Kniha pamětní

dobrovolného hasičského sboru
v

Jezdkovicích

založeného za slavné vlády J. V. našeho nejjasnějšího císaře a krále
Františka Josefa I.
v roku 1895

A. Založení sboru
(Kým, kdy a za jakých okolností.)
(28. 7. 1895)
Heslo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Bylo to rok 1888 co zdejší velkostatkář, urozený pan baron Arnošt Sedlnický, druhého dne po
ohni ve dvoře Hlavnickém, podal zdejšímu obecnímu výboru odůvodněný písemný návrh, aby
obec zakoupila si stříkačku, kterouž posuď postrádá.
Když v sezení obecního výboru návrh ten uvažován byl, přimlouval se vřele obecní tajemník,
místní učitel Ferdinand Lhotský, za jeho přijetí, jelikož se proslýchalo, že pan baron mimo
obnosu, kterýž by na něho dle daně připadl, chce ještě zvlášť na ni přispěti, a podal obecnímu
výboru druhý návrh, aby se pak u nás utvořil hned hasičský sbor.
Zřizování hasičského sboru na Opavsku bylo tehdá právě v proudu. Leč obecní výbor oba
návrhy jednoduše zamítl s výmluvou, že obec na zakoupení stříkačky prostředků nemá, a dluh
na obec uvaliti nechce. Tím byla první myšlenka zříditi zde hasičský sbor hned v zárodku
pochována.
Teprve když již ve všech vůkolních obcích hasičské sbory zřízeny byly, opětoval Ferdinand
Lhotský v květnu roku 1895, na podnět svého přítele pana Theodora Praska, učitele a velitele
hasičského sboru v Jamnici, svůj návrh z roku 1888 obecnímu výboru, dokazuje, že obec
s tím nebude nijak obtížena, naopak že docílí skrze podpory ze Slezského hasičského fondu
značného jmění ve způsobu rozličného hasičského nářadí, a přiměl obecní výbor k tomu, že
podal ještě v měsíci květnu toho roku k Slezskému zemskému výboru žádost o podporu na
zakoupení stříkačky a hasičské výzbroje pro utvořující se zde hasičský sbor. Zároveň
povolena od obce k tomu účelu podpora 100 zl, splatná ve dvou letech v půlročních lhůtách
po 25 zl.
Tehdejší starosta obce pan Jan Klein vyzval pak veškeré mladší mužstvo, aby se přihlásilo za
členy k hasičskému sboru, a zároveň podány sepsané stanovy dle vzoru hasičského sboru
v Jamnici c. k. zemské vládě ku schválení. Stanovy podepsali: Ferdinand Lhotský, učitel,
František Lhotský, rolník č. 13 a František Wolf, zahradník č. 11 a za obecní výbor je
schválili: Jan Klein, starosta obce a radní: pan Antonín Schölder a pan Josef Vaněk.
Na vyzvání p. starosty přihlásilo se tehda 22 mužů za členy činné a 6 za členy přispívající a
sice:
a. členové činní:
1. Burda Leopold č. 12, rolník
2. Cigánek Jan č. 26, kovář
3. Fic Karel č. 9, domkář
4. Hadámek Jan č. 45, zedník
5. Jamnický Josef č. 7, zahradnický syn
6. Klein Jan č. 41, zedník
7. Kreuzberger Josef č. 21, zahradník
8. Kupka Jan č. 3, zahradník
9. Kupka Jan č. 42, zahradník
10. Lebeda Josef, zámecký zahradník

11. Lhotský Ferdinand, učitel
12. Lhotský František č. 13, rolník
13. Lhotský Jakub č. 33, rolník
14. Pavlásek Ludvík č. 23, zednický polír
15. Rýž Josef č. 37, zahradník
16. Salzmann František č. 18, rolník
17. Salzmann Josef č. 18, selský syn
18. Schölder Jan č. 17, selský syn
19. Schölder Max č. 17, selský syn
20. Steier Josef č. 35, zahradnický syn
21. Steier Vilém č. 39, zahradnický syn (obuvník)
22. Vicherek Ignác č. 31, zahradnický syn
b. členové přispívající:
1. Jan Klein č. 10
2. Antonín Schölder č. 17
3. František Hilscher, správce velkostatku
4. Karel Augustin, sluha baronův
5. Karel Havlíček, podruh
6. František Cigánek č. 26, kovář
Dne 28. července 1895 svolána ustavující schůze a první valná hromada do místností
panského hostince, ku kteréž se dostavili všichni přihlášení členové činní, jakož i pan Theodor
Prasek, učitel a velitel hasičského sboru z Jamnice, aby nám radou a svými zkušenostmi
nápomocen byl.
Schůzi tuto zahájil a řídil předseda zařizujícího výboru Ferdinand Lhotský, prosloviv hned na
začátku pro bezpečnost majetku v obci. Po přečtení a vysvětlení stanov, vykonány volby,
jichž výsledek v oddělení III. této knihy naznačen jest.
Pro začátek usnešeno zjednati stejnokroj plátěný, pracovní, a sice každý za své peníze. Plátno
zakoupeno společně oď Alberta Parmy v Opavě, 121 m á 60 kr, 3 % skonto. Blůze a kalhoty
z toho ušil Ignác Víček, krejčí v Stěbořicích. Čepice koupeny oď Kašpara Vodičky v Opavě
po 1 zl 20 kr.
Ve výborové schůzi dne 30. července 1895 usnešeno zakoupiti u firmy R. A. Smekal
v Čechách u Prostějova čtyřkolovou stříkačku na pérách dle obr. II. č. 24 jeho cenníku,
s průměrem cylindrů 110 mm, jakož i potřebnou výzbroj pro 22 mužů. Objednávku tu
zprostředkoval pan Jan Barfuls z Opavy. Dle cenníku měla stříkačka státi 850 zl, ale s panem
Barfulsem smluvena za 780 zl; rovněž i na výzbroj vymožena sleva.
Nová stříkačka s výzbrojem došla 10. září 1895 a byla dne 15. září za přítomnosti
strojvedoucího firmy Smekalovy pana Emila Pintnera, továrníka na pumpy pana Antonína
Hellebranda z Opavy a celého hasičského sboru vyzkoušena a za velmi dobrou shledána.
Pouze dodané hadice, jakož i příruční dvoumetrová hadice, shledány č. 4 a jelikož se pro
účely hasičské rozhodně č. 6 odporučuje, tedy tyto vráceny a za č. 6 zaměněny.
Týden na to 22. září 1895 vykonána slavnosť svěcení stříkačky, kteráž blíže popsána jest
v přídavku této knihy.

Dlužno se ještě zmíniti, že hned po založení sboru obrátila se jeho správa se žádosti o podporu
na různé příznivce a pojišťovny a obdrželo se v prvním roce následujících podpor:
1. Od místní obce
100 zl
2. Od pana Jana Hanla, statkáře v Novém Dvoře
25 zl
3. Od pana barona Arnošta Sedlnického zde
50 zl
4. Od nejdůstojnějšího Arcibiskupa Olomouckého Dr. Theodora Kohna 20 zl
5. Od pojišťovny „Dunaj“ ve Vídni
15 zl
6. Od paní hraběnky Irmy Serényi v Gorici
5 zl
7. Od moravskoslezské vzájemné pojišťovny v Brně
25 zl
8. Od Jeho Veličenstva císaře Pána
50 zl
9. Ze slezského zemského hasičského fondu
200 zl
10. Od rolnické záložny Stěbořské
40 zl
úhrnem
530 zl
Všem dárcům vydány písemné díky.
To jsou okolnosti, za jakých zdejší hasičský sbor založen byl za heslem:
„Jeden za všechny, všickni za jednoho.“
Ferdinand Lhotský

B. Nářadí, náčiní a zbroj
(Pořadem jak přikoupeno)
1895
27/7 Od J. Baura v Opavě: 2 trubky á 4 zl
8. _ zl
k těmto 2 šňůry á 70 kr
1.40 zl
1 signálka /: šňůru k ní daroval p. J. Barfuls z Opavy :/1.60 zl
5/9 Od K. Schnabla v Opavě spolkové razítko kaučukové
2.50 zl
Dle usnešení výboru ze dne 30. července 1895 objednala se u firmy R. A. Smekal
v Čechách u Olomouce nová stříkačka a pro 22 mužů potřebnou výzbroj, kteréž věci po
přezkoušení odebrány byly:
15/9 1 čtyřkolová stříkačka na pérách, 110 m/m vrtání cylindrů, s regulátorem ssacím a
výtlačným, jedno proudní, s následujícím příslušenstvím a 5 letou zárukou:
4 m ssavic ve 2 dílech s normálním šroubením,
20 m hadic č. 6 v jednom díle se šroubením,
1 měděný, rákosem opletený ssací koš se zámyčkou,
2 m příruční hadice,
1 koncová roura s 3 hubicemi, pak:
1 kladivo, koncovka na olej, potřebné šroubové klíče
a provaz k ssacímu koši, vše dohromady
780. _ zl
22 přilbic č: 1072 (cenník z r. 1893) á 5,70 zl
125.40 zl
5 lezeckých pásů č. 1165 á 7,50 zl
37.50 zl
17 pásů bouračských č. 1165 á 3,50 zl
59.50 zl
4 píšťalky á 20 kr
_ .80 zl
22 šňůrek č. 1309 á 15 kr
3.30 zl
1 velitelská signálka č. 1283 (1.80 zl) šňůra k ní č. 1297 (40 kr)
2.20 zl
Snáška: 1 022.20 zl
Přenos: 1 022.20 zl
22/9 Od bratří Hellebrandů v Opavě zakoupeno
60 m hadic č. 6 ve 4 dílech s normálním šroubením
4 m ssavic s normálním šroubením
8 kusů gumových kroužků k hadicím
1 plechová tabulka „D. S. H. J.“ k označování hadic

58. _ zl
39. _ zl
0.64 zl
0.45 zl

2/11 Od Sonnenbluma v Opavě koupeno plátno na
plachtu k přikrytí stříkačky (bez ušití)
Na trhu koupena lucerna (i se svíčkou)

4.80 zl
0.53 zl

1896
15/11 Od J. Baura v Opavě zakoupena burcovka

2.80 zl

1897
23/12 Od bratří Hellebrandů v Opavě 20 m hadic v jednom dílu se šroubením

18. _ zl

30/12 Od R. A. Smekala v Čechách u Olomouce:
2 lezecké pásy č. 1156 á 7.50 zl
2 buračské pásy č. 1165 á 3.50 (sek. špičaté)

15. _ zl
7. _ zl

4 přilby č. 1072 á 5.70
4 šňůrky k píšťalkám č. 1309 á 15 kr

22.80 zl
0.60 zl

1898
14/3 Od R. A. Smekala:
1 pochodeň na petrolej č. 725
2 píšťalky mosazné č. 747 á 25 kr
1 přístroj proti kouři č. 811

3.80 zl
0.50 zl
1.60 zl

15/5 Doma zhotoveno:
1 spojovací žebřík střechový ze 4 dílů (zhotovil
Jakub Slanina ve Stěbořicích a Jan Cigánek zde)

14.50 zl

18/5 2 opěrací žebře (František Ořis a Jan Cigánek)

4.40 zl

22/5 2 háky, 2 kopáče, 2 vidlice na podstavení hadic
(zhotovil Jan Cigánek)

6.20 zl

25/11 Od R. A. Smekala:
2 přílby č. 563 á 6.20
2 pásy č. 663 á 3.50
2 šnůry č. 841 á 0.15

12.40 zl
7. _ zl
0.30 zl
Snáška: 1 242.52 zl
Přenos: 1 242.52 zl

1899
2/4 Dva nové řemenné našlíky ke stříkačce a dva
nove polštáře na stříkačku (Josef Stiborský)

5.20 zl

1900 Nezakoupeno nic!
1901 Hasičská knihovna 7 svazku a 60 kusů
„Velení Hasičská“
1902 „Hasičská knihovna“ č. 6 a „Hesla“
26 soukenných blůží
1903 Dvě tabule do hostinců, oznamující hotovost k ohni

5.90 zl
1.50 K
493.09 K
2K

1904 Dvě berlovky od firmy „Smekal“
Nepromokavé plátno na opravu hadic
Čtyři nové sekyrky, čtyři lakové pasy a odznaky

48 K
3K
62 K 16 h

1905 Opraveny veškeré pasy stříkačníků panem Stiborským
Do předu na stříkačku zhotoveny nové polštáře panem Stiborským
20 m hadic 85 mm širokých – Bargus Opava
Dvoukolový vozík na 150 m hadic – Smekal Čechy
Čtyři lucerny pro lezce
Dvě plácačky

22 K 28 h
35 K 50 h
75 K 55 h
6K
2K

1906 Dvě berlovky s měděnými větrníky
Šest lezeckých luceren
Šest košů na vodu
Dva nové kopáče a dvě lopaty
Kladky na sušení hadic
Hever
1907 Dvoukolový hydrofor
Vůz pro mužstvo
Dvě lopaty
Dvacet metrů hadic nádavkem k hydroforu
1908 Jedna soukenná pluža z čamarami
Dvě lopaty
1909 Za šest čepic pro dorost a dvě pláže

72 K
26 K 40 h
16 K 80 h
6 K 89 h
15 K
650 K
700 K
2K
6K
27 K 84 h
2K
37 K 60 h
Snáška: 4823 K 35 h
Přenos: 4823 K 35 h

1910
1/1 Jedna trubka pro trubače
31/1 Dvě návěstní tabule pro trubače
1922 Od Vodičky zakoupeno 8 odznaků na čepky
Od Šrama (Kraslice, Čechy) hasičská povelka
1923
21/3 Od R. A. Smekala v Čecháv na Hané zakoupeno 30 m hadic
1924 Doma zhotovené: laty na děravé hadice
zhotovil br. Jakub Vaněk, obuvník 3 kusy á 5 Kč

10 K 35 h
4K
64. – Kč
40. – Kč
786 Kč 93 h
15 Kč

1925 Od Hrček a Neugebauer Brno Královo-Pole
zakoupeno 1 díl ssavic 2 m dlouhé
hasičské distinkce pro činovníky
5/8 Za 13 kusů diplomů zarámovaných u firmy Jankovský Opava
Za dva klíče ke skladišti hasičskému

306 Kč
8 Kč

1926 Za zhotovení pracovních blůzí u Hadámka Hlavnice
Za 2 knoflíky ke přilbě

114 Kč
5 Kč

1927 Za hasičské odznaky Vodičkovi Opava
Za plátno na plátěné blůze Zimerman Opava
Zakoupen 1 motouz u Pilzové Opava
Za pletený ssací koš Mrzáčkovi
Zakoupená lékárnička pro sbor od Červeného Kříže
Od ušití 20 pracovních modrých blůzí Hadámkovi Hlavnice
Za kožené tašky samarit Novákovi Stěbořice

13 Kč
549 Kč
14 Kč
15 Kč
240 Kč
260 Kč
175 Kč

1928 Zakoupena kniha pamat. deset let čsl. Opavska
Za lampiony a svíčky Hadámkovi Jezdkovice
Za dva exempláře Rezkovět pro hasičské činovníky
1929 Od Josefa Pravdy v Opavě zakoupeno
Za podobenku členů výboru z Hasičské Jednoty Slezské
1930 Od Josefa Supančíka v Jaktaři zakoupeno
Za samaritánské odznaky
Za obvazy a léky pro samaritánky
E. Hadámkovi v Hlavnici za ušití pracovních blůzí
Josefu Pravdovi kož. v Opavě odz. čam.
Josefu Pravdovi kož. v Opavě 19 Kč 20 h + 87 Kč 10 h
Ad. Mollerovi v Opavě za 5 kusů gumových kroužků
1931 Za 1 akcii Hasičských závodů v Čechách u Prostějova
Za 4 nové vycházkové blůze Val. Montakovi Litultovic
Za léky pro samaritánky Pl. Mj. Mikšík Opava

32 Kč
43 Kč
18 Kč
240 Kč 80 h
36 Kč
79 Kč 50 h
28 Kč 50 h
232 Kč 80 h
110 Kč
56 Kč 80 h
106 Kč 30 h
10 Kč
400 Kč
1 024 Kč
100 Kč

1932 Za 30 kusů prken na lávky

210 Kč

1933 Za odznaky ku blůzám 9 kusů 9 Kč a za měděný drát 9 Kč
Za dva nové pláště pro samaritánky
Za nové hadice z Hasičské Jednoty Slezské do Opavy

18 Kč
98 Kč 30 h
540 Kč 50 h

C. Správa sboru od založení
(Jména hodnostářů, doba úřadování a snad krátká biografie)
Při první valné hromadě konané dne 28. července 1895 byli zvoleni na dobu až do konce
tohoto roku:
1. Za starostu: František Lhotský, rolník č. 13 zde
2. Za velitele a jednatele: Ferdinand Lhotský, učitel
3. Za podvelitele: Max Schölder, selský syn č. 17
4. Za četaře lezců: Ludvík Pavlásek, zednický polír č. 23
5. Za četaře stříkačníků: Jan Schölder, selský syn č. 17
6. Za pokladníka: Jakub Lhotský, rolník č. 33
7. Za zbrojmistra: Jan Cigánek, kovář č. 26
8. Za přísedících výboru: Kupka Jan č. 3 a František Salzmann, rolník č. 18 (všichni odtud)
Na rok 1896
zvolení ve valné hromadě dne 29. prosince 1895 titéž hodnostáři jako v roce 1895.
Na rok 1897
zvolení ve valné hromadě dne 27. prosince 1896:
1. Za starostu: Jan Schölder, selský syn č. 17
2. Za velitele: František Lhotský, rolník č. 13
3. Za podvelitele: Max Schölder, selský syn č. 17
4. Za četaře lezců: Ludvík Pavlásek, zednický polír č. 23
5. Za četaře stříkačníků: Karel Fic, domkář č. 9
6. Za zbrojmistra: Jan Cigánek, kovář č. 26
7. Za pokladníka: Jakub Lhotský, rolník č. 33
8. Za jednatele: Ferdinand Lhotský, učitel
9. Za přísedícího výboru: Josef Rýž, zahradník č. 37
Na rok 1898
zvolení ve valné hromadě dne 2. ledna 1898:
1. Starostou: Ferdinand Lhotský, učitel
2. Velitelem: Max Schölder, selský syn č. 17
3. Podvelitelem: Ludvík Pavlásek, zednický polír č. 23
4. Četařem lezců a jednatelem: Josef Lebeda, panský zahradník
5. Četařem stříkačníků: František Vicherek, zahradnický syn č. 31
6. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník č. 33
7. Zbrojmistrem: Jan Cigánek, kovář č. 26
8. Přísedícími výboru: Jan Schölder, selský syn č. 17
František Lhotský, rolník č. 13

Na rok 1899
zvolení ve valné hromadě dne 1. ledna 1899:
1. Starostou: Ferdinand Lhotský, učitel
2. Velitelem: František Lhotský, rolník č. 13
3. Podvelitelem: Max Schölder, selský syn č. 17
4. Četařem stříkačníků: Jan Schölder, selský syn č. 17
5. Četařem lezců: Jan Kupka č. 3
6. Zbrojmistrem: Jan Cigánek, kovář
7. Jednatelem: Josef Lebeda, panský zahradník
8. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník č. 33
9. Přísedícím výboru: Ludvík Pavlásek, zednický polír
Na rok 1900
zvolení ve valné hromadě dne 1. ledna 1900:
1. Starostou: Ferdinand Lhotský, učitel
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, zednický polír č. 23
3. Podvelitelem: Leopold Burda, rolník č. 12
4. Četařem stříkačníků: Jan Schölder, selský syn
5. Četařem lezců: Jan Kupka č. 3
6. Zbrojmistrem a proudovodičem: Jan Cigánek, kovář
7. Jednatelem: Josef Lebeda, panský zahradník
8. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník č. 33
9. Přísedícím výboru: František Lhotský, rolník č. 13
Na rok 1901
zvoleni ve valné hromadě dne 30. prosince 1900:
1. Starostou: Ferdinand Lhotský, učitel
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek č. 23
3. Podvelitelem: Max Schölder, selský syn
4. Četařem stříkačníků: Leopold Burda, rolník
5. Četařem lezců: Josef Lebeda, panský zahradník
6. Zbrojmistrem a proudovodičem: Jan Cigánek, kovář
7. Jednatelem: Josef Lebeda, panský zahradník
8. Pokladníkem: Jakub Lhotský, starosta obce
9. Přísedícím výboru: František Lhotský, rolník č. 13
a Jan Schölder, selský syn
Na rok 1902
zvoleni ve valné hromadě dne 1. ledna 1902:
1. Starostou: Ferdinand Lhotský, učitel
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek č. 23
3. Podvelitelem: Max Schölder, č. 11
4. Četařem stříkačníků: Jan Schölder, selský syn
5. Četařem lezců: Ludvík Hadámek, hostinský
6. Zbrojmistrem a proudovodičem: Jan Cigánek, kovář
7. Jednatelem: Josef Lebeda, panský zahradník

8. Pokladníkem: Jakub Lhotský, starosta obce
9. Přísedícím výboru: František Lhotský, rolník č. 13
Na rok 1903
zvoleni ve valné hromadě dne 1. ledna 1903:
1. Starostou: František Lhotský, rolník č. 13
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, č. 23
3. Podvelitelem: Max Schölder, selský syn
4. Četařem stříkačníků: Jan Schölder, selský syn
5. Četařem lezců: Jan Steuer, zedník
6. Zbrojmistrem a proudovodičem: Jan Cigánek, kovář
7. Jednatelem: František Tichopad, správce školy
8. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník
9. Přísedícím výboru: Josef Rýž, zahradník
Na rok 1904
zvoleni ve valné hromadě dne 1. ledna 1904 u Hadámka
1. Starostou: František Lhotský, rolník čís. 13
2. Velitelem: Jan Schölder, rolnický syn
3. Místovelitelem: Josef Ryž, zahradník (losem)
4. Četařem lezců: Ludvík Pavlásek
5. Četařem stříkačníků: Max Schölder
6. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník čís. 33
7. Jednatelem: František Tichopad
8. Zbrojmistrem: Jan Cigánek, kovář
9. Přísedícím výboru: Leopold Burda, rolník čís. 12
Na rok 1905
zvoleni ve valné hromadě dne 6. ledna u Vicherků:
1. Starostou: Ludvík Pavlásek, č. 23
2. Velitelem: Jan Cigánek, kovář
3. Místovelitelem: Max Schölder, č. 11
4. Četařem lezců: Jan Steier
5. Četařem stříkačníků: Jan Schölder
6. Jednatelem: František Tichopad, správce školy
7. Pokladníkem: Jakub Lhotský, č. 33
8. Proudovodičem: Kupka Jan – zástupce Karel Holík
9. Členem výboru: Leopold Burda – František Lhotský
Na rok 1906
zvoleni ve valné hromadě dne 6. ledna v obecní kanceláři:
1. Starostou: Leopold Burda, rolník
2. Velitelem: Jan Cigánek, kovář
3. Místovelitelem: Max Schölder, zahradník
4. Jednatelem: František Tichopad, správce školy
5. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník

6. Četař lezců: Jan Steier
7. Četař stříkačníků: Jan Schölder
8. Proudovodičem: Jan Kupka – zástupce Holík Karel
9. Členové výboru: František Lhotský, rolník, Ludvík Pavlásek
10. Zbrojmistr: Ludvík Hadámek, hostinský
Na rok 1907
zvoleni:
1. Starostou: Max Schölder
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek
3. Místovelitelem: Jan Cigánek
4. Jednatelem: František Tichopad
5. Pokladníkem: Jakub Lhotský
6. Četařem lezců: Jan Steier
7. Četařem stříkačníků: Karel Fic
8. Členové výboru: Jan Šelder a Leopold Burda
Na rok 1908
zvoleni ve valné hromadě konané 6. ledna:
1. Starostou: Jan Cigánek, kovář
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, zahradník
3. Náměstkem velitele: Antonín Klein, č. 41
4. Jednatelem: František Tichopad, správce školy
5. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník č. 33
6. Četařem lezců: Jan Steier, zedník
7. Četařem stříkačníků: Max Šelder, zahradník č. 11
8. Členové výboru: Jan Šelder, rolník, Karel Fic, č. 9
9. Zbrojmistrem: Karel Fic – proudovodičem – Ludvík Link
V roce 1909
byli titéž činovníci jako v minulém roce. Jedině zbrojmistr vystřídán Ludvikem Linkem.
Na rok 1910
byli zvoleni:
1. Starostou: Jan Cigánek, kovář
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, zahradník
3. Náměstkem velitele: Antonín Klein, č. 41
4. Četařem lezců: Jan Steier, zedník
5. Četařem stříkačníků: Max Šelder, zahradník č. 11
6. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník č. 33
7. Jednatelem: Antonín Klein, č. 10
8. Zbrojmistrem a proudovodičem: Ludvík Link
9. Členové výboru: Jan Šelder, rolník, Karel Fic, č. 9

V roce 1911
byli zvoleni:
1. Starostou: Jan Cigánek, kovář
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, zahradník
3. Náměstkem velitele: Jan Steier, zedník
4. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník
5. Jednatelem: Antonín Klein, č. 10
6. Četařem lezců: Bohumil Vaněk
7. Četařem stříkačníků: Max Šelder, zahradník
8. Zbrojmistrem a proudovodičem: Josef Vicherek
9. Přísedícím výboru: Leopold Burda, rolník
Na rok 1912
byli titéž činovníci jako v roce minulém.
Na rok 1913
zvoleni ve valné hromadě konané v lednu:
1. Předsedou: Jan Cigánek, zahradník a kovář
2. Velitelem: Ludvík Pavlásek, zahradník
3. Náměstkem velitele: Antonín Klein, zahradník č. 10
4. Jednatelem: Jindřich Lhotský, správce školy
5. Pokladníkem: Jakub Lhotský, rolník
6. Četařem lezců: Josef Vicherek, zahradník a hostinský
7. Četařem stříkačníků: Max Šelder, zahradník
8. Zbrojmistrem a proudovodičem: Theodor Schwan, chalupník
9. Člen výboru: Leopold Burda, rolník
V roce 1914
byli titéž činovníci jako roku minulého
V roce 1915
titéž činovníci jako roku minulého
V roce 1916
titéž činovníci jako roku minulého
V roce 1917
titéž činovníci jako roku minulého
V roce 1918
titéž činovníci jako roku minulého

Na rok 1919
zvolení ve valné hromadě konané v lednu:
1. Starostou: br. Jan Cigánek
2. Velitelem: br. Ludvík Pavlásek
3. Náměstkem velitele: br. Antonín Klein
4. Jednatelem: br. Jindřich Lhotský, správce školy
5. Pokladníkem: br. Jakub Lhotský
6. Četařem lezců: br. Josef Vicherek
7. Četařem stříkač.: br. Max Šelder
8. Zbrojmistrem: br. (Jan Steier), Theodor Schwan
9. Proudovodičem: Jan Steier
V roce 1920
byli titéž činovníci jako roku minulého
V roce 1921
zvolení ve valné hromadě tito činovníci:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk
2. Velitelem: br. Jindřich Lhotský
3. Náměstek velitele a jednatel: br. Josef Burda
4. Četařem stříkačníků a zbrojmistr: Theodor Schwan
5. Četařem lezců: br. Josef Kupka
6. Pokladníkem: br. Ludvík Hadámek
7. Proudovodičem: br. Jan Steier
8. Členové výboru: br. Max Šelder
br. Josef Vicherek
Na rok 1922
titéž činovníci jako v předešlém roce
V roce 1923
zvolení ve valné hromadě tito činovníci:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk
2. Velitelem: br. Jindřich Lhotský
3. Náměstkem velitele: br. Josef Kupka
4. Jednatelem: br. Josef Burda
5. Pokladníkem: br. Ludvík Hadámek
6. Četařem stříkačníků: br. Ignác Vicherek
7. Četařem lezců: br. Jan Steier
8. Zbrojmistr: br. Theodor Schwan
9. Členové výboru: br. Ludvík Pavlásek, Max Šelder

V roce 1924
titéž činovníci jako roce minulém
Na rok 1925 – 1926
zvolení ve valné hromadě tito činovníci:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk
2. Velitelem: br. Jindřich Lhotský
3. Podvelitelem: br. Josef Kupka
4. Jednatelem: br. Josef Burda
5. Pokladníkem: br. Ludvík Hadámek
6. Četařem lezců: br. Jan Steier
7. Četařem stříkačníků: br. Ignác Vicherek
8. Členové výboru: br. Ludvík Pavlásek
9.
br. Jan Link
V roce 1927
zvolení následující činovníci:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk
2. Velitelem: br. Jindřich Lhotský
3. Podvelitelem: br. Josef Kavan
4. Jednatelem: br. Josef Burda
5. Vzdělavatelem: br. Hynek Malík, správce školy
6. Pokladník: Ludvík Hadámek
7. Náčelník stříkačníků: br. Josef Stiborský
8. Náčelník lezců: br. Leopold Lhotský
9. Zbrojmistr: br. Jan Pavlíček
10. Člen výboru: br. Ludvík Pavlásek, Jan Steier
Na rok 1928 – 1929
zůstávají titéž činovníci
V roce 1930
zvolení tito činovníci:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk
2. Místostarostou: br. Karel Uvíra
3. Velitelem: br. Jindřich Lhotský
4. Podvelitelem: br. Josef Stiborský
5. Jednatelem: br. Josef Burda
6. Vzdělavatelem: br. Hynek Malík, správce školy
7. Pokladník: br. Ludvík Hadámek
8. Dozorcem nářadí: br. Jan Pavlíček
9. Členové výboru: br. Leopold Lhotský, Vojtěch Schwan

V roce 1931
zůstávají titéž činovníci
V roce 1932
titéž činovníci jako v roce minulém
V roce 1933
(titéž činovníci jako roku minulého)
zvolení ve valné hromadě dne 6. ledna:
1. Starostou: br. Bohumil Vaněk, rolník
2. Místostarostou: br. Jan Steier, malorolník
3. Vzdělavatelem: br. Josef Kupka, malorolník
4. Velitelem: br. Josef Stiborský, malorolník
5. Podvelitelem: br. Vojtěch Schwan
6. Zbrojmistrem: br. Jan Pavlíček, domkař
7. Jednatelem: br. Josef Burda, rolník
8. Pokladníkem: br. Josef Salzman, rolník
9. Přísedícími výboru: br. Raf. Hadámek, L. Pavlíček
V roce 1934
titéž činovníci jako v roce minulém
V roce 1935
titéž funkcionáři jako minulého roku

D. Počet členstva
(Ke sklonku každého roku)
Koncem prvního roku (1895) bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících

22
6

28

21
6

27

Na konci roku 1896 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
Ke sklonku roku 1897 bylo:
a.) činných členů
26
b.) přispívajících
7
/: Čestných členů nejmenoval sbor posud žádných :/

33

Koncem roku 1898 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

28
7
-

35

28
7
-

35

26
7
-

33

26
1

27

27
1

28

Koncem roku 1899 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1900 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících (na papíře)
c.) čestných
Koncem roku 1901 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1902 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

Koncem roku 1903 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

24
2

26

26
2

28

26
1

27

26
1

27

27
1

28

30
2
1

33

28
2
2

úhrnem 32

26
2
2

úhrnem 30

Koncem roku 1904 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1905 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
V roce 1906 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
V roce 1907 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
V roce 1908 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
V roce 1909 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
Dorostu 6 členů.
V roce 1910 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
Dorostu 6 členů.

Koncem roku 1911 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných
6 členů dorostu

25
2
2

úhrnem 29

27
2
2

úhrnem 31

29
2
2

úhrnem 33

Koncem roku 1912 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1913 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1914 bylo členů:
a.) činných
30
b.) přispívajících
2
c.) čestných
2
Za mobilizace povoláno na počátku 8 členů.

úhrnem 34

Stav členstva roku 1915:
a.) činných
29
b.) přispívajících
2
c.) čestných
2
Během roku narukovalo 7 členů, 1 se vrátil.

úhrnem 33

Koncem roku 1916 bylo členů:
a.) činných
24
úhrnem 28
b.) přispívajících
2
c.) čestných
2
Ku vojenské službě bylo povoláno během roku 7 členů.
Koncem roku 1917 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných
U vojska sloužilo 7 členů, 4 se vrátili.

24
2
2

úhrnem 28

Stav členstva roku 1918:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

24
2
2

úhrnem 28

22
2
2

úhrnem 26

Koncem roku 1919 bylo:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných
Koncem roku 1920 bylo:
a.) činných
34
úhrnem 38
b.) přispívajících
2
c.) čestných (činí)
12
V mimořádné valné hromadě konané dne 24. května 1920
usnešeno jednohlasně jmenovali členy sboru,
kteří plných 25 let ve sboru činní jsou,
počtem 12, členy s dipl. ústního uznání.
Koncem roku 1921 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

30
úhrnem 30
2 z členů činných

Koncem roku 1922 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

30
úhrnem 31
1
2 z členů činných

Koncem roku 1923 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

30
úhrnem 31
2
2 z členů činných

Koncem roku 1924 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

33
úhrnem 35
2
2 z členů činných

V roce 1925 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

35
úhrnem 37
2
2 z členů činných

V roce 1926 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

35
úhrnem 37
2
2 z členů činných

V roce 1927 jevil se stav členstva:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

34
úhrnem 36
2
2 z členů činných

Koncem roku 1928 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

40
úhrnem 42
2
2 z členů činných

Koncem roku 1929 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

42
úhrnem 44
2
2 z členů činných

Koncem roku 1930 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

46
úhrnem 48
2
2 z členů činných

Koncem roku 1931 bylo členů:
a.) činných
b.) přispívajících
c.) čestných

44
úhrnem 46
2
2 z členů činných

Koncem roku 1932 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

30
2
2

úhrnem 34

Koncem roku 1933 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

38
2
2

úhrnem 42

42
2
2

úhrnem 46

Koncem roku 1934 bylo:
a.) činných členů
b.) přispívajících
c.) čestných

E. Přídavek
(Zaznamenání obzvláštních událostí, jako ohňů, jiných neštěstí, úmrtí, inspekcí, darů,
slavnostní a podobně)

1895
17/6 Uspořádání u Johanny Hořákové vínek ve prospěch zařizujícího se hasičského sboru,
jež vynesl 5 zl a 11 kr.
18/7 Sebráno ve prospěch sboru o svatbě pana Františka Šroma s Terezii Chalupovou 4 zl.
10/9 Přivezla se nová stříkačka /: František Lhotský :/.
15/9 Byla stříkačka za přítomnosti celého hasičského sboru, pana Antonína Hellebranda,
továrníka z Opavy jakožto technického znalce zastupujícího hasičský sbor a pana
Emanuela Pintnera, dílovedoucího firmy R. A. Smekal v Čechách dle normativu pro
zkoušení stříkaček vyzkoušena a v každém ohledu za velmi dobrou shledána.
18/9 Daroval pan Jan Hanel, statkář v Novém Dvoře na potřeby hasičské 25 zl.
19/9 K témuž účelu svobodný pan Arnošt baron Sedlnický,
velkostatkář v Jezdkovicích 50 zl.
22/9 Svěcení stříkačky. Přípravy k této slavnosti děly se po několik dnů. Obzvláště třeba se
zmíniti o veliké ochotě zdejších děvčat, která po několik večerů vila množství věnců
k okrášlení sálu, stříkačky a slavnostní brány, kterou vkusně u vchodu do uličky
Vicherkovy postavil četař lezců Ludvík Pavlásek. V předu brány byl nápis z barvených
květů astrů „Vítáme Vás“ z druhé strany „Na zdar!“ Dopoledne s účastnil se sbor
velkých služeb Božích ve Stěbořicích, odpoledne vítal s hudbou hlavnickou dostavivší
se hasičské sbory z Jamnice, Stěbořic, Zlatník, Životic, Litultovic a Slavkova.
Okolo ½ 3 přijel důstojný pan František Zmrzlík ze Stěbořic a posvětil po kratším
oslovení hasičů před kapli stojící novou stříkačku. Po svěcení vystoupil velitel
místního sboru, aby promluvil několik slov od srdce k srdci. Ve své řeči vzpomněl
oněch nebezpečí, která ohrožují majetek i život člověka, líčil hasiče jako nejlepšího
přítele bližního v hodině nebezpečí, vybízeje na konec k vytrvalosti v započatém díle.
Poděkovav ještě přítomných sborům za laskavé účastenství, důstojnému pánu
Františku Zmrzlíkovi za posvátný výkon, provolal Jeho Veličenstvu císaři Pánu 3 kráte
„Sláva“ a hudba zanotila rakouskou národní hymnu. Na to vezena stříkačka v průvodu
za zvuků hudby do skladiště v panském dvoře. Odtud odebral se průvod přímo do
zahrady pana hostinského Vicherka, kdež následoval koncert a volná zábava.
V zahradě bavil hosty kupec pan František Fiala ze Stěbořic humoristickým kukátkem
„Krátký a dlouhý“ za mírný poplatek, což se velmi líbilo a sboru 2.70 zl vyneslo.
Večer pak následoval dobře navštívený vínek, při němž páni učitelové Karel Graca
z Litultovic a Moravec ze Životic přednesli zdařilé sólové výstupy.
Čistý výnos celé slavnosti obnášel 41 zl 13 ½ kr.
21/10 Obdržel se dar od pojišťovny „Dunaj“ 15 zl.

2/12 Obstál zdejší sbor křest ohně, vyjel totiž poprvé k ohni a sice do Nového Dvoru, kdež u
Josefa Krčmaříka č. 7 hořelo obydlí s chlévem, výměnek a stodola. Sbor náš dostavil se
první na požářiště /: dostavil se ještě sbor Stěbořský, Hlavnický a Sádkovský :/,
zachránil kůlnu, která jen 3 m od hořící stodoly vzdálena byla, a opustil požářiště
poslední až oheň úplně uhášen byl.
13/12 Zaslala sboru z Gorice paní Hraběnka Irma Serényi dar 5 zl.

1896
11/1 Zaslala sboru moravskoslezská vzájemná pojišťovna v Brně 25 zl.
Obdržel sbor od Jeho Veličenstva císaře Pána dar 50 zl.
12/1 Hasičský ples u Johanny Hořákové (výnos 5.88 zl).
15/3 Věnovala slezská rolnická záložna v Stěbořicích na odepsání dluhu 40 zl.
15/4 Obdržela se podpora ze slezského zemského hasičského fondu 200 zl.
18/4 Zúčastnil se sbor s ostatními hasičskými sbory farnosti Stěbořské uvítání
nejdůstojnějšího knížete arcibiskupa olomouckého Dr. Theodora Kohna, jenž do
Stěbořic na generální visitaci zavítal, jakož i pochodňového průvodu, kterýž večer
jemu na počesť uspořádán byl.
21/6 Zúčastnil se sbor slavnosti, která od odboru „Ústřední matice školské ve Stěbořicích ve
stěborském pivovaře uspořádána byla.
12/7 Odpoledne podnikl sbor výlet s hudbou do Jezdkovského lesa u hranice Novodvorské a
večer uspořádal v místnostech pana Viktora Vicherka taneční vínek. (Výnos 13.48 zl)
1/8 Večer vyjel sbor k přespolnímu ohni do Litultovic, kdež blesk zapálil stodolu Vaňkovu.
20/9 Odbýval se I. sjezd hasičské župy Opavské v Milostovicích, jehož se zúčastnil sbor i se
stříkačkou, protože se mělo odbývati cvičení okolních sborů, kteréž ale pro nepohodu
odpadlo.
20/10 Večer vyjelo se k přespolnímu ohni do Hlavnice, hořelo obydlí a stodola Janerníkova;
sbor se hašení nezúčastnil, jelikož potřebí toho nebylo.
23/12 Obdržel sbor po druhé subvenci ze slezského zemského hasičského fondu
v obnosu 50 zl.

1897
21/2 Hasičský ples u Johany Hořákové. (Výnos 15.22 zl)
4/4 Rolnická záložna Stěbořská věnovala sboru z čistého užitku na odepsání dluhu 50 zl.

25/7 Konán výlet s hudbou do lesa, kterýž se v každém ohledu vydařil; zúčastnil se ho také
hasičský sbor Stěbořský korporativně a veliký počet hostů ze všech okolních vesnic.
(Vynesl pro pokladnu 11 zl).
10/8 Daroval pan baron Arnošt Sedlnický 25 zl.
5/9 II. sjezd hasičské župy Opavské v Hlavnici.

1898
23/1 Hasičský ples u Hořačky /: 19.42 zl :/
26/1 Uvítal sbor ženicha podvelitele Ludvíka Pavláska a jeho nevěstu rozenou Schreierovou
ze Zlatník.
11/2 V předvečer 70 letých narozenin příznivce svého p. Jana Hanla, statkáře v Novém
Dvoře uspořádal jemu hasičský sbor pochodňový průvod se zastaveníčkem a přednesl
své blahopřání. Sbor od něho pohoštěn a k účelům hasičským obdržel 20 zl.
13/2 Odpoledne shořela polní stodola pana Huga Janotty, statkáře ve Stěbořicích. Zdejší sbor
vyjel také k ohni, ale měl nehodu. Mezi jízdou k ohni nalomila se jedna část stříkačky
mezi předními koly a na zpáteční cestě se pak úplně ulomila. Nehoda tato ihned
oznámena R. A. Smekalovi se žádostí, aby stříkačku do pořádku uvedl. Jelikož vada
nalezena v materiálu a 5 léta záruka ještě trvala, nahradil pan Smekal celou přední část
jinou úplně zdarma.
Za platné služby při hašení tohoto ohně obdržel sbor od pojišťovacího spolku
cukrovarníků v Praze odměnu 10 zl a od pana Huga Janotty na pivo 5 zl.
16/2 Ukončena zimní hasičská škola, která v měsíci prosinci, lednu a v únoru každou středu
(celkem 9 kráte) se konala. Večerní tato cvičení byla od všech členů pilně navštěvována
a starosta sboru projednal v nich:
O organizaci hasičské, o jednotlivých částech stříkačky, o různém postavení kohoutů, o
přístroji proti zamrznutí zámyček, jak se má hasičský sbor při požáru zachovati,
způsoby hašení ohně, služební řád, atd.
Cvičení signálů. Pokaždé přečetlo se něco z hasičského kalendáře.
20/3 Darovala sboru rolnická záložna Stěbořská ze svého zisku na umoření dluhu 30 zl.
30/4 Zemřel v Milostovicích místopředseda hasičské župy Opavské pan Karel Novák, rolník.
Pohřbu jeho zúčastnil se sbor deputaci 4 mužů /: Schölder Max, Vicherek František,
Vicherek Ignác a Jan Polda :/
23/6 Obdržela se po třetíkráte subvence ze slezského zemského hasičského fondu v obnosu
50 zl na zakoupení hadic.
3/7 III. sjezd hasičské župy Opavské v Oticích; sbor se zúčastnil 16 muži,
mezi nimi celá hudební kapela

10/7 Uspořádán hasičský výlet s hudbou na obvyklé místo v Jezdkovském lese, kterýž vzdor
chladného počasí se znamenitě vydařil. Sólové výstupy provedli: Konrad Lind (Obecní
serbus), Ludvík Pavlásek (Pepík Fláma ze židu), Ferda Lhotský (Přednáška učeného
profesora Medáka), Josef Lebeda (Konduktér) a různé žerty. Čistý výnos 17.01 zl.
13/7 Daroval sboru pan baron Arnošt Sedlnický 20 zl
4/9 Sbor zúčastnil se slavnosti Palackého, pořádané spolky farnosti Stěbořské v zahradních
místnostech Stěborského pivovaru.
18/9 Okolo 3tí hodiny odpoledne ohlášen oheň v Sádku, který strávil obydlí a stodoly
Weiricha a Košackého. Zdejší sbor dodával z kamenných lounů vodu stříkačce
Jamnické a tato zase Hlavnické.
19/9 Byl sbor přítomen zádušní mši svaté ve Stěbořicích, sloužené za Jeho Veličenstvo Paní
císařovnu Alžbětu, která 10. září 1898 odpoledne v Ženevě od italského anarchisty
Luccheniho dýkou bodnuta byla a ihned brzy na to skonala.
23/10 Schválilo zdejší obecní zastupitelstvo přiložený řád, kterým se stanoví opatření
v příčině ohně pro obec Jezdkovice.
2/12 Císařské jubileum. I naše malá vesnička nezůstala co do oslavení 50 letého výročního
dne nastoupení trůnu Jeho Veličenstva nejmilostivějším císařem a králem Františkem
Josefem I. za ostatními obcemi. V předvečer byly na vyzvání p. starosty obce od 5. do 7
hodin všechny okna příbytků svícemi osvětleny, mnohé domy věnci, prapory a obrazy
Jeho Veličenstva ozdobeny a hasičský sbor uspořádal vesnicí lampionový průvod
s hudbou. Mezi průvodem učiněny 4 zastaveníčka, při nichž provoláváno Jeho
Veličenstvu „Sláva“ a hudba zahrála rakouskou národní hymnu.
Dne 2. prosince odebral se hasičský sbor s hudbou okolo ½ 9 hodiny do Stěbořic, kdež
všechny hasičské sbory, spolek vysloužilců, hospodářské besídky, obecní zastupitelstva
a školní mládež celé farnosti, uspořádaly mohutný průvod s obrazem Jeho Veličenstva,
jenž nesly četné družičky, ke slavným službám Božím do kostela. Důstojný Pán farář
Jan Gela uvedl přítomným na paměť vzácné vlastnosti, slasti i strasti stařičkého
jubilanta císaře pána a vybídl, aby všichni Boha prosili, by nám nejmilostivějšího
zeměpána ještě dlouho zachovati ráčil.
Hned po kázání zazpíváno „Te Deum“ a pak následovala slavná mše svatá, při níž
kostelní sbor hudební zazpíval figurální mši od Schöpfa do Es. Po mši svaté bylo defilé
všech spolků hasičských a spolku vojenských vysloužilců, pak průvod s hudbou až
k obecnímu domu ve Stěbořicích, kdež provoláno třikráte sláva, a rozchoď.
Odpoledne shromáždil se hasičský sbor v hostinci pana Viktora Vicherka ku volné
zábavě. Starosta sboru přednesl slavnostní řeč, po které starosta obce vysloužilcům
pamětní medaile rozdělil. Hudba sborová koncertovala při tom zdarma dlouho do noci.

1899
22/1 Ples u Vicherka (výnos 1.50).
23/4 Schůze hasičské župní jednoty Opavské, 3 vyslanci: Josef Lebeda, Ferdinand Lhotský,
Leopold Burda.

8/6 Inspekce sboru od hasičského inspektora Rudolfa Indricha za přítomnosti jednatele
Josefa Lebedy. Celkem dopadla dobře. Veškeré nářadí shledáno bezvadné, a spolkové
knihy velmi svědomitě vedené.
18/6 Konala župa Opavská sjezd ve Stěbořicích. Jelikož tento den před polednem započala
bouře s lijákem, který potrval přes druhou hodinu, zůstal náš sbor doma, protože
předpokládal, že se sjezd odloží.
25/6 Odbýváno zde svěcení kamenného kříže u kaple, který nechala na místě dřevěného
postaviti paní Marianna Borčová č. 4 zde za 165 zl. Ku zvýšení lesku této slavnosti
zúčastnil se jí také hasičský sbor.
2/7 Zúčastnil se sbor slavnosti 10 letého trvání hasičského sboru v Hlavnici s 18 muži a
celou
spolkovou hudbou.
9/7 Konán výlet do lesa u hranic Novodvorských; déšť jej překazil, takže se jen částečně
vydařil.
13/8 Odbýván v Komárově mimořádný zemský sjezd hasičský, na němž přednášel pokladník
zemské ústřední jednoty hasičské v Čechách, přítel Jindra „O významu českého hasiče.“
Zdejší sbor zastoupen byl starostou Ferdinandem Lhotským a delegátem Janem
Cigánkem. Tam přijat byl také návrh, aby sbory nově se zřizující, a ty, jichž stejnokroj
jest jíž chatrný, sjednaly si stejnokroj čamarový, podobný kroji českému, jež se nám na
příteli Jindrovi tak líbil. (Vzory toho stejnokroje se přikládají.)
2/9 Daroval sboru pan baron Arnošt Sedlnický opět 20 zl.

1900
3/1 Započata zimní hasičská škola, která se odbývala jednou za týden ve škole a 24. ledna
ukončena byla. V ní probíráno: Hašení ohně ve starších dobách, dějiny župy opavské,
stříkačka a její činnost, organizace hasičské ve Slezsku, úkoly činovníků, parní stroj a
parní stříkačka, taktika při hašení ohně. Návštěva byla dosti dobrá.
7/1 V neděli odpoledne vypukl oheň v komíně v Novém Dvoře ve dvoře, kdež se chytil špek
ze dvou bravků a úplně shořel. Zdejší hasičský sbor vyjel k ohni, ale nepracoval, protože
oheň uhašen domácími lidmi pískem a popelem. Pouze 3 muži (Leopold Burda, Josef
Lebeda a Ferdinand Lhotský) odebrali se na místo, kdež vyhořelý komín prohledali a
vyčistili.
21/1 Odbýván hasičský ples u Anny Hořákové;
návštěva byla slušná a čistý výnos obnášel 16 zl 69 kr.
27/5 Zúčastnil se sbor s 15 muži župního hasičského sjezdu v Kateřinkách. Povoz poskytl
pan František Lhotský.

15/7 Uspořádán hasičský výlet do lesa na obvyklé místo u hranic Novodvorských. Návštěva
byla tentokráte poněkud slabší. Čistý výnos obnášel pouze 5 zl 73 kr. Hostinský pan
František Šrom z Nového Dvoru, který jako jiná léta na výletišti občerstvení poskytoval,
daroval k tomu 2 zl.
20/8 Daroval sboru pan baron Arnošt Sedlnický na památku 70ti letých narozenin Jeho
Veličenstva císaře Pána 50 K.
Od 23. až 29. srpna 1900 odbýval se na Pol. Ostravě první český běh hasičský, do něhož
zdejší sbor vyslal svého starostu Ferdinanda Lhotského jako účastníka, poskytnuto jemu na
výlohy s tím spojené 10 zl. příspěvku.
9/9 Při župním sjezdu moravských enkláv v Litultovicích zastoupen náš sbor 8 muži.
3/11 Doprovodil sbor k věčnému odpočinku prvního ve sboru zemřelého člena, četaře lezců
Jana Kupku č. 3. Byl to člen velmi horlivý a snaživý, staraje se všemožně o rozkvět
sboru. Výlohy za stuhu k věnci, za hudbu atd. obnášely 11 zl 55 kr.
21/12 O 4. hodině ráno oznamovala trubka přespolní oheň, jenž se v sousedních Životicích
býti zdál. Nevyjelo se, ale když se ukázalo, že oheň jest dále až ve Štáblovicích, kdež
shořela o samotě stojící panská pila mezi Mikolajicemi a Štáblovicemi.

1901
13/2 Započato se zimní hasičskou školou a pojednáno ve třech schůzích: O počínání si
hasičských sboru na požařišti, o čištění hadic a z kalendáře přečteny povídky ze života
hasičského. Do první schůze dostavilo se 18, do druhé 13, a do třetí 8 hasičů. V poslední
schůzi (13/3) podána starostou sboru také zpráva o učiněných krocích v příčině
zakoupení sukenných blůží.
17/2 Odbýván u Ludvíka Hadámka hasičský ples, jenž byl slušně navštíven a pokladně 13 zl
24 kr čistého zisku vynesl.
2/4 Shořely z večera Karlu Královi, majiteli fojtství ve Stěbořicích, 2 dřevěné stodoly; zdejší
sbor nemohl se pro velmi špatnou cestu k ohni dostaviti.
28/4 Darovala Stěbořská záložna sboru 20 K.
7/5 Zúčastnil se zdejší sbor počtem 9 mužů pohřbu hasiče Josefa Klimeše ze Zlatník.
16/6 Odbýván v Jamnici hasičský župní sjezd, na němž se 15 mužů zdejšího sboru zúčastnilo.
18/8 V den císařských narozenin byl hasičský sbor dopoledne na slavných službách Božích ve
Stěbořicích a odpoledne uspořádán výlet s hudbou do lesa u Nového Dvoru. Čistý výnos
obnášel 11 zl 39 kr.
15/9 Po půlnoci vyjel sbor k přespolnímu ohni. Když se ukázalo, že hoří ve vzdáleném
Slavkově, vrátil se.

22/9 Dle usnešení valné hromady odevzdán deputací (Ferdinand Lhotský, Josef Lebeda a
Ludvík Pavlásek) panu baronu diplom čestného členství s následujícím věnováním:
„Sbor dobrovolných hasičů v Jezdkovicích jmenoval svého zakládajícího člena
vysoce urozeného svobodného Pána pana barona Arnošta Sedlnického pro zásluhy, jichž
si získal o rozkvět sboru, svým čestným členem.“
V Jezdkovicích, 1. září 1901
Josef Lebeda
Ludvík Pavlásek
Ferdinand Lhotský
jednatel
velitel
starosta
Vkusný diplom zhotoven firmou F. Nohavec v Terezině za 9 K 40 h, a krásný rám
dodala k němu firma Mikuš v Opavě za 8 K 60 h. Starosta sboru oslovil pana barona
německy asi následovně:
„Vysoce ctěný pane barone! Sbor dobrovolných hasičů v Jezdkovicích jmenoval
Vašnosť pro neocenitelné zásluhy, jichž Jste si získal jako zakládající člen o rozkvět
sboru, jakož i za tak často jemu prokázanou přízeň, svým prvním čestným členem. My
jako vyslanci dovolujeme si Vám pane barone diplom čestného členství jménem sboru
nejuctivěji odevzdáti; jest to jen nepatrný důkaz vděčnosti. Sboru bude to k veliké cti,
když diplom tento přijmete, a vyslovujeme přání, by pan baron svou přízeň ke sboru i na
dále zachoval.“
Pan baron vzkázal po vyslancích sboru své díky vysloviti s ujištěním, že podniky
lidumilné, mezi než také hasičství počítá, na jeho podporu vždy počítati mohou. O
diplomu samém se vyjádřil: „Velmi krásný, velmi vkusně proveden. Mám již také místo
proň určené“ ukázav na stěnu své pracovny.
26/9 Došel na sbor od pana barona přípis následujícího znění (v překladu): Ctěná správo
sboru! Ctěný hasičský sbor v Jezdkovicích usnesl se mne za svého čestného člena
jmenovati a toto usnešení dne 22. toho měsíce (září) odevzdáním diplomu provedl.
Vyslovuji za toto vyznamenání můj povinný dík a prosím ujištěn býti, že jako dříve
pokud v mých sílách to bude, budu se snažiti podmínky trvání sboru dle možnosti
podporovati. Žádám tento dík členům sboru na vědomosť dáti.
V Opavě, dne 24. září 1901.
Arnošt baron Sedlnický
23/10 V 11 ½ hodině noční vypukl v Milostovicích požár a ztrávil dvě stodoly a kůlnu paní
Novákové. Budovy byly ze dřeva a naplněné úrodou. Zdejší sbor byv alarmován o ¾ 12
měl za to, že hoří ve Stěbořicích, pročež rychle vyjel k pomoci. Teprve u samých
Stěbořic poznáno, že hoří v Milostovicích. Sbor jsa již tak daleko, zajel až na místo
požáru, ale nepracoval pro nedostatek vody, vrátiv se o ½ 3 hod. ráno nazpět. Přípřež
poskytl pan František Lhotský č. 13.

1902
8/1, 15/1, 22/1, 29/1 a 5/2 Odbývána jako jiná léta zimní hasičská škola za pilného
účastenství členstva, v níž projednával starosta sboru tuto látku: 1. služební řád, 2.
organizaci hasičstva, 3. o hlídkách a strážích, 4. cvičební řád, 5. nejdůležitější z tělovědy.
Kromě toho přečteno v každé schůzi něco zábavného z hasičského kalendáře.
9/2 Odbýván v hostinci u Ludvíka Hadámka hasičský ples, jenž vynesl pro hasičskou
pokladnu 51 K 37 h. V tomto čistém výnosu zahrnut jest zaslaný obnos 20 K od pana

barona Arnošta Sedlnického.
19/5 Konán v Neplachovicích hasičský župní sjezd, jehož se zúčastnilo 11 mužů
zdejšího sboru.
29/5 Udělila Stěbořská záložna sboru dar 20 K.
22/7 Vyrukoval sbor s hudbou o svatbě svého starosty Ferdinanda Lhotského, aby jemu
blahopřál.
27/7 Odbýván výlet do lesa Novodvorského, který vynesl 27 K 27 h.
17/8 Dodány sboru nové soukenné bluže zhotovené J. Gebauerem z Jarkovic
v ceně 492 K 46 h.
24/8 Vyslal sbor k slavnosti matičního odboru ve Stěbořicích, odbývanou v pivovaře,
deputaci 10 mužů.
25/8 Shořela Antonínu Fridrichovi č. 5 v Novém Dvoře stodola a kůlna; sbor zúčastnil se
hašení a zůstavil na požařišti hotovosť 5 mužů až do večera.
1/11 Vyjel sbor k ohni do Choltic; shořelo tam obydlí Jana Šroma. Sbor zůstal na požařišti do
úplného uhašení.
2/11 Obdržel sbor od vzájemné pojišťovny v Brně za platné služby při tomto požáru
remuneraci 10 K.
3/11 Vyprovodil sbor s hudbou svého starostu Ferdinanda Lhotského, kterýž tohoto dne
odstěhoval se na své nové působiště do Stěbořic.

1903
1/1 Odbývána v hostinci pana Ludvíka Hadámka valná hromada, při niž zvolení
funkcionáři viz oddíl C.
26/1 Odbýván v hostinci u Hadámka hasičský ples, čistý výnos činil 42 K 77 h.
30/5 Odevzdán čestnému členu p. Ferdinandu Lhotskému, nadučiteli ve Stěbořicích vkusný
diplom – zhotovený u firmy Nohavec v Terezíně. Diplom stál 18 K 75 h. Jakožto
deputace vysláni od sboru byli: František Lhotský, starosta, J. Lebeda, bývalý jednatel,
nástupce jeho František Tichopad, a Max Schölder, podvelitel.
1/6 Zúčastnil se sbor slavnosti 10. letého trvání sboru v Jamnici, zúčastnilo se 8 mužů se
starostou sboru v čele.
29/12 O šesté hodině večer oznamovala trubka přespolní požár. Hořelo ve dvoře čeledinské
stavení pana Jana Hanela v Novém Dvoře. Náš sbor přispěchal k požařišti s rychlostí co
možná největší a pracoval s neúmornou vytrvalostí až do ukončení ohně po 10. hodině.
Při požáru přihodil se úraz proudovodiči panu Janu Cigánkovi. Utrpěl vymknutí kosti
zápěstní a musel vyhledati pomoci lékařské. Přípřež 2 páry poskytl velkostatek!

1904
9/1, 19/1, 18/2, 17/3 Konána hasičská škola za prostředního účastenství. Při této pojednal
jednatel o různých časových tématech, jakož i záležitostech hasičských.
29/1 Zemřel v Sorici ve své vile, v noci ve spánku raněn byv mrtvicí, první čestný člen našeho
sboru, zdejší velkostatkář, zemský a říšský poslanec atd. svobodný pan Arnošt
Sedlnický.
Zpráva, jíž zprvu nikdo uvěřiti nechtěl, působila na všechny dojmem zdrcujícím. Odešel
nám v Pánu zesnulém náš první čestný člen a zároveň největší dobrodinec našeho
hasičského sboru.
Věnoval zesnulý pan baron za osm let trvání sboru našeho spolkové pokladně
dobrovolných darů 470 Korun.
Že skutečně bez vychvalování byl přítelem a podporovatelem hasičstva vůbec, svědčí
dopis urozeného pana barona obecnímu představenstvu z roku 1888, jímž vyzývá
představenstvo, by zarazilo v obci dobrovolný hasičský sbor a zároveň slibuje ze své
strany podporu co největší. Snahy jeho tenkráte minuly s cílem, avšak když v roce 1895
sbor zaražen, dostal pan baron čestně kavalírskému svému slovu a sbor podporoval
všemožně.
Vdově po zesnulém panu baronu paní baronce Ilce Sedlnické, rozené Serényi, zaslán od
sboru soustrastný dopis – za nějž paní Baronka poděkovala. Sbor pak 8. února zúčastnil
se v plném počtu slavného „Requiem,“ jež ve Stěborském chrámu za pána barona
slouženo bylo!
31/1 Pořádán v hostinci přítele Ludvíka Hadámka ples, jenž spolkové pokladně vynesl
35 K zisku.
V pondělí svatodušní, dne 23. května zastoupen byl sbor náš při zdařilém sjezdu župním
v Komárově pěti, vesměs mladými členy. Doporučení hodno jest, aby při podobných
příležitostech také starší členové rozloučili se na krátkou dobu se svými drahými polovicemi –
a ohlédli se také trochu do světa.
26/6 Uspořádán v Novém Dvoře výlet – jenž přinesl sboru 34 K zisku.
29/6 Zúčastnilo se 12 členů výletu sboru hasičského v Sádku – bez stejnokroje, proti usnešení,
čímž porušena kázeň.
19/6 V tomto roce zasáhl sbor činně při požáru ve Stěbořicích. Hořela v neděli přes požehnání
stodola Steierová. Jelikož stodola byla prázdná, dřevěná, stará a hodně sešlá, nebylo
nebezpečí dalšího šíření se ohně. Proto práce na požařišti zúčastnilo se jen mužstvo.
3/7 Zúčastnilo se 10 členů v stejnokroji oslavy desetiletého trvání sboru v Milostovicích.
17/7 Večer v neděli 17. července kolem půl desáté rozlila se na straně směrem Stěbořic a
Zlatník ohromná záře ohně. Sbor náš domníval se, že zhoubný požár zuří ve zmíněných
obcích, proto co nejrychleji se vypravil. Dojel až za Stěbořice a poznav, že hoří v Jaktaři,
vrátil se.

18/9 Nejvýznamnější pro sbor náš jest, že slavný obecní výbor v tomto roce vystavěti dal
sboru vkusné, všem předpisům odpovídající, hasičské skladiště. Toto odevzdáno svému
účelu dne 18. září. Za příčinou toho zúčastnil se sbor dopoledne slavných služeb Božích
ve Stěbořicích. Odpoledne ku slavnosti svěcení zavítaly k nám bratrské sbory ze:
Životic, Litultovic, Hlavnice, Jamnice, Stěbořic a Zlatník. Skladiště vysvětil důstojný
pán Václav Frydrych, kooperátor ze Stěbořic, a po svěcení promluvil k mužstvu, skvěle
promyšlenou, k nadšení pro hasičství povzbuzující řeč – načež v slavnostním průvodu
převezena svěnčená stříkačka z prozatímního skladiště ve dvoře – do nového, nyní
stálého – za zvuku hudby, jež hrála naši národní hymnu: „Kde domov můj?“ Mužstvu
zúčastněných sborů velel přítel, starosta župy Theodor Prasek – jenž na výletním místě –
louce velkostatku u hostince Hadámkova promluvil k mužstvu rovněž vřele. Jelikož ale
toho dne vanul nadmíru studený vítr, že i po zimní oblečení obecenstva z výletního místa
odcházelo – nevydařila se nám slavnost, jak jsme očekávali. Večer uspořádán, jak
obyčejně pro tancechtivé nezbytný věneček. Slavnost vynesla po odečtení výloh přece
ještě 35 K 94 h.
2/12 Hořela v Litultovicích polní stodola pana barona Rolsberga. Protože rozpoznáno hned,
že nehoří v obci, že jeti se stříkačkou k požáru pranic nepomůže – proto se nejelo. Prací
zachraňovacích přes to zúčastnili se 4 členové našeho sboru.

1905
29/1 V hostinci Hadamkově pořádán ples; čistý zisk činil 16 K 76 h, který se věnoval zdejší
Hospodářské besídce.
13/3 Zasáhl sbor činně ve statku pana Leopolda Burdy, jemuž v komíně chytlo se maso.
Pracováno bez stříkačky v dešti asi půl druhé hodiny.
7/5 Zúčastnil se sbor slavnosti svatého Floriána ve Stěbořicích 14 členy.
12/6 V pondělí svatodušní zúčastnilo se 14 členů župního sjezdu ve Zlatníkách.
2/7 Pořádán výlet na panské louce; výtěžek byl 13 K.
20/7 Hořela v Hlavnici chalupa Šnurova. Sbor vyslal k požáru 15 členů, kteří však čině již
nezasáhli.
6/8 Vyslán sbor k požáru do Sádku. Hořely stáje a stodola Palyrova.
Při hašení pracovalo 14 členů.
20/8 Zúčastnilo se 15 členů zemského hasičského sjezdu v Kylešovicích dopoledne,
odpoledne pak velkolepého táboru lidu tamtéž. Den ten ostane účastníkům
nezapomenutelným. Táboru přítomno bylo přes 10 tisíc českého lidu slezského. Opava
z obav, vymohla obsazení ulic vedoucích do středu města silnými kordony vojska, takže
účastníci táboru na zpáteční cestě nuceni byli oklikami vedlejšími ulicemi domů jeti.
Když vracel se domů sbor Jamnický a prorazil kordon vojska, probodnut byl rolníku
Kramnému kůň v ceně 600 K. Způsobená škoda nahrazena mu byla veřejnou sbírkou!
9/11 Vyslán k deputaci farnosti starosta sboru Ludvík Pavlásek, gratulovat k povýšení pana

faráře Gely na skutečného konsistoriálního radu!
V tomto roce přistoupil sbor za člena zemské pohřební pokladny s příspěvkem 48 h ročně
z člena. Pokladna vedena bude společně se zemskou hasičskou úrazovou pokladnou – a
nahodilé snad schodky hrazeny budou zemským výborem slezským. Pohřebné pro jednoho
člena činí v přítomné době 70 K. Až základní kapitál vzroste, bude zvýšeno! K další činnosti
sboru „Zdař Bůh.“

1906
4/2 Ples u Hadámka. Vynesl 14 K 90 h.
24/4 Schůzi delegátů župní jednoty opavské, konané v pondělí velikonoční v Kylešovicích,
zúčastnil se náš sbor čtyřmi členy. Při té příležitosti podán předsedovi Gudrichovi
diplom čestného členství župy.
7/5 Zúčastnil se sbor 14 členy oslavy svatého Floriána ve Stěbořicích.
12/5 Zúčastnil se celý sbor svěcení stříkačky a založení hasičského sboru v Novém Dvoře.
2/6 Pořádán v Novodvorském lese výlet. Vynesl 7 K 50 h.
29/6 Konáno zdařilé noční cvičení.
28/11 Zúčastnil se sbor záchranných prací při požáru ve Stěbořicích. Úplně shořela obilím
naplněna stodola rolníka Floryana Čecha.

1907
13/1 Pořádán u Hadámka ples. Výnos: 36 K.
26/2 Dovezen objednaný dvoukolový hydrofor a vůz pro mužstvo. Obé zakoupeno od firmy
Smekalovy z Čech u Prostějova za 1350 K.
19/3 Prodán přebytečný naviják hasičskému sboru ve Štáblovicích za 40 K.
11/5 Večer hořela ve Stěbořicích stodola pana Ludvíka Strohalma. Hašení zúčastnilo se 16
mužů se stříkačkou.
16/5 Zúčastnilo se 8 mužů slavnosti založení nového hasičského sboru ve Štemplovci.
23/6 Sehráli ochotníci životští ve prospěch hasičské pokladny divadelní kus „Písmákova
dcera.“ Návštěva byla ohromná a čistý výnos činil 74 K.
26/7 Zúčastnil se sbor večerního dostaveníčka na faře ve Stěbořicích na oslavu 40 letého
kněžství důstojného pána konsistoriálního rady pana Jana Gely. Pan rada daroval později
sboru 40 K na běžné potřeby.
27/7 Zúčastnilo se župního sjezdu v Neplachovicích 10 mužů.

27/8 Národní slavnosti ve prospěch Matice Opavské zúčastnilo se ve Stěbořicích v pivovaře
11 mužů.

1908
17/1 Ples u Hadámka vynesl 49 K 90 h.
27/4 Zúčastnil se sbor s hudbou stromové slavnosti.
31/5 Župní sjezd
8/6 Zúčastnil se celý sbor svěcení kříže na horním konci obce.
29/6 Zúčastnili se členové slavnosti 15 letého trvání sboru v Jamnici.
15/8 Uspořádáno dostaveníčko místnímu velkostatkáři panu baronu Rhemenovi.
1/12 Velmi okázalým způsobem oslaveno 60 leté jubileum požehnané vlády Jeho Veličenstva
císaře Františka Josefa. Konán krásný lampionový průvod s hudbou celou obcí. U zámku
promluvil jednatel ozletnými slovy o významu jubilea, a druhý den 2. prosince zúčastnil
se sbor slavných služeb Božích ve Stěbořicích. Počasí bylo nádherné!
Dodatek k župnímu sjezdu! Sjezd konán na panské louce. Počasí bylo skvostné, proto také
návštěva byla ohromná, jak z řad hasičstva, tak z obecenstva. Jak veliké množství lidu zde
bylo, svědčí, že kolem páté hodiny hostinskému pivo úplně došlo. Toho dne dal se sbor před
skladištěm fotografovat.
Zemského sjezdu 4. října 1908 na Polské Ostravě zúčastnilo se z našeho sboru 12 členů –
nejvíc z župy!

1909
31/3 Konala se mimořádná valná hromada. Při té rozděleny čepice dorostu a zvolen
cvičitelem jeho Antonín Klein č. 10. Přítomno bylo 21 členů a k návrhu a po odůvodnění
jednatele zvolen jednohlasně čestným členem sboru zdejší velkostatkář pan baron
Rhemen, jemuž diplom čestného členství zaslán ku jmeninám 30. dubna do Vídně.
9/5 Celý sbor zúčastnil se průvodu Svatofloriánského ve Stěbořicích, načež zúčastnil se
župní školy.
16/5 Taktéž následující neděli osm členů zúčastnilo se pokračování župní školy.
31/5 Velmi pěkně representoval se náš sbor při župním sjezdu v Hlavnici. Sjezd byl v každém
ohledu zdařilý. Zastoupeny také byly sbory z enkláv 208 členy. Náš sbor zastoupen byl
19 členy v kroji a 6 členy dorostu. Dva členové byli v občanském oděvu.
4/7 Deset členů našeho sboru zúčastnilo se otevření a svěcení krásného skladiště
v Kateřinkách. Slavnost byla obrovských rozměrů a účastníkům z paměti nevymizí.
18/7 Slavnost s koncertem Budivoje z Kateřinek při otevření nového panského skladiště

vynesla sboru 50 K.
3/10 Zúčastnil se sbor v kroji slavnosti svěcení školy!
Dodatek: Při valné hromadě konané dne 6. ledna přítomen byl starosta župy Theodor
Prasek, který promluvil o zřizování dorostu při sborem. Velmi pěkné přednášky
měli členové sboru: Ludvík Steier „O čtení“ a Bohumil Vaněk „O zamrzlé
stříkačce.“
Ples konán 10. ledna naposled v staré budově a vynesl sboru značný obnos 116 K,
takže všichni byli nadmíru spokojeni.

1910
Konán v sobotu 8. ledna u Vicherků ples, který vynesl i s dary toliko 35 K.
5/6 Konáno 15. leté trvání hasičského sboru, pro nepříznivé počasí, jenž právě přes poledne
až do 3 hodin pršelo, tak bylo z okolí málo hosty navštíveno, přičiněním sboru vyneslo
pokladně hasičské 6 K 70 h.
12/7 Konán v Milostovicích hasičský župní sjezd, jehož se zúčastnilo 8 mužů zdejšího sboru.
20/8 Zúčastnil se náš sbor s 8 členy obžínkové slavnosti ve Stěbořicích v pivovaře ve
prospěch „Matice Opavské.“

1911
22/1 Odbýván u Ludvíka Hadámka hasičský ples, jenž byl slušně navštíven a pokladně
77 K 95 h čistého zisku vynesl.
5/4 Zúčastnil se náš sbor hasičského župního sjezdu v Novém Dvoře s 18ti členy, 5 členů
dorostu.
18/6 Uspořádal náš sbor zahradní slavnosť. Večer vínek u pana Vicherka, pro nepříznivé
počasí se slavnosť velice nezdařila, s přičiněním členů, kteří bavili obecenstvo
s humoristickými výstupy a děvčata se zdařilým bufetem, vynesl pokladně 22 K.
24/7 Darovala Stěbořská záložna 20 K.

1912
21/1 Konán ples u pana Vicherka, jenž vynesl pokladně 53 K 70 h i dary, které naň zaslala
paní baronka 20 K, toho jí nebude zapomenuté.
28/4 Zúčastnilo se 8 členů župní školy ve Stěbořicích.
5/5 Zúčastnil se náš sbor večerního dostaveníčka na faře ve Stěbořicích na oslavu a povýšení
na faráře pana Václava Frydrycha.
27/5 V pondělí svatodušní zúčastnilo se 6 členů župního sjezdu v Oticích.

16/6 Odbýván výlet v panském lese a vynesl pokladně čistého výtěžku 22 K.
29/6 Hořela polní kůlna pana Ludvíka Pavláska z Jezdkovic. První to požár v Jezdkovicích
jak je sbor založen.
Již uplynulo 17 let, jak sbor náš jest založen, a po celý ten čas chránil nás Bůh od toho
zlého nepřítele. Až letošního roku zachvátil tu polní kůlnu, kterak oheň vznikl, není
známo, bylo to 11 ½ před polednem jak oheň vyšlehl na střechu, právě bylo dobře, že
všichni hasiči byli doma, neb byl svátek Petra a Pavla, tak se oheň brzy uhasil. Vody
jsme měli dosť, hasičů též bylo dosť neb přichvátali hasiči z Nového Dvora, Hlavnice a
Stěbořic. Oheň úplně uhašen o 1 hodině odpoledne. Škoda jesť dosti veliká. Kůlna stála
teprve 1 rok než vyhořela. Pojištěno to bylo u Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně,
kůlna na 700 K a sláma na 300 K.

1913
26/1 Pořádán v hostinci pana Ludvíka Hadámka ples, jenž vykazuje čistého příjmu 29 K 14 h.
Na darech dostalo se od paní Baronky 20 K a od excelence pana barona z Rhemen také
20 K. Za tyto dary písemně jim poděkováno.
8/4 Účastnil se sbor při požáru pivovaru Stěborského. Škoda činila 70 000 K a byla částečně
kryta pojištěním. Našemu sboru dostalo se od pojišťovny moravskoslezské v Brně
podpory za účinnou práci při požáru v obnose 40 K.
8/6 Sbor účastnil se župního sjezdu a oslava 20 letého trvání hasičského sboru v Jamnici
s 8 členy.
25/6 Sbor účastnil se korporativně uvítání nejdůstojnějšího knížete arcibiskupa dr. Baura při
slavnosti biřmování ve Stěbořicích.
8/7 Pořádán výlet v panském lese u „myslivny.“ Návštěva byla veliká. Škoda, že k 5 hodině
odpoledne prudký liják tak krásný výlet pokazil. Přece však zůstalo čistého výtěžku
sboru 77 K 53 h. Obětavé naše hospodyně přispěly hojnými dary do bufetu, jehož
úpravy se podjaly paní M. Lhotská, choť správce školy, paní Al. Burdová, slečna
Františka Salzmannová, Božena Lhotská a Růžena Jamnická. Bufet vynesl 42 K 73 h.
20/9 V pozdní době podzimní nastala v noci z 19. na 20. hrozná bouře. Krátce po půlnoci
ozvala se burcovka ponocného, hlásíc požár v obci. Blesk uhodil do obytné budovy pana
Roberta Kaligy a než sbor byl svolán, rozšířil se požár i na přilehající stodůlku a kůlnu.
Přičiněním hasičů vynesen byl, pokud možno bylo nábytek. Zásoby na půdě v ostatních
budovách byly ohněm zničeny. Škoda celková činí 2 400 K a je jen nepatrně (obnosem
600 K) kryta pojištěním. Okolo 3. hodiny po půlnoci byl požár udolán. Vítr vál
severozápadní, proto budovy okolní ohroženy nebyly. Z okolních sborů nedostavil se
žádný.

1914
11/1 Pořádán ples u pana Josefa Vicherka. Čistého zisku přinesl 14 K 28 h. Excelence pan
baron z Rhemen zaslal dar 30 K.

14/6 Účastnil se sbor jubilejní oslavy 25 let trvání sboru v Hlavnici.
28/6 Měl býti pořádán výlet, avšak pro různé neshody odpadl.
4/7 Účastnil se sbor korporativně smutečních bohoslužeb ve Stěbořicích za zemřelého
následníka trůnu pana arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti Žofie vévodkyně
z Hohenbergů, kteří násilnou smrtí zastřelením zemřeli v Sarajevě. Každý odsuzoval
tento zločin a soucitně vzpomínal těžce zkoušeného mocnáře naše a ubohých sirotků.
14/7 Zemřela paní Marianna Borčová č. 4. Sboru věnovala 150 K. O. v p.
19/7 Účastnil se sbor župního sjezdu spojeného s oslavou 25 letého trvání sboru ve
Stěbořicích.
31/7 Nejvyšším rozkazem Jeho Veličenstva prohlášena byla v naší říši všeobecná mobilizace
vojska. Odešli do boje tito členové: Antonín Klein č. 10, Antonín Klein č. 41, Bohumil
Vaněk, Teodor Schwan, Josef Vicherek, František Šrom. Činnost spolku ustává.
16/10 Povoláni další členové: Jindřich Lhotský, rolnický syn a Josef Vltavský.
22/11 Pochován byl Antonín Klein č. 41, který v boji proti Rusům padl, v Zářičí v Haliči.
O. v p.
19/12 Účastnil se sbor pohřbu čestného občana zdejší obce důstojného pána Jana Gely,
kněžského arcibiskupa konsistoriálního rady a faráře v. v. majitele zlatého záslužného
kříže s korunou, který po krátké nemoci ve čtvrtek 17. prosince zaopatřen svatými
svátostmi umírajících v 73 roce věku svého zemřel. O. v p.

1915
19/5 Hořela polní kůlna na panství v Novém Dvoře. Sbor účastnil se činně záchranných prací.
Odpoledne uhodil blesk.
27/5 Upsal sbor na II. válečnou půjčku nom. obnos 200 K.

1916
Činnost tohoto roku nevyvíjel sbor pro válečnou dobu žádnou a nebyl ani k požáru volán.
Sbor obdržel subvenci za rok 1915 obnos 250 K.

1917
24/4 Hořely panské stodoly na velkostatku ve Stěbořicích přes poledne; příčina neznámá.
Sbor značným počtem členstva a stříkačkou účastnil se záchranných prací. Za účinnou
pomoc dostalo se sboru poděkování od majitele velkostatku a daru 100 K.
12/11 Hořelo odpoledne obytné stavení Rob. Kavana v Novém Dvoře. Za účinnou práci
záchrannou obdržel sbor od pojišťovny moravskoslezské v Brně obnos 40 K.

1918
10/2 Uspořádal sbor po přestávce téměř čtyřleté taneční zábavu. Výtěžek čistý byl
uspokojivý a věnován z polovice místním sirotkům a z polovice sborové pokladně.
23/8 Shořela panská polní kůlna zdejšího velkostatku se všemi zásobami obilí (pšenice, rži,
ječmene). Úhrnná škoda 70 000 K kryta pojištěním. Kůlna chytla se od jisker parního
stroje. Kůlna musela býti ponechána osudu, záchranná práce byla nemožná. K mlácení
propůjčil sbor velkostatku hydrofor. Při požáru shořel vozík od hydroforu, 1 díl hadic
poškozen a rovněž hubice. Kromě zásob shořela i mlátička.
1/9 Účastnil se sbor oslavy 25 letého trvání sboru hasičského v Jamnici 1 členem (Jindřich
Lhotský, správce školy).
22/9 Účastnil se sbor několika členy „Táboru lidu“ na Ostré hůrce u Chabičova.
28/10 Po třech stech letech splnila se slova Jana Amose Komenského a vláda věcí českých
vrátila se do rukou československého národa. O čem snili naši předkové, po čem toužily
minulé generace, stalo se skutkem, Samostatný československý stát jest zrozen. Jako
zástupce československé Národní rady v Paříži převzal vedení československého státu
Národní výbor československý v památný den 28. října 1918. V Opavě utvořil se
„Národní výbor pro město Opavu a politický okres opavský.“
8/11 Uspořádal sbor lampionový průvod obcí s hudbou na paměť nešťastné bitvy na „Bílé
hoře.“ O významu „Bílé hory“ pro národ československý promluvil Jindřich Lhotský,
správce školy.
10/11 Účastnil se sbor korporativně služeb božích ve Stěbořicích, které byly slouženy na
poděkování uskutečnění se samostatného Československého státu.

1919
26/1 Uspořádán ples v hostinci Josefa Vicherka.
14/4 Zemřel člen sboru František Šrom v nemocnici ve Frýdku na zauzlení střev. Převezen
byl do Stěbořic a na tamním hřbitově pochován. O. v p.
1/6 Účastnil se sbor oslav 25 letého trvání sboru hasičského ve Zlatníkách (Stěb. pivovar).
27/7 Sbor účastnil se slavnosti 25 letého trvání sboru hasičského v Milostovicích.
11/12 Zemřel člen sboru Antonín Klein v nemocnici v Opavě na žaludeční vředy. Převezen do
obce a pohřben ve Stěbořicích na tamním hřbitově. O. v p.

1920
17/1 Ples v hostinci Josefa Vicherka.
19/5 Sbor účastnil se požáru v Životicích. Hořela stodola rolníka Bartesky.

13/6 Mělo býti oslaveno jubileum 25 leté trvání sboru a odevzdat jubilantům diplom čestného
členství. Vlivy politickými ve sboru členstvo slavnost rozbilo.

1921
16/1 Ples v hostinci Josefa Vicherka.
29/3 O půl 1 hodině přes poledne oznamoval občan Ludvík Jasník přespolní požár. Hořelo
doškové stavení pana Vilhema Nováka zahradníka ve Stěbořicích. Náš sbor přispěchal
k požařišti s rychlostí co možná největší. Pracovalo se beze stříkačky za příčinnou
nedostatku vody. Hašení účastnilo se 20 mužů.
1/10 Zemřel člen sboru čestný br. Jakub Lhotský na zápal plic.
2/10 Pořádalo se okrskové cvičení se stříkačkou v Novém Dvoře za přítomnosti starosty
Praska.

1922
29/1 Pořádán ples u pana Gebauera (panský hostinec). Čistého zisku přinesl 69 K 20 h.
5/6 Zúčastnila se 5 členná deputace župního sjezdu v Jarkovicích.
Korporativně účastnil se sbor slavnosti založení sboru hasičského na Březové u Stěbořic,
14 členů.
25/6 Konalo se hasičské cvičení o 3 hodině ráno za přítomnosti 18 členů pracoval sbor 6 min.
26/6, 30/6 Obdržela se o dvakráté subvence ze slezského zemského hasičského fondu
v obnosu 500 Kč na zakoupení hadic za rok 1921 – 500 Kč, za rok 1922 – 500 Kč.
22/9 Účastnil se sbor požáru v Hlavnici; hořely stodoly majitele velkostatku Bayera večer v 8
hodin. Sbor náš přijel se stříkačkou i s hasičským vozem ku požáru a velmi činně
pracoval s 20ti členy. Sboru dostalo se písemné poděkování od velkostatkáře a dar
v obnosu 110 Kč.

1923
14/1 Pořádán ples u občana Josefa Vicherka.

1924
27/1 Byl pořádán spolkový ples (u Vicherků). Čistého zisku přinesl 383 Kč.
15/5 Zúčastnil se sbor v plné výzbroji při uvítání pana arcibiskupa Dr. Leopolda Prečana ve
Stěbořicích 15 členů.
17/5 Konáno hasičské cvičení se stříkačkou (hořela došková stodola č. 33)
18/5 Konalo se hasičské cvičení pochodové.

9/6 Zúčastnil se sbor s 18 členy svěcení nové stříkačky na Březové u Stěbořic.
20/6 Konalo se poplachové cvičení se stříkačkou o 3 hodině ráno u myslivny za účasti 16
členů a 1 vozky Leopold Lhotský č. 33.
22/6 Zúčastnil se sbor s 15 členy „Matičního dne“ v Kateřinkách.
24/6 Zúčastnil se sbor s 16 členy uvítání pana prezidenta naší československé republiky
Tomáše Garyka Masaryka (celý den) v Opavě.
Obdržel se dar od pojišťovny „Hasičské“ 48 Kč.
Obdržela se podpora ze slezského zemského hasičského fondu 500 Kč.

1925
14/1 Pořádal se spolkový ples u Vicherků.
28/6, 29/6 Sehrál sbor dobrovolných hasičů na paměť 30 letého trvání sboru divadlo
„Psohlavci“ v krojích. Kus byl sehrán bezvadně.
12/7 Konalo se poplachové cvičení se stříkačkou o 3 hodině ráno. Hořely panské stodoly.
Cvičení se zúčastnilo málo členů.
19/7 Konal se výlet spojený s oslavou hasičskou 30. letou na zahradě u Vicherků.
Dary: Podpora ze slezského zemského fondu 400 Kč.
Od hasičské pojišťovny 66 Kč.

1926
17/1 Konal se spolkový ples u Vicherků.
20/6 Vysláni 2 delegáti na sokolský slet do Opavy.
Vysláni 3 členové do kurzu samar. v Novém Dvoře.
27/6 Zúčastnil se sbor župního sjezdu v Litultovicích (eukl.).
4/7 Zúčastnil se sbor župního sjezdu v Březové u Stěbořic.
12/9 Zúčastnil se sbor svěcení skladiště v Novém Dvoře.
Dary: Od hasičské pojišťovny 66 Kč.
Ze slezského zemského hasičského fondu 800 Kč.
Místí obec přispívá každoročně á 40 Kč.

1927
16/1 Odbýval se spolkový ples u Vicherků.
17/4 Doprovodil sbor čestného člena Jindřicha Hermana, dělníka k věčnému odpočinku.

5/6 Zúčastnil se sbor v Opavě Matičního Dne.
3/7 Zúčastnili se 4 členové svěcení praporu v Opavě.
12/7 Zúčastnili se 4 členové župního sjezdu v Kamenci.
16/7 Zúčastnil se požáru v Herticích u Klaska.
14/8 Zúčastnil se sbor sjezdu zemské hasičské jednoty spojený s putovní výstavou v Opavě.
Dary: Od hasičské pojišťovny 55 Kč.
Od rolnické záložny ve Stěbořicích 80 Kč.
Od místní obce 40 Kč.

1928
15/1 Pořádán spolkový ples u p. Gebauera.
18/3 Sehráno divadlo „Helmice bez poskvrny.“
6/5 Poplachové cvičení župy Stěbořské v Novém Dvoře.
26/5 Navštívil sbor br. Leon. Vicherek, župní technický dozorce a vykonal prohlídku
inventáře sborového.
3/6 Zúčastnilo se 15 členů Matičního Dne v Opavě.
28/6 Zúčastnilo se 16 členů župního sjezdu v Jamnici.
4/7 Zúčastnil se župní vzdělavatel br. Hynek Malík, správce školy všeslovanského sjezdu
v Praze.
12/7 Odbýval se spolkový výlet v lese u myslivny.
27/10 Zúčastnil se sbor v plné výzbroji 10. leté jubilejní oslavy s lampionovým průvodem
vesnicí s hudbou v čele. Oslava měla důstojný průběh. Občané plně pochopili významu
28. října (což dokazoval průvod), a budou se radovati radosti, jež založena jest na
poznání, že nesmírné oběti naší svobody nebyly marné. U pomníku padlých pronesl
procítěnou řeč br. jednatel Josef Burda.
29/10 Večer vyjel sbor k přespolnímu ohni do Stěbořic, kde hořelo obydlí a stodola pana
Kavana, sbor se hašení nezúčastnil, jelikož nebylo vody.
Dary: Místní obec přispívá obnosem 40 Kč.
Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně dar 100 Kč.
Zemská správní komise v Opavě 1 000 Kč.
Různé dary 120 Kč.

1929
19/1 Pořádal se spolkový ples u Gebauera.
5/5 Hasičský kurz pro činovníky sborové ve Stěbořicích zúčastnilo se 9 členů odpoledne se
stříkačkou, povoz pana Burdy Leopolda.
18/6 Zúčastnilo se 18 členů župního sjezdu v Hlavnici.
2/11 Účastnil se sbor pohřbu čestného člena pana velkostatkáře Hugo Rhemena. Pochován
v rodinné hrobce v Lesních Albrechticích.
20/11 Alarmován byl sbor trubkou k požáru v Herticích, jelikož se v půli cestě shledalo, že
požár je v Uhlířově, kdy se povoz se stříkačkou vrátil zpět (J. Kiršner) 12 členů.

1930
16/2 Odbýval se spolkový ples u Vicherků.
6/3, 7/3 Zúčastnil se sbor v plné výzbroji jubilejních oslav 80. narozenin pana prezidenta
Masaryka v obci.
9/6 Zúčastnil se sbor župního sjezdu s 18. členy ve Stěbořicích.
15/8 Alarmován byl sbor ku nočnímu poplachovému cvičení (škola 22 čl.).
Téhož dne o 3 hod. později vyjel sbor ke skutečnému požáru do Litultovic (Vaněk Jan).
17/8 Pořádala hasičská župa Stěbořská I. samaritánský sjezd spojený s hasičským cvičením
zdejšího sboru. Při této příležitosti byl dekorován člen Jan Rýž stříbrnou medailí se lvem
za záchranu lidského života.
6/11 Zúčastnila se 2 členná deputace oslavy 70. letých narozenin župního starosty br. Teodora
Praska ve Stěbořicích.

1931
11/1 Vyjel sbor ku požáru do Životic (Libovský, Pleskač).
18/1 Pořádán hasičský ples u Vicherků.
15/1–12/2 Pořádal sbor hasičskou školu.
1-8/3 Zúčastnili se hodnostáři sboru hasičského samaritánského kurzu ve Stěbořicích.
27/4 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Životic (Vavrla).
17/5 Zúčastnili se 3 členové valné hromady župní ve Stěbořicích.
1/6 Vyjel sbor ku požáru do Životic (hořelo u Pavelka).

14/6 Zúčastnili se 2 členové župního sjezdu ve Štemplovci.
16/6 Vyjel sbor ku požáru do Hertic (u Kláska).
28/6 Zúčastnilo se 12 členů hasičského výletu v Cholticích.
12/7 Zúčastnilo se 12 členů jubilejní oslavy v Novém Dvoře.
25/9 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Choltic (Pliska).
27/9 Vykonal okresní hasičský dozorce br. Prasek prohlídku sboru a inventáře.
16/11 Doprovodil sbor k věčnému odpočinku br. Jana Rýže, dlouholetého člena a jubilanta.
17/12 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Hlavnice (velkostatek).

1932
17/1 Pořádal hasičský sbor ples u pana Pavláska.
Během měsíce února pořádána jako jiná léta zimní hasičská škola za pilného účastenství
členstva. Probrány a vysvětleny byly prvky pojmu o živlech, vodě, ohni, atmosféře, energii
atd. Zároveň jednatel vysvětlil o pravidlech, jak si má hasič počínati při požárech.
Školu pořádali br. Burda Josef, jednatel, br. Vaněk Bohuslav, starosta, br. Kupka Josef,
vzdělavatel, br. Schwan Vojtěch, trubač a br. Lhotský Jindřich, velitel.
5/6 Zúčastnil se sbor s 18. členy župního sjezdu v Neplachovicích.
10/9 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Životic (Pavlíček).
17/9 Zúčastnilo se 10 členů Tyršových oslav v Opavě.
16/6 Doprovodil sbor na poslední cestu zemřelého br. Jana Kupku; zesnulý byl jeden
z nejčilejších pracovníků v řadách hasičského sboru.
21/10 Sehráli členové sboru divadlo.

1933
15/1 V hostinci u Vicherků pořádán ples.
30/5 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Sádkovského lesa, kde hořelo houští. Sbor
energicky potlačil rozšíření se ohně na katastr Jezdkovský.
5/6 Zúčastnil se sbor 40. leté jubilejní slavnosti založení českého gymnázia v Opavě
v Milostovicích.
10/6 Doprovodil sbor bývalého člena Leopolda Cigánka, kováře v Milostovicích a člena
župního výboru na poslední cestu k věčnému odpočinku na hřbitov v Jaktaři.

26/6 Konalo se poplachové cvičení se stříkačkou.
29/6 Zúčastnil se sbor okrskového cvičení v Hlavnici.
13/8 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Litultovic, kde blesk zapálil obytné stavení starosty
Vaňka.
24/8 Alarmován byl sbor ku přespolnímu požáru do Hlavnice, kde hořela stodola pana
Sablického.
26/8 Zúčastnil se sbor ohně ve Stěbořicích u St. Premuse, kde hořela stodola a kůlna. Brzy
potom opět přispěchal sbor ku pomoci k požáru u Rud. Kaluse, kde hořela kůlna.
27/8 Zúčastnil se sbor jubilejní oslavy 15. letého trvání československé republiky v průvodu
vesnicí.
Sbor pořádal v zimě hasičskou školu za četné účasti členů, referoval jednatel o hospodářských
poměrech dnešní všeobecné krize Burda Josef.

1934
28/1 Uspořádán pro zábavu členů hasičský ples.
V únoru se konala hasičská škola (referovali Burda, Malík).
26/3 Doprovodil náš sbor na poslední cestu br. Ludvíka Pavláska, dlouholetého velitele.
3/5 Zúčastnil se sbor oslavy zapálení strážného ohně za vesnicí na paměť 50. letého
slezského československého hasičstva. Proslov Burda Josef, jednatel a Kupka Josef,
vzdělavatel.
7/5 Alarmován byl sbor o 3 hodině ráno k požáru v místě u br. Raf. Hadámka, kde hořela
kůlna, včasným zákrokem požár lokalizoval.
9/5 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Stěbořic, kde hořely pánské chlévy.
20/5 Zúčastnil se sbor sjezdu Svazu dobrovolného hasičstva československého v Opavě, 8
členů cvičilo se žerděmi a 5 členů samaritánů obvazování zraněných.
21/5 Zúčastnil se sbor požárního cvičení dopoledne v Opavě, odpoledne odhalení pomníku
hasičského v Kylešovicích.
6/8 Doprovodil sbor zasloužilého pracovníka a dlouholetého starostu br. Bohumila Vaňka
na poslední cestu k věčnému odpočinku.
26/11 Vyjel sbor ku přespolnímu požáru do Stěbořic, kde hořela střecha nad chlévy a
konírnou u Jana Palzera.

Hasičský slib
Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že
budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její
obranu a za její svobodu.
Slibujeme, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a
nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a
řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.
Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha
milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti,
jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.
Tak slibujeme

