Zápisy ze schůzí SDH
Zápis první schůze (zahajovací) v kronice Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Vestci
bych ocitovala pro zajímavost celý na úvod:
Zápis čís.1. o schůzi pro založení sboru dobrovolných hasičů v St. Vestci sepsaný dne
16.července 1933.
Schůzi zahájil bratr Váňa v hostinci u Miškovských, za přítomnosti 15 členů. Schůzi byli
přítomni okrskový dozorce z Mochova - A. Navrátil, zástupce okrskového instr. br. Čeněk
Pušbaur z Vykáně a okrs. vzdělavatel br. Jos. Pečenka z Bříství o 3.hod.odpoledne s tímto
pořadem.
1. Přijímání členů
2. Volba funkcionářů zaříz. výboru
3. Stanovení členských příspěvků
Schůzi řídil okr. dozorce br. Navrátil. Za starostu zvolen jednohlasně br. Jos. Chvátlina,
náčelníkem br. Fr. Fridrich č. 57., místonáčelník br. Jos. Váňa, jednatelem br. Jar. Beneš,
pokladníkem br. Jos. M iškovský, revizoři účtu: br. Al. Pekárek a Jar. Šťastný,
dozorcem náčiní br. Jos. Kolbrecht, vzdělavatelem br. Al. Stránský. Příspěvek členský byl
stanoven, člen zakládající splatí 200 Kč ve dvou pololetních splátkách v hotovosti. Členský
příspěvek činí 10 Kč ročně. Bratr Pušbaur upozorňuje požádati požární pojišťovny za
dobrovolný dar na založení sboru, po určitých informacích vzata byla na vědomí. Bratr
Navrátil – okrs. dozorčí končí valnou hromadu s provoláním "Hasičstvu zdar!"
Jednatel Jar. Beneš
Kulhavý Josef
Fridrich Josef
Sbor dobrovolných hasičů se scházel podle potřeby a možností např.
 v roce 1934 8x
 v roce 1935 6x
 v roce 1936 5x
 v roce 1937 3x
 v roce 1938 5x

Schůze se odbývaly většinou v hostinci u Miškovských, v hostinci u bratra Peroutky.
Scházelo se okolo 20 členů.
Rozdělení funkcí v roce 1933:
 starosta sboru
Josef Chvátlina
 jednatel
Jar. Beneš
 náčelník
Fr. Fridrich
 místonáčelník
Jos. Váňa
 pokladník
Al. Stránský
 vzdělavatel
Jos. Miškovský
 dozorce náčiní
Jos. Kolbrecht
 revizoři účtu
Al. Pekárek
Jar. Šťastný
 poslíček pro sbor
Jos. Váňa

Na schůzi Sboru dobrovolných hasičů dne 7. února 1934 bratr starosta Jos. Chvátlina
podává zprávu ze schůze župní, na které byl jako delegát. Hlavním bodem bylo projednání
nákupu stříkačky pro Starý Vestec.
Na schůzi sboru 1. srpna byl br. Chvátlina zplnomocněn dojet k firmě Stratílek do
Vysokého Mýta zakoupit stříkačku pro sbor.
Přehlídka sboru konaná 30. září 1934: stroj nový (stroj prozatímně u br. starosty).
V červenci se konalo v Černikách domácí cvičení těchto sborů: Černiky 15 členů,
Vestec 12, Břístev 16, Mochov 12, Přerov 13, Semice 12, Poříčany 9, Liblice 5,Vikáň 6,
Vyšehořovice 3.
Ze zápisu schůze konané 8. prosince 1934:
Podle zúčastněných členů sboru a obecního zastupitelstva, bylo prohlášeno, že
poplatek za propůjčení koní při požáru bude hrazen taxou obecní pokladny do uvedeného
okruhu se nalézajících obcí: Bříství, Mochov, Přerov, Semice a Velenka.
Na schůzi sboru dne 20. ledna 1935:
Sbor čítá 40 členů = zakládajících 4, činných 13, přispívajících 23. Přibyli 2: bratr. Jos.
Potměšil a Anežka Stránská. Zpráva pokladníka: Příjem za rok 1934 5.828 Kč, vydání
5.356,35 Kč, pokladní hotovost 471,65 Kč. Zpráva vzdělatelova: oslava Husova, 3 divadla,
1.ples - 1.taneční zábava.
Na schůzi dne 30. července probíhala porada o subvenci - usneseno: zaplatit účty
hasič. nákupně a zbytek jako splátku za stříkačku. Na schůzi 24. října 1935 : subvence se
obdrželo 5.000 Kč a zaslaly se firmě Stratílek za stříkací stroj. Půjčovalo se jeviště do školy v
Bříství.
Na schůzi 15. prosince 1935: Bylo usneseno pořádati ples v neděli 9. února 1936 v
hostinci u Miškovských, vstup 6 Kč včetně zemské dávky.
Rok 1936 a roky další:
Sbor míval okolo 40 členů. Župa se skládala ze sborů a ty se slučovaly v několik
okrsků, zdejší byl u III. okrsku - Polabského. Činnosti: kulturní (plesy, návštěva divadel),
samaritánská (poskytování zdravotní pomoci ). Zpráva pokladníka o hospodaření sboru,
hotovost v pokladně se pohybovala v rozpětí 300 Kč - 800 Kč. Každoročně probíhaly na hřišti
oslavy narození T.G.M. (vztyčení vlajky, čtení proslovu, zapálení ohňů, hudba). Sbor se
zúčastňoval nácvičných župních cvičení, poplachových cvičení a okrskových cvičení. Pro
hasiče byly připravovány různé přednášky, odebírali časopis Hasičské rozhledy.
V lednu roku 1937 se na řádné valné hromadě sboru ve Starém Vestci konaly volby:
 starosta
Josef Chvátlina
 jednatel
Jaroslav Beneš
 náčelník
Bohumil Lambert
 místonáčelník
Josef Váňa
 pokladník
Al. Stránský
 vzdělavatel
Jos. Miškovský
 dozorce náčiní
Jos. Kolbrecht
 revizoři účtů
Václav Charamza čp. 71






Al. Charamza čp.26
Ant. Krejčík
poslíček pro sbor
Ant. Horký
přísedící smír.soudu Ant. Peroutka
Alois Borovský
Jar. Šťastný
odbor zábavní
Jar. Beneš
Bohumil Srnec čp. 1
Alois Pekárek
odbor divadelní
Fr. Charamza čp. 22
Václav Forejt
Alois Pekárek

V r. 1939 se konala ve Vestci Župní přehlídka (sjezd). V tomto roce byly zakoupeny
pro hasiče slavnostní kroje za 1.600 Kč. Koncem roku byli přijati 3 členové: Srnec Josef,
Charamza Alois ml. čp. 26 a Miškovská Marie. Celkový stav k 31.12.1939 jest 45 členů. Z
toho: 4 zakládající, 16 činných a 25 přispívajících.
Na schůzi sboru (poprvé uvedeno "dobrovolných hasičů") v listopadu 1940 bylo
usneseno, že za poskytnutou subvenci se doplní pracovní výzbroj (2 opasky, 2 helmy, 2 blůzy
a jedny kalhoty). Bratr Stránský a bratr Lambert zajedou do Vykáně k bratru Nuslaurovi a tam
vše projednají. Sbor odebírá časopis Hasičský věstník.
pak se pokračovalo v psaní kroniky až v dubnu 1945
Dne 27. dubna 1945 se konala řádná valná hromada, kterou zahájil br. Lambert, jelikož se
br. starosta Chvátlina starostenctví vzdal a do valné hromady se nedostavil. Sbor pro
mimořádnou dobu válečnou měl slabou činnost. Zpráva pokladní: hotovost 1.055,80 Kč.
Zpráva náčelníka: sbor se zúčastnil pohřbu br. Kadeřábka v Kounicích. Zpráva vzdělavatelská
nebyla žádná, jelikož br. Miškovský zemřel. Zpráva samaritní: v revolučním dni 9.května byla
poskytnuta pomoc ve 2 případech těžkých. Konaly se nové volby:
 starosta
br.Pekárek Alois
 náčelník
br.Lambert Bohumil
 náměstek náčelníka br.Váňa Josef
 jednatel
br.Beneš Jaroslav
 pokladník
br.Stránský Alois
 vzdělavatel
br.Srnec Bohumil
 samaritní stráž
br.Bílek Josef
 dozorce nářadí
br.Kolbrecht Josef
 účetní dozorce
bři Charamza Václav, Borovský Alois, Charamza Jaroslav
 poslíček sboru
br.Lambert Bohumil
 delegáti do župní valné hromady
bři Lambert Bohumil a Pekárek Alois
 čtyřčlenný činný výbor
bři Charamza Fr.,Forejt Václav, Fridrich Jos., Srnec Jos.
 náhradníci
bři Charamza Alois, Smitka Josef

V červenci r. 1946 byli přijati noví členové: Josef Fridrich čp. 44, Ant.Charamza a Josef
Bašus.
V listopadu r. 1946 se jednalo o osvobození od dávky z majetku sboru. Ve dvouletém
budovatelském plánu na rok 1947 a 1948 bylo usneseno, že sbor opraví na dopravní
automobil auto po německé armádě, o které má sbor zažádáno. Na příští schůzi bylo
motorové vozidlo zamítnuto s tím, že se pro sbor nehodí.
Zápis z ledna 1947 z řádné valné hromady, která se konala v hostinci pí Peroutkové: Sbor
se zúčastnil požáru ve Velence a požáru auta. Konal se pohřeb br.Josefa Kamenického. Sbor
pořádal pálení vatry T.G.M., oslavu národního povstání 5. května, pálení hranice M.J.Husa
6. července a oslavu 28. října. Zvolena 4 členná komise, která projedná s národním výborem
možnost postavení hasičské zbrojnice. Členové komise: Stránský Alois, Bílek Josef, Beneš
Jaroslav, Šenkýř Vojtěch.
Zápis ze schůze konané v listopadu 1947: usneseno vyzvednout částku 8.000 Kčs od obce
dle hasičského rozpočtu na rok 1947 na zhotovení požární studny. Na podepsání trhové
smlouvy na stavební místo od pana Satrapy byli pověřeni bři Stránský Alois a Pekárek Alois.
Zápis z řádné valné hromady sboru v únoru 1948: Sbor se zúčastnil požáru lesa Kerska a
domácího cvičení v Chrástě. Výše pokladní hotovosti 2.120,70 Kčs. Po třech letech se konaly
volby. Změny ve výboru:
 do funkce Vzdělavatele byl zvolen za br. Srnce Bohumila - br.Charamza Fr.
 do funkce Přísedící smír.soudu: bři Semecký Jos., Smitka Jaroslav, Charamza Alois
Přestup ze sboru Vrutického hlásí br.Kulhavý Josef. Za člena přispívajícího se hlásí Petráček
František st. čp. 32, Zikmund Václav. Stanovení členských příspěvků na rok 1948:
přispívající člen 30 Kčs, činný 15 Kčs. Při stavbě zbrojnice každý člen odpracuje zdarma 50
hodin. Zakoupena parcela za 20 Kčs za sáh ke zhotovení studně k hasičským účelům
dobrovolnou prací. Usneseno dáti spraviti auto ku br. Fridrichovi Bohum. Br. Váňa navrhuje
vyloučit ze sboru br .Jos. Chvátlinu a uvádí důvody: br. Chvátlina se zpronevěřil hasičské
myšlence, za okupace učil nacistickému pozdravu, jest v trestním řízení.
Zápis ze schůze ze dne 24. února 1948: Do 5 letého plánu byl zahrnut nákup: 60 m hadic, 13
párů gumových bot, 13 pracovních oděvů. U zemské hasičské jednoty objednáno 10 l oleje.
Dále dostavba zbrojnice.
Zápis ze schůze činných členů sepsaný dne 12. října 1948: Projednával se Hasičský den,
který byl stanoven na 17. října v hostinci u p. Petráčka. Členové se dostaví ve vycházkovém
kroji a vykonají hasičský slib zapsáním do knihy, kterou zašle ZHJ (to bude asi Zemská
hasičská jednota) k výročí 30 let trvání republiky československé. Usneseno pozvat Místní
národní výbor, Tělovýchovnou jednotu Sokol a Svaz brannosti.
Zápis č. 48 ze schůze činných členů konané dne 12. prosince 1948: Po rozpředené debatě
usneseno, že br. pokladník zaplatí br. Fridrichovi Boh. za spravení hasičského auta 8.300 Kčs
a panu Václavu Ulrychovi 1.000 Kčs za baterii ku hasičskému autu. Na výzvu O.N.V. dostaví
se sbor s autem ku typování dne 20. prosince do Českého Brodu.
Zápis z členské schůze dne 29. ledna 1949: Pořádání plesu usneseno na den 5. února v
hostinci u Petráčků. Chvoj na výzdobu sálu obstará br. Charamza Alois a Kolbrecht Josef.

Bufet obstará br. Stránský Alois, Borovský Alois. Šatnu obstará br. Beneš. Pokladna br.
Pekárek Alois, Stránský Alois.
Protokol 51 sepsaný o schůzi činných členů a členů výboru dne 1. dubna 1949 za
přítomnosti 13 členů: Velitel Borovský předčítá dopis okresního velitele, kde zve na
mimořádnou valnou hromadu, která se koná 3. dubna v Českém Brodě. Na tuto schůzi byli
vysláni br. Šenkýř, Borovský, Váňa.
Protokol 52 sepsaný dne 10. června 1949: 17. června bude slavnostně otevřena nová
hasičská zbrojnice. Sraz velitelů a náměstků z O.H.J. Českobrodska v sále v hostinci u
Petráčkův. Sraz účastníků u hřbitova, odkud odchod k pomníku padlých a tam položen věnec.
Dále průvodem ke zbrojnici, kterou předá místnímu hasičskému sboru předseda MNV., poté
cvičení a veselice dle plakátů vstup 20 Kčs. Večer taneční zábava v hostinci u Petráčkův.
Z protokolu 53: Vybráno celkem na vstupu i za bufet 25.515 Kčs. K vydání 9.644 Kčs.
Protokol 54 sepsaný o schůzi dne 5. října 1949: Přijmuti byli noví členové: Fridrich Jar.
strojník čp. 64, Kulhavý Josef ml., Ulrych Václav. Dále byl projednán program Den hasičstva
23.10.1949. Ujednáno tuto slavnost konat v hostinci u Petráčkův a pozvat na tuto schůzi
veškeré občanstvo a spolky.
Protokol 55 sepsaný o řádné valné hromadě dne 19. února 1950: Zpráva pokladníka:
Pokladní hotovost ke dni 1 - 1 = 1949 činila 1.243,70 Kčs - příjem za rok 1949 činí 61.087,70
Kčs - vydání 60.942,90 Kčs, pokladní hotovost ke dni 1 - 1 = 1950 činí 1.144,80 Kčs. Zpráva
velitele: Sbor se zúčastnil dvou požárů a to v Mochově a ve Velence, prováděl žňové hlídky v
počtu 160 hodin, zúčastnil se nácvičných schůzí v Přerově, Č.Brodě. Zpráva vzdělatele:
Odebírá se časopis Hasičské rozhledy, pořádán 1 ples, 3 taneční zábavy, slavnostní otevření
hasičské zbrojnice, účastnil se dvou pohřbů a to ve Velence a v Semicích, upomínková vatra
J. Husa a Den hasičstva 23 - X - 49, zúčastnil se slavnosti v Třebestovicích, na 28. října, 2.
list. schůze M.N.V., 21. prosince 70. narozeniny gen. Stalina. Zpráva samaritána: Pět případů
lehkých, jeden těžší. Volné návrhy: Příspěvky pro rok 1950 stanoveny 15 Kčs činný, 30 Kčs
přispívající.
Protokol 56 ze dne 15. dubna 1950: Do sboru přijmuti noví členové: Jiří Pekárek, Vlastimil
Petráček, Josef Biert, Alena Semecká, Jarmila Charamzová, Věra Řeháková, Vlasta
Pekárková, Věra Krejčíková.
Z protokolu 58 ze dne 24. května 1950: Bylo přikročeno k projednání:
1) Mezinárodní politická situace - boj za mír
2) Vyšší výrobní formy v zemědělství - zakládání a činnost J.Z.D.
3) Ostatní vnitropolitické otázky, projednané U.V. K.S.Č. ze 24 - 26 - 1950.
Protokol 59 ze dne 15. října 1950: Projednáno pořádání Dne československého hasičstva,
které se bude konat 22. října ve znamení "buduj vlast - posílíš mír". Slavnost se bude konat v
hostinci u paní Peroutkové. Hlavním bodem bude zhodnocení práce v roce 1950 a schválení
těchto budovatelských závazků pro rok 1951: pořídit okapové žlaby k hasičské zbrojnici,
úprava betonového podkladu pro čištění auta a stříkačky, natření oken, dveří a rolet, oplocení
místa, zakoupení elektrického motorku s centrofukární (?) pumpou.

Z protokolu 60 ze dne 10. ledna 1951: Br. Ulrych zadá zhotovení okapových rour firmě v
Čelákovicích, br. Charamza Jar. obstará v Mochově pletivo k oplocení místa u zbrojnice.
Projednána organisace plesu 10. února - hudba Chroust Č. Brod, pozvánky obstará Beneš,
zvaní na ples navrhnuti Pekárek Al., Beneš, pokladna Stránský Al., Váňa, topení v sále Forejt
Václav, služba Charamza Jar.
Protokol 61 ze dne 18. února1951: Účast 15 členů. Hasičský sbor měl k 1.1.1950 celkem 50
členů. Bylo schváleno, aby byl zakoupen elektrický motorek a pumpa asi 3stovka, která by
čerpala stabilně vodu ze studně u zbrojnice. Tato pumpa by se užívala na mytí stříkačky a auta
neb v případě blízkosti požáru u zbrojnice.
Protokol 65 ze dne 1. prosince 1951: Účast 9 členů. Schválena koupě nové baterie k
hasičskému autu, přívoz baterie z Mochova obstará br. Šenkýř.
Z protokolu 68 ze dne 20. dubna 1952: Účast 14 členů. Místní jednota má ke dni 1.1.1952
54 členů z toho 48 mužů a 6 žen. Zpráva velitele: Požární sbor stavěl požární hlídky při 5
zábavách a při žních a provedl 3 požární cvičení. Zúčastnil se okrskového školení,
župního cvičení v Č. Voděradech, národní poutě na Lipanech, 1. máje v Č. Brodě a čtyř
pohřbů v naší okr. jednotě. Zpráva osvětáře: Sbor odebírá Hasičské rozhledy a Naše vojsko.
Zpráva samaritána: Pomoc byla poskytnuta v 7 případech a to lehkých. Volby funkcionářů
pro rok 1952:
 předseda
Pekárek Alois
 velitel
Beneš Jaroslav
 výcvikový referent
Kulhavý Boh.
 jednatel
Forejt Václav
 pokladník
Stránský Alois
 osvětový referent Charamza František
 samaritán
Bílek Josef
 za členy
Váňa Josef, Novotný Václav
 revizoři účtu
Charamza Václav, Borovský Alois
Z protokolu 69 ze dne 20.května 1952: Byly přijmuty 2 nové členky Anna Charamzová
čp.56 a Mil.Šoufková.
Z protokolu 71 ze dne 4. prosince 1952: Na přání br. Jaroslava Fridricha, který se uvoluje,
že provede svařování rámů na drátěný plot k pomníku padlých, aby mu vypomohli, uvolili se
dva bratři Forejt a Beneš. Scváleno konání plesu v roce 1953 a to druhou sobotu v lednu,
hudba Zedník z Chrástu.
Protokol 72 ze dne 7. prosince 1952: Předseda Pekárek čte přípis O.V.P.O., ve kterém jest
příkaz, že veškeré has. jed. musí svolat výborové schůze, do kterých musí pozvat složky
N.F., se kterými musí projednávat otázky náboru nových členů do m. jed. has. Této schůze se
zúčastnili: Za M.N.V. před. Charamzová A., za K.S.Č. před. Neček, za R.Ž. Šoufková, za
Č.S.M. Semecká A.
Protokol 74 ze dne 22. února 1953: Schůze se konala v místnosti M.N.V. (knihovna), nová
členka Jar. Vlčková byla zvolena jako osvětový referent.
Protokol 75 ze dne (datum chybí) roku 1954: Účast 18 členů. Předseda Pekárek přivítal
členy a zástupce Kraj. ústř., velitele br. Cmírala a sestru Belingrovou. Volba funkcionářů:













předseda
jeho náměstek
druhý náměstek
jednatel
pokladník
výcvik. referent
osvětový referent
preventivní ref.
samaritán
členové výboru
revizoři účtu

Pekárek Alois
Beneš Jar.
Váňa Josef
Forejt Václav
Stránský Alois
Řehák Ludvík
Charamza Jar.
Bašus Josef
Bílek Josef
Šoufková Mil., Fridrich Jar.
Borovský Al., Charamza Václav

Zápis 76 ze dne 25. prosince 1955: Výroční schůze se konala v místnosti Jednoty za účasti
12 členů. Za O.V. byl přítomen br. Temr. Brigádnických hodin odpracováno 111. Na
konferenci do Kostelce nad Černými Lesy pojedou br. Bílek J. a br. Řehák L.
Zápis 78 ze dne 12. prosince 1957: Pracovní plán na rok 1958 - úprava zbrojnice a kolem
prostranství.
Zápis 79 z 9. prosince 1958: Projednávání určení nájemného z místnosti ve zbrojnici sil.
správě (cestářům) po dobu zimních měsíců, usneseno 25 Kčs měsíčně.
Zápis 80 ze dne 23. prosince 1958: Pracovní plán na rok 1959: Do pořádku zbrojnice nátěr a natáhnutí pletiva. Trávu u zbrojnice pro rok 1959 bude mít br. Forejt. Bylo usneseno
prodat hasičské auto.
Zápis 82 ze dne 22. prosince 1959 konané na M.N.V.: Uctění památky zemřelého br.
Stránského a Borovského. Zpráva velitele: 2 cvičení se stříkačkou, 2 preventivní prohlídky,
služby při májových manifestacích, žňové hlídky. Plán na rok 1960: Vrata a oplocení kolem
zbrojnice a dokoupit stromky. Volby nového výboru:
 předseda
Forejt Václav
 jednatel
Srnec Bohumil
 pokladník
Brož Josef
 výcvikový ref.
Lambert Jiří
 velitel
Beneš Jar.
 preventář
Kulhavý Boh.
 organ. referent
Soukup
 revizoři účtu
Řehák L., Šťastný A.
Zápis 83 ze dne 15. ledna 1960 v místnosti požár. zbrojnice: zákaz konaní zábav v důsledku
slintavky v Kounicích a nastalým mrazům. V případě trvání zákazu bude připravovaný ples
odvolán místním rozhlasem. Členské průkazy budou odeslány do Č. Brodu za účelem
výměny.
Zápis 85 ze dne 5. dubna 1960: Místní hasičský sbor na žádost Národní školy v Bříství
daruje 200 Kčs jako příspěvek na zakoupení promítacího přístroje. Na neděli 10. dubna byla
vyhlášena brigáda na úpravu požární zbrojnice (usazení zakoupených vrat a dvířek, vyčištění
auta a jeho uvedení v provoz). Návrh na provedení domovních protipožárních prohlídek, ke
kterým MNV dostal příkaz z ONV.

Zápis 86 ze dne 13. května 1960 v místním pohostinství za účasti 11 členů: V Nymburce se
bude konat výroční konference se zaměřením na preventivní prohlídky. Na tuto prohlídku byl
navržen br. Řehák spolu s preventářem a bude požádán elektr. p. Neček. Návrh přispět br.
Lambertovi a Brožovi na získání oprávnění řídit vozidlo místní jednoty.
Zápis 88 ze dne 26. srpna 1960: K blížícímu se II. celostátnímu sjezdu ČSPO se místní
jednota zavázala, mimo pravidelných preventivních prohlídek, že odpracuje 50 hodin na
výstavbě požární zbrojnice a 50 hodin na údržbě výzbroje.
Zápis 90 ze dne 6. října 1960: Členové souhlasí s pronajmutím místnosti požár. zbrojnice
stát. silnicím za 300 Kčs za zimní období. Br. Lambert podal zprávu o opravě požár. auta u
Fridrichů. Br. Fridrich bude požádán, aby předložil účet za svou práci a materiál.
Zápis 91 ze dne 22. listopadu 1960: Při posvícení vybráno 610 Kčs, hudba 785 Kčs, není
ještě zaplacen sál a piva muzikantům. Br. Brož navrhuje zakoupit přilby, na které dá MNV
peníze. Br. Beneš navrhuje dát zhotovit plachtu na požár. auto. Br. Beneš podává zprávu o
získání 10 členů ČSM do kulturního kroužku.
V ý r o č n í z p r á v a místní jednoty ČSPO 3. prosince 1960: Úkoly byly splněny zčásti
- vrata byla usazena, postavena část podezdívky pod oplocení a sloupky. Úprava dokončena
nebyla. Bylo odpracováno 50 brig. hodin. Na úpravě obce (úprava parku, sázení stromků v
ulicích, pomoc při výstavbě čekárny a pod.) bylo odpracováno 60 hodin.
Stav požární techniky je u našeho sboru dobrý. Oprava požárního auta, které bylo 3 roky v
nepojízdném stavu, byla provedena vlastními silami, přestože OV o této skutečnosti věděl.
Zpráva preventivní: Obytné budovy v počtu 74 čísel byly prohlédnuty 100%. Místní
jednota přebírá do trvalé preventivní péče dnem 1. dubna 1961 všechny obytné budovy v
obci, objekty JZD a Jednoty. Při výmlatu v polích u stohů zajišťovalo JZD cisterny s vodou a
hasicí přístroje pro první zásah v případě požáru. Žádného zásahu, díky těmto opatřením,
nebylo po celý rok zapotřebí.
Spolupráce s MNV: Naše jednota má v národním výboru 6 poslanců a zastávají tam
nejdůležitější funkce. Již z tohoto lze vyvodit závěr, že spolupráce s ním je více naž dobrá. Ať
se jednalo o finanční podporu nebo o spolupráci při provádění preventivních prohlídek v obci,
o zapůjčení reproduktorů při okrskovém cvičení atd.
Zpráva velitele: Za uplynulý rok bylo provedeno 9 cvičení se stříkačkou, 1 cvičení
poplachové. Zúčastnili jsme se aplikačního cvičení okrsku v Bříství. Některá cvičení se
stříkačkou byla využita na vypumpování a vyčištění studní občanů v obci, kterých bylo
vyčištěno celkem 10.
HODNOCENÍ výboru a práce místní jednoty: Výbor jednoty nepracoval špatně, až na tu
skutečnost, že nezajistil dokončení úpravy požární zbrojnice. Ale na druhé straně je vidět
velký kus práce, kterou výbor z velké části vykonal sám za malé podpory ostatních členů. A
zde se dostáváme k vážnému problému naší jednoty. Řada našich členů vytýká výboru, že
všechny akce provádí sám, ale žádný z nich nepřišel, aby pomohl, přestože o všech akcích
věděl. Další stinná stránka bylo bezdůvodné odstoupení velitele sboru J. Lamberta, který
narušil práci sboru v jeho největší akce před okrs. cvičením. Ale výbor ani po tomto
neochabnul a dokázal tento úkol splnit se zdarem. Novým velitelem byl zvolen Josef Bílek,
který tuto funkci plní svědomitě.
Zápis 94 ze dne 19. ledna 1961: Založení divadelního kroužku spolu se svazem
mládeže, shánění jeviště. Nové pracovní obleky i pro nově přijaté členy - Srnec Vl., Rámiš

František. Br. Lambert a br. Novotný Václ. se zavázali, že požár. vozidlo a čerpadlo přeberou
do socialistické péče.
Zápis 97 ze dne 12. května 1961 za účasti 10 členů a zástupců všech jednot našeho
okrsku: Seznámení s programem okr. cvičení (znovu ožije tradice, která již pomalu zanikala),
které se bude konat 2.července:
Konání slavnostní schůze (odměňování zasloužilých členů jednotl. okrsků).
Koncert u pomníku.
Seřazení u rybníka, odchod k pomníku, položení kytice a odchod na cvičiště.
Vztyčení státní vlajky a projev.
Vlastní pořad - vystoupení žáků Lysá nad Labem, patronátního útvaru z Mladé,
cvičení se starou stříkačkou, požární útok jednot (Kounice, Vykáň, Černíky, Přerov nad
Labem), útok s pěnou provede Lysá nad Labem.
Ukončení, sejmutí vlajky.
Dne 2. července 1961 při příležitosti okrskového cvičení byly na slavnostní schůzi
předány diplomy. Z naší jednoty byly diplomy odevzdány br. Benešovi, Forejtovi,
Charamzovi Fr., Bílkovi a za dlouholetou práci v naší místní Jednotě byli diplomy odměněni
br. Lambert B., Váňa, Pekárek Al. a Kolbrecht Jos.
Zápis 103 z výroční schůze konané dne 1. prosince 1962 v místnosti místní Jednoty za
přítomnosti 17 členů a hostů z Bříství, Kounic, Přerova n/L., okr. vel. s. Čepičky a okr.
instruktora s. Lánského:
Schůzi zahájil s. Forejt politickým úvodem. Mluvil o XII. sjezdu KSČ, o agresi USA
proti Kubě a zásahu SSSR, který svou mírovou, rozhodnou politikou zabránil světové válce.
Plnění usnesení: Úprava požár. zbrojnice dokončena nebyla, neboť výbor Jednoty ani
ostatní členové nepracovali tak jako minulá léta. Na začátku roku měla Jednota 22 členů,
přihlášeni 2, stav dnes 24 členů. Náš divadelní soubor, který byl v minulém roce tak úspěšný,
zanikl.
Zpráva velitele: Bylo konáno 8 cvičení se stříkačkou, byl proveden 1 požární útok,
zúčastnili jsme se 2 okr. cvičení v Kounicích, 1. máje v Semicích, byly provedeny 2
preventivní prohlídky v obci a JZD. Jednota předala v zimním období MNV stroje v pořádku,
zazimované.
Volba nového výboru:
 předseda
Forejt Václ.
 velitel
Bílek Josef
 jednatel
Srnec Boh.
 organizační
Soukup Václ.
 preventivní
Kulhavý Boh.
Rámiš Fr.
 materiálně – technický
 kulturně – propagační
Srnec Vlast.
 ref. mládeže
Moucha Oto
 pokladník
Brož Jos.
 revizoři účtu
Řehák L., Beneš Jar., Srnec Boh. st.
Jako případný člen OV ČSPO byl navržen Kulhavý Boh. a delegát na okresní
konferenci Rámiš František.

Zápis čís. 104 ze dne 1. ledna 1964: S. Forejt připomíná založení sboru před 30 lety, s
jakým zápalem tehdy pracovali, aby si mohli koupit ruční stříkačku a posléze i postavit novou
požární zbrojnici.
Byl uskutečněn 1 autokarový zájezd na Moravu, kterého se zúčastnili i nečlenové. Byla
to odměna členům za jejich práci i ostatním obyvatelům za jejich pomoc naší jednotě. Jednalo
se o akci kulturní i politickou, neboť zájezd navštívil fašisty vypálenou obec Ležáky.
Tajemník MNV s. Vojáček připomíná jednotě možnosti, které ji byly dány a které nevyužila opravení auta na účet MNV - propadlý poukaz na zakoupení nové baterie.
Návrh usnesení: Dokončit úpravu požár. zbrojnice.
Členové místní jednoty odpracují 100 hodin v akci Z na úpravě
příkopů v obci
Požární družstvo se zavazuje k pravidelnému cvičení jednou za
měsíc a že seznámí občanstvo s obsluhou požár. techniky.
Zápis čís. 105 ze dne 7. ledna 1964: Projednání požár. vozidla - napsat žádost na ONV o
zakoupení vozidla nebo naše vozidlo dát opravit.
Zápis čís. 107 ze dne 28. července 1964: Utvoření žákovského družstva požárníků, jako
vedoucí byli zvoleni Kulhavý B. a pomocník Novotný V.
Zápis čís. 110 ze dne 26. prosince 1964 v zasedací místnosti MNV za přítomnosti 22
členů, žákovského požár. družstva, předsedy MNV, tajemníka MNV a dalších několika hostů
z řad občanstva: Místní jednota se zúčastnila brigády o řepné kampani, zasáhla při požáru
kravína. Předseda s. Forejt poděkoval s. Bílkovi a Kulhavému B., kteří se zasloužili o založení
požárního družstva žáků.
Zprávu inventární komise přečetl s. Forejt. Všemi členy byla odhadnuta cena stříkačky
včetně podvozku bez příslušenství na 8.000 Kčs.
Volba nového výboru:
 předseda
Forejt Václ.
 I. místopředseda
Bílek Josef
 II. místopředseda
Řehák Ludvík
 jednatel
Srnec Boh.
 pokladník
Soukup Václ.
 referent mládeže
Kulhavý Boh.
 org. referent
Novotný Václ.
 mater. tech. referent
Rámiš Fr.
 kult. propag.
Srnec Vl.
 náhradníci
Beneš Jar., Fridrich Fr.
 reviz. účtů
Charamza Fr., Srnec Boh. st.
Usnesení:

1) Věnovat péči žákům a připravit je hlavně po technické stránce
2) Důsledně provést preventivní prohlídky 2x do roka
3) Dokončit úpravu požární zbrojnice k 1. máji 1965

Zápis čís. 111 ze dne 5. ledna 1965 v místnosti místního pohostinství za přítomnosti
12 členů: S. Bílek poděkoval členům požární jednoty, kteří se zúčastnili zásahu u Srnce Boh.
st.
Bylo dohodnuto pořádat okr. ples 16. ledna 1965 - hudba OB Kounice, členové složí
příspěvky na tombolu u pí Benešové, s. Soukupová a Srncová upečou dorty. Za 150 Kčs
nakoupit dárky. Dát natisknout 300 pozvánek a bude se zvát v místní obci a Bříství.

Zápis čís. 112 ze dne 4. února 1965 za přítomnosti 13 členů, s. Růžičky z JZD a
tajemníka MNV s. Vojáčka: s. Soukup seznamuje přítomné s finančním výsledkem plesu hrubý příjem 2.664,- Kčs, vydání 1.286,70 Kčs, zůstatek 1377,30 Kčs. S. Kulhavý podává
zprávu o založení požárního družstva při JZD. Do závodního požárního družstva byli
přeřazeni: s. Rámiš jako strojník, s. Srnec Vl. jako přípřež, s. Kulhavý Boh. Při průběhu
schůze se dostavil předseda JZD s. Neumann a kladně hodnotil vystoupení žáků pož. jednoty
při výroční schůzi JZD a KSČ.
Zápis čís. 113 ze dne 20. března 1965 z výborové schůze: S. Bílek nabízí družstvo
žáků jako účinkující při oslavách 20. výročí osvobození naší vlasti. S. Forejt seznamuje
přítomné s přípravami na 1. máje, který se bude konat v Lysé n/L., půjde se v uniformách
společně s Bříství a Velenkou, dále děkuje MNV za finanční pomoc. S. Beneš informuje
výbor o možnosti zakoupit od národních podniků vyřazené auto.
Zápis čís. 114 ze dne 25. května 1965: Fridrich Boh. z JZD auto prohlédl a schválil
jeho zakoupení. Auto by přešlo převodem jmění na MNV. S. Srnec seznamuje s možností
organizovat zájezd, o který řada občanů jeví zájem. Zájezd by si každý účastník zaplatil sám.
Trasu zájezdu ať si rozhodnou občané sami.
Zápis 115 ze dne 9. června 1965: Po průzkumu mezi občany byl návrh na trasu
Krkonoše-hřebeny. Přítomní souhlasí. Byla dohodnuta záloha 55 Kčs na osobu. Z této zálohy
se daruje příspěvek řidiči a průvodci. Zájezd zajistí a peníze vybere s. Srnec ml. S. Bílek
informuje členy, že auto je již zakoupeno. S. Bílkovi bude proplacen účet za výdaje, které měl
při přepravě auta z Prahy do St. Vestce. Bylo odhlasováno darovat Boh. Fridrichovi motor ze
starého auta za opravu, kterou provede na novém autě.
Zápis čís. 117 z členské schůze ze dne 15. října 1965 za účasti 14 členů a předsedy
MNV s. Pekárka Aloise: Bylo odhlasováno věnovat 100 Kčs na pomoc oblastem na
Slovensku, které byly postiženy povodněmi. S. Forejt upozorňuje, že oslavy Říjnové revoluce
se budou konat a žádá o přispění naší mládeže na této oslavě. Posvícenská zábava se
uskuteční společně se svazem přátel sov. svazu 13. listopadu 1965. S. Srnec Boh. předkládá
vyúčtování ze zájezdu do Krkonoš:
od účastníků vybráno po 55 Kč
2 640 Kčs
odměna řidiči a průvodci
-120 Kčs
cena zájezdu
-2 590 Kčs
součet
-70 Kčs
Pasívní položku 70 Kčs proplatí jednota s. Srncovi.
Zápis čís. 118 ze dne 16. listopadu 1965: Hodnocení posvícenské zábavy - příjem 867
Kčs, vydání 676 Kčs, zůstatek 191 Kčs. O výtěžek se dělíme spolu se svazem SČSP po
zaplacení sálu a 50 Kčs se věnuje na postižené povodněmi na Slovensku.
Zápis čís. 119 ze dne 11. prosince 1965 za účasti 13 členů, předsedy MNV, jednoho
hosta z Velenky s. Záhory a z Bříství s. Kaliny: Velitel jednoty s. Bílek přednesl zprávu - I
přes deštivé počasí na začátku roku bylo uskutečněno celkem 7 cvičení, 1 poplachové cvičení,
2 aplikační cvičení v rámci okrsku, 1 likvidace požáru, žáci měli 2 cvičení, bylo vyčerpáno 15
studní, zúčastnili jsme se 1. máje a 3 pohřbů, stroj je zazimován. Zpráva jednatele s. Srnce
Boh. - Jednota má k dnešnímu dni 22 členů, byly pořádány 4 taneční zábavy, společně se

svazem přátel SSSR bylo organizováno divadelní představení, na kterém vystoupilo divadlo
Hálek z Nymburka a uskutečnil se zájezd do Krkonoš. Naši žáci vystoupili s kulturní vložkou
na výroční schůzi JZD a KSČ. Zpráva pokladníka s. Soukupa - Hospodaření za uplynulý rok.
Celkový příjem činil 7 415 Kčs, vydání 4 883,10 Kčs, zůstatek 2 531,90 Kčs. Na knížce
121,93 Kčs.
Usnesení:
1) Provést preventivní prohlídky 2x do roka a 2x do roka provést školení občanstva.
2) Dokončit úpravu požární zbrojnice.
3) Požární družstvo se bude scházet 1x za měsíc a seznámí občanstvo s požární technikou.
4) Věnovat zvýšenou péči požárnímu družstvu žáků.
Zápis čís. 122 ze dne 28. dubna 1966: Bylo dohodnuto provést sběr železa 15. května.
Občanstvo bude celý týden na tuto akci upozorňováno místním rozhlasem. S. Srnec
seznamuje jednotu, že okrskové námětové cvičení v Přerově n/L. se koná v pátek 5. května
v 18 hodin.
Zápis sepsaný při výroční schůzi dne 29. prosince 1966 v místnosti pohostinství „STOP“
za účasti 13 členů a předsedy MNV s. Pekárka: Na požární zbrojnici a veřejném osvětlení
odpracovali členové místní jednoty 357 hodin. Je třeba ještě nastříkat auto.
Volba nového výboru:
Předseda
s. Forejt Václ.
Velitel
s. Bílek Josef
Preventář
s. Charamza Jar.
Zbrojmistr
s. Rámiš Fr.
Ref. mládeže
s. Řehák Lud.
Jednatel
s. Srnec Boh.
Pokladník
s. Soukup Václ.
Referent CO
s. Beneš Jar.
Organ. referent
s. Špitálský Vl.
Revizoři
s. Srnec Boh. st. a Charamza Fr.
Za nového člena byl přijat Lambert Jiří a zvolen jako delegát na okresní konferenci.
Zápis čís. 125 ze dne 31. března 1967: Zákaz o vypalování trávy bude vyhlášen
místním rozhlasem, zajistí s. Srnec. Bylo usneseno konat 2. dubna brigádu na dokončení
opravy auta a úklidu požární zbrojnice. Strojník si dá do pořádku stříkačku.
Zápis ze schůze konané dne 12. února 1968: S. Bílek seznámil přítomné se závazky ke
IV. sjezdu ČSPO. Sběr starého železa 18. února.
Zápis ze schůze konané dne 22. března 1968: Proběhla živá diskuze. S. Bílek
navrhoval, aby se poslala rezoluce na protest proti promítání filmu „Hoří, má panenko“. Byl
schválen návrh, aby se jednota nazývala jako v minulosti. Protože za provedený sběr
železného šrotu jsme dostali slušnou částku 834,30 Kč, bylo navrženo a schváleno, aby byl
v dohledné době proveden další sběr.
Zápis ze schůze konané dne 17. prosince 1968: Byla navržena preventivní komise,
která provede prohlídku v obci v pondělí 23. prosince. V komisi je s. Charamza Jar., Fridrich

F. ml., Neček St. st. Velitel s. Bílek oznamuje, že již v příštím roce nebude přijímat funkci
velitele.
Zápis z výroční členské schůze ze dne 7. července 1969 za přítomnosti 16 členů:
Plánoval se nákup potřebných doplňků ke stříkačce (hadice, benzín a další). S. Bílek přihlásí
mladé požárníky do soutěže žňových hlídek. V sobotu 12. července se provede sběr železného
šrotu. Bude provedeno vyhlášení sběru prostřednictvím MNV. Po zemřelém Novotném Václ.
není žádný požárník, který by se zaručil, že bude s vozem jezdit a dojel do Nymburka na jeho
prohlídku.
Zápis z mimořádné schůze konané dne 11. srpna 1969: Jednalo se o účast na pohřbu s.
Čepičky Ant. ze Semic, dlouholetého člena požární jednoty.
Zápis ze dne 21. listopadu 1969 za účasti 14 členů: Byli přijati do sboru tito soudruzi:
Bodlák Milan, Řehák Ludvík ml., Fridrich Jan, Kuklík Václav. Projednávalo se zazimování
auta a stříkačky. Bylo povoleno, aby mladí příslušníci sboru mohli používat světnice vedle
garáže jako kulturní místnost.
Zápis z výroční schůze konané dne 12. prosince 1969 v místním pohostinství „STOP“:
Přítomno 16 členů a 12 hostů. S. Kalina, jednatel z jednoty Bříství, poděkoval za přítomnost
místních požárníků na likvidaci požáru u pí Součkové. K 25. výročí osvobození ČSSR se
místní požární sbor zavazuje, že provede nátěr stožárů veřejného osvětlení a úpravu u požární
zbrojnice.
Zápis ze dne 12. ledna 1970: Schůze byla svolána ohledně pořádání plesu dne 7.
února. Dary do tomboly mohou místní příznivci požární jednoty odevzdávat do místní
prodejny Jednoty. Zařídí s. Forejt Václ. Lístky do tomboly budou prodávány po 1 Kčs.
Zápis ze dne 10. dubna 1970 za přítomnosti 10 členů: Velitel s. Kulhavý B. předal
novým členům legitimace. Opravu komínu u zbrojnice a zadělání dvířek provede s. Fridrich
Fr. ml., s Janem Fridrichem a Bodlák Milan.
Zápis ze dne 6. listopadu 1970: Br. Srnec připomíná, aby se zakoupila kniha zápisová
a inventární. Br. velitel poděkoval všem členům, kteří se zúčastnili akce u stohu, který se
vzňal od osobního automobilu.

