Kronika Místní organizace Českého
svazu požární ochrany v Topolné

Úvod
Původní kronika požárního sboru v Topolné se během 2. světové
války ztratila. Teprve v osmdesátých letech se volalo po
obnovení kroniky požárního sboru. O zpracování nové kroniky
byl sborem požádán místní učitel Jaroslav Hyánek, který byl v
letech 1965 až 1984 kronikářem obce Topolná. Ten se ujal
tohoto úkolu. Hlavním zdrojem informací bylo to, co se
dochovalo z písemností, hlavně zápisy z konaných schůzí sboru
a další písemnosti. Životopis kronikáře. Každá kronika má mít
životopis kronikáře. Proto aspoň několik údajů. Jaroslav
Hyánek se narodil 17. ledna 1912 v Oldřichovicích, okres
Gottwaldov. Po obecné škole studoval gymnázium v Uh. Hradišti
a v Kroměříži, kde též maturoval. Soukromým studiem si doplnil
své vzdělání a maturoval ještě na učitelském ústavu v
Kroměříži. Roku 1933 nastoupil jako učitel na Svárově, r. 1934
na Suchově a po vojenské službě nastoupil v Topolné jako
učitel, kde žije dosud jako důchodce.

Rok 1886
Byl to významný rok, rok založení Dobrovolného hasičského
sboru Jednota. Ale již 10 let před tímto letopočtem byli v
Topolné hasiči, i když tento sbor nebyl samostatný. Byl
připojen k hasičskému sboru v Bílovicích.
Teprve roku 1886 sešli se naši předkové na zakládající schůzi
v hostinci Antonína Mezírky, svolané představeným obce Josefem

Čechmánkem. Přítomní občané byli po přednášce o účelu schůze
vyzváni, aby se přihlásili do Dobrovolné Jednoty hasičské.
Jako činní se přihlásili tito: Antonín Dohnal, Josef Kaňovský,
Antonín Mikulka, Isidor Dujíček, Antonín Černý, Jan Ranofrej,
Antonín Spáčil, Antonín Čechmánek, Josef Rozsypálek, Ignác
Mikulka, Antonín Sakrajda, Josef Viňovský, Fr. Hrdina, Jan
Hlavačka, Jan Viňovský, Josef Mokráš, Ant. Mikulka, Jan
Dujíček, Rajmund Kovařík, Jan Kovář, Jan Lapčík, Karel
Schnidler, Ant. Škára, Josef Hrdina a Stanislav Chytil.
Jako přispívající členové: Josef Čechmánek, Maurie Fusek,
Gabriel Foltýn, Antonín Elišťák, Fr. Rozsypálek a Josef
Dohnal.
Členové příprav. výboru zvolení voleb. lístky: Jos. Čechmánek,
předseda, Antonín Dohnal, místopředseda, Antonín Elišťák,
pokladník, jan Ranofrej, jednatel a náčelníkem zvolen Karel
Ranofrej.
Schůze se konaly v místnostech hostince Antonína Mezírky,
výborové schůze vždy každou sobotu v 18 hod.
Podle vzoru sboru Napajedel byly vypracovány stanovy sboru v
Topolné a předloženy cestou okresních orgánů c. k.
místodržitelství k potvrzení.
Místní nadučitel Železník zakoupil pro první trubače Jana
Foltýna a Antonína Škáru dvě polnice.
Bylo též usneseno, že počet členů nemá překročit 32 členů.
4. prosince 1986 byl přijat a schválen služební řád navržený
Českou ústřední Jednotou Moravsko-slezských dobrovolných
hasičských sborů.
18. 12. 1886 byli již 4 činní členové vyloučeni pro neúčast na
cvičeních sboru. Pro 32 členů byly objednány obleky u Ant.
Dohnala, krejčího v Topolné a též čepice u Najmana ve Zlíně.
Cvičení se konalo třikrát týdně.

Rok 1887
Byly objednány na splátky 3 let odznaky, pasy, nože, pletky,
píšťalky, šňůry, přilby, chocholy, svítelna, pochodně, košíky,
svíradlo, obrazy, vidlice, kukly, houby u fy Smékal - vdova.
C. k. místodržitelství naše stanovy neschválilo.
Proto byly přijaty stanovy České ústřední Jednoty
moravskoslezské dobrovolných sborů hasičských a opět
předloženy c. k. místodržitelství.
Dne 6. února 1887 byly stanovy požárního sboru schváleny a
výbor se usnesl, že náš hasičský sbor přistoupí k
Moravskoslezské ústřední Jednotě dobrovolných hasičských sborů
a k župní jednotě hasičských sborů okresu napajedelského. 13.
února 1987 se konal první hasičský ples v hostinci Ant.
Mezírky. 20. března 1887 se konala prvá valná hromada (=
výroční schůze) v témže hostinci. Jednatelskou zprávu o
ustavení a činnosti dobrovolné hasičské Jednoty přednesl Jan
Ranofrej a uvedl, že nejprve se zapsalo 34 činných členů a 7
přispívajících a po některých změnách byl stav 32 činných
členů a 7 přispívajících. Též seznámil přítomné se stanovami a
se služebním řádem. Pak oznámil podporu od vzájemné pojišťovny
v Brně 60 zlatých, od záložny Napajedla 101 zlatý a od hraběte
Ar. Baltazziho 100 zlatých. Též oznámil též cvičení sboru
dvakrát týdně do konce prosince ve čtvrtek večer a v neděli
odpoledne. Od 1. ledna ještě úterý večer přibyl. Pak se konaly
volby. Starostou byl zvolen Josef Čechmánek. Také byli zvoleni
tři členové výboru Gabriel Foltýn, Ant. Elišťák. Za náčelníka
byl zvolen Karel Ranofrej. Třetím členem výboru zvolen Jan
Ranofrej, jednatel. V dubnu 1887 objednány odznaky na límce a
čapky, dvě dvouhlasé trubky, žebříky, lopaty, krumpáče, háky,
součásti na naviják hadic.
20. 3. 1887 se konal na ukončení schůze slib hasičů do rukou
náčelníka, který zněl:

"Slibujeme svým čestným slovem a rukou dáním náčelníkovi se
zavazuju, že co hasič povinnosti své vždy řádně a svědomitě
plniti a stanov a řádu služebního vždy poslušen budu."

Rok 1888
V lednu se konala hasičská zábava v hostinci p. Mikošky. Valná
hromada se konala 18. 3. a 13. 7., ale zápis je velice stručný
a chybí podrobnosti. Zřejmá krize.

Rok 1889
Teprve na valné hromadě sboru dne 17. března 1889 osvětlil
nový jednatel Ludvík Samohýl situaci ve sboru. Ve své zprávě
doslovně řekl: "Při převzetí činnosti jednatelské shledal jsem
ve spolku našem veliké přehmaty a nepořádky a rozbroje vzniklé
jedině z osobní ževnivosti. Tu povstal jak hmotný tak mravní
úpadek tohoto spolku. Šmahem odstupováno a řeč jednotlivců
byla: "Nač mi toho třeba? Takoví členi daleko nepostřehli úkol
tohoto spolku." Na to krátce bylo povědeno, jaký cíl hasič má.
O hmotné prostředky též bylo málo dbáno. Ani v každoroční
příspěvek nebyla kontribučenská záložna požádána a naopak od
zemského výboru, kde žádáno bylo, nic Jednota nedostala a
proto byla zadlužena. Při volbě na této schůzi byl zvolen
starostou Josef Čechmánek a členové výboru Gabriel Foltýn,
Antonín Elišťáka Maurie Fusek. Náčelníkem zvolen Ludvík
Samohýl a podnáčelníky Antonín Čechmánek a Karel Schindler,
kteří se však již v květnu r. 1889 funkce vzdali a místo nich
zvoleni za

podvelitele Kašpar Mikulka a Ant. Dohnal. 6.

května odpoledne r. 1889 vypukl v Bráně požár a zničil 4 domy.
hasit pomáhaly sbory z Bílovic, Březolup a Kněžpole.

Rok 1890
Tohoto roku zemřel velitel a zakládající člen Jan Ranofrej.
Náčelníkem sboru byl zvolen Albert Mezírka. Usneseno opět
vysílat hlídky v době sklizně. V letních měsících se konala
teoretická i praktická cvičení. Byly dva požáry a jeden se
zásahem sboru, oprava oba. Od firmy Smékal byly dodány různé
součásti výstroje a výzbroje jako odznaky, pletky, prýmky,
brejle, dále sekery, krompáč, hadice a šroubení. Albert
Mezírka, jednatel navrhl žádat o podporu na zaplacení hadic a
žebřů a na zakoupení vozů pro dopravu mužstva a nářadí na
pojišťovny a peněžní ústavy. Též byly konány žňové hlídky a
noční hlídky dokonce v plné výzbroji. Zbrojmistrem zvolen Jan
Viňovský. Usneseno zakoupit dvojkolovou dvouproudovou
stříkačku v ceně 640 zlatých na splátky 6 let a 80 m hadic od
fy Smékal. 1. listopadu postavena večer čestná stráž u hrobu
zemřelého velitele Jana Ranofreje. První stříkačku dostal
hasičský sbor od obce a přiměřený počet hadic a savic. V
protokolu se píše aby každý občan v případě ohně měl ve
stavení žebř, hák a jiné potřebné věci pohotově. Hasiči tehdy
musili v případě požáru platit nejen povoz ale i přípřež. I
příspěvky se špatně scházely. Jednatel o tom píše:"Musím
bohužel vyznati, že příspěvky od přispívajících členů sešly se
dosud v míře nepatrné." Ale ti nejvěrnější, kteří opravdu
pracovali dobrovolně, nezoufali a bez ohledu na to, zda budou
z toho mít nějaký prospěch, sháněli další nářadí pro hasičský
sbor a ještě konali noční hasičskou stráž v úplné výzbroji. V
roce 1890 byl prvý požár malého stohu už i druhý za velkého
vichru, při něm shoří tři domy. Při druhém požáru pomáhaly i 3
sbory z okolí. V tomto roce měl náš sbor jednoproudovou
stříkačku s navijákem, 140 m hadic a třídílný žebř střechový a
též dvoudílný skládací žebř. Ve výzbroji měl sbor úplnou
výzbroj pro 32 mužů a 1 náčelníka, 2 podnáčelníky, 3 trubače,
2 četaře, 9 lezců a 15 stříkačníků. Sbor se též účastnil
církevních slavností během roku. Velké veřejné cvičení se

konalo dne 21. září 1890 za velké účasti občanů a pozvaných
hostů. Po cvičení byla pořádána taneční zábava.

Rok 1891
Velitel sboru Albert Mezírka odešel z obce a proto zvolen
velitelem Jan Čechmánek. Dva členové sboru byli vysláni na
sjezd českých hasičů do Prahy.

Rok 1892
V červnu r. 1892 byl zvolen za prozatímního náčelníka sboru a
jednatele František Mokráš. 14. 9. 1892 zvolen do výboru a za
jednatele Karel Kotek, nadučitel. Starostou byl zvolen
František Horák. 30. března 1892 vypukl požár v naší obci na
Horním konci, kde shořelo pět stavení, při hašení zasáhl náš
sbor.

Rok 1893
7. května 1893 byl zvolen předsedou a velitelem sboru
František Novotný, správce velkostatku a Aristides Baltazzi,
velkostatkář v Napajedlích jmenován čestným členem. Za
jednatele a pokladníka byl zvolen nadučitel Karel Kotek.

Rok 1894
Po odchodu Fr. Novotného do Otrokovic byl zvolen velitelem a
předsedou sboru Ludvík Schindler, správce zdejšího
velkostatku. Karel Kotek pokračoval ve svých funkcích. 28.
ledna se konal hasičský ples se vstupným 30 kr. pro členy a 50

kr. pro nečleny. 27. dubna vypukl v naší obci požár na
Trávníku, kdež shořelo 7 stavení, náš sbor při zásahu
zachránil dřevěnou stodolu, která se již chytala. Při hašení
pomohly i sbory z Bílovic a z Kněžpole.

Rok 1895
10. února uspořádal taneční zábavu v hostinci Jana Mikošky náš
sbor

a čistý výnos určen na doplnění hasičského nářdí. Bylo

to 15 zlatých 75 kr. Sbor objednal novou dvoukolovou stříkačku
a 100 m hadic u firmy R. A. Smékal v Čechách za 650 zlatých.
Na tento účet bylo zaplaceno o 100 zlatých a zůstal dluh 550
zlatých, který se úrokoval 6 %. Sbor pomáhal při hašení v
Březolupích, kde shořelo 8 stavení, ve Spytihněvi, kde shořelo
1 stavení a v Kněžpoli, kde shořela 2 stavení. Všechny tyto
požáry byly v roce 1894. Předsedou a velitelem sboru byl opět
Ludvík Schindler, jednatelem a pokladníkem Karel Kotek. Zásahy
při hašení byly v obci na č. 36 a na č. 200 a č.14 na stodole
s pomocí sborů i z okolí.

Rok 1896
Sbor uspořádal taneční zábavu s výnosem 4 zlaté 16 kr. u p.
Šišky. Funkcionáři zůstali beze změny. Tohoto roku nebyl žádný
požár v naší obci. Sbor pořádal r. 1896 oslavu svého
desetiletého trvání spolu se župním sjezdem. V. župy. Oslava
se konala 10. července 1896 i s bohoslužbami, valnou hromadou,
veřejným cvičením místního sboru, s koncertem v zahradě p.
Bureše č. 19 a s taneční zábavou v obou hostincích. Přes
zamračené počasí to dopadlo dobře. Druhá taneční zábava v
lednu v hostinci Jana Mikošky vynesla čistého výtěžku 26 zl.
44 kr. Sbor měl 30 členů činných a skutečně přispívajích jen
7, což bylo ve finanční tísni málo.

Rok 1897
Starostou sboru byl zvolen Kašpar Mikulka, představený obce,
velitelem a pokladníkem K. Kotek, nadučitel, za jednatele
Václav Sova, učitel, za místopředsedu Ant. Čechmánek. Sbor 31.
ledna 1897 ples v hostinci Jana Mikošky s čistým výnosem 17
zlatých a 14. února druhou zábavu u p. Šišky, která vynesla 1
zlatý 85 krejcarů. Peněz bylo zapotřebí, protože sbor dlužil
rol. záložně v Napajedlích 400 zlatých. Sbor měl 30. členů
činných, 7 členů přispívajících a 7 členů ochranné stráže. V
naší obci zasahoval sbor při požáru čísla 157 a 104 v srpnu a
při požáru č. 218 v září, který byl omezen.

Rok 1898
Starostou byl opět zvolen Kašpar Mikulka, náčelníkem a
jednatelem K. Kotek, protože dosavadní jednatel V. Sova byl
přeložen do Napajedel. Do výboru zvoleni Ant. Čechmánek, K.
Kotek a Fr. Hoferek. Počet členů byl stejný jako roku
minulého. V březnu pomáhal sbor ve Včelarech při požáru
stodoly u mlýna. Jako každý rok se účastnil sbor církevních
slavností. Na počest 50. jubilea Fr. Josefa I. císae zakoupil
sbor sazenice lípy a někteří členové je vysázeli.

Rok 1899
Hasičský sbor měl 27 činných členů, 12 přispívajících a 3
členy čestné. Ochranná stráž měla 8 členů. Starostou sboru byl
zvolen opět Kašpar Mikulka, do výboru Ant. Čechmánek, Jindřich
Pospíšil, K. Kotek, za náměstka starosty. Ant. Čechmánek,
pokladníkem a velitelem K. Kotek, jednatelem Jindřich
Pospíšil. Hasičský sbor měl 27 členů činných, 12
přispívajících, 3 členy čestné a 8 členů ochranné stráže. V

květnu sbor hasil požár v č. 57, v březnu další v č. 213 a týž
den v č. 108, který se rozšířil na 6 čísel. Při tomto požáru
pomáhaly také sbory z celého okolí. Další požár vypukl v dubnu
v č. 158, který byl omezen na hořící stavení. 3. září konáno
veřejné cvičení a zábava. Sbor požádal v lednu zábavu u
Mikošků, která vynesla čistého zisku 40 zl. a v únoru u Hrdinů
s výnosem 12 zl. Pořádala se též pořadová cvičení i cvičení se
stroji. Sbor též objednal pro členy nové bluzy z modrého
sukna. Byla též zřízena hasičská knihovna, což bylo v té době
významné kulturní dílo a bylo ujednáno, že se budou konat
sbírky ve prospěch knihovny při schůzích.

Rok 1900
Starostou byl zvolen Kašpar Mikulka, do výboru Fr. Dohnal,
starosta obce, Jan Kuba a Alois Řezníček. Náčelníkem byl opět
K. Kotek a také jednatelem a ještě pokladníkem. Sbor tohoto
roku měl 27 členů činných, 3 členy čestné a 5 členů
přispívajících. Též 8 členů ochranné stráže. V lednu 1900
pořádal sbor zábavu u Mikošků s výnosem 22 zl. 19 kr., což
věnováno na hasičské bluzy. Únorová zábava sboru neměla čistý
zisk. Topolští studenti sehráli divadlo a věnovali 10 zl. na
hasičskou knihovnu. Rolnická záložna v Napajedlích věnovala
sboru 25 zl., což bylo dáno na účet hasičských bluz. Pokladní
zpráva zaznamenala schodek - 3 K 34 h.

Rok 1901
Stav členů stoupl na 28 členů činných, ostatní počty byly beze
změny. Starostou byl opětovně Kašpar Mikulka, do
výboru zvoleni Fr. Dohnal, Ferdinand Foltýn a učitel Fr.
Dočkalík, který zvolen jednatelem. K. Kotek opět zvolen
pokladníkem a náčelníkem. 1. podnáčelníkem byl zvolen Ferd.

Jánoš a 2. podnáčelníkem Ludvík Hoférek i zbrojmistrem. Sbor
doprovodil při pohřbu dlouholetého a zasloužilého nadučitele
topolského Tomáše Železníka 10. května 1902. Sbor uspořádal
zábavu v hostinci u Al. Řezníka s výnosem 25 Korun 31 hal. Pro
rozšíření knihovny byla požádána knihkupectví v Brně a v Praze
a knih přibývalo. Také oblíbený moravský spisovatel Fr. Křen
poslal 6 knih a přislíbil další, kaplan z Nivnice daroval
sboru 23 knih, učitelka. Kokešová dala 2 knihy a jiní dárci.
Počet knih činil 150. Tohoto roku nebyl v obci ani jeden
požár. Jen v Kněžpoli hořelo a byl to třicátý požár, kterého
se náš sbor zúčastnil. Podle jiného údaje byl tento požár 4
stodol 24.5.1903. Sbor se účastnil církevních slavností i
bohoslužeb v den jmenin císaře Františka Josefa I. Počet
půjček knih = 563

Rok 1902
Starostou sboru opět zvolen Kašpar Mikulka, do výboru Fr.
Dohnal, učitel Fr. Dočkalík, Al. Řezníček a Ant. Elišťák.
Náčelníkem zůstal K. Kotek. Podnáčelníky byli: Ferdinand Jánoš
a Ludvík Hoferek. Počet členů se nezměnil, jen
přispívajících členů ubylo. Byli jen 3. Sbor podal 6 žádostí o
podporu, ale jen Arist Baltazzi velkostatkář a nájemci
velkostatku dali celkem 20 Kr. Požár v naší obci nebyl.,
Dodatečně byla poskytnuta podpora od rolnické záložny
v Napajedlích pro obec 203 K, z toho 40 K pro sbor a od
zemského výboru 100 Korun.

Rok 1903
Starostou byl opět Kašpar Mikulka, ve výboru Fr. Horák,
starosta obce, Fr. Dočkalík, učitel a Jan Kuba. Náměstkem byl
Fr. Horák, jednatelem Fr. Dočkalík, pokladníkem K. Kotek.

Náčelnictvo se nezměnilo. Sbor měl v tomto roce 31 členů
činných, 3 čestní a 5 přispívajících. Členů ochranné stráže
bylo 8. Sbor se účastnil církevních slavností, svátku císaře
Fr. Josefa I. a patrona hasičů sv. Floriána. Sbor se zúčastnil
svými delegáty schůzí blízkých sborů a přednášek v
Napajedlích. Naše obec ani blízké vesnice byly tohoto roku
ušetřeny požáru. Sboru se dostalo, jak píše
jednatel, nejmilostivější podpory 100 Korun od J. V. císaře
pána. V knihovně bylo 32 čtenářů a půjčeno bylo 248 knih. Byla
jen stížnost na vracení knih a na malý zájem o četbu u
dospělých. O uspořádání výletu se na schůzích mluvilo,
ale úspěch nebyl.

Rok 1904
Sbor měl 30 členů činných, 7 přispívajících, 3 čestné a 8
členů ochranné stráže. Funkcionáři se nezměnili. Jak uvedeno
předešlého roku, účastnil se sbor církevních bohoslužeb. Zásah
při požáru v obci měl sbor v srpnu 1904 na domky č. 167, 51 a
52 a vynaložením všech sil se podařilo oheň lokalizovat. Sbor
dostal od zemského výboru 100 korun, od rolnické záložny v
Napajedlích 48 korun, od rol. pojišťovny 10 korun. V masopustě
uspořádal sbor zábavu. Z knihovny sboru se hojně vypůjčovalo.
Byla jen stížnost, že knihy se nevracejí v pořádku, ale že
čtenáři si sami mezi sebou vypůjčují, takže se ani neví, kdo
si knihu vypůjčil. Hasičský výlet se dosud neuskutečnil. Při
inventarizaci bylo mužstvu nařízeno přinésti všechny věci jim
svěřené na obecní dům.

Rok 1905
Tohoto roku měl sbor 27 členů činných, 3 členy čestné, 3
příspívající a 8 členů ochranné stráže. Starostou byl zvolen

opět Kašpar Mikulka a do výboru Fr. Horák, Ant. Elišťák a
Alois Řezníček. Náčelníkem byl opět Karel Kotek a podnáčelníky
Ferd. Jánoš a Mořic Lapčík. Fr. Dočkalík se vzdal činnosti ve
sboru, místo něho zvolen Ludvík Huja, ale protokol psal K.
Kotek, který byl i pokladníkem. Tito všichni funkcionáři byli
zvoleni na rok 1906 8. dubna téhož roku. V tomto roku 1905
utrpěl sbor těžkou ztrátu úmrtím podvelitele Ludvíka Hoferka,
který byl podle zápisu nejhorlivějším a nejoddanějším členem
sboru po 12 let. Sbor účastnil se slavností církevních též v
den svátku císaře. Sbor tohoto roku uspořádal v masopustě
zábavu a jiné činnosti podle zápisu neměl.

Rok 1906
Hasičský sbor čítal 28 členů činných, 3 členy čestné, 8 členů
přispívajících a 8 členů ochranné stráže. Sbor se zúčastnil
jako vždy církevních slavností. Funkcionáři byli uvedení na
předešlé stránce. Tohoto roku nebyl požár v obci, ale sbor se
účastnil hašení požáru v Bílovicích v září r. 1906. Zato ale
konal náš sbor častá cvičení pochodová a se stříkačkami a
žebři 1. července konal sbor veřejné cvičení s námětem
hořícího stavení L. Horáka č. 2 a ochrana domů č. 3 a č. 128.
Na tomto cvičení se ukázala zábava v hostinci p. Řezníčka. 8.
července se zúčastnil sbor slavnosti 25tiletého jubilea sboru
v Kněžpoli.

Rok 1907
Stav sboru se nezměnil, rovněž funkcionáři. 6. ledna 1907 se
sbor zúčastnil pohřbu bývalého jednatele a učitele Fr.
Dočkalíka. V lednu uspořádal sbor zábavu s čistým výnosem 67
K. Sbor objednal nové kabáty a ušitím pověřen Řehoř Foltýn z
Topolné. Látka na kabáty byla zakoupena za 432 K. Sbor čerpal
svůj hlavní příjem ze zábav, které vynesly celkem 143 K.

Rokovalo se i o dorostu mladých, aby vstupovali do sboru a po
výcviku nahradili staré členy.

Rok 1908
Sbor měl 29 členů činných, 3 čestné členy, 7 členů
přispívajících a 8 členů ochranné stráže. Jako jiná léta se
účastnil církevních slavností. V květnu roku 1908 hasil sbor
požár stavení č. 121, který byl lokalizován, ač sousední domy
byly kryté slamou. Další požár, kterého se sbor zúčastnil,
vypukl též v květnu 1908 v č. 103 na Horním konci. Voda byla
vzdálená a jedna stříkačka musela dodávat vodu druhé a tak byl
požár omezen na hořící stavení. Sbor prováděl v letní době
cvičení pořadová a se stroji, jichž se členové v dostatečném
počtu zúčastňovali, i když mnozí byli ve svět na práci. Mimo
cvičení konal sbor 9 schůzí. V nich se jednalo o záležitostech
spolkových, o časových událostech a byly i poučné výklady.
Sbor též konal noční hlídky dokonce na jaře, kdy byli silné
větry a v letní době jako každoročně. Sbor pořádal 7 zábav ve
prospěch své pokladny. Výnos pro pokladnu byl 96 K. Mimo to
byl pořádán jeden ples. Při volbě starosty, výboru i
náčelnictva se nic od r. 1905 nezměnilo. Starosta sboru navrhl
zakoupit nové hadice a špatné prodat. V protokolní knize se
uvádí účast sboru na jubilejní slavnosti v Topolné 2. prosince
1908 bez dalších údajů.

Rok 1909
Sbor měl 30 členů činných, 3 čestné, 11 přispívajících a 7
členů ochranné stráže. Sbor se účastnil církevních slavností.
V letní době konal žňové hlídky. Sbor se také zúčastnil
jubilejních slavností v Kroměříži, v Kněžpoli, v Bílovicích

aj. Sbor pořádal také taneční zábavy, které vynesl 104 K. V
únoru r. 1909 se účastnil sbor hašení požáru stavení č. 23.
Voda v hadicích zamrzala, ale oheň byl omezen. Bylo tu mnoho
diváků, ale velmi málo z ochoty ke stříkačkám a museli být
nuceni, aby šli ke stříkačkám pomáhat. Ve volbách byla změna
jen v členech výboru, kde byli zvoleni členové Vincenc
Gajdošík, Ant. Elišťák, Fr. Čechmánek a Alois Řezníček.
Podpora zemského výboru činila 100 K. Bylo navrženo koupit
látku na kalhoty, 4 brejle, 4 houby a lucernu, a podlahu ve
skladišti provést z betonu.

Rok 1910
Starostou sboru byl opět Kašpar Mikulka, výbor byl stejný až
na Ant. Elišťáka, který již nebyl uveden. Rovněž náčelník a
podnáčelníci zůstali ve funkci. Starosta na valné hromadě 16.
května t.r. vzpomněl založení našeho hasičského sboru před 24
lety a prohlásil, že to bylo naše národní dobrovolné vojsko,
protože hasič nešetří klidu, námahy ani zdraví, ba ani života
a spěchá na pomoc, aby splnil křesťanské heslo "Miluj bližního
jako sebe samého". Vzpomněl také loňských požárů v obci v
číslech 174, 35 a 101, který byly omezeny a zároveň kriticky
řekl, že sbor má při požárech mnoho diváků, ale málo
pomocníků. Vytýkal též, že v minulém roce bylo velmi málo
cvičení a že zimní školy nebyly požádána. Kriticky pronesl:
"Koná-li se cvičení nebo škola, nesmí jich 3/4 chyběti a doma
si hověti." V pořádání zábav byl sbor dost činný. V r. 1909 to
byl výlet a v r. 1910 31. ledna jako každoročně v hostinci u
Čechmánků zábava. Mimo to pořádal sbor několik menších zábav.
Výnos byl 126 K. S nadšením přijal sbor návrh bratra náčelníka
na novostavbu skladiště a spolkové místnosti. Do této doby
spolková místnost byla v obecním domě. Sbor se účastnil
církevních slavností a též svěcení nové školní budovy 28.

srpna 1910 s výletem našeho sboru. Stavba nového skladiště
začala 9. srpna 1910 a byla dokončena 24. prosince 1910
nákladem 2135 K. Protože mnoho členů pracovalo v letní době
mimo obec, konalo se málo cvičení pořadových i se stroji. Na
valné hromadě r. 1910 byl zvolen předsedou K. Mikulka, do
výboru Fr. Čechmánek, Petr Havlík a Hlavačka Jan, jednatelem
Petr Kolek, zdejší učitel, náčelník dosavadní i podnáčelníci.
Počet členů se nezměnil. Znovu bylo navrženo zřídit hasičský
dorost. Zásah na požár byl jen v Bílovicích.

Rok 1911
V tomto roce byl schválen valnou hromadou návrh bratra Jana
Viňovského, aby čestnými členy sboru byli jmenováni Kašpar
Mikulka, předseda, Karel Kotek, náčelník a Ferdinand Jánoš,
podnáčelník. Valná hromada tento návrh schválila a též se
usnesla, aby hasiči, kteří jsou členy 25 roků byli navrženi V.
župě, aby byli odměněni odznaky. V tomto roce se též Karel
Kotek vzdal veškeré činnosti ve sboru bez udané příčiny a sbor
mu poděkoval za léta práce ve sboru na valné hromadě 25.
března 1912. Místo něho pracoval bratr Ferd. Jánoš jak při
dostavění a vkusné úpravě skladiště i při administrativních
záležitostech sboru. Prvý v dubnu ve stavení Fr. Dohnal, Jana
Fuska a Doležala, druhý v červenci u Ant. Hrdiny a třetí v
září v domě Fr. Dovrtěla. Jeden zásah sboru byl při velkém
požáru v Kněžpoli v listopadu a jeden v Bílovicích na panských
mlatech v prosinci. Sbor konal též cvičení pořadová ale i se
stroji. Nové skladiště bylo odevzdáno svému účelu slavností
jeho posvěcení 7. srpna 1911. Po ranní bohoslužbě konal se
odpoledne výlet v zahradě p. Ženatíka a slavnost končila
večerní zábavou v hostinci p. Ženatíka. Návštěva byla veliká z
místních občanů i z okolí. Jen jednatel si stěžoval, že nikdo
z představenstva obce ani z členů obecního výboru se této

slavnosti nezúčastní, ačkoli je sbor pozval. Slavnost přes
nepřízeň obce vynesla čistých 132 K 7 h. Zábava v zimě vynesla
50 K 25 h, ale zamýšlený výlet počátkem září se zábavou
představenstvo obce nepovolilo! Bylo to pro sbor stísněná
situace i vzhledem k odchodu Karla Kotka, ale jeho funkci
převzal Ferd. Jánoš.

Rok 1912
Sbor měl tohoto roku 28 činných, 6 čestných a 17
přispívajících členů. Předsedou sboru byl opět Kašpar Mikulka,
do výboru zvoleni Fr. Čechmánek, Vincenc Gajdošík a Ignác
Kaňovský. Náčelníkem zvolen Ferd. Jánoš, podnáčelníky Fr.
Bureš a Lud. Huja. Jednatelem byl Petr Kolek. Proti požárům
zasáhl sbor v dubnu v Bílovicích, kde byl požár omezen a v
říjnu v naší obci při požáru starosty obce, jemuž hořel stoh.
Při té příležitosti se ukázalo, že hadicemi uniká voda na
všechny strany a bylo nutno, aby obecní výbor dal potřebnou
částku na opravu hadic při peněžní tísni sboru. Jestli obecní
výbor něco dal, není známo, ale ve snaze zlepšit finance
uspořádal sbor v červnu výlet do zahrady Fr. Foltýna, spojený
s večerní zábavou v hostinci u Havlíků. To vyneslo při
obětavosti členů sboru 94 K. Sbor pořádal několik cvičení
pořadových i s nářadím, aby i mladší členové činní se naučili
zacházeti s přístroji hasičskými. Celý sbor se též zúčastnil
župního sjezdu v Březolupech v srpnu 1912. Mimo to se jako
obvykle zúčastnil některých církevních slavností.
Tohoto roku pronesl jednatel na valné hromadě Nerudovy verše
na ukončení svého projevu: "Bude-li každý z nás z křemene, je
celý národ z kvádrů."

Rok 1913
Stav sboru se nezměnil ani předseda sboru. V zimě uspořádal
sbor v lednu zdařilou večerní zábavu, která vynesla 102 K.
Proto sbor mohl opatřiti mužstvu nové cvilickové kalhoty místo
opotřebovaných dosavadních. V jednatelské zprávě se říká: "V
poslední době bylo pozorovati u sboru jakési uvolnění kázně a
pořádku, dokonce jakoby do sboru záští a stranictví vnášeno
bylo. Napomínám veřejné členy sboru, aby zanechali všelikých
osobních neshod a záští, by k sobě přilnuli s opravdovou
hasičskou láskou." 30. prosince 1913 zemřel Josef Čechmánek,
první předseda naší hasičské Jednoty a její čestný člen. Svou
pohotovost musil sbor prokázat při dvou požárech. Prvý byl v
červenci 1913 na stavení Jos. Rozsypálka č. 139, které se
vzňalo. Druhý požár byl na Prusinkách v listopadu 1913. Tam
byly záchranné práce velmi namáhavé a sbor musel po čtrnáct
dní ve dne i v noci držet hlídky po požáru. Počasí bylo velmi
špatné a řada hasičů po tomto požáru postonávala. Dokonce
jeden vážně ochuravěl. Sbor konal též několik cvičení
pořadových i s nářadím také proto, až obstál při cvičení
okrskovém v Bílovicích, kde pak soutěžil s tamějším sborem.
Náš sbor se též zúčastnil župního sjezdu v červnu 1913 v
Sazovicích, v červenci 1913 okrskového cvičení v Kudlovicích a
v říjnu okrskového cvičení v Bílovicích. Aby sbor zlepšil své
bědné finance uspořádal dne 20. června 1913 výlet do zahrady
Fr. Horáka, spojený s večerní taneční zábavou v hostinci Karla
Hrabice. Přes nepřízeň počasí vynesl tento výlet 119 K 6 h. V
zimním období uspořádal sbor zábavu v hostinci Petra Havlíka,
která pro tíseň peněžní a nedostatek výdělku vynesla jen 25 K!

Rok 1914
Byl to tragický rok, ve kterém vypukla první světová válka.
Neznámý pisatel zapsal do protokolní knihy: "Sbor hasičský,

jak známo, konal každým rokem valnou hromadu, ale následkem
války muselo všechno mužstvo odejít hájit ohroženou vlast,
takže nezůstal ze sboru skoro žádný. Sbor přestal pracovat, že
se neodbývaly schůze ani cvičení a také ani valné hromady.
Ještě musím připomenout, že sbor hasičský, třeba byl a je
slabo zastoupený při požárech místních, kterých bylo 3 léta
několik, vždy ochotně působil." Ale nepředbíhejme událostem a
povšimněme si valné hromady, která byla 22. února 1914,
poslední před válkou. V jednatelské zprávě se uvádí, že v
minulém roce byla u mnohých členů vlažnost a netečnost v
plnění hasičských povinnosti. Ke schůzím se dostavovali jedni
a titíž členové a ostatní říkali: "Už jsem se nadřel ve sboru
dost, ať jdou ti mladí!" Dále uvedl, že mezi činnými členy se
jeví snaha buďto dosáhnouti nějaké sarže, aby se mohlo
poroučeti anebo míti z hasičství nějaký prospěch, jak se
ukázalo při požáru na Prusinkách. Opravdových hasičů,
obětavých je ve sboru málo, tvrdil jednatel a volal po brzké
nápravě, aby sboru tuto krizi bez osudných otřesů přestál.
Sbor čítal v r. 1914 28 členů činných, 4 členy čestné a 15
přispívajících. Jednatelská zpráva na valné hromadě dne 23.
února 1914 končí heslem "Vlasti k oslavě, bližnímu k
ochraně!".

Rok 1916
Z válečné doby se zachoval jen zápis schůze hasičského sboru z
9. ledna 1916. V něm se uvádí jen pokladní zpráva z roku 1915.
Příjem byl 363 K 11 h, vydání 305 K 39 h, hotovost se jevila
57 K 72 h. Účty kontrolovali a za správné uznali Jan Hoferek a
Vincenc Gajdošík. Tento zápis ač ojedinělý dokazuje, že
hasičský sbor s několika zbylými členy ještě pracoval.
Obnovení hasičského sboru za nových poměrů zaznamenává zápis z
roku 1919.

Rok 1919
Dne 12. ledna 1919 uvítal starosta sboru Kašpar Mikulka poprvé
po válce členy sboru na valné hromadě. Jednatel zdůraznil, že
našemu národu po hrůzách války zasvitla jitřenka svobody a po
třistaleté porobě nadešel den našeho vzkříšení. Zmínil se též
o smrti župního starosty Jos. Tabary, stavitele v Napajedlích
v roce 1915 v témže roce zemřel i dlouholetý činný člen
Vincenc Mikulka a oběma byla vzdána čest jejich památce. Za
války byla stižena naše obec několika požáry. Postiženými
občany byli Karel Hrabica, Ant. Lapčík, Bartošík a Matouš
Gajdošík. Ve všech těchto případech osvědčili naši staří
členové pohotovost, za což byl jim vzdán dík. Jednatel
zakončil svůj projev slovy básníka Jana Kolára: "Pracuj každý
s chutí usilovnou národa na roli dědičné, jenom vůli mějme
všichni stejnou" a povzbudí je tak do další práce. Sbor měl v
r. 1919 29 členů činných, 4 čestné a 20 přispívajících.
Starostou byl zvolen opět Kašpar Mikulka, do výboru Jan
Hoferek, Fr. Čechmánek a Vincenc Gajdošík. Náčelníkem zvolen
Ferd. Jánoš, podnáčelníky Fr. Bureš a Lud. Huja. Naše obec
byla tohoto roku ušetřena požáru. Sbor se účastnil církevních
slavností a též národních. Sbor též uspořádal v lednu
masopustní zábavu s výnosem 735 K 40 h. Ze zástěrkové zábavy
bylo darováno 50 K a dalších 50 K daroval St. Hrdina za zábavy
u Dujíčků. Zemský výbor dal sboru 100 K.

Rok 1920
Ve volbách tohoto roku byl starostou zvolen Ferd. Jánoš, do
výboru Fr. Čechmánek a zároveň místopředsedou, Cyprian Dohnal
a Petr Kozelek, náčelníkem zvolen Ludvík Huja, podnáčelníky
zvoleni Fr. Bureš a Ferd. Hrdina, jednatelem Lud. Huja a
pokladníkem Ferd. Jánoš. Sbor měl roku 1921 28 členů činných,
28 přispívajících a 4 členy čestné. Ve své činnosti pořádal

sbor v zimním období hasičskou školu vždy ve čtvrtek. zde byly
probírány stanovy sboru, služební řád, povinnosti členů a
předčítáno z hasičských časopisů, což budilo u většiny členů
živý zájem i když ne všichni. Horší účast byla v letním čase
při praktických cvičeních s nářadím a se stroji. Po svolání
několikrát trubkou se dostavili vždy titíž členové. Celkem
byla dvě cvičení se stroji a několik pořadových. V lednu 1920
pořádal sbor masopustní zábavu u Dujíčků a v červnu výlet do
zahrady Jana Ženatíka s výnosem 1421 K. Sbor dostal též od
obce podporu 200 K. Sbor se též zúčastnil župní školy
činovníků i valné schůze župní v Otrokovicích, dále župního
sjezdu v Napajedlích, pak výletu na Komárově, ve Spytihněvi a
Kněžpoli, církevních obřadů jako obvykle. Též národních
slavností se účastnil jako narozenin presidenta T. G.
Masaryka, uctění památky mistra Jana Husa a 28. října.
Jednatel ve své zprávě zdůraznil dobrovolnost členů, jejich
obětavost a též, aby žili příkladným životem.

Rok 1921
V tomto roce měl sbor zprvu 27 členů činných, 30
přispívajících a 3 čestné členy. Během roku 1 člen vystoupil a
9 členů nastoupilo vojenskou službu, takže zbylo jen 19 mužů.
Jako předešlého roku zúčastnil se sbor slavností národních i
církevních. I letos se sbor účastnil župní školy v
Otrokovicích a župního sjezdu na Komárově se 19 bratry. Po
dobu žní konal sbor žňové hlídky od 15. července do 20. září.
Sbor se též zúčastnil výletu ve Spytihněvi a v Bílovicích.
Byla též pořádána 4 cvičení se stroji a několik pořadových.
Pro veřejná cvičení chyběl mužstvu pracovní oblek. Proto se
nekonala. Podporu obdržel sbor od obce 200 Kč, od zemského
výboru 200 Kč, od Hasičské pojišťovny 42 Kč, od velkostatkářky
Baltazziové 2 m dříví a lesní správa v Malenovicích darovala

máj. Z toho je zřejmé, že sbor stavěl k 1. květnu máj. V zimě
se konaly jednou týdně večerní školy, kde kromě služebního a
cvičebního řádu se předčítalo z hasičských časopisů. V oboru
zábavním uspořádal sbor masopustní zábavu v lednu 1921 v
Havlíků a v květnu výlet do zahrady Ferd. Křena a večerní
zábavou u Ant. Mikošky. Sbor se též účastnil pohřbu bratra
Bureše Fr., který byl 22 let horlivým a oddaným hasičem a též
podnáčelníkem. Při volbách byl zvolen předsedou Ferd. Janoš,
členy výboru byli zvoleni Fr. Čechmánek, Petr Kozelek a
Cyprian Dohnal. Náčelníkem zvolen Lud. Huja, podnáčelníky
Ferdinand Hrdina a Fr. Krejčiřík. V únoru požádala místní
osvětová komise, aby dosavadní hasičská knihovna jí byla
darována a ona že převezme další náklad na ni a tak vznikne
obecní knihovna společná. Zároveň požádala o propůjčení
místnosti k půjčování knih. Výbor sboru žádost jednomyslně
schválil. I když tímto hasičská knihovna končila, její
kulturní poslání bylo pro úroveň vzdělanosti velmi důležité. V
obci ani v okolí nebyl v r. 1921 požár.

Rok 1922
Divadelní ochotníci z Topolné darovali našemu sboru v prosinci
minulého roku své jeviště, na kterém pracovali jako průkopníci
prvého divadla v obci. Byli to Krejčiřík Fr., Janoš Fr., Soška
Josef, Havlíková Marie, Mikulka Jos.,Dujíček Josef a Fr.
Foltýnová. Již tohoto roku si jeviště vypůjčil spolek
invalidů. Sbor měl ovšem možnost zahájit divadelní činnost. V
tomto roku měl sbor 28 činných členů, 30 přispívajících a 3
čestné. Koncem roku bylo jen 24 členů činných, protože někteří
nastoupili činnou vojenskou službu. Sbor se zúčastnil opět
župní školy činovníků v Otrokovicích, dvou župních sjezdů v
Loukách a v Mistřicích. Dále se zúčastnil výletů na Komárově,
v Březolupech, v Bílovicích a v Kněžpoli. Sbor se účastnil

obvyklých slavností církevních a národních. V zábavní činnosti
uspořádal sbor v červenci výlet v zahradě Fr. Dohnala a v
listopadu taneční zábavu v hostinci u Mikošků. Též cvičení se
stroji i pochodová se rozvíjela i zimní škola. Jen jednatel
připomínal: "Koná-li se cvičení nebo škola, nesmí jich tři
čtvrtiny chyběti a doma si hověti." Dále byly pořízeny nové
pracovní obleky za 4192 Kč 50 h. Ve volbách byl za předsedu a
pokladníka zvolen Ferd. Janoš, do výboru Petr Kozelek, Cyprian
Dohnal a Fr. Čechmánek. Náčelníkem zvolen Lud. Huja,
podnáčelníky Ferd. Hrdina a Josef Soška, jednatelem Petr
Kozelek.

Rok 1923
Sbor měl 28 členů činných, 3 členy čestné, 21 přispívajících,
4 členy ochranné stráže. Během roku vystoupili ze sboru Cyril
Kuba, Fr. Dujíček, Jan Huja a odjeli do Ameriky. Tohoto roku
nebyl v obci požár jen v Kněžpoli působil při hašení požáru
náš sbor. 10. června pořádal sbor župní sjezd v naší obci i s
veřejným cvičením, jehož námětem bylo hašení požáru budovy
stré a ochrana sousedních dvou domů. Při tomto okrskovém
cvičení 1. okrsku spoluúčinkovali bratři sborů Napajedla,
Komárov a Březolupy. Odpoledne všichni odešli na výletiště do
zahrady Jana Foltýna a Jos. Horákové. Cvičení dopadlo k
všeobecné spokojenosti. Byl to výsledek častého cvičení se
stříkačkami a žebři. Dále se náš sbor zúčastnil okrskového
cvičení ve Spytihněvi, mimořádného sjezdu na Lhotě a dokonce
deputací hasičského sjezdu v Praze. V kulturní činnosti začala
velká činnost. V září byla to zábava u Ant. Mikošky s výnosem
112 Kč pak hodová zábava se ziskem 346 kč, pak sehráno několik
divadelních her a nakonec mikulášský večírek. Také peněžních
podpor bylo dost, nejvíce dala Mor. zem. jednota 500 Kč. Sbor
zakoupil hadice, desky, lavice do spolkové místnosti a dal

opravit jeviště, které mělo zůstat majetkem sboru. Činovníci
byli opět beze změny zvoleni, jediná změna byla ta, že do
výboru sboru přibyl Dohnal Fr., a zvolen jednatelem.

Rok 1924
Sbor měl toho roku 28 členů činných, 3 čestné, 21 členů
přispívajících a 4 členy ochranné stráže. Ve volbách zvolen
předsedou Ferd. Janoš, do výboru Ed. Hrdina současně
místopředseda, Mat. Gajdošík, též pokladník, Fr. Dohnal, též
jednatel. Náčelníkem zvolen Kašpar Mikulka, podnáčelníky Ferd.
Hrdina a Jan Krátký. Sbor se účastnil církevních slavností. V
letní době konal cvičení pořadová a se stroji, noční hlídky a
též žňové hlídky. V zimní době konal časté schůze, v nichž
rokoval o potřebách hasičských i spolkových. Sbor sehrál též
několik divadel. Požáry byly dva, jeden v domě Fr. Turečka a
druhý v domě Cypriana Mokráše. Oba vypukly v naší obci. Voda
při druhém požáru byla velmi vzdálena, ale požár se podařilo
omezit. Bylo velmi mnoho diváků, ale

málo ochotných pomoci u

stříkaček a jiných prací. Sbor pořídil nové černé kalhoty,
opravu jeviště a doplnil nářadí. Předseda na valné hromadě
vyzýval sbor, aby se pracovalo svědomitě a poctivě a aby se
nezaváděla do sboru politika, což by bylo ke zhoubě sboru.

Rok 1925
Sbor měl tohoto roku 2 členy čestné, 28 činných, 18
přispívajících a 6 členů ochranné stráže. Požáry tohoto roku v
obci nebyly. V zimní době konal sbor časté schůze. na nich se
rokovalo o hasičských potřebách. V letní době se konalo 6
cvičení pořadových, 3 se stroji a 1. června veřejné cvičení. V
organizačních povinnostech se zúčastnil sbor župní školy
činovníků a župní valné schůze v Malenovicích v červnu

hasičského sjezdu v Brně, okrskového cvičení na Komárově.
Účast na církevních slavnostech. Ve volbách předsedy sboru,
výboru a náčelnictva nebyly změny, všichni byli schváleni
znovu. Na návrh Fr. Foltýna usnesla se valná hromada zakoupit
nové hadice, což se zakoupilo 100 m hadic. V kulturní činnosti
snažil se sbor pořádat zábavy a hrát divadelní hry, což bylo
znát i na lepším stavu pokladny.

Rok 1926
Sbor měl 28 členů činných, 3 čestné a 21 přispívajících. Sbor
se účastnil obvyklých slavností církevních, v červnu svěcení
kapliček a 6. července průvodu při vzpomínce na upálení mistra
Jana Husa. V organizačních povinnostech se zúčastnil sbor
delegáty župní valné hromady v Otrokovicích, v květnu oslavy
40 let trvání sboru v Březolupech, v červnu župního sjezdu v
Pohořelicích a v témže měsíci oslavy 40 let trvání sboru v
Kněžpoli. Žňové hlídky se konaly od 1. srpna do 30. září.
Požár v naší obci nebyl. Jen v Březolupech se zúčastnil sbor
při

hašení panského stohu. Během roku byla pořádána 4 cvičení

se stroji, několik cvičení pořadových, v květnu veřejné
cvičení, účast na okrskovém cvičení při župním sjezdu v
Pohořelicích a v červnu okrskové cvičení v Topolné. Sbor se
též zúčastnil pohřbu Ant. Čechmánka a v listopadu pohřbu
Josefa Koželuhy, starosty 31. župy. Podpora od obce činila 500
Kč, od zemského výboru 200 K, od Hasičské pojišťovny 141 Kč a
od předsedy sboru Ferd. Jánoše 50 Kč. V oboru zábav a divadel
byly sehrány 4 divadelní hry, 3 taneční zábavy. Dne 27. června
1926 byla uspořádána slavnost čtyřicetiletého trvání sboru s
tímto pořadem: Od 9 hod. vítání hostů, v 9 hod 30 min. polní
mše, v 1 hod. odpoledne veřejné požární cvičení 1. okrsku
(Topolná, Napajedla, Komárov a Pohořelice), o 2 hod. společný
odchod sborů na výletiště Jana Foltýna č. 70 do zahrady, kde

měl proslov bratr Fr. Oharek, župní jednatel. Potom byly
odevzdány diplomy okrskovým náčelníkem bratrem Rud. Šupákem.
Byli to bratři: Kašpar Mikulka, Fer. Jánoš a Josef Huja za
jejich dlouholetou práci a činnost ve sboru. Pokladní zpráva
vykázala příjem 10402 K 76 h, vydání činilo 8512 Kč 44 h,
zůstatek 1890 Kč 32 h. Ve volbách byl zvolen předsedou opět
Ferd. Jánš, do výboru Eduard Hrdina, Matouš Gajdošík, Kašpar
Samsůnek. U náčelnictva opět zůstali: Kašpar Mikulka,
náčelníkem, 1. podnáčelníkem Ferd. Hrdina, 2. podnáčelníkem
Jan Krátký.

Rok 1927
Sbor měl 27 členů činných, 21 přispívajících, 3 členy čestné a
3 členy ochranné stráže. Jako jiná léta se účastnil sbor
církevních slavností, mezi nimi uvítání arcibiskupa, zúčastnil
se projevu při zvolení prezidenta T. G. Masaryka, vzpomínky
Mistra Jana Husa, a oslavy 28. října. V organizačních
povinnostech vyslal sbor 4 delegáty na župní valnou hromadu do
Napajedel a 4 delegáty na župní sjezd na Salaši. 10. července
byla půlka sboru na okrskovém cvičení v Napajedlích a druhá
půlka na odhalení pamětní desky zemřelému bratrovi Koželuhovi
v Bílovicích. Na župní výzvu vyslal sbor na samaritní kurs do
Zlína bratry Al. Šumíčka a Rud. Fuska. Během roku bylo
pořádáno několik cvičení se strojem a po celý červenec i srpen
konány žňové hlídky noční. Z tohoto roku se dochoval zápis o
valné hromadě dramatického kroužku hasičského sboru, ve kterém
se lze dočísti, že předsedou byl zvolen Cyril Kučera,
jednatelem Josef Hoferek, pokladníkem Ludvík Jánoš. Režiséři
byli Cyril Kučera, Jos. Hoferek a Ferd. Malina. Ujednáno
sehrát dvě hry v dubnu "Spoutané duše" a "Udolán". Dále bylo v
listopadu sehrána div. hra "Ondráš aneb Pán Lysé hory" a druhý
den opakována. V prosinci pořádal kroužek Mikulášskou zábavu s
několika veselými scénkami. V zábavách tanečních byly pořádány
4 zábavy a 2 výlety. Ve volbách byli potvrzeni dosavadní

funkcionáři. Navíc jsou zvoleni četaři Jan Mikulka a Rudolf
Mikoška a zbrojíř Fr. Foltýn. 28. srpna 1927 se konala
slavnost svěcení nové motorové stříkačky dopoledne s
církevními obřady, dopoledne o 11 hodině obnovení hasičského
slibu a udělení diplomů za 25tiletou činnost ve sboru. Byli to
bratři: Matouš Gajdošík, Kašpar Mikulka, Josef Dujíček, Ferd.
Hrdina, Fr. Foltýn a Jan Mikulka.

Rok 1928
Sbor měl 26 členů činných, 3 čestné a 18 členů přispívajících.
Jako jiné roky se sbor účastnil církevních slavností v
organizačních povinnostech vyslal sbor delegáty na župní
valnou hromadu do Malenovic, též na župní sjezd v Březnici a
dále byl sbor přítomen při zájezdu presidenta Masaryka ve
Zlíně. Během roku bylo pořádáno několik cvičení se stroji, též
byly konány žňové hlídky a stráže při divadlech i zábavách. V
srpnu a červnu pořádány byly výlety v zahradě u Dohnalů a
Ženatíků. Dramatický kroužek sboru sehrál tyto divadelní hry:
Maryša, Osudný manévr a při Mikulášské scéně Noc na pancíři,
což byla veselohra. Předsedou kroužku byl Ferdinand Malina a
režiséři Jindřich Nesvadba a Cyril Kučera a koncem roku Ant.
Čechmánek. V únoru 1928 se konal maškarní ples u Havlíků též
za spolupráce dramatického kroužku. Též byla pořádána hodová
zábava. V červenci vyslal sbor 3 delegáty na zemský sjezd
moravských hasičů. Při volbách byl zvolen předsedou opět Ferd.
Jánoš, do výboru Kašpar Samsůnek, Matouš Gajdošík, Fr. Hrdina,
náčelníkem zvolen Kašpar Mikulka, podnáčelníky Jan Krátký a
Rud. Mikoška. Na schůzi byl též zvolen smírčí soud a byli to:
Ludvík Jánoš, Ferd. Hrdina a Rudolf Fusek.

Rok 1929
Sbor měl 27 členů činných, 3 čestné a 12 přispívajících. Sbor
se účastnil církevních slavností jako obvykle. na valnou
hromadu V. župy v Malenovicích vyslal 3 delegáty a 3 delegáty
na župní sjezd v Šarovech. V letní době bylo pořádáno s
veškerými členy cvičení a škola s motorovou stříkačkou. Jako
každý rok konány noční hlídky, o nichž jednatelská zpráva
říká, že nebyly některými členy vůbec dodržovány a dále byly
drženy stráže při divadlech a zábavách. V srpnu se náš sbor
zúčastnil hašení s motorovou stříkačkou požáru v Březolupech.
V červenci a srpnu pořádány dva výlety v zahradě Orš.
Ženatíkové, ale druhý výlet se nepodařil pro špatné počasí.
Pořádány byly též zábavy končinové, svatodušní hodové i
masopustní. Sbor se též zúčastnil svěcení motorové stříkačky v
Březolupech. V červenci a květnu okres sjezdu v Oldřichovicích
s vlastní motorovou stříkačkou. Dramatický kroužek sehrál v
lednu hru "Písmákova dcera" od Fr. Rutha, dále pořádal
maškarní ples u Havlíků s dekorací Cikánský tábor, v únoru
sehrál veselohru "Šťastní otcové" od K. Piskoře, v dubnu byla
sehrána hra "Nebe, peklo, ráj" v srpnu byly pořádány dožínky v
Zahradě Orš. Ženatíkové, v prosinci při mikulášské zábavě
sehrány dvě jednoaktovky "Pantáta Vohnout poprvé v divadle" a
"Pryč od žen". V březnu byla sehrána hra "Rajisino utrpení" s
velmi chabou návštěvou a tím sešit kroužku končí. Při volbách
předsedy, výboru i náčelnictva se nic nezměnilo a zůstávají ve
funkcích jako v roce 1928.

Rok 1930
Sbor měl 3 členy čestné, 30 členů činných a 15 přispívajících.
Schůzová činnost byla pravidelná, členských schůzí bylo 18.
Zábavy byly pořádány jako každoročně masopustní, končinové a
hodové. Kroužek sehrál dvě divadelní hry. Na župní valnou

hromadu a na župní sjezd byli vysláni delegáti. Sbor se též
zúčastnil jako obvykle církevních slavností. Požáry, kde sbor
zasahoval, byly 2 v Kněžpoli a v naší obci požár u Rud.
Mikošky. Jednatel ve své zprávě si stěžoval, že v druhé
polovici hasičská činnost částečně ochabla. O tomto zjevu
hovořil bratr Doležal, který na valné hromadě kritizoval malou
účast na sobotních schůzích a navrhl, aby byli vyloučeni
členové, kteří se bez omluvy třikrát nezúčastní schůze. Ve
volbách předsedy, výboru sboru i náčelnictva se nic nezměnilo,
ale na mimořádné valné hromadě 30. 11. 1930 se vzdal tímto
dnem Kašpar Mikulka náčelnické funkce a též podnáčelník Jan
Krátký vzdal se své funkce a vystoupil ze sboru, byl proto
zvolen náčelníkem Ludvík Jánoš a podnáčelníky Rudolf Mikoška a
Ferd. Malina. V další činnosti sbor uspořádal okrskové cvičení
a konal žňové hlídky od 15. července do konce srpna. Aby se
zvýšila pohotovost stříkačky byl jmenován Cyril Hrdina
dohlížitelem na mazadla a pohonné látky.

Rok 1931
Sbor měl 3 čestné členy, 24 členů činných a 12 přispívajících.
Hašení požárů v naší obci se sbor zúčastnil u Jos. Foltýna,
Fr. Křapy, Jos. Popelky a Fr. Dostálka. Sbor pořádal jako
každoročně zábavy masopustní končinové a hodové. Též byl
pořádán výlet. Divadelní kroužek sboru uspořádal maškarní ples
a sehrál dvě divadelní hry. V letní době bylo provedeno
cvičení s motorovou stříkačkou s veškerým mužstvem. Sbor se
dále zúčastnil s motorovou stříkačkou okrskového veřejného
cvičení na Komárově. Jako jiná léta se sbor zúčastnil
církevních slavností. Ve volbách se dosavadní předseda Ferd.
Jánoš vzdal své funkce a byl jmenován čestným předsedou sboru.
Novým předsedou byl zvolen Kašpar Mikulka. Členové výboru a

náčelnictvo zůstali beze změny. Ve volných návrzích se mluvilo
o elektrizaci hasičského skladiště.

Rok 1932
Sbor měl 3 čestné členy, 28 činných a 10 přispívajících členů.
V naší obci byly 4 požáry, při kterých sbor zasahoval. Požáry
byly u Cyrila Mikulky, Gabriela Rozsypálka, Fr. Hubáčka a
Aloise Bureše. Též byla pořádána cvičení jak normální tak i
poplachové. Na župní valnou hromadu i na župní sjezd byli
vysláni delegáti. Sbor se zúčastnil
slavnosti v

s motorovou stříkačkou

Napajedlích a bez stříkačky v Pohořelicích.

Církevních slavností se sbor účastnil jako obvykle. Sbor
doprovodil na poslední cestě starého čestného člena Josefa
Huju a člena činného před válkou Antonína Dujíčka. Přičiněním
sboru byl postaven most u skladiště přes potok a zakoupen i
postaven sušák na hadice. V pořádání zábav sbor předstihl léta
minulá. Mimo zábavy masopustní, končinové a hodové sbor
pořádal zábavy i v květnu, srpnu, září a také byl uspořádán
výlet. Ochotnický divadelní kroužek pořádal maškarní ples a
též sehrál dvě divadelní hry. Ve volbách byl zvolen předsedou
Kašpar Mikulka, do výboru Fr. Jánoš, Kašpar Samsůnek a Matouš
Gajdošík. Náčelníkem zvolen Ludvík Jánoš, podnáčelníky Rudolf
Mikoška a Fr. Foltýn. též ujednáno vyslati ženy do samaritního
kurzu ve Zlíně.

Rok 1933
Sbor měl 2 členy čestné, 25 členů činných a 10 přispívajících.
Cvičení s mužstvem bylo prováděno jak poplachové tak i cvičné.
25. června bylo pořádáno okrskové cvičení spojení se zahradní
slavností. Žňové hlídky konány jako obvykle. Sbor zasahoval
při požáru u Anny Kovářové v Bílovicích a v Topolné při

požárech u V. Cyricmana, Kašpara Lapčíka a u Josefa Knota.
Žňové hlídky se konaly po celý srpen. V oboru zábav byly
pořádány zábavy masopustní, končinové i hodové, divadelní
kroužek pořádá maškarní ples a sehrál divadelní hry "Páter
Vojtěch", drama a "U děravého sudu", což byla veselohra. Na
župní valnou hromadu ve Spytihněvi bylo vysláno 6 delegátů a
na župní sjezd v Kudlově 3 delegáti. Účast na církevních
slavnostech byla obvyklá. Přičiněním sboru byla zřízena studna
na Horním konci u Jana Ondry k účelům hasičským. Práce a
vydání bylo hrazeno z čistého zisku zábav hodových v r. 1933
obnosem Kčs 535. Při volbách funkcionářů nebyla změna proti
loňsku. Lud. Mikoška navrhl, aby dokončení mostu převzala obec
na svůj účet, což sbor schválil. Ludvík Jánoš navrhl umístit
motor. stříkačku ve spolkové místnosti což schváleno od přístí
zimy. Dále byl schválen návrh Ferd. Jánoše, aby se v zimě při
hašení používala, pokud možno dvoukolová stříkačka. Taktéž
schválen návrh Štěpána Dohnala umíti dvoukolovou stříkačku na
Horním konci. Tento rok bylo pořádáno nejvíce zábav.

Rok 1934
Sbor 2 čestné členy, 24 činných, 13 přispívajících a 4 členky
samaritánky. Požáry v naší obci: u Rud. Lapčíka č. 226.
Trávník shořela celá střecha nad obytnou částí v březnu, v
dubnu hořelo u Jana Žajdlíka, shořela střecha celého objektu.
V červnu zasahoval sbor při požáru na "Bahňáku" u fy T. Baťa.
Sbor dostal odměnu Kč 500 od fy T. Baťa. V březnu obeslal sbor
třemi delegáty valnou hromadu župní v Malenovicích spolu s
Kašp. Mikulkou, který byl člen župního výboru. 27. května se
zúčastnil sbor slavnosti 40 let trvání sboru v Oldřichovicích.
V červnu se zúčastnil sbor župního sjezdu v Kvítkovicích. Byl
tam vyslán samaritní odbor členů za sbor Jos. Berecka, Tomáš
Doležal, Kašpar Mikulka a Štěpán Dohnal. Koncem června byla

účast na krajském sjezdu na Velehradě. Jako vždy byly konány
žňové hlídky v červenci a srpnu. 31. srpna se účastnil sbor
pohřbu Václava Fusky, který tragicky zahynul v zaměstnání u fy
Baťa na "Bahňáku". 2. září účast na pohřbu bratra Zapletala
třemi delegáty, 4. října účast na pohřbu Ang. Elišťáka,
obchodníka v obci, 31. října účast na pohřbu Jana Foltýna,
otce Cyrila Foltýna, člena. Zábavy konány v únoru končinové, v
květnu zábava u br. Hrdiny, v červnu výlet v zahradě Oršuly
Ženatíkové, v listopadu pořádány hodové a Kateřinské zábavy.
Divadelní kroužek sehrál veselohru "U děravého sudu" v
prosinci. Církevních slavností se sbor účastnil jako obvykle.
Při svatebních zábavách se vybíraly peníze pro samaritánské
potřeby a pověřen Jan Bureš, aby při valné hromadě vykazoval
příjem a vydání samaritánů.

Rok 1935
Sbor měl 2 členy čestné, 24 činných, 8 přispívajících členů a
8 členek samaritánek. V květnu se vzdal funkce náčelníka L.
Jánoš a vystoupil ze sboru. Místo něho byl zvolen Fr. Foltýn,
t. č. podnáčelník a zbrojíř. Místo něho zvolen II.
podnáčelníkem Tomáš Doležal, t. č. četař, na jehož místo byl
četařem zvolen Metoděj Lapčík. Jednatelem byl zvolen místo
Jana Hrdiny Cyril Viňovský a vzdělavatelem Jan Lapšík. Župní
valné hromady v Otrokovicích se zúčastnili delegáti sboru
Tomáš Doležal, Jan Bureš a Kašpar Mikulka jako člen župního
výboru. 6. března konal sbor oslavu prezidenta Masaryka při
jeho 85. narozeninách a večer na jeho počest sbor zapálil nad
vesnicí hranici. Církevních slavností se sbor účastnil jako
obvykle. 2. června se sbor zúčastnil odhalení pamětní desky
generálu Šmejdárkovi v Napajedlích. V červnu se zúčastnil
krajinského sjezdu ve Zlíně náš sbor delegáty: T. Doležal,
Jos. Lapčík, Jan Lapčík, Ondra Fr., Dohnal Josef a

samaritánský odbor. V červnu se též sbor zúčastnil oslavy 50.
tiletého trvání sboru na Komárově, župního sjezdu v Tlumačově
a sjezdu župy č. 31 ve Včelarech. Žňové hlídky konány byly
jako obvykle. V letní době konáno též poplachové cvičení s
motorovou stříkačkou. Požáry v obci byly tyto: V září vznikl
požár hostince p. Horehledě č. 105. V prosinci vznikl u
Jindřicha Hoférka č. 253. Zábavy: V březnu byly pořádány
končinové zábavy. 4. srpna pořádal sbor výlet v zahradě Oršuly
Ženatíkové, v listopadu pořádány hodové zábavy a Kateřinská
zábava. 8. prosince pořádal samaritní odbor Mikulášský
večírek. V červnu se sbor zúčastnil pohřbu otce bratra Václava
Dujíčka, který byl dlouhá léta ve sboru hned při jeho založení
r. 1886 a pak místo něho nastoupili jeho synové. 1. prosince
se sbor zúčastnil pohřbu Karla Kotka v Uh. Hradišti, řídícího
učitele a člena sboru v Topolné,který byl řadu let náčelníkem
a jednatelem sboru v naší obci.

Rok 1936
Sbor měl 2 členy čestné, 26 činných, 9 přispívajících a 6
členek samaritánek. Sbor zasahoval v červnu u Florentiny
Hlavačkové na Trávníku. Další požár vznikl ve stohu Jana
Krátkého na Horním konci. V únoru se zúčastnil sbor pohřbu
otce bratra Fr. Ondry. V březnu se sbor zúčastnil oslavy
narozenin prezidenta Masaryka. Župní valná hromada v březnu
byla obeslána 3 delegáty s předsedou sboru. V březnu se
přičiněním členů konala sbírka na "Jubilejní fond čsl.
zahraničí." Téhož měsíce bylo zrušeno sborem vybírání 50 h za
osobu při svatebních zábavách, čehož se samaritní odbor vzdal.
V květnu se sbor zúčastnil oslavy narozenin prezident a E.
Beneše. 7. června byl sbor na slavnosti v Oldřichovicích, ale
požárního cvičení se nezúčastnil s motorovou stříkačkou z
úsporných důvodů. Zase v červenci na župním sjezdu v

Březolupech se zúčastnil požárního cvičení i s motorovou
stříkačkou. Žňové hlídky se konaly od 22. července do 7. září.
Koncem července se sbor zúčastnil leteckého poplachového
cvičení. 9. srpna se sbor zúčastnil svěcení základního kamene
pro stavbu zdejšího kostela. Významná byla účast na pietní
vzpomínce na smrt bratra legionáře Oldřicha Řeháka, což
uspořádali legionáři a invalidi. Na pamětní desku na staré
školy byl zavěšen věnec a hudba hrála národní hymny. Sbor se
zúčastnil i přednášky o vzniku čsl. samostatnosti, kterou
přednesl místní učitel Škvařil V prosinci začaly přednášky v
rámci občanských besed, kde přednášeli členové okresního
osvětového výboru a účastnili se jich i členové sboru. 12.
ledna byla uspořádána masopustní zábava. 14. června pořádal
sbor výlet u Oršuly Ženatíkové, ale pro nepřízeň počasí se
konala jen taneční zábava u Jana Hrdiny a výlet se odložil na
21. červen. Dále byly pořádány zábavy hodové a kateřinská. Na
valné hromadě byl podán návrh na zakoupení sirény.

Rok 1937
Sbor měl 2 členy čestné, 27 činných, 11 přispívajících a 9
členek samaritánek. Když se konaly volby, byl předseda sboru
potvrzen i na tento rok, ale koncem roku vystoupil z funkce i
ze sboru. Zastupoval ho Ferd. Dohnal, místopředseda. Ve výboře
byl zase Fr. Jánoš, Fr. Malina a Ferd. Dohnal. Správcem
samaritního byl zase bratr Jan Bureš. V únoru byla provedena
kontrola výstroje a výzbroje, při které byl shledán nepořádek
a bratrům tlumočeno, aby udržovali vše v pořádku. 7. března
byla oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka v hasičském
skladišti. Následkem rozdělení okresu napajedelské se
rozdělila župa č. 5 na dvě župy, zlínská župa dostala číslo 62
a našich zbývajících 13 sborů číslo 5. 17. května se konala
valná hromada župy č. 5 v Napajedlích, na niž byli vysláni

delegáti bratr Fr. Foltýn, Tomáš Doležal a Cyril Viňovský. 6.
května se sbor zúčastnil hasičského výletu v Březolupech a 13.
června na Komárově. 29. června se sbor zúčastnil krajinského
sjezdu hasičstva v Uh. Hradišti na Slovácké výstavě a 4.
července byla účast na svěcení stříkačky na Košíkách. Dne 11.
července 1937 za účasti všech sborů z napajedelské župy č. 5 i
hostů sousedních žup v rámci oslav padesátiletého trvání sboru
dobrovolných hasičů v Topolné pod protektorátem obecní rady se
konal župní sjezd.

Pořad slavnosti: Slavnost začala v 6 hodin

ráno budíčkem, kdy prošla obcí zdejší dechová hudba ve
slováckých krojích a vyhrávala veselé pochody. Po uvítání
hostů, zástupce MsZJH krajského náčelníka V. kraje, zástupců
has. žup č. 10, 31, 62 a hasičstva celého kraje odjela
delegace vedená bratrem Dr. Hynkem Světlíkem, náměstkem
starosty MsZJH bratrem Hégrem, vzdělavatelem Hnilicou a matr.
Vyoralem a samarit. náčelníkem župním Fuskem, br. Ulbrechtem,
náměstkem župy č. 10, vr Skýbou náměstk. a zástupci 5. župy
br. žup. náč. Šupákem, jednatelem Házem na hřbitov do Bílovic,
ke byla pietní vzpomínka zakladateli hasičstva na Napajedelsku
a Uh. Hradištsku hraběti Vlad. Logothettimu, zemřelému r. 1892
a bratru Jos. Koželuhovi, župnímu starostovi a zakladateli
župy č. 31, zemřelému 8. 11. 1926. K jejich hrobům položily
dvě sestry krásný věnec každému. Po bohoslužbách v
rozestavěném kostele v Topolné bylo provedeno deklarování
členů zakládajících za padesátiletou činnost. Byli to bratři:
Ferd. Jánoš, Kašpar Mikulka, Josef Viňovský, Ferd. Dohnal a
Matouš Gajdošík. Zakládající členové s menší činností byli
tito: Jan Lapčík, Ant. Škára a Fr. Kašný. Za třicetiletou
činnost byli dekorováni: Kašpar Mikulka, Fr. Foltýn a Rud.
Mikoška. Mnohému při dekorování a proslovu bratra Dr. Světlíka
vstoupily slzy do očí. Pak následovalo defilé před
dekorovanými bratry a vzácnými hosty. Dopolední pořad byl
zakončen mimořádnou valnou hromadou, kde bratr Dr. Světlík
vzpomněl tradice 5. župy. Bratr Hnilica ocenil před delegáty

všech sborů 5. župy příkladnou činnost sboru v Šarovech, kde
sbor bez pomoci chudé obce opatřil si dokonalou výzbroj i
nářadí. Též vzpomněl továrního sboru fy Fatra a s. Napajedla,
kde pod vedením br. náčelníka Chromka dosáhli pohotovosti,
ukázněnosti a vzorného vystupování. Po společném obědě se
konalo požární cvičení za účasti sborů: náš sbor, Březolupy,
Napajedla město, tovární sbor fy Fatra Napajedla a Komárov.
Při cvičení ukázaly všechny sbory svoji spolehlivost a
pohotovost. Také samaritánské čety pod vedením župního
náčelníka Rud. Fuska a župní náčelnice se vyznamenaly. Byla to
sestra Přivřelová. Po tomto cvičení odešel průvod na cvičiště
do zahrady Foltýna č. 70 pod vedením župního náčelníka br.
Šupáka, kde přítomné uvítal br. Vičánek, župní starosta. pak
se ujal slova Fr. Nesvadba, starosta obce, který ve svém
projevu krátce vylíčil vznik místního sboru a zdůraznil, že
mnohý rolník může děkovat hasičskému sboru, který obětavě
hájil majetek bližních. Bratr Dr. Světlík vzpomínal těžkých
začátků našeho hasičstva a vzácného jubilea našeho sboru a
popřál mu do dalších 50 let mnoho zdaru. Pak mluvil náčelník
V. kraje br. Hegr, který vylíčil, co bylo podnětem ke vzniku
hasičských sborů, jejich těžké začátky i dobrou vůli a nadšení
pro dobro sloužiti všem bližním. Vyzvedl heslo: Jaký sbor,
taková obec, jaká obec, takový sbor" Vzpomněl začátků našeho
sboru a prohlásil, že dnes stojí sbor v plné síle. Po
proslovech bylo provedeno vzorné cvičení se sekerkami a školní
cvičení samaritánské, které bylo odměňováno potleskem
obecenstva. Veselou zábavou, kterou často rušil déšť, byla
slavnost ukončena. 22. srpna se sbor zúčastnil slavnosti v Uh.
Hradišti u příležitosti příjezdu prezidenta Ed. Beneše na
slováckou výstavu. V den pohřbu T. G. Masaryka zapálil sbor
vatru na jeho počest, správně to bylo v předvečer pohřbu 20.
září 1937. Pohřben byl v Lánech 21. září. 28. září se sbor
zúčastnil pohřbu ženy Ludvíka Rozsypálka bratra sboru. Na
žádost místních legionářů a vál. invalidů zúčastnil se sbor

položení věnce u pomníku padlých v Bílovicích v kostele na
svátek Všech svatých. V listopadu pořádal sbor zábavy hodové a
kateřinské. A nelze též opomenout, že sbor pořádal 17. ledna
1937 masopustní zábavu Finanční hotovost za rok 1937 byla
dobrá a činila 5274 Kč. Skončil rok oslav, o kterém br. Hégr
prohlásil: "Sbor dobrovolných hasičů v Topolné slaví zlatou
svatbu, 50 let činnosti, 50 let práce, 50 let obětí.

Rok 1938
Tento pohnutý rok měl sbor 2 členy čestné, 24 činných, 17
přispívajících a 6 členek samaritánek. Ve volbách předsedy byl
zvolen Fr. Jánoš t. č. pokladník. Protože Fr. Jánoš byl i
členem výboru, byl místo něho zvolen jako třetí člen výboru
Fr. Hoferek. Jednatelem zůstal Cyril Viňovský i nadále. V
únoru zasahoval sbor při požáru domu Alexe Pucha, Horní konec.
V listopadu vznikl požár u Fr. Foltýna č. 70, shořela celá
stodola. V oboru zábav byly pořádány zábavy končinové, dále
dva výlety a zábavy hodové a masopustní. Sbor se též účastnil
pohřbu těchto svých členů: bývalého člena Václava Čechmánka v
únoru, zasloužilého člena Ferd. Krejčiříka v květnu a
zakládajícího člena Jana Lapčíka v červnu. Účast na církevních
slavnostech jako obvykle. V únoru se konalo od 20 do 22 hodin
jedno poplachové, protiletecké a zatemňovací cvičení. V březnu
byla obeslána župní valná hromada v Napajedlích těmito
delegáty:Fr. Foltýn, Cyril Viňovský a Josef Berecka. V
červenci a srpnu byly konány žňové hlídky. 24. září byla
vyhlášena všeobecná mobilizace do 40 let. 30. září Mnichovská
smlouva čtyř mocností o odstoupení pohraničních území Německu.
6. března večer byla zapálena sborem vatra T. G. Masarykovi,
který loni zemřel.

Rok 1939
Sbor měl 2 čestné členy, z nichž zemřel Kašpar Mikulka,
zakládající a činný člen, 15. ledna 1940, 22 členů činných, 17
přispívajících a 6 sester samaritánek. Sbor se účastnil
církevních slavností a zádušní bohoslužby, když zemřel papež
Pius XI. Pohřbu se zúčastnil sbor těchto: v únoru Rud.
Bartoška, Ant. Mikošky, Marie Hujové, župního místopředsedy
Jana Čevele ve Spytihněvi. Štefanky Hrdinové, ženy bývalého
bratra Ferd. Hrdiny v květnu. V červenci se konal pohřeb
bratra jednatele Fr. Dohnala, obchodníka a v září pohřeb
Oršuly Hrdinové. V zábavách byly pořádány masopustní,
končinové, výlet u Ženatíků, a hodová zábava. Divadelní odbor
sehrál veselohru "Vesnička pod lipami". Sbor konal též
signalizační cvičení. V květnu se náš sbor zúčastnil
okrskového cvičení v Březolupech a v červnu župního sjezdu v
Oldřichovicích. Žňové hlídky se konaly od 20. 7. do 20. 9.
Požár vznikl u Fr. Kašného od blesku za velmi nepříznivého
počasí. Shořela celá střecha. V činnosti samaritánské se
pořádalo 6 cvičení. První pomoc byla poskytnuta v 169
případech. Při volbách byl zvolen za předsedu opět Fr. Jánoš,
do výboru opět Fr. malina a nově zvoleni Lud. Jánoš a Gabriel
Rozsypálek. Volba náčelnictva zůstala nezměněna.

1940
V minulém roce se zaváděly ve všech sborech jednotné stanovy.
Sbor měl 20 členů činných, 1 čestného a 6 samaritánek. V
zimním období se zimní škola. Látka se čerpala z denního
života, z událostí v obci, obvodu, okresu a z novin. V únoru
byla provedena likvidace 5. župy. V obci byly tohoto roku dva
požáry. Jeden byl u Nováků, ale byl v zárodku udušen, druhý

byl u Fr. Krátkého, kde shořelo celé stavení.V březnu vyslal
sbor 3 delegáty na valnou hromadu do Napajedel. 26. května
bylo v naší obci svěcení kostela. Sbor se zúčastnil všemi
členy. V květnu byla též župní škola v Napajedlích. Sbor náš
měl na ní jednoho člena. V červenci byla pořádána župní škola
II. obvodu v Topolné. V době žní byly konány žňové hlídky. 13.
září se sbor zúčastnil pohřbu matky bratra Josefa Dohnala.
Zábavní podniky v důsledku zákazu byly velmi omezeny.
Jednatelská zpráva budila národní vědomí národa a jeho
ušlechtilé ideály a podtrhla heslo "Všichni za jednoho a jeden
za všechny!" Jednatelem byl Rud. Mikoška.

Rok 1941
Sbor měl 1 čestného člena, 18 členů činných a 6 samaritánek. V
zimní době až do polovice března byla každou středu konána
zimní škola. Na ní se probíraly různé záležitosti z veřejného
a spolkového života a to po stránce teoretické i praktické za
pomoci hasičských časopisů i příruček. Z příkazu doby válečné
byly konány celodenní hlídky a to tak, že ve dne měli službu 2
členové náhradní hasičské čety a v noci 2 členové sboru. Také
ve žních byly drženy hlídky. V obci byl jenom jeden požár a to
v lednu u Metoděje Kašného, kde shořela celá střecha domu.
Sbor pořádal několik zábav a sehrál několik divadelních her.
Sbor se zúčastnil těchto pohřbů: v únoru Ant. Hrdiny, otce
Jana Hrdiny, v červenci Mořice Lapčíka a Ed. Hrdiny, v
prosinci otce synů bratrů Rudolfa a Ludvíka. 23. března byla
výborová i členská schůze za přítomnosti starosty obce. Zde
byla zřízena náhradní četa. O volbách záznam chybí.

Rok 1942
Sbor měl 1 čestného člena, 25 členů činných, 13 přispívajících

a 6 samaritánek. Schůzí se účastnili téměř všichni členové. V
zimní době se konala zimní škola, ve které se vychovávali
hlavně mladší bratři. Také noviny se četly a hodně se
debatovalo. Tohoto roku nebyl v obci požár. Sbor se účastnil
čtyř pohřbů. V lednu Rozálie Hrdinové a Fr. Maliny, otce br.
jednatele, v červnu to byl pohřeb Ant. Šumíčka a v červenci
pohřeb Jaroslava Paříka. Sbor se též účastnil církevních
slavností. Ve žních se držely obvyklé hlídky. Sbor sehrál 2
divadelní hry. Dne 13. srpna 1942 předal sbor svůj veškerý
majetek, sloužící k hašení požárů obci včetně hasičské
zbrojnice. Samaritánský odbor: Bylo ošetřeno 49 úrazů, 20
odesláno k lékaři a 4 do nemocnice. Volby. Starostou byl
zvolen bratr Ludvík Jánoš místo odstupujícího Fr. Jánoše.
Jednatelem zvolen Ludvík Nedbálek, náčelníkem Cyril Viňovský a
podnáčelníkem Josef Berecka.

Rok 1943
Sbor sestával z 30 činných členů, 12 samaritánek a 26
přispívajících členů. Schůzí členských bylo 19 a 3 výborové
mimo škol a cvičení. Sbor se zúčastnil hašení místních požárů
v květnu u Ant. Lapčíka na Horním konci, Řepáře, kde shořel
vrch obytného stavení a druhý požár u Fr. Hrdiny č. 31, kde
shořela stodola se zásobami krmiva. Škoda byla značná, z části
byla v obou případech kryta pojištěním. Církevních slavností
se sbor neúčastnil, protože byl zákaz od nadřízených institucí
účastniti je jakýchkoli církevních slavností v hasičském
stejnokroji. Ale sbor se zúčastnil aspoň dvou pohřbů, prvý
Anny Doležalové, matky bratra Tomáše Doležala a druhý bratra
Ferdinanda Jánoše, čestného starosty sboru. Sbor pořádal dvě
divadelní hry a dva koncerty, které se finančně vydařily.
Jedno divadlo bylo okresním úřadem zakázáno. Mělo název "Za
humny je veselo." Noční hlídky byly po celý rok a ve žních

byly ještě zesíleny. V zimě byly každou středu konány školy,
které byly navštěvovány jen třetinou členů a dvě třetiny členů
si hověly doma. Do školy chodí jen jedni a když se jim to
omrzí, tak nepřijde nikdo, stěžuje si jednatel ve své zprávě.
V letní době se prováděla praktická cvičení se stříkačkou.
Jednatel poukazoval na nedostatečný výcvik mužstva a
doporučoval řádnou návštěvu školy v zimě a další výcvik se
stříkačkou v létě. Samaritánský odbor ošetřil 94 občanů s
případy lehčího i těžšího rázu. Na valné hromadě byl podán
návrh na zřízení nové vodní nádrže na Horním konci vzhledem k
malému množství vody.

Rok 1944
Sbor čítal 1 čestného člena, 28 činných členů, 10 samaritánek
a 32 přispívajících. Školy se odbývaly každou druhou středu.
Cvičení se stříkačkou byly 4. V prosinci se sbor zúčastnil
hašení požáru u Fr. Kuby č. 1, při kterém měl sbor nehodu s
motorovou stříkačkou a bylo nutno použiti ruční stříkačku.
Škoda byly odhadnuta asi 150 000 Kč, z části byla kryta
pojištěním. Dne 19. prosince se sbor zúčastnil pohřbu bratra
Jana Hrdiny, činného člena sboru. V květnu pořádal sbor
koncert v zahradě Fr. Kuby č. 1. V činnosti divadelní sehrál
divadelní odbor sboru 3 divadelní hry "Nevěsta dle receptu",
"Paličova dcera" a "Advokát v rodině". Koncert i divadla se
vydařila i finančně. Jedno divadlo a 2 koncerty byly okresním
úřadem zakázány. Sbor měl noční hlídky celý rok a o žních byly
ještě zesíleny. 25. června se konala prohlídka sboru krajským
požárním velitelem Mičulou a okresním

velitelem Ulbrechtem i

velitelem obvodu br. Šupákem a skončila nezdarem. Jednatel
uvedl pak členům, že nezdar je výsledkem slabé návštěvy škol a
cvičení. Je třeba více kázně a v tom je tajemství úspěchu.
Samaritánská služba ošetřila 81 občanů, z toho bylo 54 případů

těžších, které byly odeslána k lékaři, 3 případy do nemocnice
a 24 případů bylo lehké zranění. Roku 1944 navštěvovalo 10
děvčat a 2 hoši samaritní kurs, což pro náš sbor znamenalo
mnoho a tím si sbor zajistil dostatek samaritánů i
samaritánek. Též zemřel čestný člen a výborný pracovník Fr.
Jánoš. Jednatel též uvedl, že sbor od svého založení byl
účasten již

88 požárů a odmítl pomluvy a falešnou kritiku

sboru.

Rok 1945
Tento rok zuřila ještě válka, ale přiblížil

se i její konec v

květnu, kdy i naše obec byla osvobozena sovětským vojskem 1.
máje r. 1945. Sbor uspořádal 1. července 1945 valnou hromadu,
na které jednatel bratr Ludvík Nedbálek vylíčil průběh prvé i
druhé světové války a též uvedl, v jakém stavu je hasičském
sboru všechno zařízení a řekl: "Vše máme sešlé a nedoplněné.
Bude nám teď třeba zřizovat, opravovat hlavně neodpovídající
vodní nádrže, které bezpodmínečně musí být pořízeny". Dále
jednatel vyzval přítomné k dobrovolné pomoci jako přispívající
členové i jinak. nakonec vylíčil ctnosti hasiče, který je vždy
na stráži, ochoten pomoci bližnímu i při nebezpečí vlastního
života. Na této schůzi velitel oznámil členstvu, že byly
nařízeny valné hromady za účelem očisty členstva. proto vyzval
přítomné, aby se o každém členu vyjádřili, jak budou čteni,
ale proti nikomu nebylo námitek. Volba činovníků se provedla
aklamačně, při níž zůstali staří činovníci s vyjímkou, že bude
rozšířen výbor o bratra Aloise Šumíčka č. 178 a vzdělavatelem
zvolen bratr Jan Lapčík. Za přispívající členy se přihlásilo
18 občanů. Sbor čítal k 21. lednu 1945 1 čestného člena, 28
činných členů, 10 samaritánek a celkem 32 přispívajících.
Starostou sboru byl Ludvík Jánoš, jednatelem Ludvík Nedbálek,
náčelníkem Cyril Viňovský, podnáčelníkem Josef Berecka. Požár

byl jen v domě pí Blažkové, ale byl v zárodku uhašen, uhasili
3 členové sboru pomocí berlovky. 13. května se sbor zúčastnil
oslavy Dne vítězství. V době od 5. do 11. května odebral a
zabavil místní národní výbor sboru všechen benzin, takže sbor
byl přes žně bez benzinu. Štěstí, že se nevyskytl požár. V
předvečer Husovy památky 6. července se sbor této slavnosti
zúčastnil, 22. července se sbor zúčastnil odhalení pamětní
desky italskému legionáři Oldřichu Řehákovi, synu
učitele,který zde působil. Deska byla zasazena na budově staré
školy. Oldřich Řehák byl zajat 17. června 1918 rakouským
vojskem a odsouzen k trestu smrti provazem. Popravu provedlo
rakouské vojsko. V srpnu zakoupil sbor 300 pivních sklenic, 20
skládacích stolů a 100 židlí pro pořádání výletů. 23. srpna se
zúčastnil sbor slavnosti v Uh. Hradišti, kde ministr národní
obrany armádní generál Ludvík Svoboda dekoroval
karpatoukrajinské vojáky, kteří sloužili v zahraniční armádě.
Zábavní podniky sboru byly tyto: Pouťová zábava ve všech
místních hostincích, 24. srpna slovácké dožínky a 25.
listopadu kateřinská zábava. Návštěva zábav byla dobrá.
Církevních slavností se sbor účastnil jako obvykle. Pro
přestárlé členy byla vyžádána jako každoročně jednorázová
podpora. V samaritním odboru odešel do pohraničí Rudolf Fusek,
který byl velitelem tohoto sboru, který zanechal silnou a
dobře vycvičenou četu, která v r. 1945 poskytla první pomoc ve
147 případech lehčího i těžšího rázu.

Rok 1946
Sbor měl k 1. lednu 1946 6 čestných členů, 27 činných, 46
přispívajících a 9 samaritánek. Ve volbách zůstali staří
činovníci. Sbor se zúčastnil všech významných slavností jak
státních tak i církevních. 23. června se konal v Karlovicích
obvodový sjezd, kde cvičila také naše samaritní četa. V téže

obci se zúčastnil náš sbor i se strojem slavnosti 60 ti letého
trvání sboru. Při požárním cvičení dostal náš sbor pochvalu od
velitele II. obvodu, protože náš sbor dostal vodu k požáru za
1 minutu 27 sekund. Také samaritní četa předvedla své cvičení.
Sbor se též zúčastnil pohřbů Karoliny Viňovské, Kašpara
Samsůnka, Ferdinanda Dohnala, hasičského pohřbu v Napajedlích
a Karoliny Dohnalové. Požáry u nás ani v našem okolí nebyly. U
zábav pořádal sbor jako každoročně masopustní ples. V srpnu
plánovaný výlet se pro deštivé počasí nekonal a byla jen
taneční zábava a třetí podnik byly slovácké hody s právem. 24.
listopadu konal sbor veřejnou schůzi s pozváním všech občanů
na oslavu 60tiletého založení hasičského sboru. Na tuto schůzi
se dostavilo jen několik občanů, což znamenalo malý zájem
našich občanů o požární ochranu. Svůj budovatelský plán v
rámci dvouletky t. j. opatřit řádné vodní nádrže, dále dát
mužstvu řádnou výstroj a výzbroj i řádně ho vycvičit, to
všechno nemohl sbor pro finanční tíseň uskutečnit, protože jen
náklad na cvičné šaty a opasky by si vyžádal 20 000 Kčs.
Jednatel vyzýval občany, aby poslali dorostlou mládež do řad
hasičů. Samaritní služba podle hlášení četaře J. Bureše
ošetřila 89 osob.

Rok 1947
Stav sboru byl k 1. lednu 7 čestných a zakládajících členů, 25
činných a 58 přispívajících. Sbor se účastnil významných
slavností státních i církevních. Při požáru u Ignáce Dostálka
dne 6. února u páleni sbor zasáhl úspěšně a omezil požár na
stavení, kde hořelo. Zábavy byly sborem pořádány a dne 15.
června pořádal II. obvod hasičský sjezd v naší obci u
příležitosti šedesátiletého trvání sboru s veřejným cvičením a
volnou zábavou. Účastnilo se zde 32 sborů, z toho 5 sborů
cvičilo se stroji: Napajedla, Komárov, Bílovice, Březolupy a

Topolná, která dostala prvá vodu k požáru. Krásná podívaná
byla též na naše samaritánky i z přidružených sborů při ukázce
první pomoci. Druhé veřejné cvičení konal sbor na obvodovém
sjezdu v Březolupech i se samaritní četou 5. července. Sbor se
též účastnil delegací svěcení stříkačky ve Stošíkovicích a na
Šarovech. Praktická cvičení před sjezdy sedmkrát a mimo to
cvičení teoretická při zimních školách. Tohoto roku pořídil
sbor jedenáctery cvičné šaty, 21 cvičných opasků se sekerkami,
2 samaritské pláště a bylo objednáno 100 m B hadic. Dále se
připravovala stavba vodní nádrže u Ondrového. Sbor se účastnil
jako obvykle veškerých státních i církevních slavností. 1.
listopadu se sbor zúčastnil pohřbu popravených občanů Josefa
Máška a Josefa Lapčíka, při kterém byly pochována urny s
jejich popelem na návsi u pomníku padlých. Začátkem roku si
sbor vyžádal pro přestárlé hasiče podporu. Tato jim byla
předána při hasičském sjezdu, kde také 12 bratrů dostalo
diplomy za dlouholetou činnost ve sboru.

Rok 1948
Sbor měl k 1. lednu 1948 22 mužů, 5 žen a 13 členů dorostu.
Přispívajících členů bylo 15. Při volbách byli zvoleni tito
funkcionáři: Ludvík Janoš, starosta, Fr. Foltýn náměstek
starosty, Ludvík Nedbálek, jednatel, Cyril Hrdina, pokladník,
Rud. Mikoška a Alois Šumíček, členové výboru. Velitelem zvolen
Cyril Viňovský a jeho zástupci Tomáš Doležal a Josef Berecka.
Schůzí výborových i členských bylo 32. Byly to schůze pro
školení mužstva, vzdělávací a též o záležitostech sboru. Účast
na schůzích byla slabá. Sbor se zúčastnil státních i
církevních slavností a též tří pohřbů: 18. dubna Ant.
Rozsypálka, 27. června Valentiny Dujíčkové a 14. listopadu
Anny Rozsypálkové. Cvičení pořádal sbor v zimě teoretická a na
jaře zase praktická se strojem. Veřejného cvičení na Svárově

se náš sbor pro deštivé počasí zúčastnil jen se samaritní
četou, která cvičila i v Kudlovicích a získala pochvalné
uznání i okresních činovníků OHJ a Dr. Zemka. Zábavy byly
pořádány 4, ale návštěva byla slabá. Mělo se hrát divadlo, ale
hra nebyla ONV povolena. 17. října byl v celé republice Den
hasičstva. Ten jsme slavili v hostinci pí Hrdinové za velké
účasti celého sboru a zástupců národ. výboru i místních
organizací. Byl zde člen i projev starosty čsl. hasičstva br.
Karpaše, pak byly probrány některé body požární ochrany a po
volné debatě se konal slib činných členů sboru. Ve žních byly
konány hasičské hlídky a v srpnu měl sbor stráž i se samaritní
četou u silnice při motocyklových závodech. Během roku bylo
zakoupeno 200 m B hadic, dvoje redukce a 11 loděk a 1
brigadýrka k cvičným šatům. Sbor se zúčastnil požáru u Rud.
Mikošky č. 29, kde se plně osvědčily nové hadice, ačkoli byl
nedostatek vody a krutý zápas s ohněm trval od půlnoci až do
poledne. Bylo to 3. září a škoda byla velká, shořely i zásoby
sena i slámy. V červenci se účastnilo 5 děvčat samaritního
kursu čs. červeného kříže v Uh. Hradišti v nemocnici, ale jej
nedokončila pro pilné žňové práce. V září sbor vypracoval
budovatelský plán pro celou pětiletku, ve kterém stanovil
zříditi tři vodní nádrže, provésti nadstavbu zbrojnice,
zakoupit vůz pro mužstvo nebo vůz sanitní, zakoupit 100 m B
hadic a doplnit výstroj mužstva. V prosinci sbor zvýšil
pojistku mužstva při úrazu nebo i usmrcení při požárech. Sbor
také provedl pracovní brigádu v dubnu. Zoral a upravil místo
kolem pomníka padlých. Samaritní četa poskytla pomoc při
poranění 55 občanům.

Rok 1949
Sbor měl k 1. lednu 1949 25 činných členů, 2 samaritánky a 45
přispívajících členů. Během roku bylo 19 členských a

výborových schůzí, ale s 27 % neuspokojivou účastí. V zimních
bylo od OHJ nařízeno každou druhou středu teoretické školení,
ale mnozí členové se nezúčastnili ani jedenkrát. V dubnu a
květnu bylo provedeno praktické cvičení, kterého bylo také
málo. V květnu a červnu se konalo v Uh. Hradišti cvičení podle
nového cvičebního řádu, které navštěvovali 2 členové našeho
sboru. V červenci provedl sbor poplachové cvičení, které bylo
občanům rozhlasem oznámeno pět dní předem, ale nebyl stanoven
den ani hodina. Do 10 minut

se dostavilo 11 bratrů a v

jedenácté minutě odjeli i se strojem k Dolinovému potoka, kde
se konalo cvičení. V červenci se sbor zúčastnil aplikačního
kurzu v Bílovicích za přítomnosti 10 sborů. Po kurzu bylo
provedeno cvičení s dodáváním vody do dálky. Náš sbor dobře
obstál ale druhé sbory mu nestačily dodávat vodu. 15. srpna
večer vypukl požár u Blažeje Lapčíka č. 273, kdy během
několika minut byl v plném počtu a požáru mužstvo se vší silou
snažilo požár lokalizovat a třemi proudy chrliti vodu na
požářiště. Požár sílil i při dešti, protože byl vítr a suchá
píce. Na pomoc přijely sbor z okolí, ale mimo sbor Fatra
Napajedla nezasáhly, protože nebylo třeba. Po půlnoci mužstvo
Fatry vystřídalo naše mužstvo velmi unavené, ale po hodinovém
oddechu nastoupil opět na požářiště, kde pracovali až do
poledne. V srpnu jsme dali zhotoviti pláni pro nadstavbu a
přístavbu zbrojnice u stavitele Rud. Mikulky nákladem 10 000
Kčs. Dne 23. října jsme slavili Den hasičstva, na který jsme
pozvali všechny spolky i úřady, ale mimo členy sboru se
dostavily jen 4 osoby. Sbor pořádal dvě zábavy, ples 9. ledna
a 1. března zábavu, které byly dosti slabě navštíveny.
Samaritáni ošetřili 107 osob s menším i větším zraněním. Těžké
případy byly po ošetření odeslány do nemocnice. Volby se
nekonaly, protože funkcionáři byli voleni na tři roky.
Prohlídky komínů byly provedeny dvakrát v letní době.

Rok 1950
Sbor čítal tohoto roku

2 čestné členy, 23 činných členů, 2

samaritánky, 9 dorostenek a 29 přispívajících členů, ale během
roku 1950 zbylo jen: 2 samaritánky a 8 přispívajících členů.
Svou pohotovost ukázal při požáru náš sbor v Březolupech, kde
27. listopadu hořelo na státním statku. V krátké době sešlo se
12 členů a hned odjeli k požáru ještě před hlášením poplachu
místním rozhlasem. Sbor uspořádal 28. ledna maškarní ples, 18.
února končinovou zábavu a 26. května jízdu králů. Všechny tři
podniky se dobře vydařily. Sbor se též zúčastnil 18. 6.
založení hasičského sboru v Kelníkách, v srpnu krajského
sjezdu ve Vrbovcích a svěcení nové zbrojnice v Pohořelicích.
Sbor též doprovodil zemřelé 14. června Miroslava Knota, 18.
června Ferdinanda Foltýna, 12. 12. Fr. Foltýna a 31. 12. Fr.
Jánoše, bývalého starosty sboru. Dále se sbor účastnil
státních a církevních slavností. Schůze byly slabě
navštěvovány, což jednatel vytýkal. Členové se též zúčastnili
různých brigád 5. února 1950 koupil sbor nákladní auto pro
dopravu mužstva za 85 000 Kčs. Protože sbor měl na hotovosti
jen něco přes 30 000 Kčs, byla provedena sbírka mezi občany s
výnosem 28 520 Kčs. Zbytek uhrazen výnosem jízdy králů.
Žádosti o příděl materiálu na vodní nádrže byly dosud
bezvýsledné. Během roku byly provedeny třikrát prohlídky
komínů a několik bylo v moc špatném stavu. O žňových hlídkách
říká jednatel, že byly konány ledabyle, že nikdo neviděl ani
požár v Popovicích ani na Komárově. V zimní době bylo
teoretické školení mužstva a v letní době třikrát cvičení se
strojem. Poplachové a veřejné cvičení nebylo. V říjnu
provedena byla sbírka na dva usmrcené a tři těžce zraněné
hasiče a vynesla 1100 Kčs a zaslána OHJ v Uh. Hradišti. Druhá
sbírka vynesla 392 Kčs a za ně byly koupeny knihy a cigarety
našim vojáků k vánocům. V zimě byly konány hlídky v kině, při
divadlech a zábavách. Při samaritní zprávě bylo uvedeno, že
první pomoc poskytnuta byla v 94 případech, z toho bylo 57

lehčích zranění, 26 osob bylo odesláno k lékaři a 11 bylo
odesláno do nemocnice. V diskusi uvedl předseda MNV, že žňové
hlídky musí lépe drženy a opatřeny musí být bílými pásky na
rukávech.

Rok 1951
Sbor čítal začátkem roku 26 činných členů a 6 členů
přispívajících. Ve volbách zvoleni tito funkcionáři: Ludvík
Jánoš, předseda, Jan Bernatík místopředseda, Fr. Foltýn,
místopředseda, Ludvík Nedbálek jednatel a vzdělavatel Cyril
Hrdina, pokladník, Tomáš Doležal, organizační referent, Cyril
Viňovský, referent preventivní ochrany, Jan Bureš, referent
samaritní, Stanislav Nedbálek, výcvikový referent a revizoři
účtu Rud. Mikoška, Vincenc Vajdík a Alois Šumíček. na 21
členských i výborových schůzích byla moc malá účast. Při
cvičení byla účast o něco lepší, ale průměr nepřesáhl 30 %.
Požární pohotovost byla dobrá, ale na závadu bylo, že většina
členů je zaměstnána mimo domovskou obec. Žňové hlídky se
dodržovaly, ale horší byly hlídky z řad občanů, takže se
mnohdy přišla jen zapsat do knihy a více ji nikdo neviděl.
Sbor se též zúčastnil 10. 3. pohřbu Jana Viňovského,
zakládajícího člena našeho sboru a 21. 3. pohřbu Jana Vičánka
z Halenkovic, bývalého činovníka našeho obvodu a bývalé župy,
který byl znám v celém okolí. 13. ledna byl pořádán hasičský
ples, 4. února byla zase končinová zábava, 14. května jízda
králů se zábavou. 1. července bylo veřejné požární cvičení s
dodávkou vody do délky 1100 m za pomoci požárních sborů Fatra
n. p., Slavia motor n. p. a město vesměs z Napajedel, dále
Bílovice, Březolupy a Topolná. Po cvičení byla ukázka hašení
pěnou a nakonec výlet. 24. 11. byla Kateřinská zábava, na
které sbor nevybral ani na hudbu. Činovníci se zúčastnili
různých kurzů a cvičení v Uh. Hradišti a velitel byl na 4

týdny ve Fryštáku, kde je KUPO pro náš kraj. Tohoto roku sbor
nakoupil něco materiálu na přistavění kůlny pro stříkačku
ruční. Jinak se z plánovaných investic a údržby nesplnilo ani
procento, čímž členové ztráceli chuť k práci a někteří chtěli
vystupovat. Při volbách byl ještě zvolen Stanislav Horák,
referent mládeže, Marie Horáková, referentka žen a Jaroslav
Hoferek, referent zemědělský. Zdravotní oddíl poskytl první
pomoc v řadě případů.

Rok 1952
K 1. lednu měl sbor 29 můžu a 6 žen, ale v dalším zápisu je
uvedeno, že během roku přistoupilo 7 členů. Sbor měl míti 3
požární družstva a to jsou téměř všichni zaměstnáni mimo obec,
takže byla jen 2 družstva. 6. listopadu měl sbor pohotovost
při požáru v pivovaře v Jarošově, ale doma byli jen tři
hasiči, což bylo málo. Třetí požární družstvo měl sbor z žen,
při něm sbor slíbil při reorganizaci r. 1951, že družstvo
doplní muži a to sbor dosud nemohl. 15 členských a výborových
schůzí bylo slabě navštíveno. V zimě probíhalo teoretické
školení členů a v létě cvičení se strojem dvakrát za měsíc. O
velikonocích se sbor zúčastnil církevních slavností. 19. ledna
pořádal sbor hasičský ples, ale od plánované "Jízdy králů"
bylo upuštěno pro malý počet koní, schopných jízdy. Týž osud
postihl dvě plánované hodové zábavy, protože vypukla slintavka
a obec byla uzavřena před začátkem hodů. Proto sbor od zábav
upustil. 13. 7. sbor pořádal výlet. V době žní sbor konal
noční hlídky od 16. 7. do 26. 8 vždy od 22 do 4 hodin ráno.
Sbor pracoval na přístavbě ke zbrojnici, kde bylo odpracováno
93 hodin a 8 hodin s koňským potahem při navážení hlíny
odpracovali Ludvík Jánoš a Stanislav Nedbálek. Sbor ukázal
svou pohotovost 21. 5. při požáru domu č. 223 Marie Kovářové,
kde bylo štěstí, že půdy byly před žněmi prázdné. 3. srpna

vyhlásil MNV poplach "Hoří" též rozhlasem na Mlatech a že je
ohroženo i středisko STS. Po několika minutách byl sbor
shromážděn a připraven k útoku. Pohotovost a rychlost sboru
musel každý odborník pochválit. Voda byla včas na stanoveném
místě. 16. 9. byl náš sbor vyburcován rozhlasem, že v
Nedachlebicích hoří mlýn Fr. Hrabce. V krátké době se odjelo k
požáru, kde však hořel stoh slámy patřící Hospodářskému
družstvu v Uh. Hradišti. zde se osvědčil náš stroj s obsluhou
i výkonem. Jednatel sboru uvedl, že od založení našeho sboru
se sbor zúčastnil v naší obci 94 požárů při kterých shořelo
111 domů, 49 stodol, 4 kůlny, dva stohy obilí, 4 stohy slámy,
4 krávy a 16 prasat. Tento počet byl ještě vyšší, protože
záznamy od roku 1912 do roku 1922 nebyly psány. Jednatel si
stěžoval, že občané při požárech nepomáhají, ale sbor
kritizují. Též odsuzoval špatný postoj minulých představitelů
obce a uvedl, že při stavbě zbrojnice nedostal sbor žádnou
finanční pomoc a po dokončení zbrojnice se slavnosti nikdo ze
zástupců obce nezúčastnil ani výletu. Ale to už minulo a
nynější představitel MNV slíbil, že sbor postupně řádně
vybaví. Členové sboru si dali závazek, že každý člen získá
nejméně dva nové členy, aby každý desátý občan byl v naší obci
členem hasičského sboru.

Rok 1953
Po ustavující schůzi 28. 1. 1953 jednatel Ludvík Nedbálek šel
domů, upadl na zledovatělé silnici a zlomil si nohu. Po dobu
jeho nemoci ho zastupoval ve funkci jednatele bratr Cyril
Viňovský. Nábor nových členů se dařil. Jen za jednu neděli 24.
5. bylo získáno do místního sboru dalších 58 členů a celkem
byl závazek z minulého roku splněn. Co se týče stavebních
prací na zbrojnici sdělil MNV, že sbor má povoleno na
nadstavbu zbrojnice 43 000 Kčs a rozhodnuto bylo, že bude

postavena opěrná zeď, která bude základem stavby přístavby a
nadstavby zbrojnice, což se předalo stavebnímu kombinátu v Uh.
Hradišti. Do toho přišla měnová reforma a provádělo se to ve
3. čtvrtletí. Při výkopu se zúčastnili brigádnicky členové
sboru. Sbor dostal příděl 20 m hadic B, 2 objímky, 7 ks
lezeckých opasků, 5 párů gumových holínek a 10 kusů cvičných
obleků. Při výborové schůzi v květnu převzal sbor patronát nad
střediskem STS v Topolné. Sbor se též zúčastnil poplachového
cvičení v Březolupech. Žňové hlídky se konaly jako obvykle.
Vůz sboru byl přebudován na vůz hasičský v Babicích. V neděli
15. listopadu 1953 zemřel bratr jednatele Ludvík Nedbálek.
Na hřbitově za místní jednotu a požární sbor rozloučil bratr
Cyril Viňovský s mrtvým a do kroniky napsal:
"Tak vzpomínáme i dnes veškeré práce, kterou jsme přinášeli
společně s milým zesnulým bratrem idei jedné vznešené,
prakticky prováděné lásce k bližnímu. Slibujeme bratru
Nedbálkovi, že budeme podle jeho příkladu pracovati oddaně pro
myšlenku hasičskou."

Ve volbách byli zvoleni tito funkcionáři na kandidátku
předseda Ludvík Jánoš
1. místopředseda Jan Bernatík a současně velitel
2. místopředseda František Foltýn
kulturní a propagační ref. František Dohnal, učitel
organizační ref. Tomáš Doležal
preventista Cyril Viňovský
výcvikový Stanislav Nedbálek
jednatel František Dohnal, učitel
pokladník Cyril Hrdina
členové výboru: Jaroslav Hoferek, Jos. Foltýn, Bureš Jan a
Marie Horáková
náhradníci: Cyril Foltýn, Jos. Berecka, Vincenc Vajdík a
Vladimír Horák

předseda revizní komise Vincenc Vajdík
členové revizní komise Cyril Foltýn a Ferd. Foltýn
V den pohřbu presidenta Gottwalda postavil sbor čestné stráže
u pomníku padlých na návsi.

Rok 1954
V tomto roce bylo vykonáno mnoha v práci sboru. V minulých
dvou letech, jak uvedl jednatel, se ve sboru necvičilo. Při
cvičení nebylo pochopení a dokonce se ani členové a
funkcionáři MNV neukázali na schůzi sboru. Jednatel prohlásil,
že nepotřebujeme přispívající členy, kteří si za dvacetikorunu
kupovali právo mluvit do věcí sboru, když se jim něco nelíbilo
a zároveň se osvobozovali od činné práce v požární ochraně.
Podařilo se vytvořit družstvo z mladých bratrů, kteří
nelitovali času a navštěvovali v zimě školení teoretické a na
jaře prostá i výcvik s hadicemi. Nadšeně se připravovali na
soutěž. Několik starších bratrů pomáhalo. Byl to bratr Fr.
Foltýn zvaný Malota, nejstarší člen sboru, který v zimě každou
středu topil ve zbrojnici a byl nápomocen svými bohatými
zkušenostmi, také Tomáš Doležal ač nemocen nabídl svou pomoc
ve výcviku a nastoupil jej v poslední chvíli před soutěží.
Dále pomáhal Cyril Hrdina a Cyril Viňovský. Ostatní bratři se
ani neukázali. V soutěží sbor zvítězil v běhu i v ústním
zkoušení v teorii i v politice. Slabina se ukázala ve výcviku
s motorovou stříkačkou, protože výcvik se konal s hadicemi na
sucho a ne s vodou. A jiná družstva měla již koš našroubován
předem. Proto se družstvo na další řádně připravilo a
poplachu, který vyhlásil MNV 5. 9. 1954, byl sbor za 8 minut
připraven k zásahu a měl vodu. Na budování vodní nádrže se po
nádrži volalo,ale nastoupilo k budování jen 15 členů, kteří
obětavě odpracovali 300 hodin. Ale další práce bylo nutno
zaplatit. Nádrž se má dokončit v r. 1955. Po dobu žní se

svědomitě konaly žňové hlídky. Sbor dostal z výzbrojny v Uh.
Hradišti 100 m B hadic, šroubení rychlospojky, 10 pracovní
šaty, 10 kusů přileb, patery gumáky a 1 proudnici. Ve všech
domácnostech byly prohlédnuty komíny. Některé byly v žalostném
stavu, jednak to byla nedbalost a jinde nedostatek cihel na
opravu. na závazek sběru surovin odvedl sbor 1 tunu železa a
200 kg jiných surovin. V samaritní zprávě uvedeno, že bylo
ošetřeno 95 případů br. Rozsypálkem a Janem Burešem 13. 2.
pořádal sbor ples, který byl slabě navštíven.
Ve volbách byli zvoleni:
předseda jednoty - Ludvík Jánoš
místopředseda - Jan Bernatík
2. místopředseda - Fr. Foltýn
Organizační ref. - Lad. Horák
Jednatel a kult. ref. - Fr. Dohnal
Pokladník - Cyril Hrdina
Ref. prev. a výcviku škol - Cyril Viňovský
Ref. zem. - Jaroslav Hoferek
Ref. dorostu - Jos. Foltýn
Ref. výcviku - Stanislav Nedbálek
Ref. zdrav. a samarit. - Jan Bureš
Revizoři - Vinc. Vajdík, Foltýn, Cyril Foltýn
V usnesení na rok 1955 kromě běžných úkolů je přihláška do
celostátní soutěže požárníka družstev a plán na vybudování
další vodní nádrže v r. 1955.

Rok 1955
Svůj závazek na tento rok sbor vysoko překročil. Místo dvou
plánovaných družstev vyslali jsme do okreskové soutěže tři
družstva a dvě se probojovala do okresní soutěže v Uh.
Hradišti. Ve sběru surovin jsme sebrali 2, 5 tun železa. Vodní
nádrž sbor na Horním konci dokončil a odevzdal svému účelu.

Členové sboru odpracovali mnoho hodin při úpravě hadic,
nářadí, při údržbě auta i stříkačky. V době žní udržovali
pravidelně žňové hlídky, prováděli prohlídky komínů, převzali
patronát nad místním JZD, poukazovali na závady v STS. Někteří
členové jako Cyril Hrdina ještě pracují na MNV. Předseda MNV
Rostislav Čechmánek i jeho tajemník Petr Ondra jsou členy
požární jednoty a mají dobrý poměr k požární jednotě. Také
doprovázeli naše soutěžící téměř na všech soutěžích. V zimě
probíhalo školení teoretické i politické. Jarní měsíce byly
pro cvičení venku málo příznivé a tak družstvo mužů se
umístilo v okrskové soutěži na 4. místě jako střed mezi
ostatními družstvy. Okrskové soutěže se zúčastnilo i družstvo
žáků a žaček. Po soutěži se účastníci ujasnili všechny
nedostatky a dali se do práce, aby je odstranili opravou hadic
a lepším výcvikem žáků i žaček. Proto šli naši žáci a žačky do
Uh. Hradiště k soutěži s pevnou vůlí zvítězit. Ale časoměřiči
dali přednost družstvu žáků z Kunovic, ačkoli jejich čas v
běhu byl horší. V Otrokovicích naše družstvo žaček se umístilo
na prvém místě a vyhrálo prapor kraje. Na celostátní soutěž do
Brna byla velmi svědomitá příprava, na které se podíleli
bratři Fr. Foltýn, Lad. Horák, Fr. Foltýn starší i Zdenka
Macenauerová, Stanislav Nedbálek a jiní. Tak bylo dosaženo
triumfálního vítězství, ve které nikdo nevěřil. Vybavení sboru
se v posledních dvou letech velmi zlepšilo, takže si sbor
nemohl stěžovat. Ve výborových schůzích bylo však
konstatováno, že většina členů přijatých před 3 lety neplní
ani základní povinnosti a někteří členové odmítli členskou
legitimaci přijmout a prohlásili, že členy nebudou. Proto byli
vyloučeni a sbor se snažil získat mládež, což nebylo snadné.
Jednatel ve své zprávě zdůraznil význam preventivní ochrany
proti požárům. V obci již dva roky nehořelo a to je též
výsledkem této činnosti.
Ve volbách byli zvoleni:
Předseda: Ludvík Jánoš

1. místopředseda: Fr. Foltýn
2. místopředseda: Fr. Foltýn starší
Jednatel: Fr. Dohnal, učitel
Pokladník: Cyril Hrdina
Referent prevence:Cyril Viňovský
Referent dorostu: Josef Foltýn
Referent výcviku: Stanislav Nedbálek
Referent zdravotní: Jan Bureš
Revizoři účtů: Vinc. Vajdík a Ferd. Foltýn
Ve zprávě samaritní uvedeno, že bylo ošetřeno 45 lidí. V
usnesení stanoveno, že sbor vyšle do soutěže 3 družstva a že
nasbírá 1 tunu železa.

Rok 1956
Tento rok byl ve znamení velké aktivity. Místo plánovaného
výcviku tří družstev bylo cvičeno 6 družstev. Odvolání
celostátní soutěže na rok 1956 narušilo přípravu dalších
družstev. Také odklad okrskové soutěže působil nepříznivě, ale
šest družstev bylo vycvičeno i s obtížemi. Chlapci vypadli
hned v prvním kole soutěže, ale naše děvčata na okresní
soutěži předstihla mnoho družstev chlapců. Útok měla proveden
za 37 sekund a chlapci z Kunovic v kategorii chlapců tentýž
útok provedli za 39 sekund. Naše děvčata II. provedla útok za
40 sekund, chlapci z Ořechova za 51 sekund a z Bílovic za 71
sekund. Naši dorostenci v Buchlovicích udivili diváky útokem
za 47 sekund i s vodou. Svůj úspěch opakovali i v Uh. Hradišti
a tak předstihli Bílovice o 19 sekund a Svárov o 28 sekund.
Naši mladí požárníci tak získali dvě prvá a jedno druhé místo.
Naši požárníci odpracovali mnoho hodin při úpravě nářadí, auta
a při údržbě stříkačky. Upravili též vjezd do zbrojnice a
vydláždili prostor okolo ní. Sbor konal též žňové hlídky,
které byly kontrolovány okrskovým i okresním velitelem SPO a

končily pochvalou. V zimě probíhalo školení členů i domovních
požárních hlídek po stránce politické i teoretické a
praktické. Sbor uspořádal též školení mládeže na školách, jak
předcházet požárům. Též naše děti nezavinily žádný požár.
Strana KSČ udělila sboru za rok 1956 "čestné uznání" za jeho
práci, což patřilo i mladým požárníkům a požárnicím, kteří
proslavili letos náš sbor. Žáků a žaček bylo asi 50. 1. srpna
1956 vypukl v domě Jana Škáchy v Ulici požár. Mladá požárnice
Vojtěška Jurčíková věděla, co je její povinnost. Způsobila
poplach a ohlásila požár na MNV. Nebyla panika ani
nerozhodnost. Podíl na rychlém zásahu měl bratr Ferdinand
Foltýn s ostatními dětmi. Ty ukázaly, co dovedou a vyznačovaly
se ukázněností, poslušností a obětavostí. Jejich výkon byl
vysoce hodnoce, ačkoli ten zásah neprovedly poprvé. Také
místopředseda MNV Fr. Lapčík pochválil naši mládež. Sbor
pořádal 11. února požárnický ples v hostinci u Martináků.
Volby: Byli zvoleni:
předseda: Tomáš
Doležal
předseda rev. komise: V. Vajdík
1. místopředseda: Fr.
Foltýn
člen rev. komise: Ferd. Foltýn
kult. propag: Fr. Marčík
Organizační ref: Lad. Horák
Administrační ref.: Fr. Dohnal
Hospodář: Josef Foltýn
Členové výboru: Stan. Nedbálek, Fr. Jurčík, Cyril Hrdina
Náhradníci: Alois Gajdošík, Vojtěška Jurčíková

Rok 1957
Tohoto roku prováděl sbor školení svých členů dvakrát měsíčně

po odborné i politické stránce v zimě a na jaře cvičení
praktická a mužstvo se účastnilo celostátní soutěže. Výcvik
žáků a žaček se řídil podle nového cvičebního řádu. Tu byl
závazek překročen výcvikem tří družstev místo dvou. V rámci
prevence bylo působení na občany a děti úspěšné, protože se v
obci nevyskytl ani jeden požár. Stroje byly po celý rok v
pohotovosti k zásahu. Požární jednota měla 80 členů, z nichž
polovina platila aspoň příspěvky a druhá polovina nechce vědět
a že má nějaké povinnosti, jak pravil jednatel, a že nejmenší
povinností je placení příspěvků. Stěžoval si také na
nepochopení zdejší mládeže pro požárnictví. 16. června bylo u
nás uspořádáno 1. kolo celostátní soutěže, které bylo po
technické i organizační stránce dobře zajištěno. Muži obsadili
čtvrté místo a jen nedorozuměním při rozvíjení hadic se
připravili o lepší umístění, i když měli nejlepší běh na 200
m. Žáci v tomto kole obsadili první místo, žačky první a druhé
místo. Druhé kolo bylo v Březolupech. Chlapci ani děvčata
nezklamali. Chlapci byli na prvním místě a děvčata na prvním a
druhém místě. Byla to hrdá bilance. Hned po soutěži začaly
přípravy na oslavu 70 letého trvání požární ochrany v Topolné.
Nálada ve sboru byla špatná, protože celý týden pršelo. Ale
oslava se neodložila a v neděli 15. července se ukázalo
slunce. Ale slavnostní schůze byla slabě navštívena. Počasí
pak po celou dobu slavnosti požárníkům přálo. Řada bratrů byla
za dlouholetou dobrou práci v místním sboru vyznamenána.
Ukázkového cvičení se zúčastnily sbory Topolná, Komárov,
Bílovice, Březolupy a Mistřice. Pak následovalo hodnocení a
odchod do zahrady k Macenaurům. Sbor přál si, aby mohl
dokončit stavbu zbrojnice, ale byly potíže s materiálem. Své
dobré vlastnosti ukázali bratři, když hořelo v Bílovicích.
Nechali všeho a bleskově odjeli k požáru. Též ukázněně drželi
žňové hlídky, kde ani kontroly neohledaly závady. Na 1. máje
se sbor zúčastnil ve stejnokrojích májového průvodu v
Bílovicích. Byl letos stále nedostatek cvičitelů.Mládeže by

bylo dost, ale neměl ji kdo vést. Proto výbor se obrátil o
cvičitele na Sokol a ČSM. 9. února pořádána zábava, výnos 700
Kčs.
Ve volbách byli zvoleni v roce 1958:
předseda: Tomáš Doležal, velitel Fr. Foltýn, jednatel Fr.
Dohnal, organizační Cyril Viňovský, preventivní Blažej
Gajdošík, materiálně-tech. Laďa Horák, kult.-propag. Fr.
Dohnal, referent mládeže St. Nedbálek, pokladník Cyril Hrdina,
revizoři V. Vajdík a Ferd. Foltýn.

Rok 1958
Požární družstvo našeho sboru ukázalo své kvality při
poplachovém cvičení v Kelníkách. Tam byla provedena dodávka
vody na dálku při velkém stoupání. Ačkoli byl špatný příjezd a
náš stroj měl jiné sání než ostatní stroje, nezavinili naši
požárníci žádnou poruchu v dodávce vody a dostali pochvalu
orgánem státní inspekce za obdivuhodný výkon. Po celý rok
věnovali bratři péči o stroje celkem 350 hodin. Též výzbroj a
výstroj byla ve vzorném pořádku. Též se podařilo získat
požární stříkačku a houkačku. V případě požáru nebyl sbor
závislý na hlášení národnímu výboru. Stačilo vytlačit požární
vůz a houkat na poplach hoří! Též byl umístěn klíč od
zbrojnice v malé zasklené krabici, aby se v případě nutnosti
mohlo sklo rozbít a vůz ze zbrojnice včas vytlačit. Domovní
hlídky se nepodařilo aktivizovat, jak bylo potřeba. Nechodily
na školení. Žňové hlídky pracovaly uvědomitě a byly vzorem
civilním hlídkám. Též mladí požárníci plnili dobře své úkoly v
prevenci o žních. V zimním období pokračovalo se ve školení
politickém i odborném. Požárníci se seznamovali s novou
technikou a preventivní ochranou. Též rozebrali několikrát
stříkačkou, všechno opravili, takže stroje byly v nejlepším
pořádku. V době povodně měl celou noc službu Lad. Horák a Fr.

Foltýn. Byli stále na spojení na trati Bohuslavice Topolná a
celý sbor byl v pohotovosti. Když nebyli nikam zavoláni, šli
pomáhat zastavit Březnici, která se na dvou místech protrhla.
Mezi prvními byli Cyril Viňovský, Cyril Hrdina, Fr. Marčík a
jiné. Celkem měl sbor 51 členů. 7 členů odmítlo platit
příspěvky, protože nedostali cihly na komín, což ovšem byla
věc MNV. Členy sboru mrzelo, že zbrojnice nebyla dobudována.
Požárníci tohoto roku žádné příjmy neměli a též jim nebyla
povolena pouťová zábava a byla přidělena losem jiné složce.
Výbor též zakoupil desatery vycházkové šaty, které byly s
novými výložkami.

Rok 1959
Tento rok u nás nehořelo, což je zásluha i dobré preventivní
práce požárního sboru i občanů a požárního kroužku při
osmileté škole. I v tomto roce se požárníci účastni celostátní
soutěže požárních družstev. Na našem hřišti provedl sbor
okrskové kolo i okresní kolo. Naši požárníci stačili při té
práci cvičit a ještě připravovat další tři družstva a soutěž
jednotlivců. První dvě kola proběhla velmi úspěšně i krajské
kolo v Kroměříži.Ještě nikdy se nepodařilo, aby do jedné
vesnice putovaly tři první krajské ceny a jedna druhá a na to
se nikdy nezapomíná. V posledním kole v Bratislavě docílily
dorostenky pěkných výsledků a obsadily 4. místo v celostátním
výsledném měřítku. Ani toho roku se nepodařilo proškolit
domovní požární hlídky pro nepochopení občanů. Naše požární
jednota má 51 členů. Celkem aktivně asi 10 členů pracuje a na
nich spočívá tíha všeho, co se v jednotě dělá. Naši požárníci
mimo údržbu strojů a běžný provoz vykonávali žňové hlídky,
účastnili se májových oslav a jiných státních slavností. V
lednu 1959 se konal požárnický ples. Čistý výnos činil 2800

Kčs. Požárníci též letos obdrželi novou stříkačku s celým
vybavením.

Rok 1960
V zimních měsících prováděl sbor školení svých členů dvakrát v
měsíci po stránce politické i odborné. Na jaře bylo provedeno
několik cvičení, aby sbor byl připraven na okrskové cvičení. U
auta byl problém, jak je lacino opravit, protože vyřadovalo
generální opravu. Rada byla obrátit se na místní odborníky,
jen najít k nim cestu. Výstavba zbrojnice ještě nezačala, což
sboru velmi chybí. Požární jednota má letos 49 mužů a 2 ženy a
práce zase leží na 10 členech a ostatní se o práci nezajímají.
Ovšem 60 % členů v jednotě jsou přestárlí, kteří již nestačí
na rychlý vývoj a růst požární techniky. Proto potřebuje sbor
své řady omladit, takový byl proslov na výroční schůzi. Práce
požárníků se na jaře dobře rozvíjela. Bylo to vidět na prvním
cvičení v okrsku i na celém okrese. Toto cvičení se konalo 21.
května 1960 a ukázalo nám velké nedostatky jak v organizaci a
velení tak i při samotném cvičení. Pak práce jednoty ustrnula
po přiřazení s okrskem vedlejším, což trvalo dva měsíce, ale
okresní výbor ČSPO to dal do původního stavu. V Březolupech se
zúčastnili cvičení v plném počtu a také ve Zlámanci, kde
souhra všech cvičících byla daleko úspěšnější. Spolupráce s
JZD nebyla dobrá. Požárníkům, kteří vytýkali závady, bylo
řečeno: "Pojďte a opravte". Objekty JZD mají vodní zdroj
daleko a chybějí vodní zdroje přímo u objektů. Bylo třeba též
zlepšit kontakt s MNV a KSČ. Sbor dostává stále nějaký
materiál a prostor zbrojnice je malý a nestačí. Za celé období
byla pořádána jen jedna zábava, ze které byl čistý zisk jen
340 Kčs, takže jednota měla v prosinci na hotovosti jen 810
Kčs. V usnesení mimo obvyklou činnost plánováno, že požárníci
vycvičí v příštím období ve spolupráci s JZD požární družstvo
ze samých členů JZD a další závazek, že uděláme vše, co bude v
našich silách pro výstavbu naší zbrojnice.

Záznamy z let 1961, 1963 a 1964 nebyly
nalezeny.

Rok 1962
Jednota měla 53 členů. Odhlásilo se 7 členů pro přesídlení,
což se projevilo i v činnosti a bylo nutno zvýšit počet členů.
Návštěva schůzí byla s účastí jen 35 % členů, což bylo
ovlivněno různými směnami. Ani zimní teoretické školení nemělo
plnou účast a tak se teoretická nepřipravenost ukázala na
okrskovém cvičení. V dubnu se zúčastnilo na praktickém cvičení
jen 5 členů sboru a situace žádala, aby aspoň 50 % členů se
naučilo zacházet s motorovou stříkačkou. V noci z 9. na 10.
května byla v obci povodeň, která zasáhla obchodní dům, při
tom naši požárníci ukázali připravenost. Do rána za nepřízně
počasí vyčerpali 100 m vody a vynesli ze sklepů různé zboží.
Současně požárníci z ČKD Napajedla tolik nepomohli pro časté
poruchy stroje. Při cvičném poplachu vyhlášeném MNV na objekty
JZD vyjelo po 3 minutách ze zbrojnice 6 členů, ale v
hydrantech nebylo dostatek vody. Plánovaná nádrž u objektů se
neuskutečnila. Též bylo nutno vybudovat vodní zdroj na
Řepářích. Pro okrskové cvičení v Kněžpoli se připravovalo i
naše družstvo, ale 27. května 1962 se cvičení konalo za velmi
špatného počasí. Déšť zhoršil situaci všem účastníkům a tak
poslední cíl byl zasažen vodou po 95 sekundách. Naše družstvo
se mezi 13 družstvy umístilo při dobré snaze na 5. místě.
Horší to bylo s teoretickou přípravou. Kde velká část družstva
váhala nad otázkou a někteří ztratili body. Nedostatkem bylo,
že výbor nedovedl zajistit ani jedno družstvo žáků nebo
dorostenců pro okrskové cvičení. Požární pohotovost byla
dobrá, ale roztříštěnost zaměstnání byla na překážku. Proto
byla nutnost doplnit družstvo v JZD a seznámit je s tím, čeho

je při zásahu třeba. Žňové hlídky se konaly, ale některé
hlídky občanů se jen zapsaly do knihy a pak už je nikdo
neviděl. Letos bylo málo vody. Plánovaná dostavba zbrojnice se
neuskutečnila, protože materiál z dosavadní zbrojnice nebylo
kam uskladnit, až v srpnu byla pronajata stodola A. Fuska a
tam byl materiál převezen. Až potom se začalo s bouráním
zbrojnice, ale zbourala se jen stará střecha. na akci Z se
uvolnilo 20 000 Kčs, což se vyčerpalo na stavební materiál.
Při bourání odpracovali požárníci 246 hodin. Nejvíce
odpracovali Cyril Viňovský, Jar. Borusík, Lad. Horák, Stan.
Vajdík, Jos. Soška, Fr. Lapčík, Fr. Foltýn a Fr. Rozsypálek.
Při udržování požární techniky odpracovali členové 212 hodin.
Z rozpočtu MNV bylo požárníkům uvolněno 4700 Kčs na běžné
výdaje, materiál a výstroj. V JZD byla provedena dvakrát
protipožární prohlídka. V kulturní činnosti byla nízká úroveň.
Byla pořádána jedna společenská zábava.

Rok 1965
Podle usnesení loňské schůze výroční měl sbor získat do
jednoty 10 nových členů, ale byli získáni jen 3 členové.
Jednota měla 40 členů, 8 členů se odhlásilo z různých důvodů a
počet členů již po 8 let klesal a to se odráželo v celé
činnosti jednoty. Vážným problémem bylo, že většina členů je
ve stáří nad 50 let, kteří nemohou stačit rychlému rozvoji
požární techniky. Proto bylo nutno získat mladé požárníky.
Účast na schůzích výborových byla 70 až 90 %, na členských 30
až 35%, protože členové jsou převážně v JZD a pracovali do
večerních hodin. Vypracovaný plán nebyl dodržován, v zimě
nebylo ani jedno teoretické školení, protože dosavadní
zbrojnice nebyla osvětlena a nebylo ani topení. To mělo také
vliv na udržování požární techniky a výstroje. I když bylo
utvořeno družstvo, které mělo reprezentovat náš sbor na

okrskovém cvičení v Bílovicích, nestalo se tak, protože nebylo
docíleno sjednocení tohoto celku. Domovní protipožární
prohlídky byly provedeny do konce února. V lednu a únoru se
konaly přednášky v rámci CO s dobrou návštěvou. V JZD chybějí
u nových objektů stále vodní zdroje. V tomto roku se
pokračovalo na výstavbě zbrojnice. Stavba celé akce byla sice
zadána komunálním stavbám Napajedla, ale smlouva nebyla
dodržena, protože se vyskytl vážný problém s výstavbou věže i
s venkovní omítkou. Proto k plánovanému otevření zbrojnice 9.
5. 1965 nedošlo. Od té doby se na stavbě pokračovalo a ta
nebyla ani do konce roku dokončena.Tohoto roku bylo
odpracováno 2059 brigádních hodin, z řad požárníků přes 2000
brig. hodin. Uvedení požárníci odpracovali: Fr. Foltýn 71
hodin, Fr. Lapčík 47 hodin, St. Vajdík 103 hodiny, Cyril
Viňovský 20 hodin, Vl. Horák 20 hodin. Téměř všichni ostatní
požárníci odpracovali po 5 až 10 hodinách. Pokladna byla
prázdná až minusová.

1966
Při schůzové činnosti bylo konáno sedm výborových a tři
členské schůze a byla účast i na výborových schůzích členských
i okrskových, kde hovořil s Fr. Polášek z Mistřic, který
přenášel úkoly a informace ze schůzí okresního výboru ČSPO.
Činnost jednoty byla slabá. Většina členů byla i členy
místního JZD, traktoristy a proto měli zvláště v létě málo
času na vykonávání funkcí ve sboru. Loni si dali členové
usnesení na výroční schůzi dokončit stavbu nové zbrojnice, ale
mnoho se neudělalo. Pro nedostatek bytů ubytoval MN v horní
části zbrojnice pracovníky zemědělských staveb a pracovníky
kanalizace a meliorizace, což ztížilo postup prací. Spolupráce
se složkami Národní fronty byla slabá. Ani pět mladých členů
se nepodařilo získat. Školení členů přes svou důležitost

nebylo provedeno. Na okrskovou soutěž bylo sestaveno družstvo
i připraveno, ale v den soutěže se dva členové nedostavili a
tak družstvo se nezúčastnilo také. Stejně to dopadlo i na
doplňkové soutěži v Jarošově, ale nočního cvičení v Bílovicích
se družstvo zúčastnilo. Nepříznivé počasí si vyžádalo ruční
sečení obilovin. Řada našich členů pochopilo tuto nutnost a
zapojila se do této práce. Byly odpracovány stovky
brigádnických hodin na požární zbrojnici tak na poli.Rovněž
bylo odpracováno několik desítek hodin při budování koupaliště
a na úpravě silnic. Nově zvoleným členům výboru byly přiděleny
tyto funkce 26. ledna 1966:
předseda Cyril Viňovský č. 334
místopředseda a velitel Laďa Horák č. 99
místopředseda a proventista Blažej Gajdošík č. 260
Organizační referent Fr. Lapčík č. 410
Referent pro mas. vých. prací Fr. Rozsypálek č. 9
Materiálně technický ref. Blažej Gajdošík č. 260
Referent CO technický ref. Fr. Foltýn č. 256
Referent mládeže Fr. Rozsypálek č. 9
Jednatel Fr. Lapčík č. 410
hospodář Cyril Hrdina č. 349
strojník Jaroslav Borusík č. 119
náhradníci Fr. Mařák č. 307 a Oldřich Malina
revizoři Vinc. Vajdík a Ferd. Foltýn č. 248.
Preventivní prohlídky byly provedeny do konce března. Pořádání
dvou končinových zábav vyneslo čistý zisk 1197 Kčs. Při
kontrole všech vodních nádrží zjištěn dostatek. Při volbách
dalšího období byli zvoleni téměř všichni dosavadní
funkcionáři a provedeny tyto změny:
velitelem zvolen Blažej Gajdošík 260,
materiálně techn.ref. a preventistatou Laďa 99,
ref. pro masově vých. práci a organ. referentem Jar. Malina 42
jednatelem a organ. ref. mládeže Fr. Lapčík 410

Rok 1967
tohoto významného roku byly pořádány 4 členské a 15 výborových
schůzí a účast byla i na všech schůzích okrskových. Úkoly z
okresích schůzí ČSPO přenášel s Fr. Polášek na jednoty, který
byl schopný a obětavý funkcionář. Během roku byly uspořádány
zábavy v končiny a oslava 80 tiletého výročí založení místní
jednoty spojená s otevřením nové zbrojnice. V lednu a únoru
prováděl školení členstva s. Fr. Polášek při velkém zájmu
členů a 90 % účasti. Během roku se podařilo splnit závazek
získat 5 mladých členů. Podařilo se též koupit vyřazené auto
805 od n. p. Fatra Napajedla za 10 000 Kčs, které naší jednotě
přidělil OV ČSPO. Práce členů byla letos dobrá. Tvrdým oříškem
bylo dokončení zbrojnice. Těžko se sháněl materiál na
dokončení vodovodu i sociálního zařízení, ale spolupráce s MNV
se to podařilo zajistit. Téměř všichni členové a funkcionáři
se už na jaře zapojili do práce. Též byl ustaven přípravný
výbor pro zajištění oslavy i otevření nové požární zbrojnice.
Tímto úkolem byli pověřeni s. Gajdošík Blažej č. 260, Horák
Laďa č. 99 a Fr. Foltýn č. 356. Tito si přizvali další členy
ke spolupráci a ostatní pracovali na dokončovacích pracích na
zbrojnici. Přípravu okrskové soutěže splnil velmi dobře
velitel Gajdošík Blažej, který zařadil nově získané mladé
chlapce do požárního družstva. Pečlivá příprava měla ten
výsledek, že družstvo se umístilo v okrskové soutěži na druhém
místě. Členové jednoty pracovali někteří i v různých jiných
organizacích, kde odpovědně pracovali. Většina členů pracovala
v místním JZD. Také na pracích pro MNV odpracovali někteří
členové desítky brigádnických hodin. Na dokončení zbrojnice
odpracovali naši členové 845 brigádnických hodin. Den 25.
června byl den jubilea našich požárníků. Toho dne od rána
vyhrával místní rozhlas, ve kterém s. učitel Fr. Dohnal udával
tón hudbě výběrem vhodných skladeb a budil veselou náladu

občanům. Pak vítala místní dechovka Topolanka přijíždějící
hosty a po příjezdu všech jednot bylo přikročeno k
slavnostnímu aktu otevření a předání požární zbrojnice.
Předseda MNV s. Petr Ondra ve svém krátkém referátu hovořil o
významu požární ochrany a o pomoci občanů při budování nové
požární zbrojnice. Pak provedl otevření zbrojnice a předal ji
předsedovi místní jednoty Cyrilu Viňovskému do užívání pro
požární ochranu. Následovala prohlídka zbrojnice. Pak se
konala slavnostní schůze. Hlavní projev měl předseda jednoty a
jeho projev se dochoval. "Bratři a sestry, soudruzi, drazí
přátelé. Je tomu 81 let, kdy se sešli muži práce a šlechetného
nadšení, aby založili, jak bylo zapsáno, naše národní
dobrovolné vojsko, protože hasič nešetří svého klidu, námahy
ani zdraví, ba ani svého života a spěchá, aby splnil krásné
křesťanské heslo: Miluj svého bližního jako sebe samého." Dnes
už tedy po 81 letech prohlížíme činy našich předků, ale díváme
se zpět, co jsme my vykonali. Sešli jsme se k oslavě 81
tiletého trvání požární jednoty nebo jak se tehdy říkalo
hasičského sboru v Topolné. Při této schůzi chceme vzpomenout
všech těch, kteří u nás v Topolné hasičský sbor zakládali, pak
všech ostatních, kteří hasičskému sboru pomáhali a v jeho
práci pokračovali. Hasičský sbor byl založen v Topolné 21.
listopadu 1886, tedy letos je tomu 81 let. Ale již 10 let před
tímto letopočtem byl v Topolné hasičský sbor, ale nebyl
samostatný. Byl připojen do Bílovic. Teprve roku 1886 sešli se
naši předkové a byli to otcové některých nás a svých podpisem
se zavázali, že co hasič povinnosti své vždy řádně a svědomitě
plniti a stanov i řádu služebního poslušen bude. Prvním
náčelníkem byl Ranofrej Jan, předsedou Josef Čechmánek a
pokladníkem Antonín Elišťák. Pročítáme-li protokoly tehdy
psané, poznáváme, že práce hasičská byla vždy těžká,
vyžadovala nejen čas, ale členové přinášeli i velké finanční
oběti. Ovšem z protokolů možno vyčíst, že vše to bratři dělali
rádi, že měli ze své práce radost. Vždyť pracovali nejen pro

sebe, ale hlavně pro své bližní. Starali se také o to, jak
předcházet požárům a když by k požáru došlo, aby každý měl
doma to nejnutnější. Poslechněte si, jak byli důslední, jak
měli vše promyšleno. V protokolu se píše, aby v každém stavení
pro případ ohně byl žebř, hák a jiné věci. Začátky byly
opravdu těžké. Vždyť hasiči si tehdy museli platit v případě
požáru nejen povoz ale i přípřež. Že i příspěvky se jim špatně
scházely to říká protokol slovy: "Musím bohužel vyznati, že
příspěvky členů přispívajících sešly se dosud v míře
pranepatrné." Ale ti nejvěrnější, kteří opravdu pracovali
dobrovolně bez ohledu na to, zda budou mít z toho nějaký
prospěch, nezoufali. Sháněli další nářadí pro hasičský sbor a
ještě konali noční hasičskou stráž v plné výzbroji. Roku 1891
měl náš hasičský sbor toto nářadí: 1 stříkačku, 140 m hadic, 8
m savic, třídílný žebřík a dvoudílný žebř. Úplné výzbroje měl
pro 32 mužů. Téhož roku 1891 byla podána slavnému
představenstvu obce žádost o zřízení hasičského skladiště, aby
nářadí se nekazilo v dřevárně. Trvalo 19 let, než se začalo se
stavbou roku 1910 a v březnu roku 1912 se v něm konala poprvé
valná hromada. Hasiči měli vlastní stánek. naši dobrovolní
hasiči byli též velmi činní na poli kultury. Pořádali divadla,
výlety, jízdu králů a také předváděli staré zvyky na výstavách
a jinde. Mnozí z nás se na této kultuře podíleli. Práce na
poli kulturním sahala snad všude. Naši předchůdci zřídili
knihovnu, aby se lidé mohli vzdělávat. Je až k nevíře, kolik
času věnovali pro ochranu majetku svých bližních a ještě si
našli čas, aby mohli pracovat na poli kulturním. Vždyť
protokoly říkají, že sbor nabyl zručnosti při zachraňování
ohroženého majetku. Byla však i léta smutná. Jednatel si
posteskl, když napsal, že u mnohých členů se projevovala
vlažnost a netečnost, že na schůze se dostavovali vždy jen
titíž členové. Opravdových hasičů je ve sboru málo. A svou
jednatelskou zprávu končí přáním, aby sbor krizi, která se u
něho jeví bez osudových otřesů a jako jednolitý a zocelený

plnil dále ku prospěchu obce a všech bližních vznešené své
heslo: Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně! Starostí
přibývalo. Koupila se nová motorová stříkačka, přibývalo
výstroje a výzbroje. Byly vyškoleny samaritánky, které
prováděly sta a sta prvních pomocí našim občanům. Musíme též
vzpomenout, že hasičský se účastnil všech státních oslav a
jistě byly pěkné zvyky jako pálení vater na pomezí mezi
Topolnou a Březolupy nad Horním koncem. Pak přišla doba
okupace. I v době okupace sbor pracoval pro své bližní.
Jednatel tehdy napsal: "Každou chvíli roste vědomí našeho
národa. Působí nám radost, že si lidé v neštěstí pomáhají, ale
též, že si pomáhají v práci." V roce 1942 v době heydrichiády
napsal:"Nebojme se a neklesejme na duchu. Náš národ vše
překoná. Se vztyčenými hlavami jdeme vstříc šťastné a lepší
budoucnosti." Někteří bratři odešli, nedočkali se osvobozené
vlasti. Jejich činy však žijí mezi námi. To, co vykonali, to
tu zůstalo. V roce 1948 naplánoval hasičský sbor v první
pětiletce nadstavbu zbrojnice, vůz pro mužstvo nebo vůz
samaritní vodní nádrže. Vodní nádrže byly zřizovány tak, aby
obsáhly celou obec. Za velkých finančních obětí všech
topolských občanů byl zakoupen požární vůz. Jak sami víte,
nadstavba nebyla uskutečněna, neboť to, co stálo, tak
zchátralo, že bylo to zbořit a postavit novou zbrojnice, která
by odpovídala zároveň dnešní době a potřebám. Dnes se stalo
skutkem, o čem jsme téměř před dvaceti lety snili. Máme novou
zbrojnici, máme jedno auto, dvě motorové stříkačky a máme
pochopení u Místního národního výboru. Je nás však málo. O
práci v požárním sboru je malý zájem u mládee. Byly to šťastné
chvíle i pro nás starší, když jsme viděli, jak naše mládež
vítězí na soutěžích a cítili jsme s nimi i my mladí. Někteří
se k nám teď vrátili. Nic nezapomněli z toho, co se tenkrát
naučili. A tito chlapci mohou být příkladem ostatním. Nejednu
hodinu s námi odpracovali, aby se mohla konečně konat tato
slavnost předání zbrojnice do užívání. Věnují se také cvičení,

aby v případě potřeby mohli účinně zasáhnout. My, kteří jsme
věkem starší, řiďme se slovy velikého básníka Jana Kolára:
"Pracuj každý s chutí usilovnou národa na roli dědičné, cesty
mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni stejnou" ,
abychom dodávali chuti a příkladu těm, kteří přijdou po nás.
Tento slavnostní projev měl předseda místní jednoty bratr
Cyril

Viňovský. Po tomto projevu následovalo udílení diplomů

zasloužilým členům za jejich dlouholetou a obětavou práci.
Byli to tito členové: Fr. Foltýn č. 248, Jos. Berecka č. 331,
Cyril Viňovský č. 334, Vincenc Vajdík č. 239, učitel František
Dohnal č. 20 a Cyril Hrdina č. 349. Toto čestné vyznamenání z
rukou náčelníka s.Mahdala z okresní inspekce bylo přijato s
povděkem, s radostí a bylo zároveň závazkem k další práci.
Všichni hosté se pak zúčastnili společného obědu. Ve 14 hodin
bylo vyhlášeno poplachové cvičení, kterého se zúčastnily
všechny jednoty našeho okrsku. Na tomto cvičení byly
předvedeny všechny hasicí prostředky od nejprimitivnějších až
po nejnovější moderní techniku. Cvičení bylo provedeno
svědomitě a zodpovědně, což přítomní občané velmi dobře
hodnotili. Po ukončení cvičení následoval odchod s hudbou na
výletiště, kde byla lidová zahradní veselice až do pozdních
večerních hodin. Jednota pomohla zajišťovat místní oslavy 50.
výročí VŘSR a též se oslav zúčastnila. Jinak činnost členů
byla zaměřena na dokončovací práce na požární zbrojnici a na
přípravné práce před slavností 80. výročí trvání požární
jednoty a otevření požární zbrojnice.

1968
7. ledna ustavující schůzi výboru byly rozděleny funkce na
další období členům výboru, kteří byli zvoleni 3. prosince
1967 takto: Předseda Viňovský Cyril, místopředseda a velitel
Gajdošík Blažej, místopředseda pro prevenci Horák Vladimír,

referent pro masově výchovnou práci Malina Jaroslav, jednatel
Lapřík Fr., hospodář Hrdina Cyril, organizační referent Malina
Jaroslav, materiálně technický referent Horák Vladimír,
referent CO Foltýn Fr. 356, referent mládeže Lapčík Fr.,
strojník Borusík Jar., náhradníci Malina Oldřich a Marčík Fr.,
revizoři Vajdík Vincenc a Ferd. Foltýn. Tento rok byl
mimořádně vzrušený jak v lednu tak i v květnu a při srpnových
událostech. Dále to bylo padesáté výročí vzniku našeho státu.
Též byly konány schůze výborové i členské a okrskové, jedna se
konala u náš 15. 11. 1968. Okrskové schůze byly hodnotné.
Referoval na nich velitel našeho okrsku s. Polášek Fr. z
Mistřic, který byl velmi schopný a obětavý funkcionář. V tomto
roce nebyl splněn úkol betonáže prostranství za zbrojnicí,
protože chyběl materiál a též mimořádnou situací ve státě.
Bylo odpracováno 120 brigádnických hodin na údržbě výstroje a
výzbroje. Naše družstvo pod vedením velitele s. Gajdošíka
Blažeje se v

okrskové soutěži umístilo na 3. čestném místě.

Dne 30. června byl uspořádán zahradní výlet. Před zahájením
výletu bylo provedeno poplachové námětové cvičení, kterého se
zúčastnila tato družstva: Nedachlebice, Mistřice, Javorovec a
Topolná. Toto cvičení bylo velmi hodnotné, což potvrdili i
přítomní občané. Po cvičení byl společný odchod na výletiště
do Horákových zahrad č. 99 a 197, kde pokračovala družná
zábava. Většina členů sboru současně členů JZD pomáhala ve
velmi těžkých podmínkách letošních žní i při sklizni cukrovky
na podzi. Letos byli přijati za členy organizace Křen Fr. ml.
č. 379, nar. 14. 8. 1944, Horák Alador č. 285, nar 12. 12.
1940 a Kozelek Zdeněk č. 97, nar. 7. 4. 1952. Letos zemřeli
dva členové Vajdík Vincenc č. 239 ve věku 62 let a Foltýn Fr.
č. 86 (Malota) ve věku 84 let, kterým patří dík za obětavou
práci ve sboru. Preventivní prohlídky byly provedeny v JZD a
ve všech provozovnách. Ve dnech 12. a 13. listopadu 1968 se
konal v Praze "První sjezd České požární ochrany", kterého se
zúčastnili z našeho okresu ss. Žáček, Hejtmánek, Huspenina a

Polášek Fr. velitel našeho okrsku. Do ústředního výboru ČSPO
byli zvoleni ss. Hejtmánek a jako náhradník s. Huspenina. Na
sjezdu se hovořilo o veškerých událostech toho roku, o úkolech
požární ochrany, o důležitosti školení členstva i funkcionářů,
o získávání žen do pož. ochrany, o odběru tisku, o CO a
přípravě obyvatel aj. V dubnu na členské schůzi byla čtena
rezoluce z okresní schůze ČSPO proti filmu "Hoří, má panenko",
která byla odeslána do Prahy. V tomto filmu byla zesměšněno
práce dobrovolných požárníků, což vyvolalo rozhořčení u
požárníků. Na výroční schůzi 15. 12. 1968 byli zvoleni na
příští období členové nového výboru: Viňovský Cyril 334,
Gajdošík Blažej 260, Horák Vladimír 99, Malina Jar. 42, Lapčík
Fr. 410, učitel Dohnal Fr. 20, Borusík Jar. 436, Malina
Oldřich 232, Marčík Fr. 307, Foltýn Ferdinand 248 a Rozsypálek
Fr. 9. Z usnesení na rok 1969 je pozoruhodné kromě běžných
úkolů: Vybudujeme betonové prostranství za zbrojnicí, vybavíme
kulturní místnost ve zbrojnici a získáme dva mladé členy.

Rok 1969
Během roku se konalo osm schůzí výborových a čtyři členské.
Též byla jedna slavnostní schůze k MDŽ. V únoru byla tři
školení členstva. Prvé o významu požární ochrany, druhé o
požární technice a třetí o nutnosti a důležitosti
preventivních prohlídek. Tato školení provedl velitel Gajdošík
Blažej. Na místní škole přednášel dětem o požární ochraně s.
učitel Fr. Dohnal. Velitel Gajdošík se zúčastnil velitelských
čtyř dnů v říjnu a listopadu a školení CO se zase zúčastnil
Foltýn Fr. č. 356. 9. března byla uspořádána slavnosti schůze
při oslavě Mezinárodního dne žen v požární zbrojnici. Na tuto
schůzi byly pozvány všechny ženy a maminky našich členů. Mladí
členové na uvítání přítomným hráli veselé písničky na gramorádio. Ženám byly připraveny zákusky a občerstvení. Při volné
besedě se ženy zajímaly o práci v požární ochraně a plně
chápaly její důležitost. V tomto roce mělo být vybetonováno

prostranství za zbrojnicí, ale nestalo se tak, protože chyběl
materiál a půda nebyla usedlá. Též nebyli získáni dva mladí
členové. Ale na údržbě požární zbrojnice i techniky a výstroje
bylo odpracováno 130 brigád. hodin a na výstavbě koupaliště 36
hodin. Naše družstvo pod velením Gajdošíka Blažeje v okrskové
soutěži v Nedachlebicích v květnu se umístilo na třetím místě
i když členové družstva byli starší. Též se naši členové
zúčastnili aplikačního cvičení na Mistřicích, v červnu byli na
75. výročí založení sboru v Kvítkovicích a sjezdu rodáků
bývalé župy Napajedelské se třemi našimi delegáty. V červnu
byl uspořádán zájezd na Machochu, kterého se zúčastnili taky
ženy a děti na našich členů. Zájezd byl zdařilý s krásným
počasím. V naší obci nebyl žádný požár, ale na našem okrese 43
požárů se škodou 1 213 170 Kčs. Požáry si vyžádaly na okrese
tři lidské životy. Rozpočet pro rok 1970 byl plánován na 10
000 Kčs. Šlo v převážné míře o součástky výstroje a hadice.
Mimo to šlo o další budování vodních nádrží v JZD u nových
objektů a v celé obci pro nedostatečnost stávajících nádrží.
Proto byl plán rozpočtu zaslán se souhlasem MNV na okresní
výbor ČSPO. Preventivní prohlídky byly provedeny ve všech
skupinách v plánovaném termínu. Požadavek získat mladé členy
stále trvá.

Rok 1970
Výroční schůze členů 22. listopadu 1970 za účasti 23 členů a
dvou hostů poukázala v hlavním projevu na současný stav
požární organizace v roce 50. výročí KSČ od jejího vzniku a
zároveň ukázala její vývoj a boj za lepší život našeho lidu.
Též byla zdůrazněna otázka stoupající výše požárů, kdy za 15
let posledních vzniklo v ČSR 72 578 požárů s přímou škodou Kčs
1 485 684 000 a zahynulo 1265 osob i zraněno 7945 osob.
Požárovost v roce 1969 dosáhla největší výše za 25 let. V naší

organizaci bylo uspořádáno zimní školení o požární ochraně, po
požární technice a o důležitosti prevence při domovních
prohlídkách. Školení provedl velitel Gajdošík Blažej při
účasti 80 % členů. Okrskové schůze byly též důležité, kde
referoval okrskový velitel Fr. Polášek, obětavý funkcionář.
Rovněž jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Kněžpoli při
námětovém cvičení i v Mistřicích 12. 7. a 2. 8. jsme
uspořádali u nás výlet rovněž s námětovým cvičením za účasti
všech sborů okrsku. Na okrskové soutěži jsme se umístili až na
šestém místě. Soutěž měla dobrou úroveň a rozdíl mezi družstvy
byl nepatrný. Námětové cvičení v Topolné bylo vedeno na nové
objekty JZD. Vody bylo dostatek, protože v té době bylo
napuštěno nové koupaliště v Bůrovcích a navíc členové udělali
stav na Bůrovcovém potoku s dostatkem vody. Mnoho občanů
hodnotilo velmi kladně toto cvičení. Po cvičení odešly všechny
zúčastněné sbory na výletiště v kulturním středisku v
Bůrovcích, kde vyhrávala dechová hudba Topolanka. Dále se
zúčastnili naši požárníci oslav 1. a 9. května i oslavy Velké
říjnové soc. revoluce. Dne 23. 7. byl v naší obci požár
stodoly Jos. Mikulky č. 125. Naše požární družstva byla u
požáru během několika minut a provedla rychlý zásah.
Preventivní prohlídky byly provedeny ve stanoveném termínu.
Spolupráce se složkami NF mimo MN nebyla téměř žádná. Při
údržbě zbrojnice, pož. techniky a výzbroje a výstavbě
odpracovali členové 140 brig. hodin. 16. 3. 1970 zemřel náš
dlouholetý člen Foltýn Ferdinand ve věku 60 let. Do naší
organizace přišel ze Svojšic okres Klatovy Bejvl Václav, který
se do naší obce přiženil. Na další rok si dala naše organizace
tento závazek k 50. výročí KSČ:
1. Odpracujeme 100 brig. hodin na výstavbě kulturního
střediska
2. Dokončíme práce na věži na sušení hadic
3. Upravíme poplachovou sirénu, aby ji bylo slyšet v celé
vesnice

4. Sestavíme aspoň dvě žákovská družstva
5. Každý člen organizace odpracuje mimo společný závazek
nejméně 10 hodin na výstavbě obce
6. V příštím roce provedeme nový nátěr oken i dveří.
7. Získáme dva mladé členy
8. Na údržbě výstroje a výzbroje odpracujeme 100 brig. hodin
9. Započneme se zpracováním požární kroniky

Rok 1971
V tomto roce byly provedeny volby do národních výborů všech
stupňů a všech zastupitelských orgánů v našem státě. Také naše
organizace si navrhla poslance do místního národního výboru
Stanislava Nedbálka mladšího, který byl zvolen a bylo mu
blahopřáno. Ve volbách byl stanoven podle usnesení XIV. sjezdu
strany společný program Národní fronty. V tomto roce se konaly
tyto schůze: osm výborových, čtyři členské a jedna okrsková u
nás. V zimě se pořádalo troje školení členů o významu požární
techniky a ochrany a o důležitosti preventivních prohlídek.
Školení provedl Blažej Gajdošík, velitel s účastí 50 %.
Zúčastnili jsme se soutěže v Jarošově bez nároků na pořadí a
dosáhli jsme 224 bodů, což se rovná třetímu místu ze
zúčastněných sborů. V únoru se sbor zúčastnil poplachového
nočního cvičení v Nedachlebicích při ukázněnosti mužstva. Byla
jen stížnost na nedostatek ručních svítilen při vypnutém
elektrickém proudu. Tyto svítilny slíbil velitel Fr. Polášek
opatřit. Dne 9. 9. 1971 vypukl na naší nové škole požár. Během
několika minut po vyhlášení poplachu byli naši požárníci u
požáru. Požár byl tak rychlý, že ostatní přivolané sbory mimo
požární sbor z Uh. Hradiště nemusely zasahovat. Škola byla
pokryta eternitem, takže za 20 minut byla střecha zničena a
požárníci zabraňovali jen proboření stropů. Během dne všichni
požárníci odklidili zbytky spáleniště a provizorně zakryli

školu. Druhého dne bylo zahájeno vyučování a požárníci dostali
za obětavou práci poděkování za tak úspěšný zásah. V září jsme
se zúčastnili okrskového námětového cvičení v Bílovicích.
Preventivní prohlídky byly provedeny a jejich výsledek byl
zapsán do knih na MNV. Spolupráce se složkami je slabá mimo
MNV, se kterým byla dobrá spolupráce. Dne 17. 9. se konal
zájezd do Olomouce na výstavu nové požární techniky. Z naší
jednoty jeli: Cyril Viňovský, Vladimír Horák, Jar. Malina a
Fr. Rozsypálek. Závazky na minulé výroční schůzi byly vysoké.
Jen úprava a vybetonování prostranství za zbrojnicí si
vyžádalo 328 brig hodin. Více než 180 hodin si vyžádala údržba
výzbroje, výstroje a pož. techniky. Potíže byly s nátěry. Jen
dva je provedli Rudolf Prajka a Ant. Štěpáník. Na kulturním
středisku Bůrovce požárníci odpracovali 42 brig. hodin. S
dalšími pracemi byl úhrn celkem 600 hodin. Sestavení dvou
žákovských družstev splnil učitel Fr. Dohnal. Nesplněné
závazky byly převedeny do dalšího roku 7. 11. byla provedena
kontrola okresní revizní komisí, která byla velmi spokojena.
Letos byli přijati mladí členové: Fr. Marčík, nar. 2. 6. 1955
č. 307, Ladislav Nagy, naroz. 20. 3. 1954 č. 1 a převeden
Vlastimil Pavelec, naroz. 1946, který se přiženil, bytem č.
277. Tito jsou posilou do našeho sboru.

Rok 1972
Tohoto roku měl náš sbor 38 členů. Bylo 7 schůzí výboru, 6
členských a 1 okrsková. V zimě se uskutečnilo dvoje školení
členstva o nutnosti požární ochrany a o provádění domovních
prohlídek. Školení provedl velitel Blažej Gajdošík při účasti
60 %. Do okrskové soutěže se přihlásilo družstvo mužů a
družstvo mladších žáků. Družstvo mužů se umístilo na třetím
místě a žáci na druhém místě ze dvou družstev. V soutěži o
putovní pohár předsedy ONV se naše družstvo mužů umístilo na
sedmém místě z 18 družstev v Částkově. Dále byla dvě okrsková
cvičení a jedno poplachové noční. V únoru pořádal sbor

požárnický ples. 22. dubna byl u nás pořádán okrskový večírek
požárníků, na kterém si požárníci dobře zatancovali i
zazpívali v pohostinství u Vendolských. V červenci sbor
uspořádal výlet s námětovým cvičením. 15. října v 5 hod. ráno
vznikl požár ve starých objektech JZD. Požár vznikl v otevřené
kůlně s okružní pilou, které používali zaměstnanci družstva,
hlavně tesaři. Z neznámé příčiny se řeziny vznítily.
Zaměstnanci živočišné výroby hned začali požár hasit a
přivolali požárníky, kteří za pomoci družstevníků požár
uhasili. Škoda byla nepatrná. Z toho případu vyplynulo také
poučení o zodpovědnosti prohlídek. Družstvo mladších žáků, na
jehož sestavení měl velký podíl učitel Fr. Dohnal. Toto mladé
družstvo se též přihlásilo do soutěže "Plamen 72", která bude
končit 10. 6. 1973. Vedoucími mládeže jsou členové Václav
Bejvl a Ant. Foltýn. Do požárního sboru byli získáni: Ludvík
Škára, naroz. 22. 9. 1953, Jiří Mikoška, nar. 10. 6. 1955 a
Jaroslav Berecka, nar. 22. 9. 1953. Převeden byl Fr. Polášek,
naroz. 26.1. 1948, který se k nám přiženil z Částkova. Pro
naši obec jsme dali závazek na 550 hodin práce. Na budování
kanalizace bylo odpracováno 189 hodin, na přístavbě nové školy
531 hodin, v JZD 180 hodin a práci ve vlastní organizaci 260
hodin. Celkem bylo odpracováno 1160 hodin. Věkový průměr je ve
sboru 40 let, omládl. Zdeněk Kozelek se oženil do Kunovic a
Cyril Foltýn zemřel 1. 9. 1972 ve věku 75 let. Záslužnou práci
vykonal Jaroslav Malina, který odpracoval 106 brig. hodin a
ještě daroval dvakrát krev. Jednou darovali krev tito dárci:
Václav Bejvl, Antonín Foltýn a Fr. Křen. Závazek na příští rok
k výročí Vítězného února: Údržba vodních zdrojů 150 hod.
Údržba zbrojnice 100 hod. Údržba sušáku hadic 50 hod. Údržba
požár. techniky 200 hod. Údržba výstroje a výzbroje 100 hod. V
zemědělství v JZD 100 hod. Akce Z zvelebení obce 200 hod.
Celkem 900 hod. Usnesení výroční schůze: Získat nejméně tři
mladé členy. Zlepšit spolupráci se složkami Nár. fronty.
Získat 5 dobrovolných dárců krve. V zimě provedeme tři školení

členstva. zvýšíme ideologickou výchovu členů a věnujeme
největší péči výchově mládeže.

Rok 1973
Naše organizace uspořádala šest schůzí výborových, pět
členských

a jednu okrskovou. V zimním období se konalo dvoje

školení členstva, jedna přednáška pro občany o nutnosti
civilní ochrany a dvě relace v místním rozhlasu. Sbor se
zúčastnil okrskové soutěže, dvou okrskových cvičení a soutěže
"O putovní pohár předsedy ONV" v Částkově. Naše družstvo se
umístilo z patnácti družstev na sedmém místě. Účastnili jsme
se okrskových schůzí, aktivů a různých školení funkcionářů,
pořádaných okresním výborem ČPO v Uh. Hradišti. Spolupráce s
MN a výborem NF i školou byla dobrá, ale s ostatními složkami
slabá. Významnou událostí byla mezinárodní soutěž požárních
družstev v červenci v Brně, kdy poprvé v historii jedenáct
družstev ČSSR přednesena na symposiu přednáška o práci žen v
požární ochraně. Náš okres reprezentovalo vítětsví žen v
Částkova, vystoupení žáků z Ostrožské Lhoty a naše přijetí
delegací ze Sov. svazu Bulharska a Itálie přispělo ke kladným
stránkám požární ochrany v našem okrese jakož i účast a
ocenění našich představitelů. 15. července se konalo okrskové
námětové cvičení v Mistřicích, kterého se zúčastnilo i jedno
požární družstvo z Itálie,což bylo pro náš okrsek velké
vyznamenání. V nových objektech JZD chyběla dosud protipožární
nádrž. Dohodou s MNV a JZD provedla stavební skupina JZD tuto
nádrž v krátké době. V obci scházejí nejméně dvě vodní nádrže.
Preventivní prohlídky byly provedeny v únoru. V obci bylo 419
obytných domů a 12 malých provozen. Letos darovali krev
bezplatně Jaroslav Malina dvakrát a jedenkrát tito: Bejvl
Václav, Ant. Foltýn a Fr. Křen. Byli získáni dva mladí
členové: Jar. Hoferek č. 238, nar. 26. 4. 1955 a Jan Nedbálek
č. 309, nar. 28. 12. 1955. Letos oslavil 100 let trvání pož.
sbor v Uh. Hradišti. Oslavy se zúčastnili předseda Jaromír

Borusík a velitel Blažej Gajdošík. Požárníci z Uherského
Hradiště předvedli celý vývoj požárnictví, techniky, výstroje
a výzbroje od vzniku až po dnešek. Na závazek odpracování 900
brig. hodin jsme odpracovali při údržbě zbrojnice, techniky,
výzbroje a výstroje 560 hod., v akci Z 814 hodin, v
zemědělství v JZD 110 hodin a celkem 1484 hodin. Hlavně jsme
pracovali na přístavbě školy, kde bylo pomoci nejvíce třeba.
Pracovní závazek na rok 1974 na počest 30. výročí Slovenského
národního povstání: Při údržbě zbrojnice, techniky, výstroje a
výzbroje odpracujem 650 hodin, v akci Z 300 hodin, v
zemědělství 100 hodin, při údržbě vodních zdrojů 100 hodin,
celkem 1150 hodin. Na úseku kulturní a společenské činnosti
uspořádáme požárnický ples v únoru a v červenci výlet s
námětovým cvičením. V obci pomůžeme tam, kde toho bude nejvíce
potřeba. Zvolení členové výboru na funkční období roku 1974 až
1975:
Borusík Jaromír, předseda
Gajdošík Blažej, místopředseda a velitel
Malina Jaroslav, referent pro polit. výchovnou práci
Horák Vladimír, referent prevence
Lapčík František, organizační referent a jednatel
Malina Oldřich, hospodář
Foltýn Antonín, materiálně technický referent
Horák Aladar, referent CO
Bejvl Václav, referent mládeže
Nedbálek Stanislav ml., strojník
Náhradníci: Marčík Fr. st., Křen Fr. ml.
Revizoři: Dohnal Fr., učitel a Rozsypálek Fr.

Rok 1974
Tohoto roku měl výbor čtrnáct schůzí. Členské schůze se konaly
čtvrtletně a jedna byla okrsková. V zimní době byla uspořádána

serie školení členů sboru podle plánu. Též byly vysílány
místním rozhlasem dvě relace o důležitosti požární ochrany
jako součást školení CO. Ž8kům 6. a 7. třídy ZDŠ přednesl
přednášku o Mongolsku s Fr. Lapčík, který tam působil jako
odborník ve zpracování koží. V únoru byl proveden sběr
železného šrotu a bylo sehráno 9400 kg, což provedlo patnáct
našich členů. 23. února sbor pořádal tradiční ples požárníků s
dobrou zábavou. Požárnický výlet s námětovým cvičením byl
pořádán 21. července 1974. Ač počasí výletu nepřálo, námětové
cvičení jsme zvládli na výtečnou, jak to velmi dobře hodnotil
okrskový velitel Fr. Polášek. V průběhu léta jsme absolvovali
několik těchto cvičení a při všech jsme obstáli dobře. V
dřívějších letech se našemu sboru nikdy nepodařilo dostat se
do všech soutěží požárníků. Teprve letos jsme se probojovali
do okresního kola v okresní soutěži 9. června v Kunovicích u
příležitosti stoletého trvání požárního sboru. Obsadili jsme
jedno z předních míst. Našemu úspěchu ovšem předcházelo mnoho
desítek hodin nácviku. Rovněž v soutěži " O putovní pohár
předsedy ONV" jsme se zúčastnili a obsadili místo v první
polovině zúčastněných družstev. Jednatel ve své zprávě
upozornil v soutěži nám drobné chybičky zastiňují cestu k
prvému místu. Ale v každém případě jsme se proti minulým rokům
hodně zlepšili. Kromě toho jsme se zlepšili v bezplatném
dárcovství krve. Krev darovali: dvakrát Jar. Malina a
jedenkrát tito: Václav Bejvl, 137, Antonín Foltýn č. 6,
Jaroslav Berecka č. 331 a Ludvík Škára ml. č. 84. Výbor
organizace navrhl zakoupení deseti nových vycházkových
stejnokrojů a pěti bundokošil místo 25 let starých
vycházkových stejnokrojů. To bylo zakoupeno v krajské
výzbrojně v Olomouci a pro doplnění výzbroje ještě 5 hadic.
Upevnila se též spolupráce se složkami NF a MNV, který nám
vycházel vstříc v našich požadavcích. Jen bychom si přáli
lepší spolupráci s JZD. Letos jsme získali mladého člena
Milana Knapa č. 128 naroz. 3. 4. 1955. Preventivní prohlídky

419 obytných domů a 12 malých provozoven byly řádně provedeny
se zápisem do knihy. Dne 5. října v 19.20 hod. vypukl požár u
Josefa Zálešáka č. 25. Vznítila se udírna masa a od ní chytla
zadní část budovy. Požární sbor tento požár likvidoval za
těžkých podmínek. Zásah byl proveden ze studny Fr. Jurčíka,
ale studna byla za 3 minuty prázdná a požárníci museli se i se
stříkačkou přemístit k Aloisu Foltýnovi č. 22 do studny, což
mohlo při silném větru zavinit rozšíření požáru. Mezitím
přijel s fekálním vozem JZD s. Parobek a tím bylo zabráněno
rozšíření požáru. Na květnovém zasedání pléna požární ochrany
v Uh. Hradišti bylo vzpomenuto 110. výročí založení požární
ochrany, které připadalo na 24. května, kdy byla věnována
pozornost vývoji historie až do dnešní doby, kde bylo
vzpomenuto prvních tvrdých začátků, celkového vývoje od vzniku
prvního českého sboru ve Velvarech a další sbor vznikl v
Třebíči a na našem okrese byl sbor založen roku 1869 jako
třetí sbor v českých zemích a jako první vesnický sbor. Svůj
pracovní závazek jsme splnili takto:
Na údržbě zbrojnice, výstroje, výzbroje a techniky 741 hodin.
V akci "Z" jsme odpracovali celkem 473 hodin
Práce v zemědělství při cukrovce 453 hodin
Celkem odpracovala organizace 1667 hodin
Získali jsme šest dobrovolných dárců krve.
Železného šrotu jsme získali 9400 kg.
Přehled prací a závazků na počest 30. výročí osvobození naší
vlasti a na celý rok 1975. Provedena v zimě tři školení
členstva. Jednu přednášku pro školní děti o nutnosti požární
ochrany. Preventivní prohlídky provedeme v termínu stanoveném
OVČPO. Tři politicko odborná školení členů. Tři praktická
cvičení. Tři námětová cvičení. Zapojíme jedno družstvo mužů do
soutěže. Připravíme tři mladé muže do soutěže "Vzorný požárník
III. stupně". V zimě uspořádán požárnický ples. V červenci
uspořádáme požárnický výlet s námětovým cvičením. Získáme
čtyři dobrovolné dárce krve. Získáme aspoň dva mladé členy.

Odpracujeme na údržbě zbrojnice, výzbroje a výstroje 400
hodin, na údržbě požární techniky 250 hodin, na údržbě vodních
zdrojů 100 hodin, v zemědělství 100 hodin, v akci "Z" 300
hodin. Celkem bude odpracováno v roce 1975 1150 hodin. Zvláště
bylo poděkováno 18 členům, kteří se za velmi špatného a
deštivého počasí zúčastnili sklizně cukrovky v místním JZD.
Organizace měla 39 členů s věkovým průměrem 39 let.

Rok 1975
Tento rok byla výroční schůz místního požárního sboru dne 30.
listopadu. Na schůzi jednatel vzpomněl 30. výročí osvobození
ČSSR sovětskou armádou, vzpomněl průběhu války i úspěchu
poválečné doby i mírové spolupráce se Sovětským svazem,
smlouvy 35 států v Helsinkách a úspěchů našich pětiletek. O
událostech tohoto roku řekl toto: Naše organizace měl 15
schůzí a 5 členských. V kulturní činnosti uskutečnili jsme 5
relací do místního rozhlasu o požární ochraně a o opatrnosti
po celé topné období. Žákům 1. a 2. třídy jsme umožnili
prohlídku požární techniky s naším velitelem Gajdošíkem
Blažejem v naší zbrojnici. V červnu naše družstvo ukázkové
cvičení CO na hřišti pro místní občany. V lednu jsme provedli
sběr železa. bylo ho 22 tun. Této částky jsme použili na
doplnění výstroje a výzbroje. Sběru se zúčastnilo 18 členů,
kteří tím odpracovali 243 hodiny. 2. března jsme uspořádali
tradiční maškarní ples. V únoru jsme dostali od okresní
požární inspekce novou stříkačku za dobrou brigádnickou práci
roku 1974. V únoru jsme provedli preventivní prohlídky ve 419
domech a ve 12 provozovnách. V domech se zjištěnými závadami
provedeny dohlídky s komisí ochrany veřejného pořádku. 30.
dubna u příležitosti oslav osvobození vlasti Sovětskou armádou
jsme byli odměněni radou MNV za dobrou brigádnickou práci v
akci "Z". K MDŽ jsme manželkám a maminkám našich členů zaslali
srdečné blahopřání. 17. dubna v 17.30 hod. vypukl požár v domě
Dr. Mikošky požár. číslo 124. Zasaženy byly stáje v zadní

části dvora. Během několika minut po hlášení byli místní
požárníci u požáru a provedli zásah, takže cisternová auta z
Uh. Hradiště nemusela zasahovat. Při technické prohlídce
vozidel jsme byli v dubnu v Huštěnovicích vyhodnoceni na 3.
místě. za odměnu jsme dostali 1 hadice a 1 košili. 18. května
se naše požární družstvo účastnilo okrskové soutěže v
Mistřicích, kde jsme se umístili na druhém místě 27. května
jsme pořádali "Den otevřených dveří" naší zbrojnice a požární
techniky pro veřejnost. 15. června jsme se zúčastnili
námětového cvičení ve Včelarech. 13. července jsme pořádali
požárnický výlet v kulturním středisku Bůrovce. 31. srpna bylo
v naší obci provedeno poplachové námětové cvičení. Poplach byl
vyhlášen místní sirénou ve 4.05 hodin. Odjezd ze zbrojnice byl
ve 4.15 hodin, příjezd na místo požáru ve 4.20 hod. a voda ve
4.26 hod. Účast 1 + 8. Přítomen byl předseda KOVP s. Sekanina
a bezpečnostní technik JZD 30. výročí Bílovice s. Matuška.
Cvičení splnilo svůj účel do počtu mužstva, ale nebyla
spokojenost co do počtu mladších členů, kteří toho nejvíce
potřebují k získání zkušeností od starších. Malá účast se dala
též vysvětlit špatnou slyšitelností sirény a jejím nevhodným
umístěním. Proto výbor navrhl přemístění sirény na venkovní
stranu věže. 12. října bylo okrskové poplachové požární
cvičení námětové v Bílovicích, kterého se zúčastnila všechna
družstva. Poplach byl vyhlášen v 5 hodin a naše družstvo bylo
na požářišti v 5.13 hod., voda byla již v 5.27, brala se z
Březnice. Toto cvičení bylo zaměřeno úmyslně na novou budovu
ZDŠ v Bílovicích, aby se s ní sbory seznámili. Spolupráce s
komisí veřejného pořádku KOVP se zlepšila, ale s ostatními
složkami je slabá, s MNV a MVNF je dobrá. Navíc sbor
propagoval dárcovství krve. Opět darovali krev tito členové:
Malina Jaroslav č. 42, Hoferek Jaroslav č. 238, Bejvl Václav
č. 137 a Křen Fr. ml. Letos jsme získali dva nové členy Bakuse
Josefa č. 59 nar. 18. 7. 1953 a Knota Fr. č. 389 naroz. 10.
10. 1953. Svůj závazek k letošnímu jubileu 1150 hodin jsme

splnili takto: při údržbě zbrojnice, techniky, výstroje a
výzbroje 509 hodin, v zemědělství 116 hodin, v akci "Z" 3767
hod. a úhrnem 4392 hodin, což je vysoké překročení závazku.
Sběr starého železa činil 5 tun. Pět dárců krve. V hospodaření
jsme docílili úspěchu. V loňském roce 1974 jsme byli sice
pasivní, ale rok 1975 činil příjem celkem 30974,80 Kčs, vydání
25232,6 Kčs a zůstatek 5742,2 Kčs.
Nový výbor organizace zvolen takto:
Borusík Jaromír č. 436 předseda
Gajdošík Blažej č. 260 místopředseda a velitel
Lapčík Fr. č. 410 jednatel
Malina Oldřich č. 232 hospodář
Foltýn Ant. č. 6 materiálně technický referent
Horák Aladar č. 285 referent CO
Bejvl Václav č. 137 referent mládeže
Nedbálek Stanislav ml. č. 145 strojník
Náhradníci Marčík Fr. st. č. 307 a Křen Fr. ml. č. 379
Revizoři účtů Dohnal Fr. učitel č. 20 a Rozsypálek Fr. č. 9

Rok 1976
Výroční hodnotící členská schůze ČSPO se konala 28. listopadu
v požární zbrojnici za účasti 25 členů a 9 zástupců Národní
fronty. Schůzi zahájil a řídil učitel Dohnal Fr. Úvodní slovo
k současným mezinárodním událostem měl náš člen studující Jiří
Mikoška č. 124. Výroční hodnotící zprávu přednesl předseda
sboru Borusík Jaromír č. 436. Mluvil o všestranné činnosti
naší organizace, která vyvíjí nejen činnost společenskou a
zájmovou, ale především jako pomocník při ochraně
socialistického společenského majetku a zdraví občanů. K
tomuto cíli se činnost požárníků zaměřila na preventivní
činnost a přípravu členů. V tomto roce se konaly 4 členské
schůze, 12 výborových a 1 okrsková. Z kulturních akcí byl

pořádán v únoru požárnický ples, v červenci požárnický výlet s
námětovým cvičením. V květnu byl pořádán den otevřených dveří
s prohlídkou techniky a zařízení, což ocenil okresní velitel
s. Polášek i předseda MNV s. Mikulka. V současné době měla
organizace 34 členy. Byl přijat mladý člen Zdeněk Nevařil,
naroz. 20. 12. 1955 č. 443. Proti tomu zrušil výbor členství 4
členů, kteří byli úplně pasivní. Někteří členové navštívili v
nemocnici dlouholetého člena Fr. Foltýna č. 356, předali mu
malou pozornost a přáli mu brzkého uzdravení od všech členů.
Spolupráce se složkami NF se částečně zlepšila, ale není ještě
uspokojivá. Zlepšila se spolupráce s členy komise ochrany
veřejného pořádku, kteří se zapojili při preventivních
prohlídkách obytných domů. Též byla dobrá spolupráce s MNV a
místním výborem NF, ve kterém je členem předseda Jaromír
Borusík. ČSPO se podílel na přípravě voleb do všech
zastupitelských orgánů tím, že naši členové v agitačních
dvojicích napomáhali organizačnímu zajištění voleb. Naše
organizace navrhla na kandidáta NF Antonína Foltýna č. 6 a ten
byl zvolen za poslance MN ve volbách 22. a 23. října 1976.
Výbor naší organizace vypracoval plán činnosti pro léta 1976 1980. Činnost organizace byla letos bohatá. V zimním období
bylo provedeno několik školení členů. Do pravidelné požární
soutěže jsme připravili jedno družstvo mužů, převážně mladých
členů a jedno družstvo žáků. V okrskové soutěži v Javorovci
jsme se umístili v obou kategoriích na druhém místě. Práce s
mládeží i příprava mužů se musí zlepšit, protože výsledky
soutěže neodpovídají schopnostem naší organizace. Družstvo
žáků bylo utvořeno zásluhou učitele Dohnala, který má
dlouholeté zkušenosti, ale nemůže se této práci trvale sám
věnovat, což na práci s mládeží působí negativně. U přípravy
mužů byly nedostatky v plánování a nedostatečném zajištění
výcviku. Akceshopnost sboru se upevnila na poplachovém
cvičení v Kněžpoli 18. června v 18 hodin a v Topolné 27.
června v 5 hod. ráno. Pravidelná roční technická prohlídka, že

technický park je udržován v dobrém stavu a že stav stříkaček
splňuje požadavky techniky. To potvrdila i okresní inspekce PO
v Uh. Hradišti spolu s MNV a naší organizací. V oblasti
preventivní a preventivně osvětové byly provedeny tři relace a
na místní škole přednáška o nutnosti požární ochrany. V únoru
a březnu byly provedeny preventivní prohlídky ve všech
obytných domech. Také byly preventivní prohlídky vykonány v
obou školách a ve všech malých provozovnách. Letos zasahoval
náš požární sbor při likvidaci požáru domku Vlastimila
Hlavačky č. 36 na Horním konci. Požár byl likvidován v
zárodku. Škoda činila pouze 500 Kčs. V brigádnické činnosti
při sběru železa bylo sebráno 15,5 t při 135 brigádnických
hodinách. V létě byla vydlážděna spojovací cesta u požární
zbrojnice. Tato práce si vyžádala 405 brig. hodin, na kterých
mají největší zásluhu učitel Fr. Dohnal Jar. Malina a

a Fr.

Lapčík. Při obnově malby požární zbrojnice a při obnově její
venkovní fasády odpracováno 465 hodin. V JZD bylo odpracováno
1683 brig. hodin. Čtyři členové darovali krev: Jar. Malina,
Václav Bejvl, Aladár Horák a Antonín Foltýn.

Rok 1977
V tomto roce požární organizace oslavila 90. let od založení
požárního sboru. Na oslavy se naši členové důkladně
připravili. Dokončili venkovní úpravu zbrojnice, která byla
započata v roce 1976 a též prostor kolem zbrojnice. Ten bude
sloužit k nácviku mužstva. Zasedací sál byl obložen dřevem a v
něm byl umístěn panel požárníků od založení až po současné
aktivní členy. Též byla pořízena vitrín s vyznamenáními a
diplomy s požárnickou výstrojí. Za tuto krásnou práci patří
dík hlavně stolářskému mistru Stanislavu Vajdíkovi, dále
Františkovi Lapčíkovi a všem ostatním členům, kteří se
podíleli na vytvoření tohoto díla. Požární zbrojnice byla v

den oslav otevřena pro veřejnost. Občané si mohli prohlédnout
naši požárnickou techniku, vzornou úpravu zbrojnice a výstavku
k 90. výročí. Návštěvníků přišlo až překvapivě mnoho, vysoce
ocenili krásné prostředí zbrojnice a též pionýry PO v Topolné,
kteří požárníkům pomáhali v návštěvní den. Organizační
zajištění vlastních oslav si vyžádalo mnoho úsilí a
obětavosti. S materiálním zabezpečením pomohlo místní JZD,
dohlížecí výbor jednoty, myslivci a MNV. Vlastní oslava se
konala dne 17. července 1977 při pěkném letním počasí. V 7
hod. byl budíček, v 8.30 hod. vítání hostů u zbrojnice v 9.30
hod. položení věnců k pomníku padlých a pak se konala
slavnostní schůze s účastí předsedy MNV, zástupců OVČSPO,
složek NF v Topolné, pozvaných hostů i bývalých samaritánek,
kterých se bohužel málo zúčastnilo. Pionýři z požárnického
kroužku zpestřili průběh schůze kulturní vložkou. Pionýři byli
z Mistřic. Po hodnotící zprávě byly zasloužilým členům uděleny
medaile "Za věrnost" a diplomy. Hostům byly naší organizací
uděleny diplomy za zásluhy o výstavbu požární zbrojnice. Po
společném obědě následovalo ukázkové cvičení se starou
technikou, ukázky činnosti požárních hlídek a pak následovalo
velké námětové cvičení 9 požárních jednotek s moderní
technikou, již předvedli požárníci z VPÚ Uh. Hradiště a
závodního PÚ Fatra Napajedla. Po skončení odpoledního programu
se odebrali všichni za doprovodu hudby Hrozenkovanky do
Bůrovců, kde oslavy pokračovaly taneční veselicí. O uspořádání
výstavky se zasloužil s. učitel ve výslužbě Fr. Dohnal a náš
kulturní referent Jar. Malina. V činnosti vnitrosvazové se
konalo 10 výborových schůzí, 5 členských schůzích a 1 schůze
okrsková s dobrou návštěvou. Zhoršení nastalo po oslavách 90.
výročí. 21. května se konal "Den otevřených dveří pož.
zbrojnice" při nezájmu občanů a nedostatečné propagaci.
Úspěšnější byl podzimní výlet na Bouzov a Javoříčko. Letos
odešel mladý Ludvík Škára. Na druhé straně byl k nám
přeregistrován Kuna Vojtěch. Dále u nás začal pracovat Sladký

František. V odborné činnosti bylo mužstvo dvakrát školeno s.
Gajdošíkem. Speciálního školení se za naši organizaci
zúčastnil s. Horák Vladimír, školení preventistů, s. Gajdošík
školení velitelů, s. Malina Jar. školení osvětových pracovníků
a s. Borusík aktivu předsedů. V tomto roce se u nás konala
okrsková soutěž a ta na nás kladla dvojnásobné požadavky na
její organizační zajištění i na přípravu družstva na soutěž.
Organizačně jsme soutěž zvládli dobře, což prohlásil okrskový
velitel Fr. Polášek ve svém poděkování. Příprava našeho
družstva nebyla nejlepší, protože 4 členové pracovali v době
příprav v JZD při jarních pracích, ale toto družstvo obsadilo
v soutěži pěkné druhé místo. Též jsme se zúčastnili
poplachového cvičení v Nedachlebicích s dobrým výsledkem,
neboť jsme byli dobře pohoštěni. Náš strojový park je v dobrém
stavu, což potvrdily i technické prohlídky v dubnu. Veškerá
technika je v socialistické péči ss. Nedbálka Stan. ml., Knapa
Milana a Nedbálka Jana. Výstroj mají v soc. péči ss. Knot Fr.,
Bakus Jos. a Berecka Jar. V preventivní činnosti byla
přednesena přednáška na místní škole o požární ochraně. V
březnu byly provedeny preventivní prohlídky ve 419 domech, 2
školách a malých provozovnách. V domech se závadami byly
provedeny dohlídky do 15. prosince. Při preventivních
prohlídkách byla dobrá spolupráce s komisí veřejného pořádku,
jejíž členem je i náš bratr Ant. Foltýn. V oblasti veřejně
prospěšné práce se naše organizace držela na dobrém místě mezi
organizacemi NF i přesto, že velké množství hodin našich členů
při přípravě oslav nemohlo být zachyceno a zhodnoceno, což ale
vysvitlo z průběhu oslav. Naše organizace letos nasbírala 14
tun železného šrotu a na této akci odpracovala 107 hodin. dále
usušilo 7,8 tuny sena v terénu těžko přístupném zemědělské
mechanizaci a odpracovala tak 175 brig. hodin. Dále bylo
odpracováno při údržbě vodních zdrojů 100 hodin, při údržbě
zbrojnice 500 hodin, sušáku na hadice 100 hodin, při
preventivních prohlídkách 120 hodin, při údržbě požární

techniky 200 hodin a výstroje i výzbroje 200 hodin a v akci
"Z" 400 hodin a celkem naše organizace odpracovala letos 1902
brig. hodin. Tím byl překročen závazek k 60.výročí VŘSR o 752
hodin. Také nutno se zmínit o dárcích krve. Jsou to: bratři
Malina Jaroslav, Bejvl Václav, Knap Milan a Horák Aladar.
Koncem roku měli požárníci na hotovosti 3249 Kčs a na běž.
účtu 17 237 Kčs.
Do výboru byli zvoleni tito členové:
Borusík Jaromír č. 436, předseda
Gajdošík Blažej, místopředseda a velitel
Malina Jaroslav č. 42, referent politicko-výchovné práce
Horák Vladimír č. 99, referent prevence
Berecka Jaroslav č. 332, referent organizační
Nevařil Zdeněk č. 442, jednatel
Foltýn Antonín č. 6, referent materiálně technický
Horák Aladar č. 285, referent CO
Bejvl Václav č. 137, referent mládeže
Nedbálek Stanislav ml. č. 145 strojník
Náhradníci: Marčík Fr. st č. 307 a Nedbálek Jan č. 379
Revizoři účtů: Dohnal Fr. č. 20 a Rozsypálek Fr. č. 9.

Rok 1978
V tomto roce se slavilo 30. výročí Vítězného Února a 60.
výročí vydobytí a osvobození našeho státu. Nejdůležitější
činností naší organizace byla opět preventivní činnost.
Organizace provedla opět populární formou dvě relace v místním
rozhlase, ve kterých seznámila občany se zásadami požární
prevence se škodami, které způsobují děti a požáry způsobené
neodbornou instalací při uzení masa z domácích zabijaček. Mimo
to byly provedeny preventivní prohlídky ve 435 domech, tím
členové odpracovali i v 16 provozovnách 148 brig. hodin. Též
byly preventivně prověřeny hydranty ve zdejším JZD a cvičný

zásah na kravíny a ostatní objekty JZD. Mnoho hydrantů bylo ve
velmi špatném stavu, zanešených blátem, nečistotami a zcela
nezpůsobilých při požáru. Proto se měly všechny hydranty
přezkoušet. Příprava členů a techniky k praktickým zásahům
byla provedena podle vyzkoušeného plánu. Mužstvo bylo
připraveno provedením teoretického i praktického školení.
Dvakrát proběhla na okrskovou pož. soutěž příprava v
Nedachlebicích a obsadili jsem druhé místo. Dne 17. 6. 1978
byl vyhlášen předsedou MNV cvičný poplach. I v tomto náročném
cvičení jsme obstáli dobře neboť do 5 minut bylo zásahové
družstvo připraveno k výjezdu. Požární technika, výstroj a
výzbroj byly jednak udržovány v dobrém technickém stavu a
jednak prověřovány při praktické přípravě mužstva. Výsledky
pravidelných kontrol OISPO ukazují, že máme dobře udržovanou
techniku. To dokazují i počty hodin odpracovaných při její
údržbě.Letos to bylo 287 hodin. Byly jen nedostatky v
organizační přípravě nácviku u mladých členů, neboť nácvik
nebyl zkoordinován s jejich volným časem. Schůzí bylo 9
výborových a 5 členských s uspokojivou účastí. 14. dubna r.
1978 zemřel s. učitel Fr. Dohnal, jeden z nejzkušenějších a
nejaktivnějších členů. Zůstane navždy zapsán v historii našeho
požárního sboru. Na podzim se oženil mladý a nadějný člen
Milan Knap a přešel do ZO SPO Včelary. Vzhledem k omlazení
organizace uvažuje sbor o vytvoření žákovských požárních
družstev, z nichž by žáci po dovršení 15 let mohli přímo
přecházet do členské základny. V oblasti kulturní byl
uspořádán požárnický ples. Prvomájových oslav v obci se
požárníci zúčastnili ve svých stejnokrojích. Letos opět
darovali krev tito: Bejvl Václav, Berecka J., Hoferek J.,
Foltýn Ant., Kuna a Malina Jar. Dva členové jsou držiteli
plakety Janského. Na akcích "Z" odpracovali členové 445 brig.
hodin. Nasbírali 15,8 tun železného šrotu a odpracovali tak
143 brig. hodin. Velký dík patří několika členům, kteří

odstraňovali náplavu při průtrži mračen na silnici na
Padělcích.

Rok 1979
Tento rok patří k závěrečnému období 6. pětiletky, ve kterém
jsme oslavili 35. výročí slavného SNP. Tohoto roku opět byla
věnována pozornost nejdůležitější části činnosti naší
organizace preventivní činnosti. Proto provedla naše
organizace preventivní prohlídky ve 425 obytných domech a v 16
malých provozovnách. Při této práci bylo odpracováno 160 brig.
hodin. Též provedeny i preventivní dohlídky při závadách. To
vše se dálo při spolupráci s komisí veř. pořádku i s přípravou
prevence na období března, měsíce bezpečnosti, na období žní a
topné období. Nedostatkem bylo improvizované zapojení na
elektrickou síť a závady ve skladu Jednoty na Horním konci.
Příprava členů a techniky byla jako vždy provedena podle
plánu. Ovšem 6 teoretických školení mělo celkovou návštěvu 84,
což znamená, že účast jen 14 lidí. Prakticky byly schopnosti
členstva vyzkoušeny několikrát. V dubnu to bylo námětové
cvičení na novou farmu v naší obci, kde byla vyzkoušena
technika a též úroveň jejího ovládání u jednotlivců ale i
faktickou poplachovou činnost, kdy část členů měla pracovní
směnu a část byla doma. Dále to byl nácvik na okrskové
soutěžní kolo v Bílovicích provedený v den soutěže v 6 hodin
ráno. I když jsme měli družstvo složeno z mladých, ale již
zkušených členů, obsadili jsme předposlední místo, což se nám
za posledních 5 roků nestalo. Bez přípravy není výsledků.
Pořádající organizace v Bílovicích slavila 110. výročí trvání
sboru. Soutěž byla spojena při oslavě s námětovým cvičením na
starou sýpku JZD. Cvičení bylo hodnoceno kladně, ale je třeba
přípravu mužů v budoucnosti rozpracovat do konkrétních org.
závěrů. V červnu bylo provedeno námětové cvičení v Topolné na

starou sýpku JZD s kladným hodnocením našeho družstva. V
červenci jsme se zúčastnili námětového cvičení v Mistřicích
při oslavě 80. výročí trvání sboru. Zde sklidily požární
jednotky obdiv místních občanů, neboť dodávaly vodu na místa s
výškovým rozdílem 30 metrů. V oblasti vnitrosvazové se
pořádalo 9 výborových a 4 členské schůze s uspokojivou
návštěvou. Probíralo se hlavně plnění našich závazků. Členská
základna se nezměnila. Oženil se Jaroslav Berecka, ale zůstal
v obci. Závěr

posledního sjezdu SPO je rozšiřování členské

základny zvláště z řad žen a mládeže. Je to i slabší stránkou
naší organizace. Ve veřejně prospěšné práci při údržbě a
úpravě zbrojnice jsme odpracovali 118 brig. hodin, při údržbě
techniky 79 brig. hodin, výzbroje 93 brig. hodin, vodních
zdrojů 28 brig. hodin a na akcích Z 107 brig. hodin. Při
pomoci zemědělství jsme sklidili, odevzdali 5,9 tuny sena a
odpracovali přitom 230 brig. hodin. Při sběru starého železa
jsme sebrali 13,5 tun a odpracovali 150 brig. hodin. V
kulturní činnosti jsme uspořádali končinovou zábavu, v létě
požárníci pomáhali při "Soutěži o slovácký koštíř" a při
"Besedě pro důchodce". V září jsme uspořádali zájezd do
Bojnice a Piešťan. Letos měla naše organizace příjem 13151
Kčs, na běžném účtě ke dni 7. 11. 1979 20508,60 Kčs, v
pokladně 427 Kčs. Pro odchod jednatele Z. Nevařila k výkonu
ZVS byl na tuto fukci zvolen bratr J. Hoferek.

Rok 1980
Tento rok byl posledním rokem 6. pětiletky a zároveň rokem 35.
výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Jako
každoročně byla v pořadí boje proti požárům činnost
preventivní, která mnohdy zachrání velké hodnoty. Proto naše
organizace provedla preventivní prohlídky ve 425 obytných
domech a 16 malých provozovnách i s dohlídkami spolu s komisí

veřejného pořádku. A spolu s touto komisí byly projednány
přípravy na měsíc bezpečnosti březen, na období žní a na topné
období. Spolupráce s občany byla dobrá. Většina občanů již na
první upozornění závady odstraňuje. Při preventivní činnosti
bylo odpracováno 150 brig. hodin. Na přípravu členů bylo
uspořádáno 5 školení s účastí 77, což byl malý počet, i když
lepší než loni. V praktické přípravě nedošlo k zlepšení,
dokonce byly potíže s účastí. Nakonec ale vše dopadlo dobře a
na okrskové soutěži v Nedachlebicích jsme obsadili dobré
místo. Také při námětových cvičeních v Bílovicích a u nás jsme
ukázali dobrou připravenost. V oblasti vnitrosvazové jsme
konali 8 výborových a 5 členských schůzí s uspokojivou účastí.
Členská základna se nezměnila a jeví se potřeba v dalších
letech nových členů. Ve veřejně prospěšné práci jsme
odpracovali při údržbě a úpravě zbrojnice 104 brig. hodin, při
údržbě techniky 66 brig. hodin, při údržbě výzbroje a výstroje
32 brig. hodin. Na akcích "Z" bylo odpracováno 159 brig.
hodin. V kulturní činnosti jsme uspořádali končinovou zábavu.
Pro manželky našich členů jsme připravili oslavu k MDŽ. V
dubnu jsme uskutečnili "Den otevřených dveří", aby si naši
občané mohli prohlédnout naši zbrojnici, výzbroj a výstroj.
Zábavním podnikem byl požárnický výlet v červenci. Příjmy
činily letos 16 937,82 Kčs, vydání 16 806,5 Kčs, zůstatek
231,32 Kčs, na běžném účtu 23651,20 Kčs.

Rok 1981
Tento rok byl prvním rokem 7. pětiletky, rokem osvobození 36.
výročí sovětskou armádou a rokem voleb do všech
zastupitelských orgánů v našem státě. Největší důraz se kladl
na preventivní činnost proti požárům. Zde byla provedena na
členské schůzi přednáška bratra Gajdošíka Blažeje na téma
"Požární ochrana a její technický rozvoj". Na této schůzi

seznámil bratr Fr. Lapčík členy s průběhem besedy se žáky
základní školy v obci. Této akce se zúčastnil Gajdošík Blažej
a s. Libuše Chadalíková, kde byli seznámeni s významem
prevence požární ochrany a bezpečnosti silničního provozu.
Organizace jako vždy i letos provedla preventivní prohlídky ve
420 obytných domech a v 16 malých provozovnách a při této akci
odpracovali členové 166 brig. hodin. Spolupráce při těchto
úkolech s komisí veřejného pořádku byla velmi dobrá jakož i
před údolími, kdy požáry snadno vznikají. Při volbách do
zastupitelských orgánů jsme se podíleli na jejich přípravě. Z
naší organizace byl schválen a též zvolen poslancem MUDr. Fr.
Mikoška do MNV a též 4 aktivisté. V přípravě členů a techniky
bylo provedeno 6 školení s celkovou účastí členů 84 s
průměrnou účastí 14 lidí. Prakticky jsme vyzkoušeli naše
schopnosti několikrát. Byl to nácvik na okrskové kolo v
Nedachlebicích. Zde jsme obsadili páté místo. Tato soutěž byla
přerušena výpadkem el. proudu v Kněžpoli na přečerpací stanici
při průtrži mračen. Kněžpoli hrozilo zaplavení a převážná část
našich sborů byla nasazena na přečerpávání vody až do obnovení
el. proudu. Dále to bylo námětové cvičení na kravíny místního
JZD. Dne 9. srpna v nočních hodinách jsme provedli zásah na
požár stohu slámy v katastru obce Topolná. V oblasti
vnitrosvazové činnosti jsme konali 9 výborových a 4 členské
schůze, kde jsme hodnotili plnění závazků. Účast na schůzích
byla uspokojivá. Členská základna se nezměnila, plánovaný
nábor žen a mládeže se nezdařil. Při údržbě a úpravě zbrojnice
jsme odpracovali 116 brig. hodin, při údržbě požární techniky
výzbroje a výstroje 163 brig. hodin, při údržbě vodních zdrojů
27 brig. hodin a na akcích "Z" 171 brig. hodin V kulturní
činnosti uspořádali naši požárníci končinovou zábavu v únoru.
6 členů darovalo bezplatně krev
Zpráva revizorů: Příjem 1046303 Kčs, vydání 9694020 Kčs. V
pokladně 760,10 Kčs, na běžném účtu 20151,10 Kčs.

Rok 1982
Byl druhý rok sedmé pětiletky. V něm se oslavilo 37. výročí
osvobození vlasti sovětskou armádou a 65. výročí VŘSR.
Předcházení požárů bylo opět nejdůležitější činností. Proto
byly opět provedeny preventivní prohlídky ve 428 obytných
domech a 16 malých provozovnách. Při této práci odpracovali
naši členové 148 brigád. hodin. V domech, kde byly závady,
byly provedeny preventivní dohlídky. Taktéž spolupráce s
komisí veř. pořádku byla dobrá. V přípravě členů bylo konáno 6
školení s účastí 96 lidí, což je lepší polovina. V praktickém
cvičení bylo provedeno námětové cvičení na budovu místní
mateřské školy s cílem prověřit použitelnost vodního zdroje u
bývalé prádelny a hydrantů stávajícího vodovodu. V období od
29. května do 12. červa 1982 naši požárníci vypomáhali po
živelné pohromě při odstraňování náplavy a vody ze silnice a
zaplavených domků, z budovy základní školy a veřejných ploch.
Za tuto namáhavou práci dostali pochvalu od místního národního
výboru. Schůzí výborových bylo 9 a členské 4 s uspokojivou
účastí. Jejich stálým námětem bylo plnění závazků, zlepšení
činnosti, rozšíření členské základny o ženy a mládež, což se
stále nedařilo. Při údržbě a úpravě zbrojnice odpracovali
členové 161 brig. hodin, při údržbě požární techniky,
výzbrojen a výstroje 176 brig. hodin, při údržbě vodních
zdrojů 24 brig. hodin a v akci "Z" 102 hodiny. V kulturní
činnosti bylo zhoršení, protože se neuskutečnil ani jeden
kulturní podnik. Též bylo několik dárců krve z našich členů..
V kruhu požárníků oslavil letos nejstarší a dlouholetý člen
své 80tileté jubileum. Narodil se 27. 12. 1902 v rodině Josefa
Viňovského, zakládajícího člena místního požárního sboru
Jednota. V rodině bylo sedm dětí. Život byl skromný. Cyril ve
věku 12 let byl v době školní úlevy za prvé světové války
zaměstnán na hraběcím statku jako nosič vody nádeníkům na poli

a pak byl i sekáčem. V 17 letech pracoval v cukrovaru. po
základní vojenské službě pracoval opět jako sekáč v
Otrokovicích na polích hraběte Logothettiho. V roce 1930 se
oženil a téhož roku byl přijat jako stavební dělník ve Zlíně.
Pak si pronajal půdu a spolu s vlastními poli se věnoval
zemědělství až do roku 1959. Práci v lese nastoupil v roce
1948, ale při tom pracoval částečně jako zemědělec. Do důchodu
šel z lesa ve stáří 64 let. Do požárního sboru v obci vstoupil
v roce 1920. Byl velitelem, jednatelem, pokladníkem a pracoval
i v ochotnickém kroužku požárníků, kde vystupoval v různých
rolích. Za okupace bylo nařízeno, aby mládežníci ročníku 1924
šli povinně na práci do Německa. Také bylo zásluhou Cyrila
Viňovského, že řadu mladých zachránil tím, že byli zařazeni do
požárního sboru a ti už byli viňati z práce v Německu. Jako
veřejný pracovník byl předsedou Jednotného svazu zemědělců v
obci od roku 1942 do r. 1950 a místopředsedou MN do r. 1950.

Rok 1983
Letošní rok byl třetím rokem 7. pětiletky a rokem 6. sjezdu
SPO ČSSR. Též se uskutečnilo Světové shromáždění za mír a
život proti jaderné válce. Také letos neochabl boj proti
vzniku požárů. Naši členové provedli preventivní prohlídky ve
420 obytných domech a v 16 malých provozovnách. Na tomto se
podílelo 21. našich členů a 5 občanů z řad poslanců a členů
komise veřejného pořádku. Na tomto úkolu bylo odpracováno 224
brig. hodin. na dobré úrovni byla spolupráce s komisí veř.
pořádku. Příprava členů a techniky byla provedena podle plánu.
Bylo provedeno 4 školení s celkovou účastí 63 lidí, což je
lepší polovina. Třikrát jsme se připravovali na soutěž
požárních družstev. V soutěži pož. družstev jsme obsadili v
Nedachlebicích

páté místo v silné konkurenci 11 družstev.

Dále bylo provedeno v době žní námětové cvičení na objekty

místní farmy JZD s cílem prověřit akceschopnost členů v období
žní a použitelnost vodních zdrojů. Dále se konalo společné
cvičení

na objekt vysílače Topolná. Obě akce byly hodnoceny

dobře. Letos se konaly 3 výborové a 3 členské schůze. Na nich
se jednalo o plnění úkolů a závazků. Podařilo se rozšířit
členskou základnu o mládež. Jsou to Knot Petr, Horák Miroslav,
Jurčík František a Antonín Večeřa, který ještě vykonává
základní vojenskou službu. Na údržbě a opravě zbrojnice bylo
odpracováno 153 brig. hodin, při údržbě požární techniky,
výzbroje a výstroje 217 brig. hodin, při údržbě vodních zdrojů
26 brig. hodin a v akcích "Z" 266 brig. hodin. Na úseku
kulturním byl v únoru uspořádán požárnický ples. Koncem března
uspořádala naše organizace besedu se školní mládeží, která se
těšila velké pozornosti naše technika. Naši členové též
pomáhali při přípravách obce na květnovou vojensko přísahu.
Při oslavě Mezinárodního dne dětí byli přítomni i naši členové
se svou technikou, kde provedli praktickou ukázku požárního
útoku, který si pak vyzkoušeli i naši malí školáci. V
listopadu na členské schůzi vyhověli členové žádosti
dosavadního předsedy Borusíka Jaromíra a velitele Gajdošíka
Blažeje o jejich uvolnění z funkcí a schválila na funkci
předsedy Hoferka Jaroslava a na funkci velitele Sladkého
Františka. Členové, kteří darovali krev, byli tito: Bejvl
Václav, Kuna Vojtěch a Malina Jaroslav.

Rok 1984
Byl to rok příprav na oslavy 40. výročí našeho osvobození
sovětskou armádou a rok, ve kterém jsme vzpomínali 40. výročí
Slovenského národního povstání. Nejdůležitější činností jako
každoročně byla preventivní činnost, protože při samotném
zásahu přijdou ročně o život i několik požárníků nehledě na
milionové hodnoty finanční. Proto naši členové provedli i
letos preventivní prohlídky ve 426 obytných domech a 17 malých
provozovnách. Na této činnosti se podílelo 20 našich členů a 4

členové KOVP. Při této práci bylo odpracováno 224 brig. hodin.
Preventivní dohlídky byly provedeny v domech, kde byly
nalezeny závady. Společně s komisí KOVP projednali jsme úkoly
prevence, měsíc bezpečnosti březen a přípravu na období žní a
topné období. Podle plánu výcvikového roku jsme provedli 4
školení s celkovou účastí 64 členů. V praktickém jsme třikrát
připravovali na okrskovou soutěž požárních družstev. Naše
družstvo se muselo zúčastnit mimo náš okrsek, protože termín
soutěže připadl na tradiční topolskou pouť a nenašlo se jiné
východisko. Dále bylo pouze v naší obci provedeno třikrát
námětové cvičení a to dvakrát na objekty místní farmy JZD a
jedenkrát na kulturní středisko s cílem prověřit akceschopnost
členů i techniky a použitelnost vodních zdrojů. Všechna
cvičení byla hodnocena dobře, což svědčí o dobré připravenosti
jak u techniky tak členů. Ve schůzové činnosti bylo konáno 9
výborových a 4 členské schůze. Účast byla uspokojivá. Co
tížilo naše členy? Nepodařilo se utvořit žákovské družstvo
jako podmínku pro rozšíření a omlazení členské základny, která
sice má 36 členů, z toho 3 jsou ve vojenské základní službě.
Při údržbě požární zbrojnice odpracovali členové 148 brig.
hodin, při údržbě techniky, výstroje a výzbroje 227 brigádních
hodin při údržbě vodních zdrojů 29 brig. hodin a v akcích "Z"
265 brig. hodin. Na úseku kulturním jsme uspořádali požárnický
ples s dobrým ohlasem u našich občanů v měsíci únoru. 28.
března se uskutečnil. Den otevřených dveří požární zbrojnice s
besedou pro žáky základní školy 1. - 4. tř. se s ředitelkou M.
Dostálovou. Ke zdárnému průběhu akce přispěli i požárníci
závodního sboru n. p. Fatra Napajedla. Návazně na tuto besedu
byla vyhlášena v základní škole soutěž s požárnickou
tématikou. Nejlepší práce těchto výkresů byly odměněny knihami
a odeslány na okresní výbor ČSPO. V podvečer 1. máje se
požárníci účastnili ve stejnokrojích lampionového průvodu. Při
oslavách založení Po jsme byli nápomocni a zabezpečovali jsme
bezpečný průběh při zapálení mírových ohňů. Oslavám MDD byli

přítomni naši členové i se svou technickou a tam provedli
ukázku požárního útoku. Útok si vyzkoušeli pak s velkým zájmem
naši nejmenší školáci. Na fond solidarity, jsme odeslali 100
Kčs. Nezapomínáme ani na přestárlé členy při jejich životních
jubilejích.

