti: 

Vydláždíme prostor pod přístřeškem. 

Vybudujeme trativod od okapových rour. 

Zhotovíme osvětlení, zábradlí a kruhový stůl. 

Provedeme nátěr. Termín: do první zábavy. 

3. Březen měsíc požární ochrany: 

Připravíme vozidlo na technickou prohlídku. 

Provedeme protipožární prohlídky. 

Připravíme oslavu MDŽ. 

Pro mladé požárníky uspořádáme zájezd na plavání do Přerova. 

4. Organizace plesu: 

Vylepení 6 kusů plakátů na obvyklá místa; pozvánky roznesou 3 dvojice 13. února, 
odchod v 9.00 hod. od Požární zbrojnice; výzdoba sálu v pátek ve 20 hod. v Aragonitu; 
do tomboly zajistit minimálně 20 cen; zajistit povolení u MěNV, pozvánky, vstupenky a 
losy. Účast členů na plese ve stejnokrojích. 

5. Předseda předal průkaz novému členu Zdeňku Holubářovi a popřál mu hodně zdaru 
v naší organizaci. 

6. Diskuse: 

– s. Ladislav Katana nabídnul výměnu lednička za nepojízdnou frézu (výměna není 
možná). 

– s. Emílie Kočnarová navrhla, aby se uspořádal zájezd na plavání do Přerova. 

– s. Jan Oplatek podal zprávu o stavu pokladny. Hotovost činí 10.553 Kč. 

Schůze ukončena ve 20.00 hodin. 

Zapsal Karel Machanec, předseda 
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Zápis 
Z výroční členské schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

25. listopadu 1988. 

Přítomní: dle presenční listiny. 

Program a průběh: 

1. Schůzi zahájil a řídil předseda s. Karel Machanec, přivítal přítomné členy a hosty. 

2. Bylo předáno čestné uznání s. Emílii Kočajnarové za dobrou práci s mladými 
požárníky. 

3. Kulturní vložkou zpestřili výroční schůzi mladí požárníci pod vedením s. Blanky 
Tomečkové. 

4. Zprávu o činnosti přednesl předseda s. Karel Machanec. 

5. Zprávu o činnosti mladých požárníků přednesla s. Emílie Kočnarová. 

6. Pokladník s. Jan Oplatek přednesl zprávu o stavu pokladních účtů. 

7. Předseda přednesl zprávu o uzavření soc. závazku na rok 1989. 

8. Volba delegátů na městskou konferenci SPO: ss. Karel Machanec, Josef Polok, Antonín 
Tomečka, Ladislav Přibyl, Emílie Kočnarová. 

9. Diskuse: 

- Byl projednán plán práce na příští rok a soc. závazek, oba byly všemi členy 
schváleny. 

- Zdravice přednesli za MěV SPO s. Röder a za SPO Valšovice s. Kočajnar. 

10. Usnesení: 

a) VČS se usnesla na plnění plánu práce a soc. závazku na rok 1989. 
b) VČS se usnesla na pomoci mladým požárníkům v jejich činnosti. 

V Teplicích nad Bečvou 25. listopadu 1988 

Zapsal Pavel Mück, jednatel 

 

1989 

Zápis 
Z výborové schůze ZO Svazu požární ochrany v Teplicích nad Bečvou, konané dne 

27. ledna 1989. Přítomní: Karel Machanec, František Kunovský, Jaroslav Hlaváč, Pavel 
Mück, Viktor Langer, Josef Polok st., Josef Polok ml., Emílie Kočnarová, Arnošt Stanisz. 

Program schůze: 

Schůzi zahájil předseda s. Karel Machanec. 

1. Nové organizační stanovy SPO. 

2. Organizace a zajištění plesu. 
- s. Arnošt Stanisz promluví se s. Eduardem Rorečkem o dodání různé keramiky do 
tomboly. 
- byly určeny dvojice pro zvaní a roznášení pozvánek na ples. 
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3. Převedení mladých požárníků do kategorie starších požárníků. 

4. Předseda s. Karel Machanec svolá na 3. února 1989 členskou schůzi. 

5. Zajištění stravného pro mladé požárníky na soutěž v Potštátě. 

6. Dne 3. března 1989 se dožívá 50 let náš člen Arnošt Kohout. 

7. Členská schůze projedná další zájezdy na plavání. 

Zapsal Pavel Mück, jednatel 

 

—o—X—o— 

 

{Další zápisy bohužel nenalezeny!  - L.Ch.} 
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D O S L O V : 
 

Protože další zápisy se nenašly (snad ani nebyly vedeny), tak alespoň uvádím záznam o 
průběhu oslav 100. výročí založení Dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, nebo chcete-li 
v Teplicích nad Bečvou v roce 1995. 

Podklady mi poskytli: 

Josef Oplatek – datum, 29. dubna1995 konání členské schůze, seznam účastníků a 
program slavnosti v sobotu dne 29. července 1995, podle obrazového záznamu videokamerou. 

Ladislav Katana – text svého proslovu na slavnostní schůzi. 

Děkuji vám pánové.       Ladislav Chromý v srpnu roku 2003. 

 

 

1995 

 

V sobotu, dne 29. dubna roku 1995 se konala slavnostní valná hromada ke 100. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů na Zbrašově, dnes v Teplicích nad Bečvou. 

Program: 

1. Zahájení a přivítání zúčastněných 

2. Zpráva o činnosti sboru za posledních 100 let 

3. Slavnostní oběd 

4. Družná zábava a závěr 

Přítomní: 

Za předsednickým stolem: Jaseňovský předseda 
Pavel Machanec velitel 
Ladislav Katana 
Arnošt Stanisz 
Přibyl 
Adam Bartončík 
Machač host za okr. výbor SDH 

Ostatní členové: Ladislav Přibyl Blanka Tomečková 
Dana Přibylová Jana Tomečková 
Přibyl (ml. syn) Josef Humplík. 
Adolf Körner Jaroslav Hlaváč st. 
Josef Ježek Jaroslav Hlaváč ml. 
Josef Polok Jaroslav Horák 
Matěj Kubjat Karel Machanec 
Zdeněk Kočnar Viktor Langer 
Emilie Kočnarová Josef Oplatek 
Kočnar (ml. syn) 

Hosté: Ladislav Pavelka starosta obce 
Jaroslav Bartončík obec. tajemník a bývalý člen 
Ladislav Chromý bývalý člen 
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Delegace sousedních sborů: SDH Opatovice 

SDH Valšovice 
SDH Paršovice 
SDH Býškovice 
SDH Rakov 

 

Zapsal dodatečně podle videozázname Josef Oplatek dne 19. července 2003. 

 

ad 2. Zprávu o činnosti podal Ladislav Katana v tomto znění: 

 

Zpráva o činnosti za posledních 100 let Hasičského sboru ve Zbrašově. 
Toto je vybráno ze všech kronik, protokolů o členských a výborových schůzích a valných 

hromadách tak, jak senám dostaly do rukou od našich předků a které jsou nyní k nahlédnutí. 

Prosíme, aby tato naše práce byla mírně a blahovolně posouzená a přijata s láskou 
takovou, s jakou i my jsme ji konali ku našemu hasičskému sboru, kterému přejeme i nadále 
mnoho zdaru. 

Na jihozápadní straně, od města Hranic vzdálená 3 km na mírném návrší, jest položena 
obec Zbrašov, obklopena kolem dokola krásnými jehličnatými lesy. Čítá 228 obyvatel 
národnosti české, obývajících 46 domovních čísel. K obci samé, katastrálně přináleží lázně 
Teplice nad Bečvou, čítající 4 domovní čísla. 

Obyvatelstvo chudé této vesničky, zabývá se většinou zemědělstvím a ostatní pracují 
v blízkém městě v továrnách, při stavbách a jinak, někteří dobývají kámen v blízkých lomech 
obecních, který se vyváží ku stavbám do cukrovarů a ku správě cest. Okolo obce od východu 
k západu teče Bečva, čistá, horská řeka. Obec sama pro svou zdravou polohu těší se hojné 
návštěvě cizinců, kteří ve zdejším zdravém vzduchu a v blízkých lázních hledají ztraceného 
zdraví. 

Vesnička tato jest úplně osamocená, neb nevede zde žádná silnice, potřebná ku spojení 
s nejbližším okolím, až na několik tak zvaných obecních cest, které pro nedostatek finančních 
prostředků obecních, jsou ve velmi žalostném stavu. 

Dříve ještě, než na naší Moravěnce české hasičstvo vzmáhati se začalo, obírali se naši 
otcové myšlenkou ochrany proti zhoubným požárům a opatřeni byli primitivním hasičským 
nářadím, které ve způsobu 2 asi 10 m dlouhých žebřů a 2 háků požárních se skládalo a pod 
stříškou na návsi před čísly 6 a 7 uschováno bylo. 

Žebře a háky byly tak silné a neohrabané, že 5 mužů mělo co dělat, by mohlo vládnout. 
Přišli tehdy na myšlenku, ne aby založili hasičský sbor, ale aby pouze aspoň nějakou 
stříkačku ku hašení ohně sobě zaopatřili, by mohli nahraditi 2 ruční stříkače dřevěné, které u 
dvou rolníků v číslech 4 a 6 uschovány byly. 

Z toho vidno jest, že předkové naši zajisté dobře věděli, jak naší chudé osadě pomoc 
hasičská nutně potřebná jest a jak nebezpečný jest pro ni požár, který ji občas navštěvoval a 
velmi lehce celou zničiti mohl. 

V roce 1892 navštívil opět vesničku požár a vyžádal si za oběť dva domky za „dolní 
bránou“ a to čp. 28 a 29. 
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Divadelní kroužek naší vesničky založil proto fond na podporu hasičstva, a koncem roku 
1894 skládal se tento ze 48 zlatých a 35 krejcarů a uložen byl v občanské záložně v Hranicích. 

Když koncem roku 1984 české hasičstvo na Moravě se valně rozšířilo, takže čítáno bylo 
asi 700 českých dobrovolných sborů hasičských, které se slučovaly ve 34 hasičských župách a 
v okresu Hranickém založeno bylo též asi 18 dobrovolných hasičských sborů. 

Za tím účelem byla svolána na den 3. března 1985 schůze občanů Zbrašovských do 
hostince pana Antonína Chromého {tj. v tomto domě čp. 26, kde sedíme i my dnes}. 
Předneseno bylo starostou obce Janem Humplíkem o účelu a prospěchu dobrovolných hasičů 
a na jaký způsob by se mělo provésti zřízení hasičského sboru ve Zbrašově. Výsledek byl 
velmi nedostatečný, neboť někteří z přítomných občanů neuznávajíce nutnou potřebu 
hasičského sboru, a dílem již ze zvyku,, jednání této schůze narušovali, takže většina občanů, 
nechtíce býti svědky těchto výstupů domů se rozešli a počet přihlášených ani 10 nedosáhl. 

Z této příčiny odhodlali se pánové Josef Chromý a Josef Orava ostatní občany obchůzkou 
po domech obejíti a takto dobrovolně se 28 občanů přihlásilo. 

Nato sepsány byly dle návrhu přistouplých členů stanovy a dne 19.března 1895 obecním 
výborem tyto stanovy schváleny byly. 

Dne 20. března 1895 byla se zástupcem továrny R. A. Smékal v Čechách u Prostějova 
{dnes Čechy pod Kosířem, okres Prostějov} ujednána kupní smlouva na jednu čtyřkolovou 
stříkačku jednoproudovou odpérovanou, 120 m hadic a 21 hasičských výzbrojů za úhrnnou 
cenu 1200 zlatých na 6% směnečné splátky šestiměsíční do 10 roků. 

Dne 28. dubna 1895 odbýváno bylo prvé hasičské cvičení se strojem, které spolkovým 
cvičitelem Josefem Chromým provedeno bylo. 

Cvičení odbýváno bylo v kroji občanském, jelikož obleky hasičské doposud zhotoveny 
nebyly. Po cvičení odbývána valná hromada. Na programu volba velitele, podvelitele, 2 
náčelníků a 3 důvěrníků. Zvoleni byli : 

František Juřena za velitele, 
Josef Chromý za podvelitele, 
Jan Kohout náčelníkem od lezců, 
Josef Orava náčelníkem stříkačů. 
František Kohout st. ⎫ 

Cyril Kohout  ⎬ 3 důvěrníci (členové výboru) 

Josef Vinkler  ⎭ 

Josef Chromý za jednatele, 
Jan Kohout za pokladníka, 
Čeněk Chromý za zbrojmistra. 

Od toho dne započato bylo každou neděli se cvičením hasičským a přípravami ku 
slavnosti založení naší dobrovolné hasičské jednoty a se stavbou skladiště a nádržky na vodu. 

Průběh slavnosti založení hasičského sboru v neděli 14. června 1895 byl tento : 

Po poledni o 1 hodině vytroubeno do sboru, načež se sešlo 18 mužů ve služebním obleku 
a výzbroji. Shromáždili se u stříkačky, která od místních děv ozdobená před kaplí na návsí 
stála. Na to sešly se i zdejší děvy v národním kroji a pak přišla hudba {z Hranic, kapelníkem 
byl pan E. Schnaubelt}. Jelikož tato slavnost v naší malé vsi něco nevídaného byla, scházeli 
se hned po poledni zdejší i přespolní lidé, aby byli od prvopočátku přítomni pro nás tak 
památné slavnosti. Proto hrnuli se ze všech stran hosté a hasičské sbory, takže prostranství 
před kaplí a školou bylo přeplněno nejen hasiči, ale i občany zdejšími a cizími hosty, kteří se 
ku slavnosti té dostavili. Po uvítání hostů rozestavil se sbor náš ve dvou řadách kolem 
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stříkačky, čelem k této a započato důstojným pánem Aloisem Sládečkem, kaplanem z Hranic, 
svěcení stroje, po němž pronesl tklivou řeč, Svatopluka a syny za příklad uváděje a všechny 
členy hasičského sboru ku svornosti a obětavosti nabádavše. Po něm pronesl též velitel 
František Juřena krátkou a vřelou řeč na uvítání přítomných hostí a po projeveném blahopřání 
novému sboru přijímal slib od přítomných členů. 

Na to uložena byla stříkačka do nového skladiště a sbor se dostavil zpět ku kapli, načež 
dáno znamení na poplach a provedeno požárové cvičení na stavení č. 1 a 2 s uspokojivým 
výsledkem. Po ukončení cvičení uložena opět stříkačka a nářadí do skladiště. 

Po cvičení následovalo seřazení hasičských sborů, pak přehlídka župním starostou a na to 
defilování a slavnostní průvod na výletní místo do zahrady pana Františka Mastila č. 8 ve 
Zbrašově. Slavnosti této zúčastnilo se 7 hasičských sborů a to: z Hranic, Černotína, Skaličky, 
Hluzova, Drahotuš, Jezernice a z Olšovce v úhrnném počtu 156 mužů. 

Po ukončení výletní zábavy učiněn slavnostní průvod vesnicí a zpět do hostince, kdež 
zahájen byl slavnostní věneček na ukončení slavnosti. 

Takto ukončena slavnost založení naší dobrovolné hasičské jednoty a zároveň ukončena 
namáhavá práce, před několika lety našimi divadelními ochotníky započatá, dosáhnout daleký 
cíl a skutkem stala se ona myšlenka, kterou se naši předkové jen tak, na zdař bůh, obírali. 

Vidíme z toho, že pravdivá jsou slova, jež nám louče se s námi c. a k. okresní komisař 
rytíř Roth z Rothendorfu písemně s peněžitou podporou poslal, pravil: „Nezáleží na velikosti 
obce, aniž by záviselo dobro spolku na majetku jejím, ale na zdatných mužích.” 

A tak plynula léta za stálého obsazení těchto členů: František Juřena Josef Chromý, Josef 
Orava, Jan Kohout, Čeněk Chromý, František Tomečka, Jan Orava, Josef Vinkler, Jan 
Duchoň, Cyril Kohout, Adolf Orava, František Orava a další. 

U příležitosti 5 letého výročí založení sboru v roce 1900 to potvrdil tehdejší předseda 
Josef Chromý slovy: „Mnohdy jsme bojovali proti neznalým našeho účelu a prastarým 
špatným zvykům. Dnes však není ani jednoho v naší obci, jenž by aspoň důležitost hasičstva 
neuznával. Špatné zvyky taktéž vymizely, což nejlépe při zábavách, které vždy slušně skončí, 
pozorovati jest“. 

Sbor nezastával jen svou hlavní funkci, pomoc při požárech a živelných pohromách, ale 
byl i nositelem kultury v obci. 

V roce 1898 byla založena jubilejní hasičská knihovna. Knihy se půjčovaly každému 
bezplatně. 

Každoročně odbývaly se výlety na zahradě pana Mastila a též divadelní představení se 
hrávala. 

Roku 1913 bylo ve výboru jednáno: Stran hadic, které byly při požáru v Ústí tamějšímu 
sboru půjčeny a dosud vráceny nebyly, podá se žádost o vyřízení k c. k. okresnímu soudu 
v Hranicích. Dne 3. ledna 1914 sděluje předseda výsledek soudního jednání se sborem 
Ústeckým stran vrácení oddílu hadic. Proces se odbýval se trojím stáním, při posledním došlo 
dle návrhu zástupce k následujícímu smíru. JUDr. František Možíšek navrhuje, aby obě 
strany, každá své útraty zapravila, což dle doslovu župního zástupce Františka Hrubce 
z Černotína učiněno bylo. 

Výlet v roce 1914 se odbýval dne 28. června ba Baránce. Večer při taneční zábavě 
v hostinci došla zpráva o spáchaném atentátu v Sarajevu, kterým byl ukončen život 
následníka trůnu rakousko-uherského Františka Ferdinanda de Este a jeho choti, následkem 
čehož byla zábava ihned skončena. 
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Nařízením vládním, následkem války vydaného, oklešťuje se činnost sborů hasičských na 
nejmenší. Všechny schůze a volby sborové byly zakázány a činnost spolků úplně omezena. 

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

V protokolu ze dne 16. dubna 1918 zapsáno: „Věnována vzpomínka bratrům, padlým ve 
válce světové Antonínu Machálkovi, Josefu Ryškovi, Stanislavu Chromému a MUDr. 
Františku Hajdovi.“ 

 

Dne 17. listopadu 1918 zahajuje sbor opět svou činnost „slavností sázení Lípy Svobody“ 
na Baránce, za podpory obecního zastupitelstva, správy školy a omladiny zdejší. 

Sbor obnovením činnosti záhy dosáhl v obci vážnosti. Léta plynula členové sboru 
mnohokrát zasahovali i u požárů v sousedních obcích. Valné hromady odbývaly se v hostinci 
br. Vojtěcha Rýpara. 

Župní správa vyslovila uznání za správné vedení hasičské knihovny na schůzi delegátů 
župních, dne 27. února 1921. v Hranicích odbývané. 

Bere se na vědomí nařízení Ústředí hasičské jednoty o bratrském oslovování a tykání: 
„bratře“ a „Ty“. 

Dne 23. září 1924 o 10 ¾ hod. dopolední vypukl požár ve stodole Josefa Humplíka čp. 17 
ve Zbrašově. Obytné budovy a stodola byly dřevěné, doškem kryté a spojené. Oheň měl 
dobrou potravu ve sklizni a slaměné krytině, takže v malé chvíli bylo vše v jediném plameni. 
Domácí lidé i většina sousedů byla na poli v plné práci. Na poplašné znamení trubkou a 
zvonění v kapli sbíhali se jak členové sboru, tak občané z polí kvapem k požáru. V malé 
chvilce vyjel stroj ke studně u čp. 18 a sbor zahájil práci zachraňovací hájením čp. 
19{Zlámalovo} a 31{Hantkovo}. Čp. 18{Ryškovo} a 27 {Oravovo-Jedličkovo} byla hájena 
berlovkou. Dobytek byl zachráněn, jiného se mnoho zachránit nedalo, jelikož budovy byly 
trvajícím suchem vyschlé, takže shořely do základů. Poprvé bylo použito též hydrantů 
požárních, na vodovodu do sanatoria namontovaných. Budovy a sklizeň byly jen skrovně 
pojištěny. K požáru, ačkoliv to bylo ve dne, se nedostavil žádná se sborů sousedních. Počasí 
bylo suché, vítr severovýchodní. Sbor pracoval do 3 hodin odpoledne a hlídky na požářišti 
odbýval po 2 noci. Požár vznikl neopatrností. 

Na svátek sv. Petra a Pavla dne 29. června 1935 pořádala župa hranická XXII. župní sjezd 
ve Zbrašově v rámci oslav 40. výročí založení a trvání sboru. Přičiněním obecní rady byla 
vesnice dána do vzorného pořádku, sbor postaral se o slavnostní vyzdobení návsi {i s pomocí 
místních děvčat při zhotovování věnců a prodeje vstupenek} a proto všichni cizí návštěvníci 
byli zřejmě překvapeni. 

Program slavnosti: V 6 hod. budíček, v 8 hod. mše svatá v místní kapli, kterou sloužil dp. 
farář P. Antonín Pospíšil z Hranic a kteréžto se zúčastnili místní hasiči a občané Zbrašovští, a 
pak přišli hasiči z Valšovic, Malhotic a pomalu se scházeli hasiči okolních sborů. Při mši 
svaté promluvil pan farář několik slov k hasičstvu. 

Po mši sv. byl odchod k hasičskému skladišti. O 9. hod. seřazení celé župy a odchod na 
náves před starou školu č.p. 31. Župní sjezd zahájil starosta župy Josef Klumpler a předal 
slovo br. župnímu jednateli Josefu Cvekovi, učiteli z Velké, který udělal krátký proslov 
k hasičstvu takto: 

»Kvapem přiblížil se den, tak významný pro místní Sbor dobrovolných hasičů i celou 
obec Zbrašov, den našeho župního svátku, na než jsme se jistě všichni těšili. Sešli jsme se 

 72



dnes i z té příčiny, abychom se radovali s bratry Zbrašovskými, kteří oslavují dnes 40leté 
trvání svého sboru.     ....“. 

Po ukončení proslovu odebral se župní výbor k mimořádné valné hromadě do radnice. 

Po valné hromadě byla prohlídka sanatoria, lázní Teplic a Zbrašovských aragonitových 
jeskyní. 

Ve 12 hod. společný oběd. 

Ve 13.30 hod. požární poplachové cvičení. Cvičným objektem byla stodola u č.p. 1. 
Zasahovaly sbory Zbrašov, Valšovice, Hranice, Drahotuše a sbory Rakov a Ústí byly 
v záloze. Voda braly dva sbory z obnovené nádržky u č.p. 4, jeden ze studny p. Františka 
Hapaly č.p.6 a jeden ze studny před č.p. 18. 

Po cvičení odchod na výletní místo v zahradě p. Františka Mastila, kde po příchodu byla 
vztyčena státní vlajka a zahrána státní hymna. Počasí bylo nádherné, takže slavnost se dobře 
vydařila. Večer byl zakončen taneční veselicí v hostinci br. Leopolda Prášila. 

Rok 1938 je poznamenán mezinárodními událostmi, částečnou mobilisací 21. května 
1938. Na příkaz okresního úřadu dne 27. dubna 1938 bylo v obci konáno zatemňovací 
cvičení. Pro lepší vybavení samarity zakoupila obec 2 kolekce obvazů, léků a pomůcek pro 
první pomoc. 

Nicméně, vzdor těmto předválečným přípravám bylo pořízeno nové skládací divadelní 
jeviště od firmy Alois Drobný z Místku za asi 7 606 Kč {obec nato zapůjčila asi 3 700 Kč}. 
Prvními divadelními představeními na tomto jevišti byly hry „Maryša“ od bratří Mrštíků 
(13. března 1938) a „Lída, děvče z Krkonoš“ (4. prosince 1938). 

Dne 7. srpna 1938 konáno okrskové cvičení hasičských sborů, spojené předáním 
11 hydrantů, nově zbudovaného vodovodu v obci, hasičskému sboru. Hydranty předal 
náměstek starosty František Králík pěkným proslovem. O svorné spolupráci občanstva 
s hasičským sborem promluvil okrskový náčelník br. Šenovský z Hranic; na téma „Hasič 
jindy a nyní“ promluvil vzdělavatel sboru a řídící učitel br. Karel Šnitzer. Předání se konalo 
před radnicí a pak následoval průvod do restaurace br. L. Prášila, kde následovala veselice. 
Cvičení se zúčastnily, mimo našeho, sbory z Hranic, Valšovic a Rakova, celkem 45 hasičů. 
Do sboru se přihlásil Karel Pudil, který se přistěhoval z pohraničního území obsazeného 
Němci. 

Nastal čas válečné lítice. Německá vojska zabírají 1. října 1938 pohraniční odstoupená 
území atd.; 15. března 1939 obsazuje Hitler zbytek Česko-Slovenska; 1. září 1939 přepadá 
Polsko .... 

Avšak ani po dobu 2. světové války náš sbor nespal a pracoval s nezměrným úsilím. 
V roce 1941 se rozhodl, po dohodě s obecním úřadem, na zakoupení motorové stříkačky 
s kompletním vybavením. Na členské schůzi dne 20. května 1941 se dohodli na koupi 
motorové stříkačky od fy. Bratři Sigmundové v Lutíně u Olomouce za cenu 24 800 K. 

Zkušebním-přejímacím komisařem byl MZHJ 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. Ta se konala dne 15. března 1942 o 10. hod. dopolední, kdy přijel montér 
od fy. Sigmund, by provedl zkoušku s agregátu. Stroj byl zkoušen 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. 

Ve výroční zprávě ze dne 20. ledna 1945 můžeme číst: 
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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. 

Dne 22. července oslavil náš sbor 50 let svého trvání. „Padesát let v životě jednotlivce je 
jubileum, které zavazuje jen k blahopřání. Avšak 50 let v životě spolku je érou, znamenající 
neúnavnou a neúmornou píli několika jednotlivců, kteří vzdor překážkám, nesou všechnu 
myšlenku tvůrčí práce. A právě za takových podmínek byl před padesáti léty založen náš 
sbor. Na tomto místě, jménem obce, vyslovuji upřímný dík našemu sboru za vykonanou 
obětavou práci, kterou vykonal“ .... Z řeči vzdělavatele br. Jaroslava Bartončíka při oslavě. 

Byla také uctěna památka všech padlých hrdinů ve 2. světové válce. 

Obzvláště pak našeho bratra 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 ubit a pak vhozen do řeky Bečvy se svázanými údy. 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. Pohřbu městském hřbitově v Hranicích se zúčastnili členové sboru ve 
vycházkových stejnokrojích. 

Po válce byli členové sboru tito bratři: Oldřich Chromý, Jan Jednorog, Eduard Roreček, 
Ladislav Brada, František Roreček, Ladislav Velecký, Adolf Orava, František Ryška, Josef 
Duchoň, Cyril Humplík, Cyril Kohout, František Zlámala, Vladislav Zlámala, Jakub Kundrát, 
Josef Orava, František kohout, Oldřich Jiříček, Čeněk Hantek a Antonín Oplatek. Z totálního 
nasazení v Německu se vrátil Jan Oplatek. 

{Pro upřesnění uvádím přítomné na mimořádní valné hromadě dne 19. července 1945 
v 9 hod. večer, za účasti 24 členů činných a 5 členů přispívajících a sice byli to 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. – pozn. L. Ch.} 

A čas běžel dál. 

V roce 1952 získal sbor do svých řad i dorostenky a dorostence. Bylo to 5 děvčat: 
Miroslava Králíková, Marie Chromá, Jiřina Vavříková, Jarmila Koudelková, Libuše 
Hantková a 8 chlapců: Petr Bahner, Josef Honeš, Jaroslav Vavřík, Josef Gadas, Arnošt 
Kohout, Bohumil Kohout, Miloš Dadák a Čeněk Hantek ml. Ze zápisu vyjímáme: „Nyní jim 
musí být věnována co největší péče br. referentem Vladislavem Zlámalou, aby z nich vyrostli 
ukáznění a svědomití členové našeho sboru. Vývin se musí vzít ihned od začátku do pevných 
rukou.“ Jak vidíte, do dnešního dne ve sboru z nich zůstal jenom Arnošt Kohout, ostatní zavál 
čas do světa, ale i tam, odkud není návratu. 

A roky běžely dále. 

V roce 1958 byl projednán návrh, aby v rámci „akce Z“ byla postavena nová požární 
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zbrojnice, protože stará je již v takovém stavu, že investice na opravu by byly značné. I přes 
počáteční odpor zástupce ONV byl náš požadavek uznán za oprávněný a také nakonec 
schválen. 

Dne 31. října 1959 bylo započato s výkopem základů nové Požární zbrojnice. Tato akce 
byla vyhlášena místním rozhlasem a byli také přizváni místní občané. Ale již 16. prosince 
1959 byla na ve výborové schůzi MJ ČSPO zahájena diskuse, protože kolovaly zprávy, místo 
zbrojnice mají být postaveny bytové jednotky, protože prý po sloučení obce Zbrašova 
s městem Hranicemi nebude zbrojnice zapotřebí. Závěrem bylo rozhodnuto, aby bylo 
důsledně požadováno dostavění zbrojnice ať je situace jakákoliv, neboť ke zrušení požárního 
sboru za žádných okolností nesmí dojít. O dva roky později, dne 9. listopadu 1961, na výroční 
schůzi ve zprávě o činnosti za rok 1961 bylo čteno: MNV propůjčil JZD budoucí garáže 
v požární zbrojnici k opravě zemědělských strojů do května t. r. Tím byly také pozdrženy 
práce na výstavbě zbrojnice, a místní jednota doufá, že se JZD bude zajímat o vlastní 
místnosti, kde by mohli opravovat stroje, abychom mohli pokračovat v dokončení zbrojnice. 
Dále místní členové žádají, aby v 1. poschodí byl postaven velký sál a nikoliv nějaké malé 
místnosti. Konečný termín otevření zbrojnice má být podle sdělení MNV dne 15. října 1962, 
kdy má být předána veřejnosti. Příštím rokem má být oficielní otevření zbrojnice spojené se 
cvičením a veselicí. Kolaudace byla provedena 15. ledna 1963 nadřízenými složkami. Byly 
zjištěny malé závady, které musely být podle zápisu kolaudační komise odstraněny do 
určitých termínů. 

Slavnostní veřejné schůze, konané dne 14. července 1963 o 10. hod. dopolední 
u příležitosti otevření nové požární zbrojnice, se zúčastnili tito členové a občané: 

Požárníci: Občané: Hosté: 

Adolf Orava Zbyněk Číhal, předs. MNV K. Hrdlička, OV-ČSPO 
František Zlámala Jan Hrda, tajemník MNV František Bulva, HCV Hranice 
Ladislav Chromý Antonín Oplatek, člen MNV Josef Bílý, Velká 
Jan Jednorog Josef Osikovský Otýpka, HCV Hranice 
František Ryška František Mastil Bedřich Vozák, Zámrsky 
Ludvík Velecký Václav Kohout Vojtěch Haša, Zámrsky 
Petr Osikovský Karel Machanec st. Josef Orava, Zámrsky 
Antonín Tomečka Františka Hrdová voj. Kluran [?], vojenský PÚ 
Josef Duchoň Josefa Langerová voj. Stejskal, vojenský PÚ 
František Hapala 
Arnošt Kohout 
Čeněk Hantek 
Josef Humplík 
Jaroslav Polák 
Vladislav Zlámala 

Za předsednický stůl zasedli: 

Jan Oplatek, Adolf Orava, František Zlámala, Eduard Roreček, Zbyněk Číhal-předseda 
MNV v Teplicích n. Beč., Jaroslav Horák a J. Hrdlička-delegát OV ČSPO. 

Při slavnostní schůzi byli staří členové odměněni diplomy za dlouholetou činnost 
v požární ochraně a byli to tito členové: Cyril Humplík, František Ryška, Adolf Orava, Jan 
Jednorog a Ludvík Velecký. 

V roce 1965 nám dopomohl MNV k obstarání auta převodem kmenového jmění od firmy 
Sigma Hranice. Auto bylo dáno do pořádku a může již sloužit svému účelu. 
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Co se však nepovedlo, bylo konání letní slavnosti u příležitosti 70. letého trvání sboru 
v naší obci. Bylo to zapříčiněno tím, že okolí požárního domu bylo v desolátním stavu a 
připravovalo se jeho vyasfaltování, které však mělo být provedeno až v příštím roce. V této 
době byl také již před dokončením domovnický byt. Ve větší místnosti bylo třeba dokončit 
malbu a položit gumu na podlahu. Vzhledem k tomu, že přišlo 5 žádostí o místo domovníka, 
bylo na nátlak Františka Zlámaly a také na doporučení rady MNV rozhodnuto, domovnické 
místo dostane František Kobliha. 

Samozřejmě, že i v těchto dobách nezapomínali naši hasiči na svou základní povinnost, to 
jest preventivní prohlídky, cvičení a práce se strojem, zúčastňovali se soutěží, námětových 
cvičení a všech požárů, ke kterým v blízkém okolí docházelo. 

V zápise ze dne 5. prosince 1968 můžeme číst: Vzhledem k tomu, že domovník Kobliha 
neudržuje dostatečný pořádek a zvláště používá garáže jako skladiště dřeva, a pod., a nechává 
neustále dveře z chodby do garáže otevřené, takže došlo ke ztrátě benzinu a poškození 
agregátu. V důsledku z těchto nepořádků vzniklých, vzdal se Vladislav Zlámala funkce 
strojníka, čímž se místní jednota dostala do svízelné situace, neboť Vladislav Zlámala se 
staral o agregát opravdu vzorně a těžko se bude za něho hledat náhrada. Ve výčtu dalších 
můžeme číst: Proč není přítomen předseda Antonín Tomečka, proč nebyly organizovány 
žádné akce, jež by přinesla sborové pokladně nějaký příjem. František Zlámala vysvětlil tyto 
dotazy, zmínil se o malých návštěvách při cvičeních a tak dále. 

Z toho vidíme, že nejenom kladné, ale i záporné stránky byly psány v zápisech. Ne vždy 
bylo všechno růžové, jak se nám zprvu jevilo. V této době se přihlásili za nové členy Marta 
Zlámalová, František Hýža, Antonín Kobliha, Ladislav Velecký a Eduard Roreček ml.. 
Předseda upozornil nové členy, že vstupem do požární ochrany berou na sebe dobrovolně 
mnoho povinností a musí se dobrovolně podrobit kázni. Všichni byli jednomyslně přijati. 

Členy výboru v roce 1969 byli Ladislav Brada ml., Josef Duchoň, Jaroslav Horák, Arnošt 
Kohout, Josef Humplík, Miroslav Kyselý, Jan oplatek, Antonín Vinklar, František Zlámala a 
Vladislav Zlámala. 

V roce 1970 byli přijati noví členové a to: František zlámala ml., Jiří Bartošík a Petr 
Vinklar. Uvádíme to proto, že soutěžní družstvo složené z těchto mladých lidí na soutěži ve 
Skaličce se umístilo na prvním místě a cena za to byl poukaz na nový stroj PPS 12. To bylo 
slávy. Za strojníky byli zvoleni a vyškoleni František Hýža a František Zlámala ml. 

Vystřídal také domovník v požárním domě, Koblihu nahradil Jaroslav Hlaváč, který je 
domovníkem dodnes. 

Dne 2. května 1974 se náš sbor zúčastnil zásahu při požáru sokolovny v Hranicích. U 
tohoto požáru jsme byli mezi prvními sbory přivolanými na místo zásahu. 

V roce 1980 můžeme vyčíst ze zápisu: Jak náš sbor pracoval dříve, kdy nebylo techniky, 
netřeba zdůrazňovat, ale teď se musíme podívat jak pracuje sbor nyní a jak bude pracovat 
v létech příštích. Starší členové nám odcházejí a samozřejmě noví by měli přicházet, jenže 6 
let mezi naše řady nikdo nevstoupil. 

O to šťastnější byl rok 1980, kdy k nám přistoupilo 5 nových členů. 

V tomto roce jsme se také rozhodli vybudovat naše výletiště. Tam, kde byla jen mokřina a 
rostly kopřivy, vykopala se díra, navezl štěrk a kámen pro parket a to bylo všechno. 
V následujícím roce se parket vybetonoval, položilo se teraso zasadily se kolem celého 
parketu okrasné keře. 

Tehdejší pokladník Jan Oplatek vylíčil výroční finanční zprávu slovy: S hlubokým 
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zármutkem v srdci vám sděluji, že máme v kase jen 148 Kčs a ve spořitelně – nic. A tak nám 
nezbylo nic jiného než vypravit se za našim zbrašovským spoluobčanem ing. Františkem 
Skácelem, který v tu dobu zastával funkci předsedy Severomoravského krajského národního 
výboru v Ostravě, zdali by nám nemohl z pozice své funkce finančně pomoci. Všechno 
dopadlo nad očekávání dobře a naše stavba byla na jeho pokyn zařazena do „Akce Z“ města 
Hranic a tudíž velkou část nám platil MěNV Hranice. Ale nějaké dřevo jsme si nakáceli sami, 
když jsme jej, díky přímluvě tehdejšího předsedy JZD Mír Paršovice a taktéž našeho člena 
Miroslava Hapaly, dostali. 

V té době jsme byli členy okrsku Hranice, do kterého patřily obce Hranice, Teplice n. B., 
Drahotuše, Valšovice, Velká, Olšovec, Slavíč, Milenov, Uhřínov a Středolesí. 

V zprávě nesmíme zapomenout také na naši mládež. V průběhu roku 1981 byl založen 
pionýrský kroužek mladých požárníků. Začali aktivně pracovat a 1. září si založili vlastní 
kroniku. Prvním jejich vedoucím byl Ladislav Ondruch z Hranic. Aktivně nacvičovali, a 
v r. 1982 se již zúčastnili II. srazu Mladých požárníků v Tovačově. 

Dne 24. září 1982 uskutečnili aplikační cvičení na školu. Velmi pěkně hodnotil tuto akci 
za MěNV a SPO ppr. Novák slovy: Vaše organizace má opravdu zájem o práci s mládeží a 
proto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se o tuto činnost starají. 

Dopis ze základní školy v Hranicích ze dne 17. května 1983: 

Dovolte, abych touto cestou poděkovala celému oddílu za velmi dobré vedení našich žáků 
ve vašem oddíle. Žáci Martin Polok a Dan Kelar každý měsíc provádějí v naší třídě 7.A 
poutavé a zajímavé poučení svých spolužáků o požární ochraně. Za to jim i Vám všem patři 
uznání. ?..ředitelka.školy..? 

Po Ladislavu Ondruchovi vedla dále oddíl Marie Poloková a v r. 1986 Eva Kočnarová. 
V té době byli členy Mladých požárníků Zdeněk Kočnar, Pavel Machanec, Petr Kohout, 
Ladislav Přibyl, Martin Číž, Radim Kuchař, Petr Chmel, Blanka Kolková, Andrea Ježová, 
Andrea Sýkorová, Martina Chmelová a Věra Kunovská. 

Z dalšího můžeme číst: V pátek 27. května 1988 jsme byli na okr. soutěži v Bochoři. Tyto 
dny jsme spali pod stany a vařila nám p. Přibylová, moc se nám to líbilo a za dobrou stravu jí 
děkujeme. 

V zimě 1988-89 se věnoval dětem náš člen František Zlámala, který je učil vyřezávání ze 
dřeva. Měl s nimi svatou trpělivost a děti se mu odměnily krásnými zvířátky. 

A z těchto dětí nám vyrostlo družstvo dorostenek, které nám udělalo velkou radost. Bylo 
velmi úspěšné v 1. kole soutěže ve Vysoké, kde se umístilo jako první. Byla to nároční soutěž, 
obsahovala testy, určování azimutu, šplh, určování hasicích přístrojů, topografii, zdravovědu a 
přesun na určené místo. Další soutěž se konala v Miloticích a naše děvčata byla opět první. 
Další soutěž byla v Buku a zde byla druhá. Pátá a závěrečná soutěž se konala v Býškovicích, 
kde děvčata obdržela za celoroční výsledky 1. místo a postup do krajského kola. Soutěž 
proběhla ve Frýdku-Místku kde naše děvčata skončila na 8. místě. Družstva dorostenek i 
chlapců udělala velký kus práce, na trénink chodili s nadšením a vírou chtít vyhrát. /Patří jim 
velký dík za reprezentaci našeho sboru. Pod vedením Evy Kočnarové dokázali, že když je 
pevná vůle, dostaví se i úspěchy. 

V sobotu 20. června 1985 uspořádali členové ZO ČSPO oslavy 90. letého trvání našeho 
sboru. Pro uspořádání této akce darovalo JZD Mír Paršovice vepře. Domácí zabijačka byla 
provedena u člena Josefa Poloka a prováděl mistr řezník p. František Gadas. V místním 
pohostinství Aragonit byla uspořádána slavnostní schůze a rovněž tam byl podán slavnostní 
oběd všem přítomným členům i hostům. Odpoledne vypuklo aplikační cvičení zaměřené na 
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likvidaci požáru v budově školy. Po zdárně provedeném cvičení bylo vyhodnocení na výletišti 
u Požárního domu a v 17 hod. zahájena veselice na nově vybudovaném výletišti. 

Toto výletiště se také po pětiletém úsilí podařilo dokončit a při této oslavě slavnostně 
otevřít. V dalších letech jsme dodělávali jen to, co se nám nepodařilo v době výstavby, t.zn. 
vybudování přístřešku mezi kioskem a přístřeškem pro hudbu. 

V roce 1986 jsme se dohodli zlikvidovat divokou skládku za domem čp. 54{„Na 
Výsluní“} a vybudovat tam pro sebe cvičiště. Jelikož leží toto místo ve vnitřním lázeňském 
okruhu, nastalo velké jednání a papírování, jak s lázněmi, tak s MěNV Hranice. Nakonec se 
všechno povedlo a dnes máme cvičiště, které bohužel nemůžeme využívat k pohárovým 
soutěžím, jelikož tam nemohou být vybudovány toalety. 

Změny, které nastaly roku 1989 v naší republice, se projevily i v celé požární ochraně. 
Změnil se název na Svaz dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, změnil se znak a 
vrátili jsme zpátky, abychom navázali na hasičské tradice, které se rozvíjely desítky let. 

Další událostí bylo osamostatnění naší obce z integrovaného svazku města Hranic. 
V důsledku toho jsme nebyli již v područí Hranic a mohli jsme se svobodně rozhodnout, zdali 
zůstaneme v okrsku Hranice, anebo požádáme o přijetí do okrsku Opatovice. Věděli jsme, že 
okrsek Opatovice je nejlepší na okrese, ale co, zkusili jsme to a ono to vyšlo. Okrsek č. 19 
nám oznámil, že jsme přijati. Ovšem v té době jsme měli velmi dobré družstvo dorostenek i 
mladých požárníků. Z dorostenek se staly ženy – a to takové, že už se nikdy nesešly, no a 
z mladých požárníků se stali muži a za ně se dodnes snažíme sehnat náhradu. Takže dnes 
pomalu děláme ostudu okrsku č. 19. 

V létě 1989 jsme podali požadavek na ONV Přerov na výstavbu nové požární nádrže, 
jelikož stávající je už v dezolátním stavu. Odpověď zněla takto: Okr. správa sboru požární 
ochrany Přerov nesouhlasí s výstavbou požárních nádrží v obcích Teplice n. B. a Středolesí 
v rámci akce Z. V obou obcích je požární voda zajištěna ze soustavy hydrantů veřejného 
vodovodu. V případě poruchy postačí vzdálenější zdroje k dostatečnému zásobování vodou a 
to s ohledem na dostatek cisternových stříkaček, které by prováděly kyvadlovou dopravu 
vody. Tečka, podpis: mjr. Ivan Dostál. 

V roce 1990 čítal náš sbor 41 členů, z toho 10 žen, ale také odešlo 6 členů. Na žádost 
občanů jsme dali do provozu kiosk, který byl otevřen denně od května do září. Jako vedoucí 
byli pověřeni naši členové Ladislav Katana a Dana Přibylová, kteří se tohoto úkolu zhostili na 
výbornou. 

Tak jako se v roce 1989 občané Zbrašova zasazovali o to, aby byl náš kiosk otevřen celé 
léto, tak se v pozdější době horlivě zasazovali o to, aby byl zase uzavřen.Psaly se petice, 
vedly horlivé debaty a když nic nepomáhalo, tak si vymysleli alespoň to, že kiosk nebyl 
zkolaudován. Jenže on zkolaudován byl, ale možná se někdo zasadil o to, aby se veškerá 
dokumentace ztratila. Pak se postupně nacházely papíry, jako povolení od okr. hygienika a tak 
podobně. Předkoladauční komise ale našla asi 11 závad, které jsme byli schopni během 
jednoho měsíce odstranit, takže v r. 1994 proběhla další kolaudace, která konečně povolila 
otevření, a my opět čekáme odkud se zase někdo ozve! 

V roce 1991 se nám podařilo doslova „za pět minut dvanáct“ získat od ONV Přerov 
částku 44.000 Kčs na zakoupení staršího vozidla ARO se kterým jezdilo naše soutěžní 
družstvo. 

Dne 4. července 1992 proběhlo okrskové aplikační cvičení se zásahem na pekárnu, která 
je dnes v budově školy. Voda se dopravovala z Bečvy okolo lázeňského domu Moravan. 
Cvičení dopadlo dobře – podle zprávy kterou podal velitel br. Přibyl. Večer se pak konala 
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zábava na našem výletišti. V tomto roce jsme se také na podzim dohodli, abychom poslali náš 
agregát na generální opravu do Opavy. Ta trvala celou zimu a v dubnu 1993 jsme konečně 
dostali agregát opravený. V tomtéž roce se také vzchopilo družstvo mužů pod vedením 
br. Bartončíka přivezlo po 21 letech 1. místo z Hlinska. Z tohoto umístění mělo radost jak 
družstvo, tak také celý sbor. Pak vozili střídavě celé léto jak poháry, tak medaile. Škoda, že 
v tom nepokračovali a příští rok se rozpadli. 

O sběru starého železa, brigádách v JZD a zájezdech se tady nebudeme zmiňovat, to jsou 
záležitosti výročních valných hromad, ale bylo jich za tu dobu požehnaně. 

V letošním roce oslavujeme 100 let od založení. Dnes to je slavnostní schůze a v létě to 
bude cvičení spojené s veselicí. Přesně tak, jak tomu bylo před 100 lety. 

Prosíme, abyste tuto zprávu vzali na vědomí, prominuli nám, jestli jsme se dopustili 
nějakých nepřesností, anebo na něco zapomněli, jsme také jenom lidé chybující. 

Tuto naši zprávu končíme hasičským pozdravem: 

„Vlasti ku cti, bližnímu ku pomoci!“ 

— 

 

Zápis 
O cvičení a veselici konaných v rámci oslav založení hasičského sboru na Zbrašově – 

v Teplicích nad Bečvou před 100 lety. Cvičení se konalo v sobotu dne 29. července 1995 před 
Hasičskou zbrojnicí a na návsi. 

Program: 1. Kladení věnců na radnici 
2. Ukázka požárního zásahu 
3. Ukázka požárního zásahu historickou stříkačkou 
4. Ukázka moderní hasičské výzbroje 

Po cvičení se konala veselice na výletišti. 

Podle videozáznamu zapsal dne 19.7.2003 Josef Oplatek. 

— 

Vážený čtenáři, bohužel v srpnu roku 2003, kdy jsem dopsal všechny zápisy, t. j. po 108 
letech od založení dobrovolné hasičské jednoty na Zbrašově, tak se spolek pro nezájem 
občanů v této činnosti pokračovat, r o z p a d l . Přes všechny potíže, které sbor po sto let 
překonával, odolal za Rakouska-Uherska, přes první Československou republiku, přes 
německou okupaci za Protektorátu Čechy a Morava a přes dobu socialismu dnešními 
propagandisty nazývanou totalitní. Dnešní režim sám sebe nazývající se „demokratický“ však 
nebyl schopen podnítit v mladých lidech lásku k tradicím, z místní školy udělal pekárnu 
pečiva, a i ten nápis „ŠKOLOU K ŽIVOTU“ odstranil. Kultura, rozhlas, televize a celý život 
je amerikanizován a globalizován! Tak jme tedy hasiči a požárníci dopadli, jako sedláci u 
Chlumce v roce 1775. 

 
Ladislav Chromý 
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